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

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТОВ ГРАДА ВРШЦА 

ЗА ВИКЕНД 
ПРОЛЕЋНИ 

САЈАМ ЦВЕЋА 
Туристичка организација Града Вршца (ТОВ)  

заказала је овогодишњи 7. по реду Пролећни 
сајам цвећа за наредни викенд, тачније од 21. 
до 23. априла, на Тргу Светог Теодора Вршачког. 
Учешће су најавили бројни излагачи из целе 
Србије, а према речима Татјане Палковач, 
директорке ТОВ-а, сви изложбени капацитети 
су већ увелико попуњени.

-Интересовање излагача за Пролећни 
сајам цвећа почело је још у фебруару, до 
сада се приавило око 40 што је отприлике и 
максимум, каже директорка Палковач. Свој 
долазак најавили су излагачи из целе Србије, 
од Крушевца, Врања, Житорађе до Суботице. 
Доћи ће произвођачи цвећа, садница, 
зимзелена, као и баштенских гарнитура и свега 
што ће употпунити дворишта, баште, терасе и 
улепшати нам боравак у њима.

Према речима Палковачеве, велики број 
излагача и већа конкуренција створиће 
услове за ниже цене тако да ће Вршчани бити 
у прилици да набаве све што им је потребно за 
пролећно уређење дворишта и тераса, а што и 
јесте један од мотива за организовање овакве 
сајамске изложбе. 

Туристичка организација Града Вршца 
припремила се да угости све посетиоце који 
дођу на Сајам.  У исто време када је заказан 
Пролећни сајам цвећа биће отворен Вршачки 
замак и Инфо центар на Брегу.

-Ускоро ће бити још један празник -  1. мај 
тако да ћемо имати организован превоз за 
све посетиоце и госте који желе да проведу 
дан у природи на нашем Брегу, најавила је 
директора ТОВ-а. 

Вршац је, током ускршњих празника, 
посетио велики број туриста, а најављени су 
и бројни скупови, семинари, као и ексрузије 
школске деце. Из Туристичке организације 
Града Вршца поручују да су спремни за долазак 
посетилаца и да очекују успешну туристичку 
сезону.

Ј.Е.

Овог викенда 7. Пролећни сајам цвећа 

Туристичка организација Вршца,  
под покровитељством Града 
Вршца, и ове године обрадовала 
је малишане. Организовала је  
дечју изложбу фарбаних јаја под 
називом „Ускршња шареница“ која 
је привукла је пажњу пре свега 
најмлађих Вршчана који су били 
посебно мотивисани да учествују у 
овој манифестацији. 

Мали велики уметници, 
узраста до 12 година, дали су 
на вољу својој креативности 
улепшавајући и украшавајући 
ускршња јаја. Декорисали су 
их најразличитијим техникама, 
разноврсним мотивима.  Изложба 
ускршњих јаја одржана је у 
Музичком павиљону, на Градском 
тргу, 15. априла.  Аутори најлепше 

украшених  јаја награђени су, 
а додељена је и специјална 
награда. 

Након додеље награда, 
настављено је дружење уз 
слаткише, песму и игру. Вршачки 
малишани су на најлепши 
начин прославили најрадоснији 
празник Ускрс.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДРЖАНА УСКРШЊА 
ШАРЕНИЈАДА

Специјална болница за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“  учествовала је на Сајму 
социјалног предузетништва који 
је одржан у новосадском Спенсу, 
прошлог викенда. Ова вршачка 
здравствена установа представила је 
широку лепезу производа који су дело 
њених пацијената.  Сајам су посетили 
представници Владе Републике Србије 
и државних органа међу којима је био 
и Александар Вулин, министар за рад, 
борачка и социјална питања.

-Центар за ментално здравље, који 
припада нашој Болници, приказао је 
радове својих пацијената, рукотворине, 
све оно што смо ми до сада радили, 
објашњава др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“  у Вршцу. Један од 
циљева Сајма био је и успостављање 
боље комуникације са ресорним 
Министарством и са њиховим Центром 
који се бави пословима где је социјално 
предузетништво нешто што је баш 
актуелно.  А, све је то врло интересантно 
и за нас из разлога да за све оно што 
раде наши пацијенти треба да имају и 
неку додатну мотивацију и надокнаду. 
Надам се да ћемо и ми ускоро 
аплицирати код Министарства за рад и 
социјалну политику за разне пројекте. 
Претпостављам да ће Министарство у 
неком наредном периоду донети Закон 
о социјалном предузетништву као базу 

да би ми могли да радимо, у оквиру те 
регулативе. 

Према речима директорке 
Воскресенски, један од пројеката био 
би зелена терапија. На својој економији 
Болница би могла да организује 
гајење цвећа у пластеницима које би 
се продавало, а надокнада би ишла 
пацијентима који би сами учествовали 
у целокупном процесу, од производње 
до дистрибуције, уз медицински 
надзор.

-Ми имамо и различите видове 
радних активности, за Ускрс смо 
фарбали јаја, наши пацијенти су 
их продавали у граду, заједно са 
различитим рукотворинама, од слика, 

до декупажа који они раде, истиче др 
Воскресенски. Пацијентима је важно 
да имају неку надокнаду за своје 
ангажовање. 

Специјална болница за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“   тренутно на лечењу и 
смештају има око 800 пацијената и 
убраја се у највеће установе овог типа 
у земљи. Болница ради са корисницима 
својих услуга и у Центру за ментално 
здравље који је смештен ван болничког 
круга, у центру града, у коме месечно 
прође око стотину пацијената кроз 
различите видове рехабилитација и 
лечења. 

Ј.Е.

Изложба ускршњих јаја на градском тргу

ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА НА САЈМУ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ПРЕДСТАВЉЕНА БОГАТА ПАЛЕТА 
РУКОТВОРИНА ПАЦИЈЕНАТА

Вршачка Психијатријска болница на Сајму социјалног предузетништва
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Вршачки средњошколци 
представили су своје школе, 
образовне профиле, програме  и 
смерове, осмацима основцима 
на Сајму образовања, одржаном 
у Конгресној дворани Центра 
Миленијум, у среду, 19. априла. 
У дворани је приказана видео 
презентација, а у холу су ученици 
представили своје практичне 
радове,  од рукотворина, 
кулинарских специјалитета до 
хемијских огледа. 

- Вршачким  средњим  
школама припао је најтежи 
задатак  да море својих 
активности и успеха сажму у 
неколико минута презентације и 
тако прикажу нашим осмаци оно 
шта се ради у њиховим школама 
и по чему су препознатљиви, 
рекла је, отварајући Сајам 
образовања, Маријана Голoмеић, 
чланица Градског већа задужена 
за образовање. Знам да је то било 
тешко пошто су наше средње 
школе веома успешне, како на 

такмичењима на свим нивоима 
до државног, тако и учешћем у 
бројним пројектима у Србији 
и ван наших граница. На тај 
начин пружају могућност својим 

ученицима да сагледају неке друге 
активности, стекну ново искуство, 
знање, нове пријатеље и прошире 
своје видике. Да би били успешни 
средњошколци, потребно је да 
имамо и успешне основне школе, 
што Вршац заиста и има. 

Чланица Већа Голомеић 
пожелела је осмацима да на овом 
Сајму пронађу школу по својој 
мери и жељи, а средњим школама 
да, на основу резултата и успеха, 
привуку што више ђака. 

На Сајму су се представиле 
вршачке средње школе: Гимназија 
„Борислав Петров Браца“, 
Пољопривредна школа „Вршац“, 
ШЦ „Никола Тесла“, Хемијско - 
медицинска школа, Музичка 
школа „Јосиф Маринковић“ и 
ШОСО „Јелена Варјашки“.  Ученици 
поменутих образовних установа 
позвали су, овим презентацијама, 
вршачке основце осмаке  да се на 
јесен упишу у њихове школе. 

Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

ОСМАЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНА 
СРЕДЊОШКОЛСКА ПОНУДА ГРАДА

У ОКВИРУ  АКЦИЈЕ АПРИЛ МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ

КОМУНАЛЦИ 
УРЕДИЛИ 

БОЛНИЧКИ КРУГ
Јавно комунално предузеће  „Други октобар”  

наставља са акцијом  “Април, месец чистоће” 
у оквиру које је уређен болнички круг. Посао 
који су обавили радници Економске јединице 
поздравили су запослени у Општој болници 
Вршац и Дому здрављу, али и пацијенти,  
корисници  услуга поменутих медицинских 
установа. 

Радници Зеленила и чистоће однели 
су смеће, суво грање и лишће са зелених 
површина круга Болнице који се ослањају на 
Градски парк, уредили су прилаз Болници са 
травнатом и бетонском  површином на којој 
су три препознатљива платана. Очишћен је 
и опран недавно реконструисани паркинг 
испред ових здравствених установа, а 
очишћени су и одводи кишне канализације. 
Уређен је и прилаз Болници из Улице Ђурђа 
Смедеревца из правца стадиона. 

-Поред чишћења и сређивања,  веома је 
важно да је, на молбу Управе Опште болнице,  
договорена динамика и начин управљања 
отпадом, истичу у ЈКП „Други октобар“. У ту 
сврху  су постављена два нова, отворена 
контејнера која ће служити за сакупљање 
комуналног  отпада, а постојећи затворени 
ће се искористити за смештај медицинског 
отпада. Особље болнице, на челу са управом, 
осмислило је сваки кутак болничког круга, 
тако да сада јединствену целину чине нови 
и модерни изграђени објекти као и старије 
грађевине које имају и историјску вредност.

Из „Другог октобра“ поручују да је 
задовољство руководства и запослених 
у комуналном  тим пре  веће, јер су дали 
допринос овој акцији да и круг Опште болнице  
и Дома здравља изгледају  лепше и пријатније. 
Ново рухо болничког круга  приметили су већ 
сви грађани, корисници  услуга ових вршачких 
здравствених установа.     

Ј.Е.

Као једна од водећих фармацеутских 
компанија у свету, немачка ШТАДА, а у 
оквиру ње и српски Хемофарм, одабрали су 
пут новог раста, са тежњом јачања позиције 
на постојећим тржиштима и освајања нових 
на свим континентима. 

Одлични резултати пословања ШТАДЕ, 
омогућили су договор са једним од 
најугледнијих стратешких партнера за 
развој, конзорцијумом Bain Capital i Cinven 
пратећи глобални тренд укрупњавања 
капитала кроз модел преузимања. 
Постигнута цена износи 5,318 милијарди, а 
постигнути договор је најбољи и у смислу 
заштите будућности ШТАДЕ и њених 
запослених.

ШТАДА је недавно обележила деценију  
успешног пословања у Србији и инвестиција 
већих од 200 милиона евра, што је српски 
Хемофарм подигло до нивоа регионалног 
лидера и регионалног центра за Југоисточну 
Европу. Амбициозни планови за даљи 
развој ШТАДЕ  нова су могућност и за раст 
српског Хемофарма. 

Отуда је велики значај посете водећих 
људи менаџмента ШТАДЕ Вршцу  који су, у 

складу са добром немачком корпоративном 
праксом,  лично дошли у Хемофарм ове 
седмице, како би на транспарентан начин 
разговарали са запосленима о новом 
моделу пословања и могућностима.

Хемофарм је посетио  Dr Matthias 
Wiedenfels, генерални директор и 

председник Управног одбора ШТАДА, 
а заједно са домаћином др Роналдом 
Зелигером, генерални директор Хемофарма 
и потпредседник СТАДА за југоисточну 
Европу, обишли су производне погоне, 
разговарали са заосленима и потом се 
обратили медијима.

ШТАДА И ХЕМОФАРМ НА ПУТУ ДАЉЕГ 
РАСТА И ШИРЕЊА

- Постигнут договор о стратешком партнерству са конзорцијумом Bain Capital i Cinven - Цена износи 5,318 
милијарди, а постигнути договор је најбољи и у смислу заштите будућности ШТАДЕ и њених запослених -

Ученици Хемијско- медицинске школе у акцији

Вредни комуналци уређују болнички круг

Презентација ШОСО „Јелена Варјашки“
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Већ пар година за редом Удружење 
пензионера инвалида рада Града Вршца 
организује акцију ускршњег даривања 
пацијената Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“.  Тако су и овог Ускрса 
чланови поменутог Удружења на челу 
са председником Јоханом Ировићем, 
посетили овдашњу Психијатријску 
болницу и донели више од 2.000 фарбаних 

јаја и гомилу колача и слаткиша које су 
сакупили од донора и свог чланства.

- Желимо да на овакав начин 
учврстимо изузетно добру сарадњу са 
вршачком Психијатријском болницом и да 
њеним пацијентима улепшамо ускршње 
празнике, рекао је председник Ировић. 
Врата ове здравствене установе увек су 
широм отворена за све наше чланове, 
инвалиде рада којима је потребно 

лечење и било која медицинска услуга 
ове Болнице. Директорка и медицинско 
особље увек нам изађу у сусрет и када је 
реч о прегледима, анализама, лековима, 
како наши чланови не би дуго чекали 
на ред јер је реч о болесним људима, 
инвалидима. Ова наша посета је само 
мали знак пажње и захвалности за све 
услуге и добру сарадњу нашег Удружења 
и ове вршачке Психијатријске болнице.

Госте је поздравила директорка др 
Татјана Воскресенски и захвалила им се 
на даровима за пацијенте Болнице.

- Желим да вам се, пре свега, 
захвалим на лепим речима, подршци и 
лепој сарадњи коју имамо већ годинама са 
вашим Удружењем, рекла је директорка 
др Воскресенски. Ретко се ко сети наших 
пацијената зато нам је ова ваша посета 
још дража. Ми се максимално трудимо 
да пацијентима пружимо максималну 
медицинску услуга, али уз све то увек је 
добродошла и нека лепа реч и леп гест 
као овај ваш. То је прави пример да и 
други виде како је лепо и како се може 
радити и на овакав, врло хуман начин.

Медицинско особље поделило је 
задовољним пацијентима поклоне које су 
донели чланови Удружења пензионера 
инвалида рада Града Вршца да им 
честитају и улепшају ускршње празнике.

Ј.Е.

УСКРШЊА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА

ДАРОВИ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛНИЦЕ

Гост Удружења „Тачка сусретања“ 
у среду, 12. априла био је двоструки 
добитник Нинове награде за 
књижевност Драган Великић. О 
његовом делу говорио је књижевник 
и књижевни критичар Милета 
Аћимовић Ивков, а модератор 
сусрета била је Марија Васић 
Каначки, професорка књижевности и 
књижевница. За музичку пратњу био 
је задужен Никола Бенгин, студент 
треће године Музичке академије у 
Београду, на одсеку за гитару. 

Разговор је почео Великићевим 
читањем одломка из приче „Ф 45“, која 
се уз есеј „Пула: град интервал“ и текст 
„Како сам писао Иследника“, појавила 
уз најновије, посебно издање романа 
„Иследник“, за који је аутор прошле 
године по други пут овенчан Ниновом 
наградом. Говорећи о „Иследнику“, 
Милета Аћимовић Ивков је истакао да 
се ова, као и претходна Великићева 
књига у својим поетским и естетским 
димензијама разликују од остатка 
ауторовог опуса. 

- Роман „Иследник“ је добрим 
делом изграђен кроз читав низ јасних 
мисли, као максима и формулација. 
То није Драган Великић како смо 
његову књижевност доживљавали 
из његових ранијих дела. Великић се 
убраја у оне писце који су променили 
свој поетички кључ – рекао је 
Аћимовић Ивков и додао да Великић 
најбоље пише о ономе што добро 
познаје, а да смо схватили да најбоље 
познаје себе. 

Драган Великић је дипломирао 
општу књижевност са теоријом 
књижевности на београдском 
Филолошком факултету. Од 1994. 

до 1999. године био је уредник 
издавачке делатности Радија Б 92. 
Писао је колумне за НИН, Време, 
Данас, Репортер и Статус. Од јуна 
2005. до новембра 2009. године био 
је амбасадор Републике Србије у 
Аустрији. 

Аутор је романа: „Виа Пула“ 
(1988 – Награда Милош Црњански), 
„Астраган“ (1991), „Хамсин 51“ (1993), 
„Северни зид“ (1995 – стипендија 
Фонда „Борислав Пекић“), „Дантеов 
трг“ (1997), „Случај Бремен“ (2001), 
„Досије Домашевски“ (2003), „Руски 
прозор“ (2007 – Нинова награда 
за најбољи роман године, Награда 
„Меша Селимовић“ за најбољу књигу 
године, Средњоевропска награда 
за књижевност), „Бонавиа“ (2012), и 
„Иследник“ (2015 – Награда „Кочићево 

перо“, Нинова награда за најбољи 
роман године). Написао је књиге 
прича: „Погрешан покрет“ (1983), 
„Стаклена башта“ (1985), „Београд и 
друге приче“ (2009), књиге есеја: „ЈУ-
тлантида“ (1993), „Депонија“ (1994), 
„Стање ствари“ (1998), „Псећа пошта“ 
(2006) и „О писцима и градовима“ 
(2010). Објавио је књигу изабраних 
интервјуа: „39,5“ (2010), затим 
монографију „Пула – град интервал“ 
(2014) – у коауторству са фотографом 
Игором Зиројевићем и историчарком 
уметности Паолом Орлић. 

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

Т.С. 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ВЕЛИКИЋ У ДРУЖЕЊУ СА ВРШЧАНИМА ДРАГИ БУГАРЧИЋ ГОСТОВАО У 
„ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ПРЕДСТАВЉЕН 
РОМАН 

„ОБДУКЦИЈА“ 
Удружење „Тачка сусретања“ 

организовало је прошлог четвртка 
13. априла у „Салону код Порте“ 
промоцију новог романа вршачког 
књижевника Драгог Бугарчића. О 
роману „Обдукција“ у издању Чигоје 
поред аутора су говорили и др 
Драгица Станојловић, песникиња, 
Илија Бакић књижевник, књижевни 
и стрип критичар и Дејан Мак, 
писац, модератор вечери. 

Драги Бугарчић, који је на 
књижевној сцени присутан већ 
више од пола века, аутор је 14 
романа, неколико песничких и 
прозних књига. И његов нови 
роман, као и многе претходне 
књиге, инспирисан је Вршцем, 
односно необичном судбином 
једне аутентичне личности, Немца 
рођеног у Вршцу. 

- Роман „Обдукција“ завршни 
је роман Бугарчићеве трилогије 
о вршачким Немцима. Наслов 
„Обдукција“ се може посматрати 
двосмерно, као асоцијација на 
занимање главне личности романа 
и као секција једног врло бурног 
времена кроз које је главни јунак 
пролазио. „Обдукција“ је двослојно 
дело, ту су дневнички записи 
главног јунака и главна нараторска 

линија – рекла је др Драгица 
Станојловић, истакавши да се 
ради о веома дубоком, емотивном 
роману. 

Генерације данас немају готово 
никаква знања о локалној историји 
и трагичној судбини вршачких 
Немаца након Другог светског 
рата, а литература доприноси 
осветљавању ове теме, истакао је 
Бакић. 

- Један од начина да овакве теме 
дођу до неког ширег аудиторијума, 
јесу и књиге Драгог Бугарчића. 
Уместо пуке документарне прозе 
која уме да буде сувопарна, ово 
је књига која ће нам открити да 
иза једног имена стоји личност 
која је имала надања и жеље, 
постигла нешто у животу и била део 
неких догађаја који су се на овим 
просторима одиграли, историјски 
гледано, не тако давно. Без оваквих 
књига, ускоро нећемо имати од 
кога да сазнамо овакве ствари – 
додао је Бакић. 

Роман „Обдукција“ пета је књига 
Драгог Бугарчића која се бави 
судбином подунавских Немаца, 
после романа „Споредна улица“, 
„Гаталица“, „Слепи споменик“ 
и књиге „Крст на вршачком 
Шинтерају“. 

Т.С. Пензионери инвалиди рада улепшали Ускрс пацијентима
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Мирко Тодоровић 
пензионисан је као инспектор 
ПУ Панчево задужен за 
границу, илегалне преласке, 
трговину људима - белим 
робљем. Посао нимало лак. 
Када је отишао у пензију, 
придружио се супрузи 
Ружици, иконописцу, и 
сада заједно осликавају 
новоизграђене православне 
светиње. Не пропусти да у 
шали каже да је од крутог 
полицајца постао пензионер 
уметник.

Носите ли лепе успомене из 
детињства?

-Рођен сам 10. маја 1960, у Пландишту. 
Одрастао сам у просветарској породици. 
Мајка Милева била је учитељица, а отац 
Жива, који је, нажалост, преминуо, био 
је професор руског језика. Имам млађу 
сестру Драгану, фармацеут је, живи 
у Београду. Детињство сам провео у 
дворишту забавишта где су моји родитељи 
имали стан. Врло често смо одлазили код 
родбине што у Вршац, што у Велику Греду 
код тетке. Иначе, ја сам потомак колониста 
из Херцеговине после 1. Светског рата, 
са мамине стране. Мамин отац био је 
солунац. За време рата три пута је извођен 
на стрељање у Великој Греди пошто је 
ту била земуница где се крио народни 
херој Чапајев. Никад га није одао. Деда 
се никад није бавио политиком, али је 
био искрен родољуб. Мој отац је родом 
из Павлиша. Када сам тражио породичне 
корене, дошао сам до податка да је његов 
прадеда дошао из села Тодоровића код 
Бајине Баште, а право порекло је из села 
Плужине из Црне Горе где сада живе само 
две породице Ђоковић и Тодоровић. 

Основну школу сам завршио у 
Пландишту. Учитељица ми је била Јованка 
Петковић, а Александар Стојанов Цане 
разредни старешина. После основне, 
уписао сам Гимназију у Вршцу. Био сам 
прва генерација усмереног образовања. 
Међутим, професори нису то прихватали 
па смо радили дупло градиво, гимназијско 
и усмерено. Имали смо дивног разредног, 
професора  Милана Мијатова. Сећам се 
када смо се определили за правни смер, 
професор Петар Олујић је рекао мојој 
другарици и мени да се пребацимо на 
математички смер. Добро су ми ишле 
природне науке. 

Где сте наставили школовање?
-Уписао сам Правни факултет у 

Београду, 1979. Није ми право било баш 
нека велика љубав. Желео сам да упишем 
журналистику.  Моји родитељи имали 
су визију да завршим права, отворим 
адвокатску канцеларију итд. Нисам био 
неки претерано добар студент, отаљавао 
сам што сам морао. Када ми је прекипело, 
отишао сам у војску, напустио факултет. 
Када сам се запослио у СУП-у Пландиште 

као шалтерски радник, 1985, наставио 
сам са школовањем и завршио факултет у 
Сарајеву.

Да ли прелазите на ново радно 
место?

-До 1992. године радио сам као 
шалтерски радник, а када сам завршио 
факултет постао сам шеф Правне службе 
СУП-а Пландиште  до 2000. За време 
бомбардовања активно сам учествовао на 
територији Општине Вршац и Пландиште 
у одбрани града и добио сам унапређење, 
да бирам радно место у оквиру Полицијске 
управе Панчево. Пошто сам овде имао 
стан, одлучио сам се за Вршац. Радно 
место било ми је инспектор за границу, 
странце и трговину белим робљем. Био 
сам радник Деташираног одељења ПУ 
Панчево, а канцеларија ми је била у оквиру 
СУП Вршац. Радио сам у Вршцу, а био сам 
на платном списку ПУ Панчево. Од 2004. 
до 2006. Вршац је месечно имао око 500 
избеглица Курда који су улазили у Србију 
из Румуније. Ту су се појављивали трговци 
белим робљем, тако да смо ми као служба 
овде први оформили обрасце за избегла 
лица који се и данас користе, као и обрасце 
за азилантске статусе. Имали смо јако 
добру сарадњу са избегличким центром 
у Падинској Скели где су прихватали 
азиланте. Било је ту доста посла. Радили 
смо са оскудном опремом. Вршац је тада 
био једна од транзитних зона за Курде. 

Да ли је било и трговине људима?
-Да. Маса њих била је намењена за 

рад на црно по западној Европи, а део 
женске популације био је за јавне куће у 
Аустрији, Немачкој... Као неки печат моје 
каријере могу да кажем да је био догађај 
када су се, преко неке агенције за рад у 
иностранству,  пријавиле 4 медицинске 
сестре из вршачке болнице и отишле. 
Успео сам да преко пријатељских веза 
успоставим телефонски контакт  директно 
са Гадафијевим кабинетом. Успели су да их 
пронађу у Либији и оне су у року од 72 сата 
биле враћене у Вршац. Био сам задовољан. 
Никад нико није успео да тако телефоном 
обави овакав посао. Било је много 
превара, агенције су нудиле посао, велике 
плате, а људи су завршавали радећи на 
црно, жене у проституцији. 

Сећам се и врло успешне акције када 
смо разбили ланац кријумчарења Кинеза 
из Румуније у Србију преко Дунава. Радили 
смо заједно са тадашњим УБОПОК-ом, 
садашњим СБОПОК- Служба за борбу 
против организованог криминала. 
Кинезима је овде била последња станица. 
Долазили су овде да живе, да се баве 
бизнисом, али нису могли да добију визе, 
тек недавно је успостављен безвизни 
режим. Они се легално баве трговином, 

али деси се и по неки нелегалан бизнис. 
Имали смо одличну сарадњу са румунском 
полицијом, заједничке акције, редовне 
састанке.  Једна од тих акција била је у 
Великом Средишту спречавање трговине 
белим робљем од стране наших грађана 
који су куповали молдавске држављане 
за 100 евра. Једно време велики проблем 
била је трговина девојкама из источних 
земаља које су се бавиле проституцијом  
не само овде, већ и у Тузли, Бјељини... Када 
макрои осете да ће да им затворе јавне 
куће, девојке се разбеже, ишле су преко 
Румуније у своје земље, транзитирале 
кроз Вршац. Покривали смо све путеве, 
саобраћајнице, железницу, Дунав. Зона 
одговорности нашег Деташираног 
одељења била је од Старе Паланке до 
Јаше Томића, 149 км. Нису постојали тада 
још регионални центри, границу су чувале 
војска и полиција. 

Да ли су у те прекршаје били 
укључени и наши суграђани?

-Да. Људи из Вршца и околине, пре свега 
мислим на мештане пограничних села. 
Били су као пропусни бојлер. Примали су 
их, скривали, чували док не дођу прави 
трговци и преузму их. Због територијалне 
ограничености деловања, ми нисмо могли 
да пропратимо људе из Панчева, Београда, 
Новог Сада... који су били укључени у 
све то. Суштина мог деловања почев 
од избеглица Курда до трговине белим 
робљем генерално, била је да се Град 
Вршац, грађани, осећају безбедно, да се не 
узнемиравају дезинформацијама. 

Да ли је то био уносан посао за те 
наше људе, практично јатаке?

-По међународним истраживањима, 
прво место код зарада са екстра профитом 
припада трговини белим робљем, па тек 
онда дрогом. У свету се обрне преко 100 
милијарди долара у трговини људима, јер 
то није само продати некога да се бави 
проституцијом или да му ради у фабрици 
бесплатно. Трговина људима завршава 
се тако да кад се човек ислужи, долази 
до ликвидације лица и продаје његових 
органа. Наши посредници овде узимали 
су од 50 до 100 евра по особи да би их 
скривали и чували, а макрои од 2.000 до 
3.000 евра. Што је најцрње, тим су људима 
давали лажна обећања - посао, добра 
зарада, тако да су те избеглице плаћале 
себи пут на Запад, од 2.000 до 3.000 евра. 
Тамо су накнадно били продани и трговци 
су поново зарађивали на њима. Ти су људи 
и даље веровали да иду у бољи живот. 
Имали смо акције по железничкој станици 
овде где смо проналазили људе скривене 
у крову вагона. 

Највише је било Молдаваца, 
Украјинаца, Румуна, Курда... подједнако и 
жена и мушкараца. Посебне су критичне 
биле године када су се отварали ноћни 
барови. Није било лако радити овај 
наш посао. Неки пут је било тешко да 
уклопите законске прописе и живот. Моја 
филозофија што се тиче посла била је 
увек да живот пише закон, а не да закон 
пише живот. Морали смо да идемо по 
ивици жилета, да испоштујемо и једно и 
друго. Имали смо случај када су родитељи 
из Румуније уплатили, као матурски 
поклон, свом детету путовање да обиђе 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 31, БРОЈ 626, 2. ФЕБРУАР  2007.

ПОСЕТИОЦИ, 
УГЛАВНОМ, ГЛЕДАЛИ

Прва изложбено-продајна манифестација предмета 
преношених „са колена на колено“, у Хотелу „Србија“, 
20 и 21. јануара, био је јединствен сусрет посетилаца са 
богатим наслеђем најстаријих породица у граду. Око 
150 Вршчана искрено се дивило сачуваним траговима 
у времену: комадима намештаја, сликама, кристалним 
гарнитурама и керамичким ситницама, свећњацима, 
зидним сатовима, примерцима уникатних тепиха... 
али се мали број њих одлучио да нешто од тога купи. 
То илуструје податак да је десетак изложених старих 
предмета променило власника. 

Зоран Младеновић власник агенције „Антиква“, који 
се осмелио да приреди суграђанима први Сајам ове 
врсте у Вршцу верује  да ће следећа манифестација бити 
успешнија и медијски боље „покривена“.

- Посетиоци су углавном одушевљено разгледали 
изложене предмете из времена од пре једног века и 
дуже.Током два дана Сајма, иако су се цене кретале од 
10 до 1.000 евра, продато је само неколико свећњака, 
уметничких слика и комплета чаша и посуђа, наводи он 
и истиче да неће одустати од намере да историјску и 
културну ризницу родне вароши изнесе на светлост дана.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 31, БРОЈ 628, 2. МАРТ 2007.

ВРШАЦ ДОМАЋИН ПРВОГ 
ШАМПИОНАТА СРБИЈЕ

Вршац ће поново бити домаћин једног великог 
спортског догађаја, првог државног шаховског првенства 
Србије. Наш град је, по речима Бранислава Јосимова 
члана општинског већа за спорт и Милорада Капелана 
директора турнира, који су говорили за медије 23. 
фебруара у градској кући, препоручио сам себе. Због 
традиције коју поседује, али и одличне организације 
пробуђеног меморијала „Боре Костића“.

Турнир ће се одржати у „С“ клубу хотела „Србија“ од 
4. до 17. марта, а право учешћа има 14 такмичара, који 
тренутно поседују најбољи рејтинг у земљи. За титулу 
шампиона земље бориће се девет велемајстора, три инт. 
мајстора, један ФИДЕ мајстор и један мајстор. Посебну 
занимљивост представља чињеница да ће Вршац 
имати свог представника на турниру, младог ФИДЕ 
мајстора Бобана Богосављевића који је право учешћа на 
шампионату остварио као актуелни омладински првак 
државе.

ИНТЕРВЈУ
МИРКО ТОДОРОВИЋ, ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ У ПЕНЗИЈИ:

ОД КРУТОГ ПОЛИЦАЈЦА ДО 
ПЕНЗИОНЕРА УМЕТНИКА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПЕСМА 
Написао сам песму коју сам 

посветио себи:
„Нисам Давид, ни Патернак 

чудни, само сам недефинисано 
Его, заблуда многих. Заљубљеник 
песме и ноћи дугих. Спознајом 
тога, сазнаћеш ко сам. То је мој 
свет, ту сам.“
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све Републике бивше Југославије. И дете 
прекорачи боравак пар дана. Оно јесте 
у прекршају, али имао је све аутобуске, 
возне карте. Видело се да мали није био 
упознат са прописима, са животом. Зар га 
треба ставити у затвор због тога?!

Памтите ли још који од таквих 
случајева?

-У Вршцу и околним општинама 
харали су двојица румунских држављана. 
Један је био војни специјалац, разочарао 
се у љубав, напустио службу и одао се 
криминалу. Био је седмоструки убица 
у Румунији, у Београду је убио мајку 
и дете за 1.200 динара. Почео је овде 
да ординира 2005. Упадао је у куће, 
крао драгоцености.  Био је прави војни 
специјалац, невероватно спреман 
и физички, и ментално, и психички. 
Неколико пута смо га опкољавали, пуцао је 
на нас. У одличној сарадњи са мештанима 
једног пограничног места, блокирали 
смо га, дошло је до размене ватре, био 
је рањен и смештен у затвор. Приликом 
претреса нашли смо неколико кг златног 
накита. Он је први човек који је после 
109 година побегао из затвора у Сремској 
Митровици. Скочио је са висине од 9,5 
м и побегао. После је отишао у Италију и 
тамо је бежао њиховој полицији, а онда 
се вратио у Румунију где су му направили 
замку. Изрешетали су га, остао је жив, али 
је сада доживотни инвалид, непокретан је.  

Сећам се и једне госпође која је сваког 
викенда долазила возом и носила торту, 
лепо украшену,  упаковану у целофан. 
Било ми је сумњиво и једном приликом 
сам завукао руку у торту и нашао око 0,5 
кг прашкасте супстанце за коју су колеге 
из одељења за наркотике установиле да је 
кокаин. 

Да ли сте добили признања за свој 
рад?

-Нисам никад добио никакво признање. 
Кад сам вратио те жене из Либије 
преко телефонског позива Гадафијевом 
кабинету, Министарство ме је наградило, 
али ми награда никада није стигла. Чак је 
тадашњи начелник хтео да ми одбије од 
плате због високог телефонског рачуна 
због разговора са Либијом. Али, стигла 
је директива са више инстанце, па је све 
стопирано. Предложена је награда од 20 
одсто на плату, али ни то није реализовано, 
испало је да је застарело. 

Једина награда ми је, уствари, 
признање Орден круне првог реда. Добио 
сам га од Српске круне за православно 
мисионарење.

Када сте отишли у пензију?
-Радио сам до 2013. Имао сам све 

услове, чекао сам да се испуни и старосни и 
одмах сам отишао у пензију. Рад у полицији 
генерално јако троши људе, дође до 
момента када више не можемо ни физички 
ни ментално да пратимо промене у раду и 
у систему рада. Лично мислим да је стари 
систем рада био много бољи зато што су 
се производили квалитетнији кадрови. И 
данас ми је жао што је затворена Каменица, 
што тамо више не постоји средња школа, 
јер је одатле излазио изузетно квалитетан 
кадар. Полицијска акдемија даје много 
мање могућности у ширини образовања. 
Јер, радио сам и са колегама који су 
завршили Академију, а сећам се и оних 
из средње из Каменице који су одлично 
радили. Мислим да због сталног неимања 
новца и касног попуњавања кадровима, 
губи служба. Једном младом полицајцу, 
инспектору, треба 5 година да ради са 
старим, искусним колегом да би ушао у 
посао. Кад нема континуитета, стално се 
креће из почетка. 

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Оженио сам се супругом Ружицом, 

1987. Она је из Мислођина, околина 
Обреновца. Ружица је дошла код тетке у 
Пландиште, уписала је Вишу педагошку  
у Вршцу. Упознали смо се, заволели и 

венчали. Сина Милоша добили смо 1988, 
а ћерку Мињу две године касније. Син 
се бави приватним бизнисом. Миња је 
магистрирала, као студент генерације, 
Академију ликовних уметности. 
Талентована је на мајку. Ружица је 
иконописац Епархије банатске. Кад је 
почела да се бави иконописањем, ја сам јој 
помагао у припреми, набавци материјала, 
боја... Био ми је то један издувни вентил 
за мој посао. Почео сам да изучавам 
средњевековну византијску уметност, 
затим припреме изолације влаге у 
црквама и манастирима. Кад сам отишао у 
пензију, прикључио сам се Ружици, радимо 
живописе у новоизграђеним црквама и 
манастирима. Тако да ја и данас радим, 
мада сам у пензији. Радим византијску 
орнаментику, већ 3 године држим четкицу 
у руци. Од једног крутог полицајца, 
инспектора, стигао сам до пензионера 
уметника. Имао сам велику подршку 
породице док сам радио у полицији. 
Захвалан сам им што су истрпели моју 
напетост, нервозу, непроспаване ноћи, 
моје одсуствовање од куће. 

Иначе, уметност сам волео још из 
детињства. Волео сам и волим да читам, 
а жена ми и данас често каже да сам 
добар глумац. Кад боље размислим, 
можда је и у праву. Као мали био сам 
члан школске драмске секције. Играо сам 
главну улогу у представи „Мали борац“ и 
после премијере на школској приредби, 
мојим родитељима је пришао тадашњи 
директор вршачког Позоришта и рекао 
да ме обавезно доводе на пробе јер сам 
изузетно талентован за глуму. Међутим, ту 
је био крај моје глумачке каријере. Отац 
је имао много обавеза да би ме возио у 
вршачко Позориште на пробе.

Писао сам песме. Као студент, дружио 
се са песницима и боемима. На Фестивалу 
„Гораново пролеће“ у Загребу, 1982, 

представљао сам Београд, са још тројицом 
песника. Имао сам и своје песничко вече у 
Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији. Био сам 
на корак од објављивања прве збирке 
песама са којом бих постао члан Удружења 
књижевника Србије. Био бих најмлађи 
члан. Имао сам 21 годину. Међутим, 
одустао сам, нисам желео публицитет. 

Да ли сте задовољни животом?
-Више него задовољан. Уживам и у овом 

свом новом послу, као пензионер уметник. 
Све те наше православне светиње у којима 
радимо, које осликавамо смештене су у 
прелепим пределима, природа, мир, места 
где би сваки човек пожелео да има кућу, да 
живи. Ујутро вас буди цвркут птица, а увече 
прати на починак. Побегли смо из џунгле 
савременог света. Мој животни мото је да 
човек треба да има меру и склад у свему.

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 31, БРОЈ 629, 16. МАРТ 2007.

САВРШЕНСТВО ЗВУКА 
И СВЕТЛА

Дуго очекивану конгресно музичку дворану  у  
Вршцу, друга фаза Центра „Миленијум“, која је овој 
средини отворила нове могућности квалитетних 
културних дешавања, отворио је, 2. марта, Миодраг 

Бабић, председник Компаније „Хемофарм“ и Управног 
одбора Центра „Миленијум“, у присуству амбасадора 
Русије Александра Алексијева, Макеодоније Виктора 
Димовског, представника амбасаде Индије, те 
председника скупштине Војводине Бојана Костреша, 
министра привреде Предрага Бубала, министра за 
локалну самоуправу Зорана Лончара, епископа банатског 
Никанора, званица из света бизниса, привредника.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 31, БРОЈ 630, 30. МАРТ 2007.

РЕНОВИРАНА ШКОЛА У 
СОЧИЦИ

У истуреном одељењу ОШ „Олга Петров Радишић“ 
у Сочици одржана је 26. марта, пригодна свечаност 
поводом реновирања школског простора, дела зграде 
који користи 11 ученика узраста од 1. до 4. разреда. 

- Комплетно реновирање Школе у Сочици  коштало 
је око 700.000 динара, а средства је обезбедио 
Покрајински секретаријат за образовање и културу на 
иницијативу СО Вршац, рекао је Јонел Буга, директор 
ОШ „Олга Петров Радишић“. Сређени су учионица, 
санитарни чвор и помоћне просторије.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Након што је 1. марта закључен уговор са 
извођачем радова о санацији и комплетној 
реконструкцији Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Пландишту, започети су радови 
који подразумевају детаљну обнову објекта и 
фискултурне сале. Извођачи радова су Форма 
фарм инжињеринг из Београда и Бакић колор 
из Вршца. 

Како у локалној самоуправи истичу, сем 
санације крова и кречења, улагања у ову 
школу, у којој се данас школује 350, а са 
подручним одељењима 540 ђака, готово да и 
није било у последњих 40 година. Захваљујући 
Канцеларији за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије, која је обезбедила 
средства, ово ће ускоро коначно бити 
промењено. 

Настава се због радова одвија у помало 
отежаним околностима, па се због недостатка 
простора ради у две смене, а часови се 
одржавају и суботом. 

Вредност радова износи нешто мање од 
88.860.000 динара, а рок за завршетак радова је 
150 дана од дана потписивања уговора. 

РАДОВИ У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НАКОН ЧЕТИРИ 

ДЕЦЕНИЈЕ 

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

Акцији “Чеп за хендикеп” Удружења 
параплегичара и квадриплегичара Баната 
са седиштем у Зрењанину придружили су 
се и запослени у Хемофарму. Помажући 
куповину колица и инвалидских помагала 
за чланове Удружења, они су сакупили око 
500 килограма пластичних чепова. 

Сузана Ђорђевић, директорка 
Хемофарм Фондације, истакла је да су, 
нажалост, особе са инвалидитетом врло 
често невидљиве за друштво и додала:

- Они се суочавају не само са физичким, 
већ и психолошким препрекама и 
неразумевањем суграђана, колега, 
својих комшија. Због тога смо захвални 
колегама у Хемофарму који препознају 
значај солидарности и емпатије са 
својим суграђанима. На више локација 
у Хемофармовим фабрикама имамо 
кутије за сакупљање чепова, а мобилне 
инсталације постављамо у градовима 
када су окупљања и велика циркулација 
људи. 

Фондација Хемофарм већ трећу 
годину за редом подржава акцију “Чеп 

за хендикеп”. Организује сакупљање 
пластичних чепова у фабрикама 
Хемофарма у Србији, што је већ 
постало део корпоративне културе и 
свакодневне радне рутине Хемофарма.

- Хемофарм је за претходне 
2 и по  године сакупио око 1,3 
тоне чепова и помогао да се купи 
хидраулична дизалица за трансфер 
пацијената из кревета у инвалидска 
колица и обратно, каже Зоран 
Мартинов, координатор Удружења 
параплегичара Баната и захваљује се 
Хемофарму на досадашњој плодној 
сарадњи. Најважније је што су људи 
схватили да је минимум труда потребан 
да би неко био солидаран и хуман, као 
и да је важно ширење свести о значају 
рециклаже. 

У Хемофарму истичу да је за 
поменуту акцији Удружења веома важан 
континуитет, јер је само за куповину 
једних инвалидских колица неопходно 
прикупити око пет тона пластичних 
чепова.

Акција  “Чеп за хендикеп” била је до 
сада веома успешна. Током четири године, 
колико траје, купљена су 53 ортопедска 
помагала: 35 инвалидских колица, 8 

ходалица, 3 успињаче уз степенице, 6 
пари штака и једна дизалица за трансфер 
пацијената.

Ј.Е.

КОМПАНИЈА ХЕМОФАРМ У АКЦИЈИ “ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП” 

САКУПИЛИ 500 КИЛОГРАМА ПЛАСТИЧНИХ ЧЕПОВА 

Запослени у Хемофарму сакупили пола тоне пластичних чепова

Крајем периода под турском 
владавином, дакле у другој половини 
17. века први пут се помињу насеља  
Mormint – данашње  Пландиште,  
Zledeš (изгорео 1848. у револуцији и 
никада није обновљен – налазио се у 
атару данашње Велике Греде о чему 
сведочи истоветно име потеса), Сент 
Маргита – данашња Маргита и Сент 
Јанош – данашње Барице.

Morminc или  Morminé што 
на румунском значи гробље , по 
одласку Турака 1717. године бројало 
је 44 дома. Године 1737. је већ 
насељено. Управа Коморе у зиму 
1787. и у пролеће 1788. насељава 
Немцима из Грапца,  Хацвелда 
(садашњи Жомбољ), Велике и Мале 
Јече и Остерна (сва су насеља данас 
у Румунији) на ово морминтско 
добро. Тада је дошло 123 немачке 
обитељи. Нову колонију колонисти 
су назвали по председнику коморе, 
грофу Карлу Зичију, Зичиндорф. 
Ова колонизација припадала је 
петој колонизацији под монархијом 
која је носила назив Терезијанска 
и Јозефинско-Леополдинска или 
колонизација под  Јосифом II. која 
обухвата временски период од  1781. 
до 1800. године. Подељене су 123 
сесије. Једној сесији одрађеној још 
за време Марије  Терезије припадала 
су  2 ланца ораница , 6 ланца ливада, 
3 ланца утрине, 1 ланац плаца и 
грунта, укупно 34 ланца. 

Већ у јесен 1788. колонисти 
су морали да беже од Турака из 
алибунарског логора, који су овом 
околином тада крстарили.

Ово насеље је од почетка имало 
свог свештеника и учитеља. Јосиф II, 
син Марије Терезије, касније његов 
наследник Леополд II су о државном 
трошку подизали храмове и школе 
колонистима  и то тамо где има 
најмање сто душа у једном насељу.

Већ 1788. године, дакле непуну 
годину по доласку Немаца, 
саграђена је молитвена кућа, 
богомоља, од дрва, без торња 
са једним звоном, позната под 
именом Josefglocke (Јозефглоке) 
и кућа за свештеника. Већ 1792 
нови колонисти су добили „аусвајз“, 
односно личну карту. Године 1809. 
у овом насељу живело  је 1068 
становника.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. 
У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, 
Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 
2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (1)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА
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Развој дечијег говора је веома 
сложен и осетљив процес и могућ 
је искључиво у условима људског 
окружења, кроз комуникацију. 
Комуникација ја процес размене идеја 
и информација између пошиљаоца 
и примаоца. Кроз комуникацију са 
околином дете развија језик. Зато 
породица има највећу улогу у процесу 
дечијег развоја, јер се у породици 
природно подразумева и развој 
говора. Природна тежња да тражимо 
контакт са другима испољава се од 
самог рођења детета. Дете сазнаје о 
себи из начина на који је прихваћено, 
цењено и вољено. Потребна му је 
помоћ одраслих да би приметило 
везу која постоји између догађаја и 
осећања и како би догађаје преточило 
у речи.

Дете учи како се шта каже, али и 
шта одрасли са којима комуницира 
очекују од њега. Према понашању 
одраслих оно распознаје да ли 
су га разумели, а уколико нису,  
сигнализира, тражећи неки други 
начин који ће околина разумети.

Развој детета се одвија кроз 
интеракцију биолошких чинилаца и 
фактора средине. Добре биолошке 
услове за говор чине нормална 
функција и грађа нервног система 
и говорних органа,добар слух и 
вид и  уредан психомоторни развој. 
Међутим, средински чиниоци су 
пресудни у одређивању тока и 
исхода развоја детета. Одговарајућим 
утицајима средине могуће је 
обликовати и одредити исход развоја 
детета. Улога окружења детета је 
веома значајан фактор за развој 
матерњег језика, јер убрзава дететово 
учење а тиме и развој.

Родитељи често нису упућени 
да за развој говора и језика постоји 

такозвани критични-најосетљивији 
период, који траје од рођења до 
треће године живота, јер је тада 
развој веома интензиван. То је период 
када се формира темељ за развој 
говора. Сваки ниво развоја говора и 
језика је везан за одређени узраст. 
Ако се тај период пропусти тешко се 
надокнађује.

Када је дете проговорило?
Дечији говор почиње да се развија 

од самог рођења и код већине деце 
говорни развој се одвија следећим 
током: након  фазе кричања која 
почиње од самог рођења и траје 4-7 
недеља, у другом месецу почиње 
гласовна игра-гукање, у којој бебе 
ствара извесне гласове и слогове.  
Беби  треба омогућити да што више 
гуче, јер на тај начин вежба говорне 
органе,развија покрете усана, језика 
и меког непца.У периоду од шестог 
до деветог месеца почиње период 
брбљања, када гласови почињу да 
личе на гласове матерњег језика. Беба 
слуша говор мајке и околине,визуелно 
прати покрете говорних органа и 
покушава да их опонаша. У овом 
периоду беба почиње да се служи 
гестовима и почиње да запажа везу 
између речи и ствари. Родитељи 
би требало да се беби обраћају 
говором, да именују ствари из 
бебине непосредне околине јасно и 
разговетно.

У периоду између 9. и 12. месеца 
јавља се прва реч. То је период  када 
дете свесно употреби одговарајућу 
реч за одређену ствар. Дете прво 
схвата говор околине, па тек онда 
почиње и само да изговара. За 
разумевање, а затим и свесно 
изговарање првих речи и реченица 
важно је како се одрасле особе 
обраћају детету, како су расположене 

и каква је средина у којој дете одраста 
и развија се.

Дете је проговорило. Како се говор 
и језик развијају даље?

Између прве и друге године 
развој говора се одвија веома брзо.  
Дете разуме и извршава у почетку 
једноставне налоге, а при крају 
друге године и два задатка у исто 
време, показује чак и именује главне 
делове тела. Од 12. месеца када се 
служило појединачним речима које 
су имале функцију целе реченице, 
дете проширује речник те на крају 
овог периода користи много више 
речи (речник броји око 70 - 150 речи 
па и више). Са 24 месеца дете води 
дијалог са одраслим особама и говор 
је разумљив за ужу социјалну средину. 
Негде око другог рођендана дете 
комуницира са својим најближима и 

то кратким реченицама, састављеним 
од две, евентуално од три речи. Сада 
наступа период наглог богаћења 
речника, али и усавршавања 
реченице. То му са једне стране 
омогућава да постављањем питања 
дође до потребних одговора, а са 
друге стране ставља га у ситуацију 
иницијатора разговора.

Са три године се завршава један 
веома важан период у развоју 
комуникативних способности детета. 
Дете усваја основу, базу матерњег 
језика. Када дете изговори своју 
прву реченицу, тада влада речником 
од 30 - 50 речи. Када напуни три 
године његов речник ће садржати 
више стотина речи (250 - 500 речи) , 
а разумеће још више. До краја треће 
године очекује се да дете разговара 
са људима из ужег  и ширег окружења 

говором који је скоро потпуно 
разумљив за слушаоца.

Као што је већ речено развој 
говора је сложен процес и захтева 
стрпљење, упорност и истрајност. 
Говор се не развија „преко ноћи“, 
већ је потребно време како би дете 
усвојило и обогатило речник.Свако 
дете има свој темпо развоја. Уколико 
родитељи имају сумње везане за 
развој говора детета,најбоље је да 
се посаветују са логопедом. Не треба 
чекати да проблеми буду исувише 
очигледни свима у околини да би се 
дете одвело логопеду. 

Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог-логопед

Јелена Драмлићанин-Кабић, дефектолог 
логопед-реедукатор психомоторике

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (4)

РАЗВОЈ  ДЕЧИЈЕГ  ГОВОРА ОД РОЂЕЊА   ДО ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
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Археолог Марко Алексић аутор 
је књиге „Српски витешки код“ 
(Лагуна, 2016), реконструкције 
средњовековног витештва на овим 
просторима, утемељене на научним 
чињеницама. Љубитељима историје 
ова књига доноси прегршт нових 
сазнања о једном од најпознатијих 
феномена европске традиције, 
разоткривајући притом неке од 
уврежених митова и доказујући 
да сјај српског средњовековног 
витештва није био ништа мање 
блистав од оног који је красио 
традицију других европских народа. 

Марко Алексић је дипломирао 
и магистрирао средњовековну 
археологију. Учествовао је у 
археолошким истраживањима 
у Србији, Црној Гори, Босни и 
Херцеговини, Хрватској, Немачкој 
и другим земљама. Објавио је 
бројне научне радове у земљи 
и иностранству о темама из 
средњовековне археологије и 
историје, као и стручну књигу 
„Medieval Swords from Southeastern 
Europe“ (Средњовековни мачеви 
у Југоисточној Европи). Сарађивао 
је са дечјим културним центром 
у Београду, на РТС-у као стручни 
консултант и аутор прилога са темама 
из науке и културе, писао драмске 
текстове за програм Радио Београда, 
објављивао научно-популарне 
чланке са темама из средњег 
века у Политикином забавнику и 
другим листовима. Предавач је у 
Истраживачкој станици Петница. 
Објавио је књигу „Марко Краљевић – 
Човек који је постао легенда“. 

„Српски витешки код“ прва је 
научно утемељена књига која се 
бави средњовековном Србијом 
као земљом витештва. Шта ваша 
књига открива читаоцима о нашој 
традицији и њеном односу са 
европском традицијом и културом? 

- Витештво представља један од 
важних и најаутентичнијих мотива 
европске традиције, али и савремене 
глобалне културе. То је мотив који и 
данас носи највећи ауторитет, који 
означава врхунске људске особине и 
који је познат широм данашњег света. 

Због тога познавање овог 
културног феномена 
заправо помаже да боље 
разумемо однос наше 
традиције према наслеђу 
западне Европе. 

Витештво је настало 
почетком 11. века у 
јужној Француској, а 
већ крајем тог столећа наш краљ 
Константин Бодин примио је на свом 
двору у Скадру крсташе из ове колевке 
западног витештва. Из тог времена 
(1080. године) потиче и најстарији 
помен израза витез (miles) на нашим 
просторима који је забележен у 
Неретљанској области, на крајњем 
југозападу тадашњих српских земаља. 
Још значајнија су недавна открића 
о присуству наших људи на тлу 
Свете земље, у време 
када је ту основано 
крсташко Јерусалимско 
краљевство 1099. године. 
Међу њима се издваја 
личност Димитрија 
Синаита који спада међу 
најзначајнија имена 
словенске културе тог 
времена. 

Које су подразумеване 
вредности витешког 
кодекса? 

- Витез је ратник 
који има свој морални 
ауторитет, који му је дала 
црква, и који се заснива 
на концепту христовог 
војника (miles Christi). 
Међутим идеја ратника са 
духовним ауторитетом из 
које је на Западу рођена идеја витеза, 
заправо води порекло са Истока. У 
византијском царству, наследнику 
римског царства, много пре 11. века 
била је позната идеја светих ратника. 
Још у 7. веку, ови ратници су уливали 
моралну снагу и храброст царским 
војскама у борби против неверника. 

Свети Димитрије, 
Теодор, Ђорђе и други 
хришћански свеци 
симболизовали су идеју 
ратника са духовном 
снагом која је способна 
да предводи војнике до 
победе. Из такве идеје 
настао је и концепт 

христовог војника на западу. 
Први витезови наследили су из 

Византије и још нешто. У војничком 
смислу, витез представља тешко 
оклопљеног ратника на коњу. Ова 
врста ратника вековима је негована 
и развијана у Византији укојој су 
постојале читаве војне јединице 
тешких оклопника, какве нису познате 
на Западу пре епохе крсташких ратова. 
Накош што су преко визнатијских 

земаља стигли у 
Јерусалим и Свету земљу, 
први крсташи су се 
упознали са овом врстом 
визнатијских ратника и 
временом су усвојили 
њихову опрему и њихову 
војничку тактику. Тако 
је западни витез из 
Византије наследио не 
само језгро свог витешког 
кодекса, већ и своју 
војничку вештину по којој 
ће временом постати 
чувен. 

Поред нових сазнања 
из овог најранијег 
раздобља наше писане 
традиције, кључна 
сведочанства о присуству 
наших људи на тлу Свете 

земље, тог средишта европског 
витештва, везана су за боравак Светог 
Саве у Јерусалиму 1229. године. Тада 
се десио и један изузетан догађај када 
је основан српски манастир на брду 
Сиону у Јерусалиму. 

Током истраживања које је 
претходило вашој књизи, дошли сте 

и до нових научних сазнања. Који 
су најчешћи и највећи стереотипи 
о средњовековној Србији које сте 
оповргли својом књигом? 

- У књизи сам покушао да на основу 
сачуваних докумената, археолошких 
и других налаза, оживим сјај витешке 
културе која је постојала на двору 
Немањића и широм средњовековне 
Србије, а о којој и даље тако мало 
знамо. Тај свет турнира, сјајних 
оклопа, грбова и двобоја за руку неке 
наше средњовековне даме откривају 
да је витештво код нас било исто 
онако блиставо и колоритно као 
што га обично замишљамо у другим 
срединама. Иако се овде углавном 
ради о појавним манифестацијама 
витешке културе, оне веома помажу 
да боље разумемо целокупну нашу 
средњовековну традицију и да 
превазиђемо стереотипе које понекад 
имамо према сопственој прошлости. 

Књига је већ више од три месеца 
у врху Лагунине топ листе. Како ви 
објашњавате велико интересовање 
домаће публике за средњовековну 
историју? 

- Морам да признам да је велико 
интересовање публике за ову књигу 
и за мене било донекле изненађење. 
Међутим, показало се још једном 
да наша публика гаји посебно 
интересовање за историјске теме. 
Странци који долазе у нашу земљу 
или сусрећу наше људе, често показују 
импресионираност знањем и љубављу 
према историји коју ми имамо, а које 
често нисмо довољно свесни. Зато ми 
је драго што је публика препознала ову 
књигу и поклонила јој поверење. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: МАРКО АЛЕКСИЋ 

ОЖИВЉЕНИ СЈАЈ СРПСКОГ 
СРЕДЊОВЕКОВНОГ ВИТЕШТВА 

„Тај свет турнира, 
сјајних оклопа, 

грбова и двобоја 
за руку неке наше 

средњовековне 
даме откривају 
да је витештво 

код нас било исто 
онако блиставо 
и колоритно као 

што га обично 
замишљамо у 

другим срединама“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Витештво и данас 
носи највећи 
ауторитет и 

означава врхунске 
људске особине“ 

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПОСТАО 
ЛЕГЕНДА 

Ваша претходна књига „Марко 
Краљевић – Човек који је постао легенда“ 
прва је биографија овог историјског 
јунака. Колико се историјске чињенице 
разликују од митске представе о Марку 
Мрњавчевићу? 

- Марко Краљевић је национални 
јунак Срба, али и свих јужних Словена 
па и њихових суседних народа. Његово 
доба, друга половина 14. века, било је 
једно херојско доба, а он није био једина 
личност из тог времена која је упамћена 
као епски јунак – то су на пример били 
и Кнез Лазар и Милош Обилић. То 
драматично време поседовало је и један 
специфичан културни сензибилитет за 
стварање епских мотива и јунака. Прича о 
јунаку и његовом славном добу битна је за 
сваки народ јер се кроз њу чувало сећање 
на сопствене културне и цивилизацијске 
вредности, што је веома важно за сваку 
културу и сваку људску заједницу. 

Марко Краљевић је одрастао у време 
Душановог царства, у атмосфери полета 
и победа, културних и војних освајања, 
померања граница и еманципације 
на овим просторима. Он не долази из 
типичне словенске народне пасторале, 
већ има многе елементе европског 
средњовековног витештва. Фреска из 
Марковог манастира код Скопља, настала 
1377. године, приказује ратника на коњу, 
са свом витешком опремом тог времена. 
По свој прилици, управо је ова представа 
витеза на коњу шарцу и са шестоперцем 
у руци послужила народном генију да 
створи визуелну представу о свом јунаку. 
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У Народном позоришту 
„Стерија“ припрема се нова 
премијера. У питању је представа 
„Едмунд Кин“ по тексту Хадија 
Курића, а у режији Ирфана 
Менсура. Премијера представе 
најављена је за 11. мај. 

Према речима редитеља, 
реч је о инспиративном и 
изванредном тексту који ће 
глумцима вршачког ансамбла 
омогућити да се публици покажу 
у најбољем светлу. 

Директорка позоришта 
Марина Лазаревић изјавила је 
да је овом представом желела 

да разбуди успавано позориште 
и покаже шта све могу вршачки 
глумци. 

- Нисам желела да доводим 
некога са стране, звучно 
београдско име, да бисмо 
напунили позориште. Хтела 
сам да позориште напунимо уз 
помоћ сопственог ансамбла. 
Надам се да ће ову представу 
видети цела Србија, али и регион 
– додала је Марина Лазаревић. 

Глумци тврде да текст 
„Едмунда Кина“ обећава добру 
представу, па верују да ће се 
публика забавити и насмејати уз 

нову премијеру. 
Након „Едмунда Кина“ 

планирају се још три премијере 
и једна представа за Фестивал 
„Позоришна јесен“. 

Народно позориште „Стерија“ 
у наредном периоду очекују и 
радови на адаптацији објекта, а 
директорка НП „Стерија“ истакла 
је и да је након много година на 
Позориште укњижен простор 
на првом спрату, што је први 
корак ка решавању проблема 
реновирања и адаптације зграде. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

НОВА ПРЕМИЈЕРА У НП „СТЕРИЈА“

„ЕДМУНД КИН“ 11. МАЈА 

Издавачка кућа Лагуна и ланац 
књижара Делфи организују овог 
викенда Дечје дане културе. У 
вршачкој књижари „Васко Попа“, 
као и у осталим књижарама 
Делфи и Лагуниним клубовима 
читалаца који се налазе у 
Београду, Нишу и у још 20 
градова у Србији, током три дана 

важиће велики попусти на књиге 
за децу и младе. 

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. 

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. 

ЛАГУНА ОРГАНИЗУЈЕ ДЕЧЈЕ ДАНЕ КУЛТУРЕ 

ВИКЕНД У ЗНАКУ ДЕЧЈЕ КЊИГЕ 
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ШАРЕНИ СВЕТ НАЈМЛАЂИХ УМЕТНИКА 

Анђела и Ана Анђела Стаменковић Ања Попов

Доминика и НаталијаАнђела, Лазар и Наталија

Доротеа УдовичићАнђа, Лана и Романа

Доротеа Удовичић и Емилија 
Вакареско
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Ма ли пола зници 
Школице цртањ а 
с лик арског ате љеа 
Мор ариу предс тав љ ају 
в ам свој  креативни свет. 

Школиц а ате љеа 
Мор ариу пос тоји већ 
петнаес т година,  а  поред 
з адовољних пола зник а, 
потврду кв а литета 
предс тав љ ају и бројна 
признањ а на домаћим 
и међународним 
дечијим из ложб ама, 
попу т Радос ти Европе, 
Змајевих дечјих игар а, 
Минијат урног бијена ла, 
Репу бличке смотре 
ликовног с тв ар а лаштв а 
деце. . .  Са м ладим 
уметницима св акодневно 
р аде Д ание ла Мор ариу, 
ак адемски гр афичар 
и Доминик а Мор ариу, 
ак адемски с лик ар. 

ШАРЕНИ СВЕТ НАЈМЛАЂИХ УМЕТНИКА 

Ања Попов Дарио Јанеши
Доротеа, Лана, Милица, Романа, 

Исидора

Доминика и Наталија
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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.

Продајем једнособан стан 36 
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1 
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 

Продајем двособан стан 54 m², 
Трг Константина Спајића 6/12. Тел. 
060/078-00-99 и 060/36-80-122.

Продајем спратну кућу на 
атрактивној локацији, у Улици Лепе 
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по 
договору. Тел. 065/836-0255.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Стан  за издавање опремљен, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 013/838-702, 063/789-1014
Издајем намештен трособан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Локал за издавање 22 m2, 
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 1000m2, Вршац 
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

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

Тел: 063/894-9163
Кућа са двориштем за 
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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.

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 

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 дворишну намештену 

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

Тел: 063/18-25-995, 013/838-733

РАЗНО
Дајем часове енглеског, 

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

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

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

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

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

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

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

На продају 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 

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

Тел: 064/598-3898
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прекрупачем у склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење. Тел. 

826266
Продајем већа вучна колица за 

мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120 и 

200 л, коришћена за комину. Тел. 826-
266.

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

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

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

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

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

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

Купујем крмаче од 200 кг и 
навише. Продајем половне дрвене 
прозоре, дупло стакло, добро очувани. 
Тел. 063/84-67-605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-84 
и 013/416-182.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем Дормео душек мемори 

силвер нов. Трпезариски сто 
и шест столица, половно. Тел. 
064/390-62-76.

Орем и култивирам мање 
баште и трављаке мото 
култиватором. Вршац  и околина. 
Цена договор. Повољно. Тел. 
063/83-21-772.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. Тел. 
062/880-51-27. 

Продајем краљицу пећ, 
женски бицикл „Рог“, ауто 
приколицу, гуме за заставу и југо, 
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“, 
ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне 
патике 43. Тел. 064/168-58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
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 

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 13. до 18. априла у матичну књигу умрлих  за матично 

подручје Вршац уписано је 15 лица: Сава Ђорђевић (1955), Миша Калдараш 
(1956), Владимир Србовић (1952), Драгиша Бранисављевић (1947), Љепосава 
Комадина (1945), Зорица Баук(1965),  Лајош Чикош (1919), Октавијан Опреа 
(1923), Добрина Митровић (1928), Невенка Новаков (1947), Бранислав 
Милојевић (1936), Јелена Мартинић (1936), Јасмина Лекић (1936), Златибор 
Атанацков (1932), Марија Мијајловић (1933).

064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач 

серије „5“ , у беспрекорном стању 
. Вршим сервис кирби усисивача 
са набавком делова. Тел. 
060/0330746.

Бошова ланчана 
електрична тестера АКЕ 405 
нова некоришћена, Wurth 
дубоке радне ципеле бр. 43 нове 
некоришћенеТел: 064/1955 - 269

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.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са 
2 брзине. Генерално сређен. Тел. 
060/03-30-746.

ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ 

иЗДАЈе У ЗАКУП
путем прикупљања писмених понуда у 

затвореним ковертама и то:                

             
1. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 6 

у површини од 15m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно
 Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању                
 2. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 

9  у површини од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно
  Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању 
 3. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 

15 у површини од 15m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно
  Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању                
4. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б  означена са бројем  5  у 

површини од 15 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно
Гаража се издаје на одређено време од две године у виђеном стању 

У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и 
фактурисати у складу са Законом.

 
 На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која 

доставе уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно 
понуда која садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број 

текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни 

орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона 
код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који 
води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде 
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију 
депо картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена 
мера забране

обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву 
подноси правно лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је 
већ закупац пословног простора којим управља Јавно предузеће  или 
уколико је оснивач (члан)правног лица које је закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а у 
просторијама ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ приликом подношења 
пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, 

с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и 
уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном 
надметању односно отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
односно  до петка 28.04.2017.године до 12 часова.

Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на 
деловодник Јавног  предузећа „ВРШАЦ“. Предаја на деловодник Предузећа 
се може извршити до петка 28.04.2017.г. до 12 часова.У разматрање,ако 
благовремене,  ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока у 
ЈП“Вршац“ Вршац.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 
28.04.2017.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП за стамбено 
пословање „ВРШАЦ“Вршац Никите Толстоја 3.

Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан 
је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване 
) менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала 
обратите се ЈП“ВРШАЦ“Вршац, Никите Толстоја бр.3 тел.бр. 013/ 834-783 
и 823-642 сваког радног дана у времену од 09-14 часова до 27.04.2017.г.  
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 

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

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Научи да програмираш, Макс 

Вејнрајт 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Урнебесна физика, Светислав 
Пауновић, Бранко Стевановић, 
Игор Коларов 

4. Хајдук у Београду, Градимир 
Стојковић 

5. Мој савршени свет – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Сассја – Но проблемо 
2.Неверне бебе и Даниел 

Кајмакоски – Још се надам 
3. Торул – Мандеј 
4. Лифт – Да ти дам 
5. Сајси и Ди-џеј Бко – Клап клап 

ВЕЛИКО АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ 

СЕЛО СТАРО 14.000 ГОДИНА 
ОТКРИВЕНО У КАНАДИ  

Приликом археолошких 
ископавања на северозападу 
Канаде пронађени су остаци можда 
најстаријег људског насеља на тлу 
Северне Америке. У провинцији 
Британска Колумбија откривено 
је село за које се процењује да 
је старо 14.000 година, пренео је 
лондонски „Индепендент”. 

На острву Трикет, око 500 
километара северозападно од 
Викторије, археолози су открили 
древне предмете као што су 
алати за потпалу ватре, удице за 
пецање и копља, која датирају 
из леденог доба и помоћи ће 
да се створи јаснија слика о 
почецима цивилизације на 
северноамеричком континенту. 

Алиша Говро, на 
последипломским студијама 
антропологије на Универзитету 
Викторије, учествовала је у 
ископавањима и рекла је за 
канадске медије да је откриће 
представљало шок за саму екипу. 

„Сећам се, кад смо добили 
резултате, само смо седели и 

мислили: ’Човече, ово је баш старо.’ 
Откриће мења наше поимање 
о томе када је Северна Америка 
насељена”, рекла је Говро за 
„Ванкуверске вести”. 

Стручњаци верују да је ледена 
обала Британске Колумбије 
била место великих миграција. 
Откриће се поклапа са народним 
предањем Хејлсека, канадског 
староседелачког народа. Код њих 
су се кроз генерације преносиле 
приче о људима из приобалних 
села. 

„Невероватно је када помислите 
да су се те приче вековима 
одржале, а сада су поткрепљене 
археолошким доказима”, рекао 
је Вилијам Хоусти, представник 
Хејлсека. 

По општеприхваћеној теорији, 
први колонизатори Америке су 
били праисторијски ловци који 
су тамо дошли иза Азије преко 
превлаке која је у леденом добу 
постојала између Сибира и Аљаске. 

Једно од новијих истраживања, 
засновано на генетици, показало 

је да се велика сеоба догодила 
пре чак 23.000 година, када су 
азијски мигранти прешли Берингов 
копнени мост, а да су се се тек 
касније, пре око 13.000 година, у 
време отапања глечера и отварања 
путева ка унутрашњости Северне 
Америке, поделили у две главне 
групе. 

Посебну загонетку представља 
чињеница да староседеоци Јужне 
Америке имају велике генетске 
сличности са становницима 
Југоисточне Азије и Аустралије. 

Археолози су пре 20 година 
у Бразилу пронашли неке од 
најстаријих људских остатака 

на америчком тлу, међу њима и 
скелет назван Луција, стар више од 
11.000 година. Она није изгледала 
као типични амерички Индијанци 
и њено лице више подсећа на 
аустралијске Абориџине, потомке 
првих људи који су насељавали 
Африку. Неки научници верују да 
је Луција припадала такозваним 
Палеоамериканцима који су у 
Америку дошли много пре народа 
из источне Азије. Остаје загонетка 
како су они стигли овамо, да ли 
такође преко Аљаске па даље ка 
југу копненим путем или можда чак 
морем, чамцима. 

Извор: Политика 

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИРКА ОСТОЈИЋА

„УМЕЋЕ ДИСАЊА“
Минулог викенда одржана је 

промоција књиге „Умеће дисања“ 
аутора мр Мирка Остојића, у 
организацији Клуба Урбан ђуца и 
Срђана Ратковића, у просторијама ГО 
СПС. Аутор је овом књигом поделио 
своје знање стечено научним радом, 
као и практичним вишедеценијским 
врхунским бављењем борилачким 
вештинама. Реч је о научном, али 
и мултидисциплинарном приступу 
процесу дисања,  једној од виталних 
функција човековог организма.  
„Умеће дисања“ је књига намењена 
широкој популацији, од болесника 
који пате од астме и сличних болести, 
до здравих људи који желе да се 
науче правилном дисању и сачувају 
здравље, до спортиста и врхунских 
професионалаца како би остварили 
још боље резултате. 

-Књига је резултат 
мултидисциплинарног истраживања, 
каже Остојић. Свет дисања је велики. 
С једне стране треба подвући шта о 
томе кажу  наука и свеколика искуства 
људског рода, садржана у разним 
мудростима попут кинеске медицине, 
јоге и других традиција, па све до 
модерне медицине. Књига садржи 
и скуп вежби које сваки појединац 
може да интегрише у свој живот, да 
сачува здравље, да га побољша ако 
је болестан, а спортисти ће њиховом 
применом остварити боље резултате. 
Јер, основна претпоставка књиге је да 
нема доброг здравља без правилног 
дисања које је тема ове књиге. 

Неправилно дисање доводи до 
поремећаја у људском организму што 
доприноси појави и развоју бројних 
обољења. Стручњаци из различитих 
области кардиолог проф. др Бранимир 
Миловановић, Ђорђе Степановић, 
професор Факултета за спорт, проф. 
др Дејан Раковић, оценили су „Умеће 
дисања“ највишим оценама. Они 
наглашавају да је Остојићева књига  
мултидисциплинарна, јединствена 
у свету јер доноси основе 
технике правилног дисања чија је 

примена дала изузетне резултате 
у ублажавању последица и лечењу 
астме и још неких обољења. До ових 
резултата Остојић је дошао кроз 
радионице практично примењујући 
своја знања на људима који су 
оболели од поменутих болести. У 
књизи су сабрана знања медицинске 
физиологије на једноставан и питак 
начин, традиционалне мудрости, 
сазнања светских стручњака, научна 
истраживања чији је резултат 
Остојићева формула  мускуларне 
једначине респирације.

Мр Мирко Остојић градио је 
упоредо две каријере. Након 
студирања на Електротехничком 
факултету смер електроника 
телекомуникације, уписао је 
постдипломске студије на подручју 
биофизике којом се и данас бави, 
уз проблематику медицинске 
инструментације, апаратуре. Бавио 

се анализом  можданих и срчаних  
сигнала и њиховом повезаношћу на 
докторату који је уписао у Аустралији. 
Процес респирације (дисања) 
проучава већ 27 година, а књига 
„Умеће дисања“ је круна овог његовог 
рада. Друга упоредна каријера везана 
је за спорт. Од малих ногу Остојић 
се бави борилачким вештинама. Од 
2009. године има највише светско 
звање у нинђуцу - 15. дан. Носилац 
је бројних признања, проглашен је 
најуспешнијим тренером на планети, 
2011. Обишао је све меридијане, 
говори шест језика.

Остојић је најавио да ће у Вршцу 
организовати радионице где ће 
полазницима пренети своја знања 
и искуства стечена током скоро три 
деценије истраживања процеса 
дисања.

Ј.Е.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Промоција књиге „Умеће дисања“
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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

Већ и куга од 1738-40. принудила 
је власти да се брину о здравственим 
приликама овога предела. Постављен 
је био нарочити „здравствени одбор“ , 
који је и кашње радио. Али не само што 
је држава чинила своју дужност, већ је 
то сваки појединац чистио, оправљао, 
таманио, да ви одржао свој живот а 
уживао своје имање. Предео је имао 
дивији изглед, понајвише са многих 
шума и ритина. На мерциовој карти 
од 1713. види се да су две трећине 
вршачког дистрикта шумом обрасле. 
Али већ године 1761.  добија  предео 
питомији изглед, највећи део дивијих 
шумика био је прокрчен 1). Томе су 
млого допринеле млога места нових 
насељеника, који су из државних шума 
добијали сво градиво. За кровове на 
становима употребили су трску из 
блиских ритова. Прокрчењем трске  
такође је  је поможено здравственим 
приликама, јер је тиме уништено 
небројно легло  најразноврснијих 
инсеката. И „голубачке“ мушице 
беше тада врло много. Становници 
такозваног Баната, који су највише 
штете  имали, понављали су код владе 
своју молбу за помоћ. То исто чинили су 
и становници вршачког дистрикта год. 
1775. и то двапут, пошто су им волови 
на роботи употребљени угинули.Када 
су молбенице до престола доспеле, 
буде издана  највиша наредба, да се 
та врста инсекта свестрано испита и 
објасни, имали противу истих невоља 
лека, од досад употребљиванога 2).

Но највећа пажња обраћана је 
на чишћење мртве воде и мочарних 
места. Али од тако убилачког утицаја 
на беше ни један јужноугарски рит, 
као што беше она група ритина, што се 
протезаше између Вршца и Панчева. 
Већ 1745. покушавала је тамишградска 
администрација да исуши те ритине, 
које су покривале простор од 10 миља. 
Тај покушај чињен је на северној страни 
рита. Али је на покушају и остало. Но 
пошто се на тај начин није дошло ни 
до какве цели, буде од владе позван 
стручан мерник за грађевине на 
води, Максим Фрамô (Max Fremaut) 
из Нидерланда. Фрамô је још исте 
године пропутовао пределе, који су 
се имали чистити. Г. 1761 поднео је 
опширну студију о исушењу вршачког, 
алибунарског и иланџанског рита 3).

Ради исушења алибунарског, 
влајковачког, вршачкког, белоблатског 
и иланџанског рита држао је Фрамо да 
је нужно да се три канала граде. Један 

канал (брзавски) грађен је у дужини од 
540 хвати од Маргите преко Јарковца 
па све до Ботоша, који на Тамишу лежи. 
Други пак у дужини од 16.250 хвати, 
почињући од шанчева, који везују 
Брзаву и Бирду, т.ј. од Партоша преко 
Канака до Маргитице, најзад трећи, 
такозвани „вршачки канал“.  Вршачки 
канал грађен је  под надзором мерника 
Костке у год. 1767, 1768.  и за неко време 
год. 1769. а у дужини 13.530 хват. Тај 
канал провлачио се од Маргирице кроз 
цео доњи део иланџанског рита, одавде 
попут јаких насипа између Ст. Михала и 
Ст.  Јаноша дубоко у алибунарски рит, 
па одавде у вршачки „мали рит“. Овај 
канал добио је у почаст свете владарке 
име:“Терезијин канал“, али се чешће 
назива  и вршачким каналом.

Овај сиустем канализовања 
концентрисан је код Маргитице у 
брзавском, односно главном каналу. 

Тада је морала и иланџанска и 
алибунарска вода  у Тамиш, па отуда у 
Дунав да утиче. Градњу овога система 
отпочео је Фрамо у год. 1761. Тај 
горостасни посао, при којем је избачено 
408.202 куб. хв.земље, довршен је после   
12-годишњег непрекидног напора под 
надзором мерника Костке, год. 1773. а 
стао је 289.523 ф. 11 н.  

Исушење споменутих ритина попут 
овог канализовања, испало је у многоме 
за руком. Влајковачки и вршачки 
ритови беху сасвим, алибунарски пак 
до трећине исушен, а на исушеном 
простору, који је износио 100.000 
ланаца беше до корена спаљена ритска 
флора, те се тако земља дотерала за 
обделавање. Неисушени део буде 
употребљен по удешеном плану 
Фрамона за економске цели, наиме за 
приплођавање стоке и за производњу 
трске. 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (67)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА27, БРОЈ 478, 9. МАРТ 2001.

ДАТУМ КОЈИ СИМБОЛИЗУЈЕ 
ИСТОРИЈУ ВРШЦА

Дан ослобођења од фашизма, 2. октобар, одређен 
статутом као Дан општине, значајан је датум из наше 
новије историје и треба га се сећати, али у дугој 
историји Вршца постоје сигурно много прикладних 
датума, рекла је др Драгица Станојловић, члан ИО 
СО Вршац, на конференцији за новинаре одржаној 
у уторак, 27. фебруара у градској кући. ИО СО Вршац 
предложио је за Дан града 28. јун када је 1795. године 
Царска дворска комора издала декрет да се две 
вршачке општине – српска и немачка, уједине у исти 
град. Тада је Вршац добио званично статус правног 
градског насеља, наводи у свом образложењу др 
Станојловић, истичући да овај датум указује на дугу 
и плодну историју Вршца. Јавне расправе вођене су 
у два наврата пре пар година и међу занимљивим 
предлозима нашло се више датума - 28. октобар када је 
1804. објављена тржишна привилегија Вршца, урађен 
грб града који важи и данас. Био је предложен и 9. 
октобар значајан, јер је тог дана 1817. аустијски цар 
Франц први дао Вршцу статус слободне краљевске 
вароши, затим 11. октобар када су 1918. у Вршац ушле 
српске трупе на крају Првог светског рата.

С годинама које пролазе и у околностима које 
се мењају, практично из дана у дан, и питање 
најављивање, обележавања и прослављања 
празника мења предлошке својих одговора. Посебно 
када је реч о овом који се примиче – Првом мају, 
празнику радништва и рада у његовом изворном , 
класном и „класичном“ смислу.

Наравно поставља се питање какав је то празник 
рада у осиромашеној и подељеној, економски 
раздробљеној земљи, у којој се управо ради све оно 
што му претходи и из њега проистиче сведени на 
ризик и неизвесност прве врсте. Посебно ако је реч 
о раду као  поштеној економској категорији, било то 
у приватној или друштвеној области економије.

У ствари за малобројне најпредузимљивије и 
дежурне, и предстојећи ће празник рада, у својој 
суштини бити што је могуће више (и дуже) за већину 
нерадан и нераднији од осталих.

Недавно је у сарадњи са Културним центром Вршац, 
организација „Трансформ“ одржала перформанс  са 
радним називом „Апатија или досада“, на централном 
вршачком тргу. Постављена су три објекта која су 
пролазници могли да боје и осликавају, свако на свој 
начин, коришћењем спреја. Учесници су научили 
једноставну израду шаблона и како се користе. У 
перформансу су најрадије учествовали најмлађи. 
Трансформ је организација која окупља младе 
креативне људе који су као циљ деловања поставили 
развој и промоцију алтернативних видова уметности 
у Вршцу. Главни разлог за одржавање перформанса 
Апатија или досада јесте афирмација стрит арт 
радионице, која ће се реализовати, од 1. септембра, у 
просторијама Културног центра Вршац.

ИЗ СТАРОГ АЛбУМА 

1) Такозвани брег „Црвенка“ 
употребљиван, је још год. 1753. за попашу. – 
Рачун нем. врш. опш. нд год. 1753.

2) Fr. Griselini: Gesch.des Tem. Banats, 

II. deo, str. 138
3) У бечкој камералној архиви 

налази се иста студија и дан данашњи, наслов 
јој је „Vericht, so die übergrosse Exstendri – 

und Aisbreitung der Morȃste om Werschetz, 
Alibonar, Ilanža, und der dasebstigen Gegenden 
erweiset“

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 258, 24. АПРИЛ 1991.

КАКО ПРАЗНОВАТИ?

„ВРШАЧКА КУЛА“INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 37, БРОЈ 823, 26. АВГУСТ 2011.

АПАТИЈА ИЛИ ДОСАДА

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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Вршчани су славили 
у Темерину голом 
Рајковаче у надоканди 
времена и забележили 
другу узастопну победу. 
Тренер Горан Мрђа 
прокоментарисао је 
дешавања на утакмици 
против Слоге.

- Знали смо да ће 
домаћин бити изузетно 
мотивисан јер му је то 
била једна од одлучујућих 
утакмица у борби за 
опстанак. У припреми 
утакмице скренуо сам 
пажњу играчима да постоји 
само један начин на који 
Слога може да нас савлада. 
Због тога је наша тактика 
била да избегнемо дуел 
игру и бруталност ривала, 
да пас игром покушамо 
да дођемо до предности 
у поседу и да стрпљиво 
чекамо шансу. 

Победник могао 
бити познат и много 
раније, међутим, капитен 
Рокса није искористио 
једанаестерац. То није била 
и једина прилика коју је 
Вршац пропустио.

- Имали смо неколико 
повољних прилика, 
погодили стативу и пречку 
што је потврда да смо 
контролисали утакмицу. 
Учинило се да ће меч бити 
завршен без победника, 
ипак напор се исплатио 
у последњим тренуцима. 
Најважније је да је 
екипа пробила баријеру 
побеђивања на страни и 
да Вршац више не осваја 
бодове искључиво на свом 
терену.

Следи меч са Цементом 
из Беочина који 
традиционално добре 
партије пружа на стадиону 
под Кулом.

- Не само то, екипе 
које води Мирко Бабић 
традиционално пружају 
добрте партије против 
оних које водим ја. 
Изузетан тренер уме сјајно 
да постави дефанзивну 
тактитку са организовањем 
контранапада. Ни случајно 
не смемо да кренемо 
главом без обзира јер 
имамо противника који 
ће то умети да искористи. 

Морамо стрпљиво да 
чекамо своје шансе, у 
доброј смо форми и на овом 
мечу бићемо у комплетном 

саставу, закључио је Мрђа.
Утакмица Вршац - 

Цемент игра се у суботу са 
почетком у 16 часова. 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ТЕМЕРИНУ

ПРАВДА ЗАДОВОЉЕНА У 90. МИНУТУ
СЛОГА - ВРШАЦ 0:1 (0:0)

ФУД БА Л

Фудбалери Вршац 
јунајтеда нису имали свој 
дан на утакмици против 
ривала из доњег дома и 
нису успели да остваре 
нову победу пред својим 
симпатизерима. У игри 
изабраника тренера 
Мише Бељина овог 
пута није било превише 
креативности, луцидних 
нападачких идеја, прилика, 
тако да ни стрелци нису 

имали прилике да дођу до 
изражаја. Бољи део тима 
била је одбрана на челу 
са голманом Доновићем, 
који практично није имао 
посла. Једини који је 
својом партијом одскочио 
од осталих био је Душан 
Бобић, ове сезоне један од 
најстандарднијих у Вршац 
јунајтеду. Овог викенда 
Вршац јунајтед гостује у 
Сутјесци, екипи Радничког.

.

 

Дефанзивци у првом плану: Вучковић (Вршац јунајтед)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 
Резултати 21. колa

Партизан (У) - Партизан (Г) 1 : 1
Борац (Ст) – Југославија  3 : 0
Стрела - Будућност (А)  3 : 0
Слога (БНС) - Војводина (Ц) 4 : 2
Вултурул - Војводина (С)  1 : 0
Полет - Јединство Стевић 0 : 3
Јединство (В) - Црвена звезда 1 : 1
Младост (О) – БАК  2 : 0

 
                                      ТАБЕЛА
1.Младост (О) 21    16 2       3 50
2.БАК  21    11 7       3 40
3.Војводина (С) 21    11 4       6 37
4.Слога (БНС) 21    12 0       9 36
5.Јединство Стевић 21    10 6       5 36
6.Стрела 21    11 1       9 34
7.Јединство (В) 21     9 6       6 33
8.Полет  21     8 5       8 29
9.Југославија 21     8 4       9 28
10.Борац (Ст) 21     7 5       9 26
11.Вултурул (-6) 21    10 1      10 25
12.Црвена звезда 21     6 5      10 23
13.Војводина (Ц) 21     6 3      12 21
14.Партизан (У) 21     5 3      13 18
15.Партизан (Г) 21     3 5      13 14
16.Будућност (А) (-6) 21     5 3      13 12

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 22. кола

Вршац јунајтед - Слобода 0 : 0
Будућност (СЦ) - Јединство (НБ) 3 : 0
Пролетер (БК) - Динамо 1945 0 : 2
Козара - Војводина 1928  4 : 0
ЖАК - Долина   0 : 2
Славиа - Слога   4 : 2
Раднички (К) - Јединство (БК) 1 : 0
Полет (Н) - Раднички (С)  2 : 1

ТАБЕЛА
1.Динамо 1945 22   17 2       3 53
2.Козара 22   17 2       3 53
3.Будућност (СЦ) 22   12 6       4 42
4.Раднички (К) 22   11 3       8 36
5.Вршац јунајтед 22    9 6       7 33
6.Полет (Н) 22    9 5       8 32
7.Војводина 1928 22    9 5       8 32
8.Јединство (НБ)22    9 5       8 32
9.Јединство (БК) 22    9 3      10 30
10.Раднички (С) 22    8 4      10 28
11.Слобода 22    7 5      10 26
12.Пролетер (БК) 22    6 5      11 23 
13.ЖАК  22    6 3      13 21
14.Слога (-1) 22    5 5      12 19
15.Славиа 22    5 4      13 19
16.Долина 22    5 1      16 16

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 22.колa

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

ТАБЕЛА
1.Братство 1946 21   15 3       3 48
2.Омладинац 20   15 1       4 46
3.Дунав  21   11 4       6 37
4.Бачка 1901 21    9 6       6 33
5.ТСЦ  20    9 5       6 32
6.Вршац  21  10 1     10 31
7.Железничар 21    7 7       7 28
8.Борац (С) 20    7 6       7 27
9.Раднички (СМ) 20    6 6       8 24
10.Раднички (НП)20    5 6       9 21
11.Цемент 21    5 6      10 21
12.Раднички (Ш) 21    6 3      12 21
13.Ц. звезда (НС) 20    4 7       9 19
14.Раднички (Зр) 20    5 4      11 19
15.Слога 21    3 9       9 18

 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО СА СЛОБОДОМ ИЗ НОВИХ КОЗАРАЦА У 22. КОЛУ

СТРЕЛЦИ ЗАТАЈИЛИ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД - СЛОБОДА 0:0

Влајковац, судија: Игор Јајић 
(Панчево), стрелци: Москић у 21. 
за Јединство, Олујић у 70. минуту 
за Јединство, црвени картони: 
Павлов (Јединство), Ивковић 
(Црвена звезда)

ЈЕДИНСТВО: Павлов, 
Црнобрња (од 50. Кескеновић), 
Попов, Москић, Милентијевић, 
Мунћан, Живанов (од 78. Гуја), 
Мрђа, Лазин, Калин, Кусицки

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. 
Веселиновић, В. Веселиновић, 
Олујић, Ивковић, Чејић, Којић, 
Делкић, Илић, Ратковић, Миок 
(од 56. Гвозденов), Радић

Комшијски дерби је после 
велике борбе и много буре завршен 
без победника. Обе екипе имале 
су своје прилике, Влајковчани су 
водили и држали све конце игре 

у првом полувремену, међутим 
детаљ који се догодио у 50. 
минуту битно је утицао на коначан 
исход. После старта Ивковића из 
Црвене звезде, судија Јајић му је 
оправдано показао црвени картон, 
али је из неког разлога голман 
Влајковчана Црнобрња кренуо да 
дели правду па је и њему одличан 
панчевачки арбитар показао пут 
у свлачионицу. Павлишани су се 
у новонасталој ситуацији боље 
снашли, изједначили поготком 
Олујића а преко Којића, Радића 
и Веселиновића имали прилике 
да дођу до потпуног преокрета. 
Последњу шансу да Јединству 
обезбеди цео плен пропустио је 
Мрђа у 88. минуту. После свега, по 
бод сваком од ривала, најреалнији 
је исход дербија.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДЕРБИ 21. КОЛА У ВЛАЈКОВЦУ БЕЗ ПОБЕДНИКА
ЈЕДИНСТВО - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 1:1 (1:0)

Ц. звезда - Слога    2 : 3
Гај - Јаношик   0 : 2
Граничар - Младост   5 : 3
Солунац - Наша Крајина  3 : 1

Табела:

1.Граничар 10 8 2 0 26

2.Јаношик 10 8 1 1 25

3.Н.Крајина 10 4 3 3 15

4Слога  10 4 2 4 14

5.Гај  10 3 3 4 12

6.Солунац 10 3 2 5 11

7.Младост 10 2 3 5  9

8.Ц.звезда 10 0 0 10  0

ОПШТИНСКА ЛИГА 
АЛИБУНАР - ПЛАНДИШТЕ 10. КОЛО
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Вршчани спремни дочекују 
своју прву суперлигашку сезону и 
орни су да пруже максимум у мечу 
првог кола против Партизана који 
се игра вечерас (петак, 20 часова) у 
београдској дворани “Александар 
Николић”. Тим тренера Владимира 
Ђокића појачали су најбољи играч 
Беовука Стефан Фундић и један од 
најталентованијих играча Европе 
Милош Глишић. Фундић (23, 200 
цм) игра на позицији крилног и 
класичног центра, иза себе има 
неколико веома успешних сезона 
у којима је увек био у врху по 
индексу корисности. Глишић у 
Вршцу тренира већ неколико 
недеља и коначно су завршене 
све формалности око његовог 

доласка у Миленијум. Млади 
Бањалучанин је напунио 19 
година, претходних шест сезона 

провео у београдском Партизану. 
Прошао је све млађе селекције 
црно - белих а првом тиму био је 
прикључен у сезони 2013/14 када 
је Партизан освојио титулу првака 
Србије. Глишић је прошао и све 
млађе селекције репрезентације 
Србије, на кадетском првенству 
Европе 2013. године на коме је 
Србија освојила бронзану медаљу 
изабран је у идеалну петорку. 
Потписао је уговор са Вршцем на 
две године.

Своју прву суперлигашку 
утакмицу у Миленијуму 
изабраници тренера Владимира 
Ђокића одиграће у другом колу, 
против ФМП Железника. Меч се 
игра у среду са почетком у 21 час.

ВРШАЦ И ПАРТИЗАН ОТВАРАЈУ СРПСКИ ЕЛИТНИ ШАМПИОНАТ

ФУНДИЋ И ГЛИШИЋ ПОЈАЧАЛИ 
ВРШЧАНЕ У СУПЕРЛИГИ

КО Ш А Р К А

Марта 2012. године, у вршачком Центру 
Миленијум, у оквиру 22. кола АБА лиге 
гостовао је Партизан, што је био последњи 
пут да је један великан српске кошарке 
одиграо званичну утакмицу против 
некадашњег Хемофарма. Вршчани ће 
после паузе пет година поново поделити 
мегдан са црно - белима, овог пута на 
старту Суперлиге, а за то време много 
тога се мењало у клубу из Стеријиног 
града: име, управа, тренери и играчи. 
Чак је и подршка са трибина Миленијума 
другачија у односу на претходне 
сезоне; симпатизери Вршца били су 
најбројнији у недавно окончаној сезони 
Кошаркашкој лиги Србије са просеком 
од 1500 гледалаца. Вршац је освајањем 
првог места показао да има снаге да се 
врати на кошаркашку мапу наше земље 
упркос томе што је прошле сезоне тек 
у последњем колу успео да се спасе од 
испадања из КЛС. Зацртани циљ да се клуб 
стабилизује, покрене рад са најмлађим 
категоријама и поново почне да фабрикује 

асове који ће носити дрес са државним 
грбом значајно је премашен. Убедљиво, са 
две победе више од најближег пратиоца, 
освојено је прво место, направљена је 
серија од 13 утакмица без пораза на свом 
терену, афирмисана су чак седморица 
аутентичних Вршчана, од којих су најбоље 
сезоне у својим каријерама одиграли 
капитен Савовић и плеј Јововић. Велика 
пажња и значајна минутажа посвећена 
је младом таласу играча које предводе 
Митровић и Ђерић, заједно са једним од 
најталентованијих европских јуниора 
Минчевим, кога је на каљење у Вршац 
послао најбољи европски тренер Жељко 
Обрадовић. 

Трофејна сала клуба потврђује да је 
Вршац већ деценијама град кошарке, 
број гледалаца на утакмицама ове сезоне, 
да је тај имиџ освежен. Сада је дошло 
време да уживања у плодовима успеха, 
а то су 14 великих мечева који предстоје. 
Изабраници тренера Владимира Ђокића 
немају никакав императив у елитном 

друштву, осим да се добрим партијама 
одуже симпатизерима за важну улогу 
“шестог играча” која је у Миленијуму 

доносила превагу у кључним тренуцима 
утакмица против конкурената за врх 
табеле.

ПЛАСМАНОМ У ЕЛИТУ СРПСКЕ КОШАРКЕ ВРШЧАНИ ПРЕМАШИЛИ ПЛАН

ВРШАЦ ПОНОВО НА КОШАРКАШКОЈ МАПИ СРБИЈЕ

Одбојкаши Баната 
отпутовали су у Параћин 
где ће од 21. до 23. априла 
учествовати на завршном 
турниру за попуну Прве 
Б лиге са још три првака 
других лига. Вршчани ће 
за ривале имати екипе 
Лознице, Књаз Милош из 
Аранђеловца и Борац из 
Параћина. Први меч на 
турниру Банат игра против 
Лознице, вечерас (петак 
19:30), затим у суботу од 
19:30 часова против Књаз 
Милоша и у недељу од 
16:30 часова против Борца 
из Параћина. У први Б лигу 
ићи ће две прволасиране 

екипе на турниру. Тренер 
Баната Игор Сантрач 
умерени је оптимиста.

- Покушали смо да 
санирамо повреде које су 
нас мучиле током сезоне 
и на квалификационом 
турниру бићемо први пут 
комплетни још од почетка 
сезоне. Покушали смо да 
подигнемо форму, сви 
играчи су максимално 
мотивисани и то је наш 
највећи адут. Ово је 
велика шанса за вршачку 
одбојку коју не желимо да 
пропустимо, нагласио је 
Сантрач. 

ОД Б О Ј К А
БАНАТ У БАРАЖУ ЗА ПОПУНУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

ИСПИТ ГЕНЕРАЦИЈЕ
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