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суфинансира Скупштина општине Вршац

Радници Јавног комуналног предузећа “Други 
октобар” увелико су већ ангажовани на уређењу града, 
а активности су повећане током овог месеца због 
акције “Април месец чистоће”. Реч је о традиционалној 
акцији пролећног чишћења града и домаћинстава. 
Незадовољни резултатима акције током протеклих 
година, ЈКП “Други октобар” увело је новине како би се 
чистоћа била подигнута на виши ниво, а грађани стекли 
неке другачије навике. Из тог разлога комуналци су 
позвали грађане, градске установе и институције  да 

се укључе у акцију, дају своје идеје, предлоге, укажу на 
проблематичне локације што је дало резултате.

- Хтели смо да грађани дају своје сугестије како 
би се и сами укључили у ову акцију уређења града, 
каже Небојша Перић, директор ЈКП “Други октобар”. 
Наше надлежне службе наставиће да спроводе редовне 
активности, уређење јавних зелених површина, 
одношење кабастог отпада, чишћење канала, дивљих 
депонија. Уз све то, током овог месеца организоваћемо 
акције уређења школских  дворишта, како средњих, тако  
и основних школа, предшколских установа, вршачке 
Болнице, Одмаралишта Црвеног крста, Планинарски  дом. 
У плану је чишћење запуштених јавних површина као што 
су у Стеријиној улици и код зграде Полицијске станице. 

Директор Перић је најавио акцију под називом 
“Зелени кутак” и позвао грађане да се укључе. Потребно 
је да се пријаве за избор најуређенијег дворишта, 
најлепшег балкона и најчистијег школског дворишта. 

Заинтересовани грађани пријаве могу послати на 
адресу komunalac@oktobar.rs, где треба да наведу име и 
презиме, адресу и телефон за контакт.  У мају ће комисија 
из ЈКП „Други октобар“ све пријављене локације и 
победницима доделити пригодне награде.

Када је реч о одношењу кабастог смећа, грађани ће 
благовремено бити обавештени којим данима ће и у којим 
деловима града долазити екипе ЈКП „Други октобар“ како 
би Вршчани на време изнели све непотребно кабасто 
смеће из домаћинстава. 

Директор је, као део плана рада предузећа, најавио 
постављање посебних посуда за одлагање отпадног 
текстила, као и изградњу десетак нових рециклажних 
острва са контејнерима за примарно разврставање 
смећа. Поменуте активности биће спроведене у циљу 
унапређења одношења смећа, једне од приоритетних 
активности вршачких комуналаца.

Ј.Е.

РАДНИЦИ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” У ПРОЛЕЋНОМ  УРЕЂЕЊУ ГРАДА

НОВИНЕ  У АКЦИЈИ “АПРИЛ МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ” 

Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“

ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНОГ ТЕКСТИЛА ИМАЋЕ ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР
Међу новинама је и хуманитарна акција прикупљања отпадног текстила најавио је 

Перић и додао:
- Сакупљање отпадног текстила имаће хуманитарни карактер, јер нам је идеја да 

средства која се прикупе од продаје донирамо за куповину неопходне опреме установи 
у којој бораве деца са посебним потребама. У нашим активностима учествоваће и 
Служба зоохигијене. Организоваће акције удомљавања напуштених паса, као и Дане 
отворених врата Азила за псе када ће заинтересовани грађани бити у могућности да 
дођу и упознају се са начином рада и ако желе изабрати себи неког пса.

Туристичка организација Града 
Вршца (ТОВ)  припрема Пролећни 
сајам цвећа који ће бити одржан 
седми пут и то од 21. до 23. априла, 
на Тргу Светог Теодора Вршачког. 
Учешће су најавили бројни излагачи 
из целе Србије. 

Своје производе Вршчанима 
ће, током та два дана, представити 
цвећари и бројни расадници. На Сајму 
ће се пронаћи све што је потребно 
за наступајуће лепо време, украсне 
саксије, жардињере, баштенски 
мобилијар, али и разни занимљиви  
предмети дело вредних и умешних 
женских руку који ће улепшати ваш 
дом. Многи од излагача већ годинама 
не пропуштају вршачки Пролећни 

сајам цвећа, задовољни су и редовно 
долазе.

Сви који желе да излажу на 
овогодишњем Сајму цвећа могу 
да резервишу место у Туристичкој 
организацији Града Вршца. Све 
детаљније информације могу се 
добити на телефоне поменуте 
организације 013 831 055; 013 832 
999; 013 838 050.

Из ТОВ-а поручују Вршчанима да 
не пропусте Пролећни сајам цвећа 
како би, по приступачним ценама, 
набавили све што им је потребно 
да улeпшају и освеже своје баште, 
дворишта, терасе.

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА ПРИПРЕМА

ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА  

Свим грађанима и 
грађанкама Вршца 
упућујемо најсрдачније 
честитке поводом Ускрса, 
највећег хришћанског 
празника. Нека нам Ускрс 
свима донесе радост у срца 
и рашири разумевање, 
љубав, дух заједништва и 
несебичног пријатељства 
и солидарности. 

Драги суграђани и 
суграђанке,  у име града 
Вршца и лично име 
желимо радостан и весео 
Ускрс. 

Срећан Ускрс, Христос 
васкрсе!

                                                     
Градоначелник Вршца 

Драгана Митровић
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У седишту градске управе 
одржавана је пригодна свечаност 
којом је обележен Светски дан 
Рома 8. април. Обележава се од 
1971. године када је у Лондону 
одржан Први светски конгрес  
Рома.

Према речима Татјане  
Николић, чланице Градског већа 
задужене за социјалну заштиту 
положај  Рома У Србији је значајно 
унапређен.

- Стратегија за побољшање 
положаја Рома је усвојена 2009. 
године, што је од великог значаја за 
живот ове популације, наглашава 
Николићева. Усвојен је и Акциони 
план за спровођење поменуте 
Стратегије, садржи тринаест 
области,  међу најзначајнијима 
су здравствена заштита, 
начин живота, образовање, 
запошљавање...  

Николићева је изразила 
задовољство што Роми са много 
интересовања подржавају и 
учествују у процесу развоја 
ромске заједнице и интеграцији 
и нагласила да велики допринос 
својим активностима дају бројне 
ромске организације цивилног 
друштва. Такође, Николићева је 
истакла да је у припреми нова 
Стратегија за унапређивање 

положаја Рома за период од 2015. 
до 2020, године.

 На значај обележавања Светског 
дана Рома указао је у име Удружења 
“Романо крло” Амет Рамадановић и 
додао:

-Обележавање овог дана 
доприноси очувању  ромске 
културе и традиције, а с друге стране 
омогућава осталом већинском 
становништву да боље упозна 
ромски народ. Држава покушава да 
пронађе модел који ће омогућити 
спровођење интеграције Рома на 
локалном нивоу, а један од начина 
је именовање координатора за 
ромска питања.

Светски дан Рома обележава 
се, 8. априла, у бројним земљама у 
свету. Тога се дана ове популације 
сете друштво, локалне заједнице, 
држава, а то је тренутак да се 
сагледају резултати  рада на 
унапређењу њиховог живота 
и интеграције, као и да се 
евидентирају актуелни проблеми 
који муче Роме.

Роми су за централни симбол 
своје заставе изабрали точак, који 
осликава њихов некадашњи начин 
живота, а за химну су прогласили 
познату  песму “Ђелем-ђелем“.

Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОБЕЛЕЖЕН  СВЕТСКИ ДАН РОМА 

ОЧУВАЊЕ РОМСКЕ ТРАДИЦИЈЕ 
И КУЛТУРЕ

ОДЛУКОМ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПОНОВЉЕНИ 
ИЗБОРИ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 48

АЛЕКСАНДРУ 
ВУЧИЋУ 

74 ОДСТО 
ГЛАСОВА У 

УЉМИ 
Одлуком Републичке изборне 

комисије (РИК) поновљени су избори се 
на бирачком месту 48 у Уљми, 11. априла. 
Тако се  Вршац нашао међу осам градова 
где су на по једном бирачком месту 
поништени избори одржани 2. априла 
и где су грађани поново изашли да се 
јавно определе за једног од једанаест 
кандидата за председник Србије. 

У Уљми су избори поновљени на 
бирачком месту 48. које се налази у згради 
ОШ “Бранко Радичевић”, Трг Ослобођења 
број 3.

Како незванично сазнајемо,  избори у 
Уљми протекли су коректно, регуларно и у 
складу са законом.  На поновљене изборе 
за председника Србије изашао је 361 
бирач од укупно 936 колико је убележено 
у бирачки списак. Након пребројавања, 
установљено је да има 352 важећа 
гласачка листића и 9 неважећих. Највећи 
број гласова добио је Александар Вучић 
267 (74 одсто),  затим Саша Јанковић 27, 
Лука Максимовић 21, др Војислав Шешељ 
11, Вук Јеремић 7, а Ненад Чанка глас мање 
- 6. Саша Радуловић добио је 5 гласова, 
Бошко Обрадовић 4, Мирослав Паровић 
2 и по један глас добили су Александар 
Поповић и Милан Стаматовић.

Гласачки листићи на поновљеним 
изборима били су исти као код првог 
гласања за председника Србије. 
Одштампани су са напоменом да су 
избори поновљени и то са варијантама 
на  једном, два, три и четири језика.

Осим изборног места у Уљми 
(Вршац), избори за председника 
Србије поновљени су и у Краљеву, 
Панчеву, Врбасу, Тополи, Зрењанину, 
Бачкој Паланци и београдској општини 
Звездара. На поновљеним изборима за 
председника Србије на поменутих осам 
бирачких места право гласа имао је  9.851 
бирач.

Ј.Е.

Полагањем венаца одата је почаст 
официрима и војницима Краљевине 
Југославије, који су часно извршавали 
своју војничку дужност и, бранећи своју 
домовину, погинули  у нападу немачке 
нацистичке солдатеске, 11.априла 1941. 
године. Споменик се налази у близини  
граничног прелаза  Ватин, према  
Румунији.  На свечан начин Вршчани су 
се подсетили на њихов  херојски чин. 

Свечаности, коју је организовао 
СУБНОР Града Вршца, присуствовали 
су представници градске власти, 
чланови Градског већа: Татјана 
Николић, Милош Васић и Славиша 
Максимовић, ратни војни инвалиди, 
представници ГО Демократске странке 
Вршац, око седамдест чланова СУБНОР 
Града Вршца, као и ученици Хемијско 
- медицинске школе, са директором 
Вељком Стојановић и професорком 
Снежаном Илић.

Присутнима се обратио Драгољуб 
Ђорђевић,председник СУБНОР Вршца, 
истичући дух Обилића у ком су храбри 
војници и официри васпитавани те да 
другачије нису могли поступити, да 
животом и чашћу бране своју отаџбину.

- Њихова жртва положена 
је заувек у темеље наше слободе, 
нагласио је Ђорђевић. Наша је обавеза 

да истину о томе пренесемо на знање 
нашој деци, јер имамо право да их 
васпитавамо тако  да воле и бране своју 
земљу.

Чланица Већа Николић истакла 
је да смо дужни да памтимо жртву  
храбрих војника и официра који су се 
јуначки борили за нашу слободу, коју су, 
нажалост,  платили својим животима.

Директор Хемијско – медицинске 
школе позвао је присутне да не 
забораве херојство, које потврђује да 
је слобода највећи идеал цивилизације.  
Он је нагласио да се само у слободи и 
миру може напредовати, школовати, 
усавршавати и да је зато наш дуг да не 
заборавимо и да носимо успоменуна  
храбре војнике.

У спомен херојимаа који су први 
пали од нацистичке цизме, засађено 
је шест стабала, по једно за сваког од 
њих.  То је реализовано  у оквиру сталне 
акције СУБНОР Града Вршца, подизања 
Паркова мира и слободе.

Ј.Е.

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА АПРИЛСКОГ РАТА 1941. КОД ВАТИНА

У СПОМЕН ХЕРОЈИМА 

Свечаност поводом Светског дана Рома 

 Драгољуб Ђорђевић: Уградили су своје животе у темеље наше слободе

У првим борбама, када су немачке трупе улазили у нашу земљу, херојски су 
погинули : Марко Божовић, пешадијски поручник, Синиша Матејић,пешадијски 
потпоручник, Воја Атанасијевић, резервни пешадијски поднаредник, војник 
Тодор - Тоша Статијев, Игњат Ђорђев и непознати војник, који је активирао 
против тенковску мину и својом свесном жртвом нанео губитак нацистима.
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Ново издање Плесног фестивала 
Вршац Гранд При одржаће се у недељу 
23. априла у Центру Миленијум. Вршачки 
фестивал већ једанаест година заузима 
високо место на листи најбољих плесних 
дешавања на Балкану, те због ове 
манифестације наш град сваке године 
посети више од 2500 плесача и плесачица.

Претходних година такмичари и судије 
долазили су из Италије, Немачке, САД, 
Јапана, Египта, Бугарске, Румуније, Црне 
Горе, Хрватске, Македоније, Босне и 
Херцеговине и свих делова наше земље. 
Фестивал ће и ове године задржати 
међународни карактер, међутим по први 
пут ће учествовати и сви вршачки плесни 
клубови, односно више од 300 домаћих 
плесача и плесачица.

- Ове године очекујемо 3000 плесача 
са преко 500 кореографија. Ипак, оно 
што је мени посебно битно јесте да ће 
коначно сви вршачки плесачи наступити 
пред домаћом публиком. Много ми 
значи што дугогодишњи рад подржавају 

и препознају колеге из нашег града. 
Такође, то много говори о самом плесу 
у Вршцу. Никада нисмо имали више 
плесних клубова, а тиме и талентованих 
плесача, имамо један од највећих плесних 
Фестивала у земљи... Можда ћемо ускоро 
сви заједно постићи то да наш град 
постане препознатљив као град плеса, 
ако већ и није тако, каже уметничка 
директорка фестивала Вршац Гранд При 
Олгица Јовановић.

Осим такмичарског дела који је 
већ годинама на завидном нивоу, 
организатори су посебну пажњу 
посветили и едукацији младих 
плесача и плесачица. Прошле године 
је организовано више радионица са 
плесачима и кореографима из Европе и 
Америке, а ове године је испланирана 
цела Конвенција посвећена плесном 
усавршавању. Конвенција ће бити 
одржана 22. априла, а заинтересовани 
плесачи ће моћи да уче од врхунских 
плесних педагога.  Милош Исаиловић 
(Србија) и Енцо Кели (Италија) ће том 
приликом одржати радионице модерног 
плеса (contemporary), док је Јан Марлот 
(Словенија) задужен за хип-хоп плес. 
Прилику да учествују на Конвенцији имају 
сви плесачи из нашег града, без обзира 
на то да ли су чланови неког плесног 
клуба или се самостално баве плесом. 
Цена учешћа износи 19 евра за све три 
радионице, а сви учесници ће добити и 
торбу са плесним мотивима по избору. 
Такође, биће организована и наградна 
игра, а троје најсрећнијих добиће део 
плесне опреме. За учешће на Конвенцији, 
заинтересовани се могу пријавити 
слањем пријаве на мејл адресу: balkan.
dance.opportunity@gmail.com. Пријава 
треба да садржи име и презиме, датум 
рођења и контакт учесника.
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СВИ ВРШАЧКИ ПЛЕСАЧИ ПРЕД 
ДОМАЋОМ ПУБЛИКОМ

 Поводом обележавања 8. маја, дана 
Еуромеланома 2017. биће организовани 
бесплатни скрининг прегледи у 27 градова 
широм Србије, у државним клиникама 
и болницама, као и у приватним 
дерматолошким ординацијама. У Вршцу 
ће бесплати прегледи бити омогућени 
у Општој болници Вршац, а доктори 
задужени за преглед грађана биће Јоса 
Лотреан, Стела Роман и Љиља Игњатовић. 
Заинтересовани треба да се пријаве за 
преглед путем апликације постављене 
на веб страници Еуромеланома 
попуњавањем упитника о степену ризика 
за настанак рака коже, у периоду од 10. до 
30. априла, као и путем телефона од 3. до 
5. маја од 8 до 20 часова, путем бесплатне 
телефонске линије на број: 0800 222 888. 

Поред Вршца, прегледи ће бити 
организовани и у Београду, Новом 
Саду, Нишу, Крагујевцу, Пожаревцу, 
Чачку, Пожеги, Врбасу, Бору, Неготину, 
Прокупљу, Смедеревској Паланци, 
Ваљеву, Ужицу, Зрењанину, Кикинди, 
Панчеву, Суботици, Власотинцу, Лесковцу, 
Зајечару, Књажевцу, Пироту, Штрпцу, 
Грачаници, Косову Пољу и Косовској 
Митровици. 

У оквиру кампање Еуромеланом 2017 у 
Србији, додатно су организовани циљани 
прегледи особа који имају висок ризик за 
настанак меланома и других облика рака 
коже. 

- Ове године ћемо дати предност у 
заказивању оним грађанима код којих 
постоји повишен ризик за настанак рака 
коже, али ће и сви други грађани моћи 

да закажу преглед као и ранијих година 
од 3. до 5. маја – рекла је Лидија Кандолф 
Секуловић, национални координатор 
кампање Еромеланома. 

Према подацима Регистра за рак 
Републике Србије, у периоду од 2007. до 
2012. године било је 624 новооболеле 
особе од меланома, а у истом периоду, у 
просеку се годишње регистровало 252 
особе умрле од меланома, 149 мушкараца 
и 103 жене. 

У односу на друге светске земље 
(Аустралија и Нови Зеланд), Србија се 

са стопама обољевања налази у групи 
земаља са нижим ризиком обољевања, 
али се број оболелих повећава сваких 
пет година за 20 одсто, пре свега због 
неконтролисаног излагања УВ зрачењу 
становништва у претходних 50 година. 

Посебан проблем је чињеница да се 80 
одсто пацијената дијагностикује у касној 
фази, када је тумор дебљине веће од 1 
милиметар, када је далеко већи ризик 
од даљег ширења болести у лимфне 
чворове и унутрашње органе, наводи се 
у саопштењу. 

ПРОВЕРИТЕ МЛАДЕЖЕ, ЈЕР СЕ ПОВЕЋАВА БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД МЕЛАНОМА

БЕСПЛАТАН ПРЕГЛЕД КОЖЕ ДЕЧЈИ ДАНИ КУЛТУРЕ У ЛАГУНИ 

ПОПУСТИ НА 
ДЕЧЈА ИЗДАЊА 

Издавачка кућа Лагуна и ланац 
књижара Делфи организују још 
једну манифестацију посвећену 
деци. 

Радионице, дружења са писцима, 
промоције књига, позоришне 
представе, попусти на издања 
за малишане чине Дечје дане 
културе који ће се одржати од 
21. до 23. априла са циљем да се 
деци приближе књига и читање. 
Пријатељ манифестације је Банка 
Интеза. У свим књижарама Делфи 
и Лагуниним клубовима читалаца 
који се налазе у Београду, Нишу и 
у још 20 градова у Србији важиће 
велики попусти на књиге за децу и 
младе, док ће у књижари у СКЦ-у 
бити организован разноврстан 
програм. 

Попусти на Лагунина издања за 
једну дечју књигу износиће 25%, 
за две 30%, за три 35%, а за четири 
и више књига за децу 40%. Исти 
попусти важи ће и на изабране 
Disney и Littlest Pet Shop књиге. 
Како у Дечјим данима културе 
учествују и други издавачи, попусти 
на њихове наслове биће 20%. У 
књижарама Делфи очекују вас 
попусти од 15% на Лего и до 20% на 
остале Дексико играчке као и дечји 
гифт програм других добављача. 
Уз сваку куповину спремили смо и 
поклоне! 

Едукативна, сјајно илустрована 
и садржајем богата издања за децу 
чине едицију Мала лагуна. Поред 
класичних и савремених прича 
и сликовница, посебно се негује 
књижевност домаћих аутора. Како је 
од изузетне важности малишанима 
у раном узрасту приближити књигу, 
Лагуна објављује издања која су 
добра за подстицање читања, од 
најмлађег узраста до врхунских 
савремених романа за децу и младе. 
У свему томе правимо добар баланс 
између класичног и оригиналног 
када је о визуелном изгледу књига 
реч, а важно је да напоменемо да 
су књиге из едиције Мала лагуна 
пре свега изузетног квалитета и 
приступачне најширој публици. 

До 24. априла 2017. траје 
и наградни конкурс на тему 
„Најчуднија књига на свету“. На 
њему могу да учествују деца 
узраста од 7 до 15 година. Од 
најбољих радова који буду стигли 
на конкурс (кратка прича до 5.000 
карактера са размаком или цртеж 
до величине А4) Лагуна ће сачинити 
необичну књигу и представити је на 
Београдском сајму књига у октобру. 
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Милорад Алексић, пилот 
инструктор, највећи део 
радног века, више од 
двадесет година, провео је у 
вршачком некада Савезном 
ваздухопловном центру, 
касније Пилотској академији 
ЈАТ-а, а данас Академији 
СМАТСА. Научио је летењу 
много ђака ове академије не 
само из екс Југославије, већ 
и из бројних других земаља, 
који сада, као пилоти, лете 
широм света. Волео је своју 
професију, радио је предано, 
поштено, несебично им је 
преносио све своје знање. 
Највеће признање му је, каже, 
када се после доста година 
сретне са својим ђацима и 
види да су постали добри 
стручњаци, професионални 
пилоти.

Какве успомене носите из 
детињства?

-Рођен сам у Јошаничкој Бањи, 1952. 
године. Отац ми се звао Драгић, а мајка 
Ленка. Имам млађу сестру Миланку 
која, такође, живи у Вршцу. Ми смо били 
радничка фамилија. Отац је радио као 
зидар, а мајка је бринула је о сестри и мени, 
водила кућне послове. Када сам имао три 
године, преселили смо се у Вршац. Дошли 
смо код наших рођака, код мојих ујака, 
који су тада већ добили колонизацију  у 
Љубљанској улици.  Било је лето, добро 
се сећам, спавали смо на амбару. Ту смо 
остали око пола године. Отац је био 
изузетно вредан човек, запослио се овде 
у грађевинском предузећу. Био је врло 
сналажљив, шта год је видео, умео је да 
направи. Из Љубљанске смо се преселили 
у Хероја Пинкија на кратко, а онда смо 
добили плац у Куштиљској где смо 
сазидали нашу кућу. Градили смо је у два 
наврата, прво да можемо да се уселимо, 
1960. Ја сам тада кренуо у први разред. 

Имао сам лепо детињство. Прве три 
године живота у Јошаничкој Бањи не 
памтим. Сећам се само да ме је деда 
Божидар, татин отац, плачући испратио 
када смо кретали за Вршац. Када смо 
дошли овде, у Љубљанску, испред куће 
мојих ујака, нисам хтео да уђем унутра. 
Говорио сам им да то није моја кућа и да 
нећу унутра. Касније сам из разговора 
сазнао да су се Младен и остала деца, моји 
рођаци, чудили што не улазим чак су и 
рекли:“Види овог сељака, неће унутра!“. 
Они су већ били у Вршцу па су се осећали 
као грађани. И данас се насмејемо када 
причамо о  тим нашим догодовштинама. 

У коју школу сте ишли?
-Прва четири разреда ишао сам у 

школу која је била у Стеријиној улици. Тамо 
је био огранак Школе „Жарко Зрењанин“. 
После смо прешли у нову школу. Ту сам 
завршио осми разред. Био сам солидан 
ђак, врло добар све време. Након основне, 
уписао сам Електротехничку школу у 
Панчеву, Пера Врцељ и ја, а у исто време 
конкурисао сам и за авио механичара овде 
у Вршцу. Био сам примљен у обе школе, али 
сам се, ипак, определио и уписао се овде. 
Није било време, била је сиротиња, тешко 

је било финансирати ђака ван Вршца. 
Када сте заволели авионе и летење?
-Волео сам их од детињства, а посебно 

сам се везао за њих док сам ишао у школу. 
Имали смо праксу на аеродрому. Три дана 
смо ишли у школу на наставу, а два дана на 
праксу, можда чак и три, јер тада се ишло и 
суботом у школу. Кад сам завршио за авио 
механичара, одмах сам почео да радим у 
Савезном ваздухопловном центру. Тако 
се тада звала Пилотска акдемија. Након 
седам месеци отишао сам у војску, у Школу 
резервних официра која је била у Рајловцу, 
код Сарајева. Била је то класа од нас 60 
из целе Југославије.  Био сам најмлађи, 
омиљен у целој класи. Добио сам чин 
потпоручника. Стажирао сам у Сомбору, 
око девет месеци.   

После војске и стажирања, вратио сам 
се у Вршац. Дошао сам на посао баш пред 
Светско првенство у једриличарству које 
је на нашем аеродрому одржано 1972. 
године. Било је тада баш пуно света. Ми 
смо били логистика, објашњавали смо, 
пазили на хангаре, помагали шта треба.  
Пре Светског првенства, имали смо овде 
велики број авиона, више од 40. Централа 
Савезног ваздухопловног центра била је у 
Београду, тако да је доста авиона било од 
војске, који су код нас били приземљени и 
чувани. Ми смо вршили услугу одржавања, 
смештаја. Када су, после првенства, сви 
повукли своје авионе, остало нам је неких 
десетак и то пољопривредних. Директор 
је тада био Милош Шуњеварић, вредан 
човек. Било нас је више од 30 запослених 
авио механичара, много за тако мало 
авиона. Неки су отишли у Београд, 
расејали смо се по целој Југославији. Ја сам 
отишао у Осијек, 1974. Тамо сам провео 
шест година. Било ми је добро. Била је то 
пољопривредна авијација. После месец 
дана добио сам авион, ишао сам на терен 
са пилотом. Имао сам дупло већу плату 
него овде, учинак по обрађеном хектару,  а 
добијали смо и превоз и дневнице. 

Возећи се са колегом пилотом, да 
ли сте пожелели да и Ви седнете за 
управљачку таблу авиона?  

-Имао сам ја ту жељу одавно. Сећам 
се да сам, још као дечак, док сам за време 
распуста радио у Вршачким Ритовима, 
гледао авионе како лете. Нисам тада ни 
знао како из близа изгледају,  дивио сам 
им се и замишљао да једног дана и ја 
возим такве авионе. Кад сам већ почео 
да радим као авио механичар, била је 
овде на школовању група Алжираца. 
Ја сам им одржавао авион, лепо смо се 
спријатељили. Они су ме возили авионом, 
давали су ми команде, говорили како и шта 
да радим. Доста тога сам са њима научио. 
Мислим да сам тада дефинитивно заволео 
авијацију.  Када сам у Осијеку зарадио лепе 
паре, дошао сам овде у Ваздухопловни 
центар и платио обуку летења. То је овде 
трајало месец и по дана и вратио сам се 
за Осијек. Осим теорије, требало је да 
испуним услов да имам 200 сати летења, 
а ја сам имао 30. Остатак сати добио сам у 
Аеро клубу у Осијеку. 

У Загребу сам уписао Вишу зракопловну 
школу, завршио, добио диплому и дозволу 
професионалног пилота, зракопловног 
инжењера. Истовремено сам полагао и за 
наставника летења. Све је то трајало око 
4 године, док сам сакупио довољно сати 
летења. У Загребу сам стажирао и добио 
овлашћење за наставника летења. Сећам 
се када сам те зиме 1979. године срео овде 
секретара Центра Зрилића. Обрадовао се 
када је чуо шта сам завршио. Одмах ме је 

питао да ли то зна директор Шуњеварић. 
Рекао сам да не верујем. Тражио ме је 
сутрадан читав дан да ми каже да ми 
је Шуњеварић поручио да му се хитно 
јавим. Тако сам почео да радим овде у 
вршачком Ваздухопловном центру, 1979, и 
то петнаестак дана пре него што је требало 
да се јавим у Загреб где сам био примљен 
да радим као инструктор. 

Како је тада функционисао овдашњи 
Ваздухопловни центар?

-Директор Шуњеварић је много урадио 
за Центар. У јесен 1978. примили су три 
инструктора: Љубомира Цветиновића 
Цвелета, Илију Илића и Перу Стевановића. 
Они су већ радили у ЈАТ-у и имали су 
првенство када је отворен конкурс да 
пређу овде. Привредна авијација била је 
тада одвојена. Прву класу ученика почели 
су овде да примају одмах после Светског 
првенства у једриличарству. Били су то 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ  602, 10. ФЕБРУАР 2006. ГОДИНА

„МЕМОРИЈАЛ 
РАЈКО ЖИЖИЋ“ 2006.

У организацији Удружења мини баскет лиге, 
а под покровитељством Кошаркашког савеза 
Србије, у хали три београдског сајма је, у знак 
сећања на једног од великана наше кошарке, 
одржан шести по реду фестивал у мини баскету 
„Меморијал Рајко Жижић“. Турнир је намењен 
најмлађима, а игра се по специфичним 
правилима: кошеви су намештени на нижу висину, 
лопте су мање, а за разлику од правила класичне 

кошарке у мини баскету тренери су дужни да у 
свакој четвртини на терен изводе другу петорку, 
тако да сви малишани имају прилику да играју. На 
меморијалу је укупно учествовало 83 екипе из 
наше и суседних земаља, Мађарске и Македоније, 
које су биле распоређене  у три категорије: 
рођени 1995, 1996. и 1997. године.Фестивал 
„Рајко Жижић“ нема такмичарски карактер, већ 
се бележе само резултати одиграних утакмица.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ  603, 24. ФЕБРУАР 2006. ГОДИНА

ЗНАЧАЈНА ЗАШТИТА 
ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Почетком фебруара, у Гудурици је , свечано отворен 
приватни подрум Јосифа Недина , уз презентацију 
младих вина , каква у овом виноградарском селу 
није одржана од 1908. године.  Својим капљицама, 
многобројну публику, послужило је осам произвођача.

Гудурица има вишевековну традицију производње 
вина. Године 1995.  обележила је 500 година 
виноградарства.

Пре пет година оформљено је удружење 
„Виноградар“с циљем да се подижу виногради 

и производи што квалитетније вино. После пет 
година резултати се виде и има наде да Гудурица 
постане туристичко место са низом понуда. Постоји 
перспектива  за развој винарства у овом месту, 
исакао је Милутин Стојшић, председник Удружења 
виноградара и винара „Виноградар“ Вршац

ИНТЕРВЈУ
МИЛОРАД АЛЕКСИЋ, ПИЛОТ ИНС ТРУКТОР У ПЕНЗИЈИ, 2О ГОДИНА У ПИЛОТСКОЈ АКАДЕМИЈИ ЈАТ-А:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПИЛОТИ 
ИМАЈУ ЗА СОБОМ КИЛОМЕТРЕ 

ЛЕТА, А МИ ИНСТРУКТОРИ 
УСПЕШНЕ ЂАКЕ КОЈИ САДА, 
УМЕСТО НАС, ПАРАЈУ НЕБО!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Либијци. Кад сам ја овде платио летење, 
примили су групу наших ђака. Лепо ми је 
било кад сам се вратио и почео поново да 
радим овде у Пилотској академији, срео 
сам старе другаре. Врло брзо сам постао 
председник комисије за рад са омладином. 
Паралелно сам наставио да се школујем. 
Било је још пар степеника које је требало 
проћи: наставник професионалних 
пилота, јер ово су биле спортске дозволе, и 
ИФР- инструментално летење. То је летење 
под потпуно невидљивим условима. Прво 
се заврши обука на симулатору, па онда то 
исто на авиону. Сећам се када смо ишли за 
Сплит да вежбамо неке прилазе. Када је 
требало да се слети на сплитски аеродром, 
морао си да одеш на море, неких једанаест 
миља. А, море и ноћ за пилота су исто. Онда 
мораш да се окренеш према вештачком 
хоризонту, ту је инструментално летење 
врло  важно. 

Био сам у Енглеској, у Брајту и Перту, 
да учим језик, нас петоро је било, 1984. 
Примили су овде на школовање групу 
Малтежана и требало је радити са њима, 
на енглеском језику. То је основни језик 
за комуникацију у авијацији. Има ту 
специфичних израза које је требало 
савладати. Од тада смо све време радили 
на енглеском. Ја сам, углавном, радио 
са страним групама ученика. Били су то 
добри момци. Било је доста црнаца. 

Зашто је позив пилота један од 
најлепших?

-Зато што је то нека посебна, 
неописива лепота када си у ваздуху, та 
ширина простора. Осећаш се слободним, 
самосталним, сам одлучујеш о свему. Све 
зависи од тебе. А, посебно задовољство је 
када некога научиш летењу. То је највећа 
вредност и лепота овог посла. Волео сам 
много свој посао. Занат пилота почиње да 
се учи кад добијеш ученика. Мораш све да 
испиташ, научиш, да би могао своје знање 
да пренесеш ученику. Они су прво имали 
групно летење, са инструктором, а касније 
су летели сами. Имао сам своју групу од 4 - 5 
ученика. Са сваким се ради по сат времена. 
Ученици су ме уважавали.  Трудио сам се 
да их боље упознам,  да пронађем прави 
метод за сваког од њих. У Дубаију има 
доста мојих ученика, има их уствари свуда 
по свету. Пре неку годину су се састали и 
дошли у Вршац да прославе. Звали су ме. 
Било је лепо. Рекоше ми да не могу ни да 
замислим колико ме често помињу. Кад 
сам питао како, насмејали су се и рекли 
ми:“Само по лепом“. Не знам колико сам 
ученика обучио док сам летео, до 1990. 
Хтео сам да идем на велике авионе, али 
нисам добио лекарско уверење. Тада сам 
престао да летим и наставио да држим 
наставу. Био сам шеф наставе, одатле сам и 
отишао у пензију. Истовремено сам држао 
и предмет навигације. То је специфично, то 
мора само пилот да држи, јер има најбољу 
представу о простору. 

Летео сам и једрилицом. То је исто 
диван осећај. Иначе, обуку са ученицима 
радили смо на Цеснама, касније сам летео 
и на Пајпер Чејену, млазном авиону. Ишли 
смо у Америку на обуку, на Флориду, 1978. 
Чејени су били једно индијанско племе, 
а власник који је производио те авионе 
био је ожењен Индијанком и зато им је 
дао такво име. То је мали путнички авион, 
од великог се разликовао само по томе 
што је могао да прими мали број путника. 
Иначе, могао је све што и велики авион. 
Имао је бољу инструментацију од Боинга 
727. Било нам је лепо на том школовању на 
Флориди. Кад смо били слободни, обишли 
смо Дизниленд, акваријуме са ајкулама...

Како је пилоту када престане да 
лети?

-Тешко.  То је као када птици одсеку 
крила. А, био сам на врхунцу. Да нисам 
тражио да идем на велике авионе, и даље 
бих летео. Слали су ме накнадно на нека 
додатна испитивања доктори из Београда. 

И ту се нешто појавило. 
Радио сам свој посао с љубављу и 

доста смело. Сећам се када сам имао 
вежбу у Скопљу, имао сам неке Анголце, 
вежбали смо прилаз. Кад смо се враћали, 
контролор Раде Радовановић ми је јавио 
да је овде магла. Били смо код Пожаревца, 
било је око пола једанаест увече. Кад смо 
дошли овде, видело се перфектно, али 
магла је приземни слој, тек кад уђеш у 
њу не видиш прст пред оком. Знао сам 
да је писта дугачка, да ако не додирнем 
писту него траву, додаћу гас и узлетећу 
и кад се подигнем, ићи ћу за Београд. 
Нисам никад био у таквој ситуацији. 
Али, осмелио сам се, ушао у правац да 
слетим. До једном момента било је све 
океј, онда сам ушао у маглу, ништа се 
живо није видело. Ту су сада били важни 
моја одлучност, спремност. Претходно 
сам све подесио, угао понирања, брзину. 
Снижавала се висина. Сви су очекивали да 
ћу да продужим. Ишао сам даље. Био сам 
одлучан. Слетео сам успешно на писту, и то 
по средини, прво на два, а после и на трећи 
точак. Честитали су ми кад смо слетели. 
Кажу да је било рискантно, није, знао сам 
добро нашу писту. Касније уместо да су 
се моје колеге питале како сам то урадио, 
да сазнају нешто из мог искуства, неки су 
рекли да они то никад не би ни покушали.  
А, ја сам увек волео да чујем туђа искуства.

Био сам на спортским такмичењима. У 
Загребу је био аеро рели. Летели смо кроз 
Југославију, прошли кроз сваку Републику.  
Имали смо одређене задатке. Био сам 22. 
од нас 50 и нешто. Био сам задовољан. То 
ми је било прво такмичење. 

Кад сте отишли у пензију?
-Отишао сам 2000. године, као 

технолошки вишак. Донели су одлуку да 
они који испуњавају године радног стажа 
или живота добију принудни отказ. Доста 
нас је отишло у тим трансформацијама. Ја 
сам имао 50 година, нисам имао године 
живота, али сам имао довољно стажа. 
Чекао сам још 3 године да почнем да 
добијам пензију.  Постао сам пензионер на 
свој 53. рођендан. 

Како је текао Ваш лични живот?
-Кад је реч о породици и браку, успео 

сам у другом покушају.  Већ 26 година сам у 
срећном и лепом браку са својој супругом 
Јеленом, девојачко Ерски. Јелена је лекар 
специјалиста анестезиолог у вршачкој 
Болници.  Имамо сина Ивана, студента 

агроекономије на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду. И Јелена и ја се 
трудимо да му пренесемо све наше знање, 
искуство, а наша највећа и најлепша 
награда је да Иван буде добар, вредан и 
поштен човек. Јер, у животу је најважније 
бити искрен, поштен човек, поделити 
своје знање са другима. Ја сам се увек 
тога држао. Желео сам да све што знам 
пренесем другима. Велико је задовољство 
када после неколико година сретнеш 
неког кога си нечему научио. За пилота 
инструктора је највеће признање када 
види да је његов ученик постао добар 
пилот. Професионални пилоти имају за 
собом километре лета, а ми инструктори 
успешне ђаке који сада, уместо нас, парају 
небо!

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

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ  607, 21. АПРИЛ 2006. ГОДИНА

ЏА ИЛИ БУ У ДОМУ 
ОМЛАДИНЕ 

Сви љубитељи рок музике имали су прилику, 7. априла да 
уживају у дискотеци Дома омладине у Вршцу, на свирци познатог 
београдског бенда „Џа или бу“ који је на свеопшто задовољство 
присутне публике  презентирао свој богати репертоар песама. 
Као предгрупа је наступио млади  и перспективни вршачки 
бенд „Капитал панишмент“ који је, такође, награђен овацијама 
својих верних фанова. Овим догађајем Дом омладине наставља 
са опредељењем да ни један викенд не прође без „живе“свирке 
и обећава све богатије и квалитетније садржаје такве врсте.Оно 

што не бисте никако требали да пропустите ако сте љубитељ 
доброг рок звука јесу наступи група: Прилично празан, 
Директори, Антифриз, Шахт и Атеист реп који ће наступати у 
следећим викендима као и младе вршачке бендове који ће им 
бити предгрупе и тиме се афирмисати.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 27, БРОЈ  608, 12. МАЈ 2006. ГОДИНА

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ

У организацији културно-образовне редакције Културног 
центра Вршац одржан је састанак представника Ђачког 
парламента вршачких средњих школа.

Учеснике скупа поздравила је, у име организатора 
Милица Лакетић Вилић која је истакла да је ово први 
сусрет Ђачких парламената организован са циљем да се 
међусобно обавесте о активностима које спроводе у својим 
школама. Састанку су присуствовали чланови Ђачких 
парламената Гимназије „Борислав Петров Браца“ , Хемијске 
школе и Пољопривредне школе  „Вршац“, са професорима 
координаторима Владиславом Чолаком и Тамаром Пешић. 

Копредседници Јелена Клиска и Марко Француски 

представили су, путем слајдова , Ђачки парламент 
Гимназије који је основан школске 2000/2001.године. 
Чланови парламента иницирали су бројне акције на нивоу 
школе, успоставили сарадњу са Српском гимназијом 
„Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, организовали музичко 
такмичење „Гимназијски идол“ са идејом да се манифестација 
подигне на општински ниво, формирали су ђачки клуб који 
ће имати свој простор у школској згради, припремају нови 
број „Гимназијалца“...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У уторак, 4. априла, одржана 
је 37. седница Општинског већа 
Општине Пландиште. Разматрано је 
и усвојено Решење о финансирању 
и суфинансирању програма и 
пројеката од јавног интереса која 
реализују организације цивилног 
друштва на подручју општине 
Пландиште за 2017. годину. Како је 
истакнуто, из општинског буџета 
је за активности које имају за циљ 
подстицање и развој аматерског и 
културно уметничког стваралаштва, 
истраживање, заштиту и коришћење 
културних добара и подстицање 
међународне културне сарадње 
издвојено 1.300.000 динара. Из 
ових средстава ће се суфинасирати 
пројекти 13 организација цивилног 
друштава, КУД-ови и удружења 
грађана. 

За активности унапређења 
система социјалне заштите које 
имају за циљ успостављање, 
развој и унапређење услуга 

социалне заштите, побољшање 
њиховог капацитета, заштиту 
права најугроженијих категорија 
становништва и повећање 
компетенција професионалаца 
унутар система, за активности 
пензионерских и синдикалних 
организација које имају за циљ 
промовисање мањинских права, 
издвојено је укупно 1.000.000 динара. 
Ова средства подељена су на 11 
удружења, друштава, организација 
и актива. 

За активности којима се подстиче 
локално економски развој у општини 
и повећање запослености, које имају 
за циљ промоцију могућности и 
предности улагања и инвестирања 
у општини, едукацију незапослених 
и слично, опредељено је 200.000 
динара. Ова средства поделиће три 
удружења. 

За активности које доприносе 
развоју туристичких потенцијала, 
промовисање општине и 

дефинисање туристичког производа 
из општинског буџета ће бити 
издвојено 500.000 динара. Ова 
средства деле четири удужења. 

За активности које имају за 
циљ очување и заштиту животне 
средине, подстицај организацијама 
цивилног друштва је у износу од 
250.000 динара. Ова средства дели 
пет удружења. 

За активности омладинских 
организација које имају за циљ 
повећање омладинског активизма 
и волонтеризма, подршка је 130.000 
динара. Та средства ће поделити три 
омладинска клуба. 

Већници су разматрали и 
усвојили и Предлог Решења о додели 
средстава црквама и верским 
заједницама у општини Пландиште 
за 2017. годину. Ове године је 
за буџетска средства којима се 
суфинасирају програми и пројекти, 
конкурисало и средства добило 16 
цркава и верских заједница. 

ОДРЖАНА 37. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЦИВИНОГ ДРУШТВА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

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

 На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-9/2017-III-01 од 09. марта 2017. године Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања, расписује

О Г Л А С
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ СЕЗОНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАБАВУ НА ЈАВНОЈ 
ПОВРШИНИ  У ВРШЦУ У 2017. ГОДИНИ

Јавно надметање за давање локација за 
постављање сезонских објеката за дечију забаву 
на јавној површини  у Вршцу, расписује се на 
период до годину дана, и то за:

1) Локација број 1, на делу Светосавског 
трга (средишњи део Позоришног трга оивичен 
постојећим зеленим површинама и клупама),  за 
постављање покретних објеката за дечију забаву 
(аутомобилићи, покретни коњићи и слични 
објекти),  

2) Локација број 2, на делу Светосавског 
трга, испред угоститељског објекта «Слатка 
радионица Јована» (поред сата), површине до 
5м2, за постављање фиксних објеката за дечију 
забаву (клацкалице и сл.).

Почетна цена за спровођење поступка јавног 
надметања износи:

-10.000,00 динара за Локацију 1,
-5.000,00 динара за Локацију 2.
Право учешћа на јавном надметању имају 

активна правна лица и предузетници.
Рок за подношење пријава је 24.04.2017. 

године до 15 часова.
Пријава за јавно надметање подноси се на 

адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за постављање 
привремених објеката, Трг Победе  бр.1, 26300 
Вршац или   лично  на  писарници  Градске 
управе Града Вршца (образац пријаве може се 
преузети на званичном веб сајту Града Вршца 
или  у канцеларији 211. Градске управе Вршац).

Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.
Депозит у висини од 10% почетне цене, за  

сваку локацију за коју се надмећу, учесници 
јавног надметања уплаћују на рачун Депозита 
Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са 
позивом на број одобрења по моделу 97, 
контролним бројем и шифром Града Вршца 54-
241.

Свим учесницима  у јавном надметању, 

осим најповољнијем, уплаћени депозит ће 
се вратити након спроведеног поступка. 
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити 
урачунат у излицитирану цену за стицање права 
коришћења локације. 

 Уколико најповољнији  учесник у јавном 
надметању и сваки следећи учесник  јавног 
надметања, према утврђеном редоследу понуда, 
одустану од својих понуда, немају право на 
повраћај депозита а локација ће се доделити 
следећем по реду најповољнијем понуђачу. 
У случају да сви  учесници јавног надметања 
одустану од својих понуда, депозити се не враћају 
а поступак јавног надметања ће се поновити.

Пријаве које су непотпуне и поднете после 
рока неће се разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у Великој сали 
Градске управе Вршац,  дана  25.04.2017. године 
у 12 часова.

Приликом надметања свака следећа понуђени 
цена не може бити мања од 1.000,00 нити већа од 
5.000,00 динара у односу на претходно понуђену 
цену за ту локацију.

Најповољнији учесник у јавном надметању 
дужан је да уплати понуђену – излицитирану  
цену до  27.04.2017 године. У случају да се цео 
износ не уплати у предвиђеном  року  неће се 
одобрити постављање  привременом објекта.

Правно лице или предузетник, коме се по 
спроведеном поступку додели локација,  у 
обавези је да месечно плаћа комуналну таксу 
за коришћење јавне површине чији износ је 
утврђен Одлуком о локалним комуналним 
таксама. 

Увид у План локација може се остварити 
сваког радног дана од 10 до 14 часова у соби 212. 
на II спрату зграде Градске упаве Вршац а ближе 
информације могу се добити на телефон 013/ 
800-531. 

КОМИСИЈА

На основу члана 7. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 5. 
Одлуке о јавним признањима („Службени лист Општине Вршац“, 

бр.2/2005), Град Вршац објављује 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ 

ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
Ради одавања посебних 

признања за изузетне 
резултате постигнуте у 
различитим областима 
привредног и друштвеног 
живота и рада, као и за 
посебне заслуге, Одлуком 
Скупштине Града Вршца 
установљавају се јавна 
признања Града Вршца: 
Награда за животно дело, 
звање Почасног грађанина 
и Повеља ГрадаВршца.

1. Награда за животно 
дело се додељује 
поједнинцу који је у току 
свог радног века трајно 
остваривао изузетне личне 
резултате у областима науке, 
друштвених делатности, 
уметности, привреде, 
спорта и других области 
рада и стваралаштва и тиме 
дао изузетан доприносу 
гледу и развоју Града Вршца.

2. Звање Почасног 
грађанина Града Вршца 
се додељује појединцу 
који је својим радом или 
стваралаштвом изузетно 
допринео афирмацији 
културних, историјских, 
привредних и других 
вредности Града Вршца. 
Почасним грађанином Града 
Вршца може бити проглашен 
и страни држављанин.

3. Повеља Града Вршца 
се додељује појединцу, 
установи, предузећу или 
организацији који су својим 
изузетним делом или 
градитељским подухватом 
остварили резултате 
који се могу сматрати 
доприносом културној, 
архитектонској, привредној 
или стваралачкој баштини 
уопште, или који су лично 
допринели остваривању 
капиталних развојних 
пројеката Града.

Награде  се уручују на 
свечаности која се одржава 
поводом дана и славе Града, 
на дан Светог Теодора 
Вршачког 29.маја. 

Град Вршац позива 
све да своје предлоге 
за доделу признања 
установљених овом 
одлуком, са одговарајућим 
образложењем, доставе 
до 08.05.2017. године 
на писарници Града 
Вршца, насловљено на 
Градоначелника Града 
Вршца.

Градоначелник Града Вршца
Драгана Митровић

Свим становницима 
Општине Пландиште 

упућујем најсрдачније 
честитке поводом Ускрса, 

највећег хришћанског 
празника. Нека нам Ускрс 

свима донесе радост у срца 
и рашири разумевање, 

љубав, дух заједништва и 
несебичног пријатељства и 

солидарности. 
Драги суграђани и 

суграђанке, у име Општине 
Пландиште и лично име 
желим Вам радостан и 

весео Ускрс. 
Срећан Ускрс, Христос 

васкрсе!

                                                         
Председник општине 

Пландиште 
Јован Репац
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‘’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ А.Д. у стечају из Вршца, ул.Жарка Зрењанина бр.4, матични број 08044767, чији је стечајни управник 
Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр.23, Београд

О Г Л А Ш А В А
издавање у закуп ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у Вршцу

 јавним прикупљањем писаних понуда са побољшањем

Предмет издавања у закуп:

Пословни простор ‘’ПИВНИЦА’’ 
површине 1.100m2 који се налази у 
подруму УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ‘’ВРШАЧКЕ 
ПИВАРЕ’’ у стечају, у Вршцу, улица Жарка 
Зрењанина бр.4, са припадајућом 
опремом и инвентаром

Обилазак предметне имовине може 
се извршити у договору са повереником 
Рајком Пантићем сваког радног дана од 8 
до 16 часова, тел. 063/744-5323.

Минимално прихватљива понуда 
закупнине на месечном нивоу износи 
50.000,00 динара у нето износу.

Право на учешће на јавном прикупљању 
понуда са побољшањем имају сва правна 
и физичка лица која:

A. Уплате новчани износ од 20.000,00 
динара ради учешћа на јавном прикупљању 
понуда са побољшањем, на текући рачун 
стечајног дужника ’’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ 
А.Д. у стечају’’ из Вршца број205-239171-
84 код Комерцијалне банке а.д. Београд, 
најкасније до 24.04.2017. године

B. Предају потписане Изјаве о губитку 
права на повраћај новчаног износа за 
учешће на јавном прикупљању понуда са 
побољшањем. 

Новчани износи за учешће на јавном 
прикупљању понуда са побољшањем 
понуђачима чија понуда не буде оцењена 
као најповољнија биће враћени у року 
од 5 радних дана од одржавања јавног 
прикупљања понуда са побољшањем.

Понуђач губи право на повраћај 
новчаног износа за учешће на јавном 
прикупљању понуда са побољшањем ако:

a. не поднесе понуду, или поднесе 
понуду која не садржи обавезне елементе

b. одбије да потпише уговор о закупу
Након одржаног јавног прикупљања 

понуда са побољшањем, најповољнија 
понуда ће бити достављена Одбору 
поверилаца стечајног дужника ради 
разматрања и доношења одлуке о 
прихватању понуде.

Уговор о закупу потписаће се у року од 
5 радних дана од дана прихватања понуде 
од стране Одбора поверилаца стечајног 
дужника.

Плаћање закупнине је до 5. у месецу за 
текући месец.

Осим закупнине, закупац преузима 
обавезу да сноси и трошкове који настану 
по основу закупа и то: трошкове утрошка 
електричне енергије, утрошка воде, 
текућег одржавања, износ припадајућег 
пореза  на имовину и ПДВ као и све друге 
трошкове који настану поводом закупа;

Уговор о закупу ће садржати одредбу 
да се висина месечне закупнине увећава 
за износ ПДВ.

Предмет закупа из овог огласа издаје 
се у виђеном стању и закупац се не може 
позивати на његове физичке недостатке.

Предмет закупа се не може издати 
у подзакуп без писмене сагласности 
Закуподавца.

Стечајни управник задржава право да 
након спроведеног јавног прикупљања 
понуда са побољшањем не закључи 
уговор о закупу ни са једним понуђачем, 
без обзира на висину износа понуда. 
Стечајни управник нема обавезу накнаде 
штете по било ком основу а поводом 
учешћа на јавном прикупљању понуда са 
побољшањем.

Затворена коверта понуде мора да 
садржи:

- јасну и недвосмислену понуду 
у динарима у нето износу за предмет 
закупа на месечном нивоу;   

- извод из регистра привредних 
субјеката и ОП образац, ако се као 
потенцијални закупац пријављује правно 
лице.

- овлашћење за заступање, oдносно 
предузимање конкретних радњи у 
поступку прикупљања понуда за са 
побољшањем(за пуномоћнике);

- Потписану изјаву о губитку права 
на повраћај износа за учешће на јавном 
прикупљању понуда са побољшањем

Понуде се достављају лично у 
затвореној коверти са назнаком  „Не 

отварати – понуда за закуп пословног 
простора’’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ А.Д.. у 
стечају’’ из Вршца“, на адреси Агенције 
за лиценцирање стечајних управника, 
Центар за стечај, Београд, Теразије 23, 
III спрат, канцеларија 314.  Крајњи рок 
за доставу понуда је 27.04.2017.године 
до 09:45 часова. Јавно отварање понуда 
одржаће се 27.04.2017. године у 10:00 
часова (15 минута по истеку времена 
за достављање понуда) у присуству 
комисије коју образује стечајни 
управник и представника понуђача, 
на адреси Агенција за лиценцирање 
стечајних управника, Центар за стечај, 
Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301.У 
разматрање ће се узети само исправне 
понуде које пристигну  у назначеном року.

Након  отварања писаних понуда 
понуђачи могу кориговати своје понуде 
у складу са правилима са којима ће их 
упознати стечајни управник.

Стечајни управник спроводи поступак 
тако што:

1. отвара писмене понуде;
2. позива учеснике да истакну 

односно упишу побољшану понуду– 
овај корак ће се понављати два пута 
не рачунајући понуде достављене до 
дана одржавања јавног прикупљања 
понуда (иницијалне понуде). Уколико 
у последњем кораку понуђачи дају 
идентичне побољшане понуде, поступак 
ће се наставити само између понуђача 
који су у претходном кораку дали 
идентичну побољшану понуду, а све до 
проглашења најбољег понуђача;

3. одржава ред;
4. потписује записник.

Сваки заинтересовани понуђач 
Образац текста изјаве о губитку права 
на повраћај износа за учешће на јавном 
прикупљању понуда са побољшањем 
може прибавити сваког радног дана од 8 до 
16 часова,најкасније до рока дана уплате 
новчаног износа за учешће на јавном 
прикупљању понуда са побољшањем,  
у договору са повереником Рајком 
Пантићем, Тел. 063/744-5323.
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Srećni
Uskršnji praznici!

DOM ZDRAVLJA
VRŠAC

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 

ПРАЗНИЦИ!
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Прошлог четвртка је 
у Градској библиотеци 
одржано Вече афоризама, 
музике и поезије, а 
домаћин вечери био је 
Зоран Ђуровић Ђурке. 

Ђуровић, вршачки 
афористичар, читао је 
своје награђене афоризме 
на тему мушко-женских 
односа, а гости вечери 
били су Сања Вукелић и 
Слободан Блажо Ђуровић, 
песник и преводилац из 
Земуна. Сања Вукелић 
говорила је поезију 
домаћих и светских 
песника, док је Слободан 
Блажо Ђуровић рецитовао 
своје стихове и овом 
приликом поклонио 
Градској библиотеци 
Вршца неколико својих 
песничких збирки, као 
и антологију љубавне 
поезије чији је он уредник. 
Програм су употпуниле 

Ана Правиловић, 
преводилац из Београда 
и Јана Томић, која је 
увеличала вече извевши 
неколико композиција на 
гитари. 

- Велико ми је 
задовољство што су 
се у публици нашле и 

моје колеге, као и што 
је публика уживала и 
на једно вече успела да 
заборави на свакодневне 
бриге и проблеме. 
Наставићемо и убудуће 
традицију наших дружења 
и уживања у поезији, 
музици и афоризмима – 

рекао је Зоран Ђуровић 
Ђурке. 

Публика је задовољно 
пратила програм и 
учествовала, а вршачка 
песникиња Нађа Бранков 
је на молбу учесника чак 
одрецитовала једну своју 
песму. 

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

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРШЦА ОДРЖАНО 

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА, МУЗИКЕ И ПОЕЗИЈЕ 

Поводом Међународног дана Рома 
Вршачка афирмација уметника „АРС“ 
организовала је прошле суботе у Центру 
Миленијум мултимедијално вече уметнице 
Маје Фамилић под називом „Црно-бела 
срећа – Е бах кало-парни“. 

- Роми су народ богате традиције, 
али обложене предрасудама. Кључ 
ослобођења је у образовању, односно 
у едукацији, чији латински назив значи 
укључење, односно, шире - социјално 
укључење – рекла је Маја Фамилић, 
додајући да је њена збирка поезије коју 
је сама и илустровала, посвећена деци, 
настала из дружења са ромском децом 
чијој се едукацији посветила. 

Маја Фамилић је ауторка пет збирки 
песама и две самосталне ликовне 
изложбе. Како истиче, њену инспирацију 
представљају Роми и духовна и језичка 
повезаност Индијаца и Рома. 

Поред ове мултимедијалне уметнице 
и културне активисткиње, у програму су 
учествовале и Елдена Станић, сарадник 
у настави на Педагошком факултету у 
Вршцу, Наталија Росић, Јована Стојановић 
и Николина Бабић, модератор вечери. 
Програм је започет ромском химном 
„Ђелем, Ђелем“ у три различита извођења. 

Учесници су подсетили и на великане 
ромског народа који су обележили светску 
историју: Жузелина Кубичек де Оливеру, 
Џона Бањана, Софију Ковалевскају, Пабла 
Пикаса, Ђанга Рајнхарта, Чарли Чаплина, 
Мајкла Кејна, Аву Гарднер, Натали Вуд, 
Риту Хејворт, Ронија Вуда... 

Маја Фамилић показала је како у једном 
човеку егзистирају два типа уметника, 
и сликар и песник, како комуницирају 
ова два уметничка медија у више 

сензибилитета једног ствараоца. Говорила 
је о себи као о преводиоцу, лингвисти, 
ментору ликовних радионица, ромском 
културном активисти, педагогу, члану 
Удружења књижевника Војводине, члану 
НС-АРТИК-а, удружења мултимедијалних 
уметности, културе и иновације. 

Маја Фамилић је у сфери инклутивног 
васпитања радила као ментор ликовних 
и еко радионица под покровитељством  
британске фондације ОР Рпоинт. Чланица 
је Удружења књижевника Србије и 
Управног одбора Друштва књижевника 
Војводине .Учесница је многих културних 
манифестација и песничких маратона. 
Њена поезија је издата у Антологији 
војвођанских песникиња („Очи равнице“). 
Учествовала је на Другој међународној 
конференцији „Холокауст над Србима, 
Ромима и Јеврејима“ и презентовала 
научно-истраживачки рад на тему 

„Уметност и холокауст“ који је заступљен 
у Зборнику Факултета за пословне студије 
и право у Београду. Објавила је збирку 
поезије посвећену жртвама холокауста 
„Кад мртви пропевају“ на српском, 
ромском и енглеском језику. Говорила 
је о култури Рома на Светском конгресу 
у Риму. Организовала је самосталну 
ликовну изложбу и промовисала збирку 
поезије за децу „Домаћински гост“ и 
поему – бајку у стиху „Црно-бела срећа“  
у помен стогодишњице од доделе 
Нобелове награде за поезију индијског 
песника и филозофа Рабиндранта 
Тагореа. Учествовала је на Међународној 
конференцији Рома у Њу Делхију у Индији 
и презентовала свој рад на пољу културе и 
уметности. У припреми је штампање њене 
нове збирке поезије на хинди језику. 

Т.С. 

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА РОМА ОДРЖАНО МУЛТИМЕДИЈАЛНО ВЕЧЕ 

„ЦРНО-БЕЛА СРЕЋА“ 

У суботу 8. априла у Културном центру 
Вршац одржано је предавање археолога 
Семира Османагића и конференција под 
називом „Мистерија босанских пирамида, 
пирамиде Балкана“. 

Центар за истраживање и екологију 
„Дух Ртња“ организовао је серијал 
предавња археолога Семира Османагића, 
иностраног члана руске Академије 
природних наука и проналазача босанских 
пирамида чије је велико искуство из 
пирамидологије представљено и у Вршцу. 

- Тренутно је у току моја турнеја по 
Балкану, држим предавања у Србији, 

Хрватској, Македонији, Бугарској... Балкан 
је подручје јако богато археолошким 
споменицима и то хиљадама година 
пре него што то говори званична 
археологија – рекао је Османагић и дадао 
да су босанске пирамиде, тема његових 
предавања, постале светска атракција, 
не само у археолошком, већ и у научном, 
политичком и економском аспекту. 

Центар „Дух Ртња“ који је основан са 
циљем истраживања специфичности 
пирамидалног рељефа планине Ртња и 
његових односа између енергија земље 
и снага космоса, годинама сарађује 

са Фондацијом „Археолошки парк – 
Босанска пирамида Сунца“ и доприноси 
да различитим мултидисциплинарним 
истраживачким пројектима укаже на 
неприродна својства геометријске 
конструкције терена и енергетских 
својстава на подручју Ртња и Високог. 

Како наводе у Центру „Дух Ртња“, 
досадашња истраживања мистичног 
Ртња указала су да је он знатно више 
од планине, да његова прецизна 
пирамидална геометрија, нестварна 
природа, појачан електромагнетизам, 
истанчане фреквенције, самоникло 
лековито ендемско биље, здрава 
јонизујућа зрачења као и посебан климат 
који у спрези са мистичношћу културне 
заоставштвине на земљи и честим 
луминосцентним појавама на небу, дају 
Ртњу у времену и простору несвакидашњу 
димензионалност вредну свакодневног 
истраживања и неизмерног поштовања. 

Такође, пројекат у Босанској долини 
пирамида један је од најинтригантнијих 
на планети који под призмом науке и 
духовности окупља више десетина хиљада 
посетилаца из читавог света. 

Т.С. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ СЕМИРА ОСМАНАГИЋА 

МИСТЕРИЈА БОСАНСКИХ ПИРАМИДА 
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИРАД
Вршац

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 

ПРАЗНИЦИ!

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 

ПРАЗНИЦИ!
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Срећни Ускршњи 
празници!

АГРОЗАВОД
ВРШАЦ

Срећни 
Ускршњи празници!

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 

ПРАЗНИЦИ!

Srećni
Uskršnji praznici!СУБНОР Вршац
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, 
могућност заменеза стан са 
доплатом. Тел. 060-66-07-901.

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

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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, 
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.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/51-52-245.

За издавање једнособан 
намештен стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, у 
дворишту Филипа Вишњића 
31, Вршац. Тел. 064/429-06-14.

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

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

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

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

Тел: 013/838-702, 063/789-
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, 

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

Тел: 064/598-3898

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење 
за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за 

комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело 
одлуку да за пројекат – Реконструкција локације РБС “Митрополита 
Стратимировића (VIP) LTE-PAL72 Vršac, на к.п. 7219/2 К.О. Вршац, 
у улици Митрополита Стратимировића бр. 61. у Вршцу, носиоца 
пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. Београд, ИЈ Панчево, ул. Светог Саве 
бр. 11 у Панчеву није потребна процена утицаја на животну средину 
(Решење број 501-02/2017-IV-04 од дана 20.03.2017. године).

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог 
решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима 
јавног информисања, преко овог одељења.

 
Градска управа Града Вршца

Одељење за комуналне и стамбене послове
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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 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.

заставу и југо, роштиљ на струју, 
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу 
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/168-
58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
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 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 
некоришћена, Wurth дубоке 
радне ципеле бр. 43 нове 

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

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

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

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

Купујем замрзивач  и шпорет 
„Смедеревац“ на дрва. Тел. 
069/18-505-65.

За продају две веш машине 
„Горење“ и „Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном стању и 
машина за сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.Тел. 
064/429-06-14.

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао за централно 
грејање 24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-1537

Продајем самоходну 
косилицу, бензински мотор.Тел: 
061/303-1537

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач са 
фиокама. Тел. 063/733-92-47.

Продајем два телевизора и 
женски бицикл. Веома повољно. 
Тел. 061/60-496-46.

Вршим услужно машинско 
млевење воћа дуње и јабуке. Тел. 
063/11-21-270.

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 

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 2. до 12. априла у матичну књигу умрлих  за матично подручје 

Вршац уписано је 18 лица:

Елизабета Муллер (1946), Венка Јованов (1942), Вид Слијепчевић (1931), 
Михаљ Мирчов (1934), Драгиња Чејић (1938), Јанош Кечкеш (1942), Веселинка 
Жигић (1934), Милан Цветић (1949), Лајош Селеши (1938), Јано Супек (1934), 
Ласло Балинт (1958), Николаје Дулуж (1947), Радмила Бранковић (1931), Ненад 
Павлов (1983), Катица Цера (1941), Миљка Чугаљ (1951), Анђелија Милић (1939), 
Ђурђевка Смиљанић (1924).

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.

Продајем хемијски очишћена 
два тепиха  (2,5х3,5м), један 
овални тепих(2.5х1,7м), оргинал 
„BOSCH“ машину за прање веша, 
плинску пећ са мермерном 
плочом, пони бицикл. 

Тел. 013/806-527.
Купујем једногодишње морке 

(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

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
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-
940 и 064/413-86-57.

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

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

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

На продају велики 
круњач „Чаковец“ и два плуга 
једнобразни и двобразни. Тел. 
062/344-014 и 013/28-24-932.

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 

ЂУРА ПEТРОВИЋ 
из Малог Жама

12. априла 2017. навршило се 30 
година како није са нама. 

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ
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Srećni
Uskršnji praznici!

 Vă urăm Paşte fericit 
alături de cei dragi!

 Liceul “ Borislav Petrov 
Braca “ din Vârşeţ

Срећне Ускршње празнике 
жели Вам 

колектив Гимназије 
„Борислав Петров - Браца“

SREĆNI USKRŠNJI 
PRAZNICI!

SREĆNI
USKRŠNJI
PRAZNICI!
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ЗАШТИТЕ НА РАДУ

ЗАШТИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ 

ДОГАЂАЈА И  ПОЖАРА

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДИЗАЈНА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

ГРАФИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА И ДИЗАЈНА

ВЕБ ДИЗАЈНА

МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

САОБРАЋАЈНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

ПОСТАНИТЕ СТРУКОВНИ
ИНЖЕЊЕР

ИЗАБЕРИ ЗНАЊЕ
СТУДИРАЈ У ДРЖАВНОЈ ВИСОКОЈ ШКОЛИ
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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

Године 1753. било је у Вршцу 
великог града, који није оштетио 
само поља и винограде, него 
понајвише зграде и вароши.1). 

Јадно је изгледала у оно 
време јавна сигурност вршачке 
околине.Земаљским и општинским 
властима ваљало је живо настојати 
око тога, да сачувају живот и имање 
својих становника. Од год. 1752. 
морали су Вршчани, осим работе, 
још да врше и стражарску службу.  
1755. купљено је од немачке 
општине“ ради будуће пажње“ ¼ 
центе барута, толико исто олова за 
кугле, 10 књига артије за патроне 
и извесна количина кремена, то је 
подељено међу становнике, који су 
слободни за одбрану. У исти мах- а 
све по „вишем налогу“ – давало се 
оружје на оправку овде бавећем се 
војном пушчару. Године 1758. била 
је на „бећаре“  права хајка 2). Заиста, 
положај не беше баш најугоднији!

Пошто је букнуо седмогодишњи 
рат, те су војници и граничари, који 
су стражарили долњим пределима 
земље, морали отићи у бој противу 
Пруса, стражарили су Вршчани на 
изменице дуж Дунава. Од 1758.  па 
за четири године чинили су они 
тиме држави велику службу. Тада 
су ухватили и једну гомилу турских 
харамија, заједно са њиховим 
капетаном, озлоглашеним 
харамбашом Матиновићем, који 
је дуго време узнемиравао овај 
крај. По повратку граничара. Год. 
1763. заменуше их ови, те се могаху 
вратити у своју постојбину3).

Крајем године 1762. појавила се 
опет куга у овом пределу и беснила 
је  нарочито у селима Павлишу 
и Уљми. Становници су добро 
запамтили страхоте  беснила те 
болести у год. 1738. – 1740. и  пошто 
је сада по варош Вршац наступила 
грдна опасност, здружише се и 
власти и становници, те опшанчише 
речна места и поставише им 

страже, да не би зло и на даље 
хватало корене.При стражарењу на 
хладним јесењим ноћима, штитили 
су се против хладноће на више 
места наложеном ватром, а бацаху 
на ватру својом муком подигнуто 
младо дрвље. У самом Вршцу, као 
и другде, забрањена је била свака 
забава уз свирку и игру, наочиглед 
големој опасности по људски 
живот.На срећу не беше већег зла, 
од страха. У лето идуће године – 
1763. нестало је сваке опасности, 
на највећу радост Вршчана. 4).

У погледу лечника Вршац је тада 
већ боље стајао, но приликом куге 
од 1738-40., јер још 1760. беше у 
Вршцу, и то на немачкој страни, 

осим дистриктуалног лечника 
Клавдија Мајера, неког Вестфалца, 
који је још и у години 1763. овуда 
радио, те без сумње и руководио  
нужне мере противу куге, јошт 
и некакав Килијан Векман као 
приватан хирург 5).

Влада којој је млого до тога стало 
било да одржи насељенике, радила 
је на томе, да отклони највећега 
непријатеља напредовању 
јужноугарских насеобина, 
окружени ваздух, те да тако 
задобије простране пределе, које 
су били изгубљени за земљорадњу 
и строчарство са свога нездравог 
положаја.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (66)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ 470, 10. НОВЕМБАР 2000. 
ГОдИНА

УсПЕШНА сАРАдЊА
Настављајући добру сарадњу између КУД“Лаза 

Нанчић“из Вршца и „Младости“ из Темишвара, 
крајем октобра вршачки фолклораши одржали су 
и два успешна концерта у Румунији. Први је одржан 
на фестивалу вина  у Темишвару, који је отворио 
градоначелник овог града  и где су се Вршчани 
представили  у свом сјају и младости. Велике аплавзе 
добиле су игре из Србије и Баната.

У истом дану Вршчани су наступили и у Дому културе 
„Доситеј Обрадовић“ у селу Српски Сенмартом. У 
препуној сали чланови „Лазе Нанчића“ одиграли 
су неколико сплетова народних игара, праћени  
увежбаним оркестром. Бурне аплавзе добили су и 
солисти Иванка Секулић и Сретко Марјанов. Након 
завршетка официјалног дела наступа, коло је са сцене 
сишло у публику, а игре су се прихватили и мештани 
овог богатог и уређеног српског села.

Да ли из моде или стварне жеље да се иде у 
корак са развијеним светом, и код нас су домове и 
предузећа „преплавили“ компјутери. Тај први корак 
набавке рачунара, коначно смо начинили, али то 
очигледно и сасвим сигурно није довољно. И код 
куће и у предузећима моћне компјутерске машине 
незнатно се користе , па се догађа да искључиво 
служе за игру, Можда би то било симпатично, да није 
тужно и скупо.

За недовољну искоришћеност компјутера у 
предузећима, разлоге треба тражити, пре свега, 
у незнању. Најновија пословна предузимљивост 
двојице дипломираних инжињера електротехнике 
Душана Чубрила и Радомира Рађеновића показује 
да се, ипак, налазимо на почетку примене рачунара 
и у многим другим стварима, процесној контроли, 
аутоматизацији.

Од младих инжињера сазнајемо да мимо свог 
радовног посла у колективима у којима раде - „Инекс 
Хемофарм“ и Пилотска школа ЈАТ-а- стижу да се 
ангажују на изради софтвера за потребе овдашњих 
колектива, али и појединаца.

Завршени су грађевински радови  на уређају за 
пречишћавање отпадних вода, који су трајали прошле  
и током ове године. Тиме је изграђена друга линија 
воде након претварања базена за стабилизацију у 
базен за аерацију, уградњом одговарајуће опреме  и 
изградњм другог накладног таложника.

-Капацитет уређаја је повећан скоро дупло 
у квантитативном и квалитативном смислу. Са 
претходних 90.000ЕС, подигнут је на 150.000 ЕС. 
Следећа фаза би  била  реконструкција система 
управљања, изградња базена за дезинфекцију и 
дефосфоризацију и изградња линије муља чиме би 
Вршац, као један од ретких, имао решен проблем 
пречишћавање отпадних вода у дужем периоду. 
Радове су извели предузећа Расинг, Ковачевић 
инжињеринг и ЕЈ Услуга, каже Раде Мишчевић, 
технички руководилац  ЕЈ Водовод ДП „Други 
октобар“.

Уређај за пречишћавање отпадних вода 
функционише непрекидно од почетка осамдесетих 
година, за разлику од многих градова у Србији који 
још увек немају пречистач отпадних вода.  

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Рачун вршачко – немачке 
општине од год. 1754, у варошкој архиви.

2) Рачун нем. врш. општ. 1755. и 
1758. у  вар. арх.

3) Варошка привилеђија, од год. 
1804. y вар. арх. – Васић, Bárány, Kissinger u. A. 

4) Вар. прив. oд год. 1804.-Bárány 
Ág. Temes vármegye Emlėke, str. 141—A. Васић  

Denkschrift ete. Str. 11.
5) Матрикуле р.к. општине 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ  231, 14. ФЕБРУАР 1990. 
ГОдИНА

РАЗВИЈЕНИ СВЕТ НА ДОХВАТ 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 36, БРОЈ  776, 24. СЕПТЕМБАР 
2010. ГОДИНА

УдВОсТРУЧЕН КАПАцИТЕТ

X ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
(наставак)

Јавна сигурност овога краја - Вршчани страажаре на граници земље - Куга се опет појављује -  
Здравствене прилике иду на боље -  Исушује се алибунарски и вршачки рит - Какво је било тадашње 

правосуђе јужне Угарске -  Пореза -  Свиларство -  Гради се свиларска творница у Вршцу -  Рођај 
Манојла Арсенијевића.
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 На скупштини којој су 
присуствовали такмичари и 
чланови клуба али и гости из 
околних пријатељских клубова, 
присутне је поздравио секретар 
ФИДЕ мајстор Бошко Ђонин. 
Затим је капитен, мајсторски 
кандидат Ђорђе Митрованове 
изнео такмичарске резултате у 
2016. години како екипе клуба 
тако и појединачне резутате 
чланова клуба укључујући и 
почасног члана велемајстора 

Бобана Богосављевића који је 
својим присуством дао скупштини 
посебан значај.  Додељена су 
одличја као и новчане награде 
победницима недавно завршеног 
првенства клуба и Града Вршца  за 
2017. годину.  Капитен Митрованов 
је информисао присутне о томе 
да је састав екипе појачан новим 
првотимцем, то је мајсторски 
кандидат Бојан Ђорђев, играч 
који је поникао у шах клубу „Бора 
Костић“ Вршац,  а сада се након 

завршених студија запослио у 
Вршцу и поново ће играти за свој 
клуб из Вршца. Управу клуба ће 
до истека мандата и нове изборне 
скупштине ( за четири године – 
2021.године ) и даље чинити:

Стевица Назарчић, адвокат, 
председник управног одбора 
и клуба, Бошко Ђонин, ФИДЕ 
мајстор, секретар клуба, Ђорђе 
Митрованов, мајсторски кандидат, 
капитен клуба, Светислав Караси, 
мајсторски кандидат, члан управног 

одбора клуба, Стака Ивковић, 
ФИДЕ мајстор, члан управног 
одбора клуба. Остају и даље, 
једногласно изабрани као чланови 
надзорног одбора клуба: Чедомир 
Узелац, мајсторски кандидат, Лаза 
Петровић, мајсторски кандидат, 
Саво Зорић, мајсторски кандидат. 
Домаћин  клуба и даље ће бити 
Славко Јовановић, мајсторски 
кандидат.

СПОРТ

Фудбалери Вршца били су на 
добром путу да се са гостовања 
лидеру у Пригревици врате 
непоражени, можда чак и са целим 
пленом, али су сплетом чудних и 
несрећних околности у надокнади 
времена доживели пораз. Тренер 
Горан Мрђа проанализирао је игру 
својих изабраника у два последња 
кола.

- Стекао се утисак да су играчи 
мало узлетели после победе у 
Панчеву над Железничаром и 
скренуо сам им пажњу да под хитно 

морамо да се вратимо на земљу јер 
нам млада екипа Бачке итекако 
може парирати у трчању, залагању 
и борбености. Очигледно је да за 
тај меч психолошка припрема није 
била на одговорајућем нивоу, сем 
тога опустили смо се после рано 
постигнутог гола и били кажњени 
у финишу. Што се тиче утакмице у 
Пригревици, водили смо са 2:1 до 
83. минута, све је изгледало добро, 
али не и сам финиш. У надокнади 
времена досуђен је једанаестерац 
за домаћина. Нисам задовољан 

суђењем, нисам задовољан 
кашњењем судија на почетак 
другог полувремена, али не желим 
превише тиме да се бавим нити 
да коментаришем. Биће изузетно 

тешко вратити екипу, али морамо 
што пре да се консолидујемо, 
рекао је тренер Вршчана. 

У наредном колу Вршчани 
гостују у Темерину екипи Слоге. 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ОСТАЛИ БЕЗ ЗАСЛУЖЕНОГ БОД(ОВ)А У 
СУСРЕТУ СА ЛИДЕРОМ 

БРАТСТВО 1946 - ВРШАЦ 3:2 (1:2)

ФУД БА Л

14.коло 
Форум- Србобран   11 : 0
Хајдук - Интернационал     3 : 4
Викинг -  Апа Футсал   10 : 1
Краљевићево - Бечеј 2003       4 : 3

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА “ВОЈВОДИНА”
ФУ ТС А Л

Комшијски дерби обиловао 
је лепим потезима, великим 
приликама а зачињен је са 3 ефектна 
поготка. Вршчани су се заслужено 
радовали, искористили су своје 
прилике док гости из Пландишта 
имају за чим да жале. Изабраници 
тренера Мише Бељина повели су 
39. минуту голом искусног Белића 
који је искористио дубинску лопту 
Бобића и са двадесетак метара 
ефектно лобовао истрчалог 
голмана Загорца. Вођству Вршчана 

претходила је колосална прилика 
за Слогу, када је Лазаревић спојио 
са голом Стефановског а Доновић 
чудесном интервенцијом спречио 
погодак. У другом полувремену 
Вршац јунајтед заиграо је 
офанзивније, а плод такве игре 
био је погодак младог Ивана 
Јовановићау 57. минуту којим је 
домаћи тим трасирао пут ка победи. 
Слога је до почасног поготка дошла 
после одличне акције Селаковића 
и сјајне реализације Лазаревића.

.

 

Креатор: Душан Бобић (Вршац јунајтед)

Табела:
1. Интернационал 13 11 0 2 33
2. Форум  12 9 2 1 29
3. Викинг  13 9 1 3 28
4. ТФК  12 9 1 2 28
5. Бечеј 2003 12 4 0 8 12
6. Краљевићево 12 4 0 8 12
7. Хајдук  13 3 2 8 11
8. Србобран 13 1 3 9   6
9. Апа Футсал 12 1 1 10   4

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 
Резултати 20. колa

Партизан (Г) - БАК  2 : 2
Црвена звезда - Младост (О) 2 : 5
Јединство С. - Јединство (В) 0 : 0
Војводина (С) - Полет  3 : 0
Војводина (Ц)-  Вултурул 1 : 0
Будућност (А) - Слога (БНС) 1 : 2
Југославија - Стрела  2 : 0
Партизан (У)- Борац (Ст)  2 : 0

 
                                      ТАБЕЛА
1.Младост (О) 20   15 2        3 47
2.БАК  20   11 7        2 40
3.Војводина (С) 20   11 4        5 37
4.Слога (БНС) 20   11 0        9 33
5.Јединство Стевић 20    9 6        5 33
6.Јединство (В) 20    9 5        6 32
7.Стрела 20    10 1        9 31
8.Полет  20     8 5        7 29
9.Југославија 20     8 4        8 28
10.Борац (Ст) 20     6 5        9 23
11.Вултурул (-6) 20     9 1       10 22
12.Црвена звезда 20     6 4       10 22
13.Војводина (Ц)20     6 3       11 21
14.Партизан (У) 20      5 2       13 17
15.Партизан (Г) 20      3 4       13 13
16.Будућност (А) (-6) 20      5 3       12 12

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 20. кола

Будућност (СЦ)  - Пролетер (БК) 7 : 1
Козара - Јединство (НБ)  2 : 0
ЖАК - Динамо 1945   0 : 2
Славиа - Војводина 1928  0 : 3
Раднички (К) - Долина  2 : 0
Вршац јунајтед  - Слога  2 : 1
Полет (Н) - Јединство (БК) 2 : 2
Раднички (С) - Слобода  1 : 1

ТАБЕЛА
1.Динамо 1945 20   16 2       2 50
2.Козара 20   15 2       3 47
3.Будућност (СЦ)20   10 6       4 36
4.Раднички (К) 20   10 2       8 32
5.Вршац јунајтед20    9 5       6 32
6.Полет (Н) 20     8 5       7 29
7.Војводина 1928 20     8 5       7 29
8.Јединство (НБ)20     8 5       7 29
9.Раднички (С) 20     8 4       8 28
10.Јединство (БК) 20     8 3       9 27
11.Пролетер (БК) 20     6 5       9 23
12.Слобода 20     6 4     10 22
13.ЖАК  20     6 3     11 21
14.Слога (-1) 20     5 4     11 18
15.Славиа 20     4 4     12 16
16.Долина 20     3 1     16 10

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 20.колa

Омладинац - Слога  4 : 1
Раднички (Ш) - Цемент  1 : 1
Братство 1946 - Вршац  3 : 2
Бачка 1901 - Дунав  0 : 0
Железничар - Борац (С)  3 : 0
Раднички (СМ) - Раднички (НП) 1 : 1
ТСЦ - Црвена звезда (НС) 0 : 0

ТАБЕЛА
1.Братство 1946 19   14 3        2 45
2.Омладинац 18   14 1        3 43
3.Дунав  19   10 4        5 34
4.ТСЦ  19    9 4        6 31
5.Бачка 1901 19    8 5        6 29
6.Борац (С) 18    7 5        6 26
7.Вршац  19    8        1      10 25
8.Железничар 19    6 6        7 24
9.Раднички (СМ) 19    6 6        7 24
10.Раднички (НП)18    5 5        8 20
11.Цемент 19    5 5        9 20
12.Раднички (Ш) 19    5 3       11 18
13.Слога 19    3 8        8 17
14.Ц. звезда (НС)18     3 7        8 16
15.Раднички (Зр) 18    4 3       11 15
 

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

БОБИЋ КРЕИРАО ПОБЕДУ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – СЛОГА 2:1 (1:0)

РУ КО М Е Т

Ш А Х
ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ШАХ КЛУБА “ БОРА КОСТИЋ”

УСПЕХ УЉМАНКИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ
С Т Р Е Љ А Ш Т В О

На Првенству Војводине 
за пионире екипа пионирки 
СК “Уљма” освојила је 1. место 
у саставу Милица Јовановић, 
Јелена Јованчов и Милица Илин. 
У појединачној конкуренцији 
Милица Јовановић освојила је 2. 
место.

На Првенству Војводине за 
јуниоре и сениоре серијском 
ваздушном пушком одржаном 
у Панчеву, екипа  јуниорки СК 

“Уљма” освојила је 1. место у 
саставу Јована Стојадинов, Милица 
Јовановић и Јелена Јованчов. У 
појединачној конкуренцији Јована 
Стојадинов је заузела 1. место а 
Милица Јовановић 2. место

Екипа сениорки СК “Уљма” у 
саставу Јелена Крекешић, Јована 
Стојадинов и Тања Јанковић је 
заузела 2. место, док је Јована 
Стојадинов заузела  друго место у 
појединачној конкуренцији.

17. коло резултати
Врбас - Младост (Вршац)   36 : 26
Црвена Звезда – Кикинда 17 : 32
Срем  – ЖСК    23 : 24
Црвенка – Јабука   31 : 28
Јединство – Херцеговина  30 : 23
Сивац - Б. Карловац   31 : 33

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 

Табела:
1.   Кикинда  17 16 0 1 32
2.   Црвенка  17 11 2 4 24
3.   Јединство  17 9 2 6 20
4.   Врбас   17 9 1 7 19
5.   Херцеговина  17 9 1 7 19
6.   ЖСК   17 9 1 7 19
7.   Банатски Карловац 17 8 1 8 17
8.   Јабука   17 6 1 10 13
9.   Срем См  17 6 1 10 13
10. Црвена Звезда  17 5 1 11 11
11. Сивац   17 4 1 12   9
12. Младост  17 4 0 13     8 
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Кошаркаши Вршца заслужено су 
славили победу у претпоследњем колу 
КЛС против земунске Младости и први пут 
ће, откако се клуб такмичи у КЛС, играти у 
Суперлиги.

- Хвала публици на подршци, хвала 
управи на условима које је обезбедила, 
играчи су радили изузетно мотивисано 
током сезоне и залужено остварили 
пласман у Суперлигу. Трудићемо се да се 
добро припремимо за Суперлигу и надам 
се да ћемо успети да се појачамо, рекао је 
тренер Владимир Ђокић.

У свом првом мечу у Суперлиги Вршац 
ће 22. априла гостовати Партизану у 
Дворани „Александар Николић“. Први 
меч у Миленијуму изабраници тренера 
Владимира Ђокића одиграће у другом 
колу, у уторак, 25. априла против ФМП 
Железника, са почетком у 17:30 часова.

ПОБЕДОМ У МЕЧУ СА ЗЕМУНЦИМА ВРШАЦ ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО У КЛС

НА СТАРТУ СУПЕРЛИГЕ ПРОТИВ ПАРТИЗАНА
ВРШАЦ – МЛАДОСТ 72:65 (24:20, 20:13, 16:15, 12:17)

ТРКА УЗ СТЕПЕНИЦЕ, ВРШАЦ 
2017.

Вршачки атлетски клуб 1926 у недељу 28. 
маја 2017. године, организује пету по реду 
„Трку уз степенице 2017.“. Старт женске трке 
је у 10:30, а старт мушке трке је у 10.45. часова 
изнад горњег паркинга Центра Миленијум 
(улица Омладински трг, 50 метара од 
раскрснице са улицом Султане Цијук). Даље 
ће се такмичари кретати улицом Омладински 
трг до раскрснице улица Омладински трг – 
Милана Тепића – Личка -Топовски пут - Мате 
Матејића, затим улицом Мате Матејића до 
почетка степеништа, па даље степеништем 
поред Виле Брег, преко раскрснице улица 
Топовски пут - Горанска и горњег степеништа 
све до Цркве Светог Крижа где се налази циљ 
трке.

У 11.00 часова је старт Шетње задовољства 
која није такмичарског карактера и на којој 
могу да учествују сви заинтересовани без 
обзира на узраст. Стаза је дужине око 750 м, 
висинска разлика је око 107м, уз константан 
успон од око 18% са укупно 432 степеника. 
Први део стазе је успон без степеника 
(око 200 м, од старта до краја улице Мате 
Матејића), затим се наставља степеницима 
поред Виле Брег (167 степеника), па оштрим 
успоном без степеница (око 50 м) након 
чега у завршном делу трке стаза иде преко 
степеништа до Цркве Светог крижа (265 
степеника), а циљни правац је око 20 м 
од последњег степеника. Заинтересовани 
такмичари морају да се пријаве на порталу 
http://trka.rs најкасније до 26.05.2017. године 
у 24:00 часова. Сваки пријављени такмичар 
треба да уплати стартнину која до 03.05.2017 
износи 1000,00 динара. За уплате после 
03.05.2017. па све до 19.05.2017. године 
стартнина износи 1200,00 динара. За све 
уплате до 19.05.2017., стартни пакет укључује: 
персонализовани стартни број, дри-фит 
тркачку мајицу, кесу за одлагање ствари, 
бон за ручак након трке и потврду за улазак 
у Вршачку Кулу. Након наведеног датума, 
стартнина ће износити 1200,00 динара, 
али неће укључивати мајицу. Такмичари из 
иностранства плаћају стартнину у износу од 
10€. Инструкције за плаћање биће послате 
сваком такмичару на имејл након успешног 
пријављивања. Окупљање, преузимање 
стартних бројева, као и пресвлачење, биће у 
времену од 08:30 до пред старт трке у Центру 
Миленијум.

Окрепа (вода, сокови, воће и слаткиши) за 
све учеснике главних трка и ревијалне Трка 
задовољства биће послужена недалеко од 
циљне линије. Сви учесници, који заврше 
главне трке, добиће уникатне медаље за 
учешће и дипломе у е-формату.

Првих пет такмичара (апсолутни пласман, 
мушкарци и жене) добиће медаље, дипломе, 
новчане награде у износу 7000, 5000, 3000, 
2000 и 1000 динара, а првопласирани 
пехаре. Такође, новчана награда од 2000 
динара очекује и победнике трка ако 
поставе нови рекорд стазе (брже од 04:07,48 
за мушкарце и 05:54,24 за жене). Робне 
награде добиће и пласирани испод 5. места, 
у зависности од броја спонзора. Прва три 
такмичара у ветеранским категоријама 
М40-49 (мушкарци, рођени 1968.-1977.), 
М50-59 (мушкарци, рођени 1958.-1967.), 
М60-69 (мушкарци, рођени 1948.-1957.), 
М70+ (мушкарци, рођени 1947. године и 
раније) и Ж40+ (жене рођене 1977. године 
и раније) добиће специјалне медаље. Биће 
проглашена и најбоља три Вршчана, у мушкој 
и женској конкуренцији, којима следују 
пригодне награде. За све заинтересоване 
биће организован обилазак Вршачке Куле 
о чему треба благовремено да обавесте 
организатора. За заинтересоване постоји и 
могућност повољног смештаја са доручком. 
Сваки учесник, увидом у своје здравствено 
стање и физичку припремљеност, на своју 
одговорност учествује у трци, што је дужан и

да потпише на пријавном листу. 
Такмичари млађи од 18 година морају да 
имају писмену сагласност родитеља или 
тренера, а за атлетичаре који имају оверену 
такмичарску легитимацију са важећим 
лекарским прегледом није потребна 
сагласност родитеља или тренера. Трку прате 
и обезбеђују медицинска екипа и полиција. 
За сва додатна питања и информације 
можете да пишете на vak1926@gmail.com 
(учесници из иностранства могу да се обрате 
на енглеском језику).

КО Ш А Р К А АТЛ Е Т И К А

Друго коло Светског 
купа у прецизном слетању 
параглајдером које је организовао 
Ваздухопловни савез Србије, уз 
подршку Министарства омладине 
и спорта, Спортског савеза Србије 
и општине Вршац, донело је нови 
успех српским спортистима, 
а вршачком клубу Беркут, још 
једну одличну организациону 
референцу.

У  Вршцу је наступило 111 
параглајдериста из 20 земаља 
из целог света. Упркос лошим 
временским условима за летење 
током прва два дана, такмичење 
је у потпуности успело јер су се 
у недељу стекли одлични услови 
за прву серију (сваки од пилота 
полеће и слеће на циљ пречника 
2 цм). На половини друге серије, 
јак ветар је обуставио полетања, 
те је резултат рачунат на основу 
првог лета. То је довело до 
ситуације да је чак шест пилота 
(Иван Павлов, Јован Новак, 
Индра Лесмана (Индонезија), 
Томаш Ледник (Чешка), Валери 
Цветанов и Виктор Бучков 
(Бугарска) имало идеалан 

резултат од нула цм, односно да 
су делили прво место. Уследило 
је разигравање, само шесторица 
првопласираних су полетели 
у другој серији да би се добио 
победник. Прво место поделили 
су српски такмичари Јован 
Новак и Иван Павлов. На трећем 
месту у генералном пласману 
нашао се Валери Цветанов из 
Бугарске. Међу дамама, резултат 
је био одмах јасан: прво место 
освојила је је Рика Вијајанти из 
Индонезије, док су друго место 
поделиле српска и индонежанска 
такмичарка Милица Маринковић 
и Ике Ају Вуландари. Највише 
постоље међу тимовима су 
такође делили српски (“Но нејм”) 
и индонежански тим (Гаруда 
Прима 2). Нашу екипу чинили су 
репрезентативци који су прошле 
године постали европски прваци, 
а ове године  најављују медаљу 
на светском првенству које ће се 
ускоро одржати у Албанији: Иван 
Павлов, Горан Ђурковић, Драган 
Попов и Дејан Валек. На трећем 
месту нашао се тим Чешке.

- Овог лета ћемо у Србији 

имати Светски куп и у другој 
параглајдинг дисциплини - 
прелету, и драго нам је што наша 
земља постаје препознатљива 
дестинација за овај спорт у 
светским оквирима, рекао 
је Жељко Овука, директор 
такмичења.

Коначан утисак о такмичењу за 
читаоце “Вршачке куле” изнео је и 
најбољи српски параглајдериста 
Горан Ђурковић.

- Имамо доста искуства тако 
да се врхунска организација, 
каква је била и овог пута, од 
нас очекивала. Сви такмичари 
су презадовољни боравком у 

Вршцу и носе лепе утиске, иако 
нам време није ишло на руку. 
Захваљујући добрим резултатима 
у Вршцу, српски пилоти имају 
прилику да се боре за сам врх 
у овогодишњем Светском купу, 
мада нисмо наступили у првом 
колу у Индонезији. Уколико 
будемо успели да наступимо у 
два преостала кола, у Канади 
и Словенији, мислим да имамо 
велике шансе, рекао је Ђурковић.

Наредно коло Светског купа 
одржаће се 21. јула у Канади, 
наши репрезентативци тренутно 
улажу велике напоре да би 
добили канадску визе.

У ВРШЦУ ОДРЖАНО ДРУГО КОЛО СВЕТСКОГ КУПА У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ НА ЦИЉ

СРПСКИ ПИЛОТИ НАЈБОЉИ, ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШЧАНА ПЕРФЕКТНА

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

Одбојкаши Баната потврдили 
су победом против Шида (3:0) 
у последњем колу Друге лиге 
север потврдили доминацију и 
зрелост за виши ранг такмичења. 
У свечарској атмосфери 
изабраници тренера Миће 
Поп Ценића разгалили су своје 
симпатизере атрактивном игром, 
а шампионски пехар је капитену 
Марку Маркову уручио члан 
председништва Одбојкашког 
савеза Војводине Божа Којић. 
Такође, директору Одбојкашког 

клуба Банат Душану Павловићу 
уручена је плакета за изузетан 
допринос развоју и унапређењу 
одбојкашког спорта.

- Четрдесет година сам у 
одбојци, као играч, тренер и 
спортски радник, пуно ми је срце 
јер се исплатило време које сам 
посветио овом спорту, рекао је 
Павловић.

Екипу Баната очекују 
припреме за најважнији део 
сезоне, бараж за попуну Прве 
Б лиге. На турниру који ће се 

одржати у Параћину од 21. до 
23. априла учествоваће четири 
екипе, победници других 
лига: Лозница, Књаз Милош из 
Крушевца, Параћин и Банат. 
Вршчани се у првом колу 

састају са Лозницом, у другом 
играју против Књаз Милоша а у 
трећем колу против домаћина. 
У Прву Б лигу пласираће се две 
првопласиране екипе.

ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ ПРОСЛАВИЛИ ОСВАЈАЊЕ ПРВОГ МЕСТА У ДРУГОЈ ЛИГИ СЕВЕР

БАНАТУ ШАМПИОНСКИ ПЕХАР
БАНАТ - ШИД 3:0 (25:23, 25:10, 25:22)

Божа Којић уручује плакету Душану Павловићу
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