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

ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА

СНС ОДНЕО ПРИМАТ
У недељу, 28. маја, одржани су избори 

за савете месних заједница на гериторији 
Града  Вршца. Кандидати Српске напредне 
странке однели су примат и убедљиво 
освојили највећи број места у саветима 
месних заједница. Од 151 места, напредњаци 
ће имати 145 представника у саветима месних 
заједница. 

У свих шест месних заједница у граду, 
савете ће формирати по седам чланова СНС, 
а од 23 насељена места, СНС ће апсолутну 
власт имати у чак 18 села, док ће у Стражи и 
Малом Жаму имати 4 од 5 чланова савета МЗ. У 
Куштиљу, СНС ће у Савету МЗ имати три од пет 
чланова, као и у Загајици, у којој је СПС имао 
своје представнике дужи низ година. Избори 
ће, због нерегуларности, бити поновљени у 
Војводинцима.

- Српска напредна странка од својих 
чланова тражи максимум ангажованости, 
речено је порталу ЕВршац у седишту 
вршачког СНС. Свако ко није спреман да да 
све од себе, неће имати подршку странке. 
Нема калкулација, лоши резултати се 
одмах санкционишу, наглашавају вршачки 
напредњаци.

Поздрављајући присутне на 
свечаности поводом Дана града, 
градоначелница Драгана Митровић дала 
је осврт на активноси градске власти у 
последњих годину дана. 

-Имам пуно разлога да будем поносна 
на све резултате које смо постигли у 
последњих годину дана, нагласила је 
градоначелница. Бринули смо о сваком 
сегменту што бољег и просперитетнијег  
функционисања града, а помоћ смо 
пружали онима којима је била неопходна. 
Постигнути резултати за нас су мотив 
више да и у наредним годинама вредно 
радимо на подизању квалитета живота у 
граду и селима, развијамо све привредне 
ресурсе, унапређујемо инфраструктуру. 
А имамо све услове, као и снагу , знање и 
вољу да то буде баш такав град.

Митровићева је подсетила на почетак 
рада актуелне градске власти и додала:

-Амбициозно смо приступили 
испуњењу задатих циљева. Упркос 
препрекама на које смо наилазили, 
изазове са којима смо се суочавали 
предано смо радили на њиховом 
испуњењу. Одговорно смо приступили 
сваком сегменту функционисања града 
и у градским срединама и у насељеним 
местима. Показали смо да смо постали 
градска управа која је отворена за 
сугестије, предлоге и примедбе грађана, 
да желимо заједно да креирамо окружење 
у коме живимо. Подршка коју свакодневно 
добијамо од грађана је потвда да смо 
на добром путу. Пред нама је још много 
посла и много изазова, оно што не ваља 
мењаћемо, оно што ваља унапредићемо, 

увешћемо неке новине у функционисању 
градске управе, завршити и започети 
инфраструктурне пројекте, створићемо 
још повољнији амбијент за улагања, 
довешћемо инвеститоре.

Брига о најмлађим и најстаријим суграђанима

Као приоритет у активностима, 
градоначелница је навела бригу о 
најмлађима и донирање беби ауто-
седишта, купљених од новца од 
наплаћених саобраћајних прекршаја, 
а све у циљу унапређења  безбедности 
деце у саобраћају. Град Вршац је наградио 
највредније ђаке мотивишући их да буду 
још бољи и успешнији.

Реактивирана је Канцеларија за младе  
где могу да се окупљају,  кретивно делују, 
покрећу иницијативе, уз нашу несебичну 
подршку Града. Завршена је фискултурна 
сала у Великом Средишту и настављена  
изградња спортске дворане у Уљми 
како би се младима створили услови за 
бављење спортом.

-Нисмо заборавили ни наше старије 
суграђане, интерно расељена лица као 
ни особе са инвалидитетом, истакла 
је градоначелница. У Марковцу смо 
отворили Клуб за старе где се житељи 
овог места радо окупљају, друже и играју 
друштвене игре. Интерно расељена 
лица, уместо колективног смештаја, сада 
имају сопствени  дом, јер смо завршили 
и предали на коришћење стамбене 
просторе намењене њима. Трудили 
смо се да на све начине суграђанима 
са инвалидитетом живот у Вршцу 
учинимо квалитетнијим, лакшим и 
функционалнијим. Тако је Вршац данас 
један од свега неколико градова у 
Србији који је за особе са инвалидитетом 
обезбедио бесплатан превоз у школу и 
терапије специјализованим комбијем.

Унапређење привредног амбијента

Одржан је велики број обука у 
Технолошком парку за унапређење 
привредног амбијента, као подршка 
малим предузетницима у покретању 
сопственог посла. Организација НАЛЕД 
препознала је и вредновала све што је у 
Вршцу у протеклих годину дана урађено, 
промењено на боље, па смо заслужено 
били добитници награде  у категорији 
,,Лидери реформи“, рекла је Митровићева. 
Развијајући привредни амбијент града, 
нисмо запоставили ни наша села 
као и живот у њима. У Влајковцу смо 
реновирали просторије Месне заједнице, 
Гудурица је била центар културе-Златна 
јесен, у Месићу  је отворен реновирани 
Дом културе.

Развој културе и спорта
У циљу промоције и подршке културе 

и спорта, одржане су бројне успешне 
манифестације, а Вршац су посетиле 
високе званице, амбасадори, министри, 
културни посленици. 

Као значајна дешавања, 
градоначелница је посебно 
издвојила“Вршачку позоришну јесен“, 
једини фестивал класике у земљи, 
високопозициониран на културној мапи. 
„Вршачки венац“, Међународни фестивал 
фолклора угостио је фоклорце са свих 
меридијана. 

Од спортских догађаја ту су Светски 
куп у параглајдингу, Међународни турнир 
у теквондоу, фудбалски, кошаракашки 
сусрети, надметања у плесу, али и масовни 
спорт, као што је трка уз степенице .

- Колико је спорт у Вршцу 
важан сегмент, говори и податак да по 
први пут у нашем граду имамо медаљу 
са олимпијских игара, истакла је 
Митровићева.

Вршац све значајнија туристичка дестинација

-Вршац је постао значајно место 
на туристичкој мапи Србије па га је  у 
претходној години посетио велики број 
гостију из земље и региона, рекла је 
градоначелница. Традиционалну Бербу 
грожђа  посетило је више од 200.000 
гостију, чак 50.000 из суседне Румуније.

Допринос развоју туризма дали су 
Фестивал вина - Винофест, Празничне 
ђаконије, Сајам цвећа... Уређен је Вршачки 
брег како би спреман дочекао излетнике 

и туристе, сређене дивље депоније, а 
најмлађи суграђани учили су како да 
чувају и негују природу. 

Изградња инфраструктуре

-Развој инфраструктуре доприноси 
развоју и имиџу целог града, закључује 
градоначелница и подсећа да је 
настављена изградња канализације, 
реконструисан Трг Победе, уређени 
путеви, тротоари.  И у пољопривреди, као 
нашој најбитнијој привредној делатности, 
радили смо пуно на потенцијалном 
отклањању проблема; кроз организацију 
округлих столова са пољопривредницима, 
завршили смо комасацију у КО Вршац, 
започели изградњу атарских путева са 
чврстом подлогом.

Са циљем унапређења здравствене 
заштите грађана активирана је покретна 
апотека која обилази села, организовани 
су бесплатни прегледи и друге акције као 
превентива.

- Желим да се захвалим грађанима 
Вршца на њиховој подршци и  страначким 
колегама без чије велике подршке данас 
не би овако поносно могли да станемо 
испред вас и сумирамо позитивне 
резултате које смо остварили, закључила 
је своје обраћање гостима и грађанима на 
свечаности поводом Дана и славе Града 
Вршца.

Ј.Е.  

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ О РАДУ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ У ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА:

“ИМАМ ПУНО РАЗЛОГА ДА БУДЕМ ПОНОСНА НА 
РЕЗУЛТАТЕ КОЈЕ СМО ПОСТИГЛИ”  

Мада је остало још скоро месец дана до 
почетка овогодишње купалишне сезоне, 
радници Јавног комуналног предузећа 
“Други октобар” интензивно обављају 
радове на уређењу Градског језера и 
приобаља.

Радници Економске јединице 
„Комуналац“ урадили су чишћење и кошење 
приобаља, очишћен је детаљно паркинг, 
прилаз језеру, а поправљени су и оштећени 
делови ограде. Ове године обављено је и 
чишћење самог језера.

- Ангажовали смо специјализовану машину 
за кошење подводног растиња, и на време 
је уређено и дно језера, кажу у ЈКП “Други 
октобар”. Одстрањено је и изнето више од 
шест тракторских приколица алги и водене 
траве. Уређење језера је већ уочљиво великом 
броју шетача који су присутни од првих дана 
лепог времена на језеру и изражавају велико 
задовољство урађеним послом у овој фази 
припреме. У наредним данима биће извршен 
санитарни третман воде, допуна језера и анализе 

воде, поправка и обнова дела мобилијара, 
како би језеро у потпуности било спремно за 
предстојећу сезону, као и за традиционалне, али 
и нове туристичке садржаје.

Вршачки комуналци наставиће 
да брину о језеру, кажу, и поручују 

Вршчанима да и сами дају свој допринос 
како би Градско језеро било уредно, чисто 
и безбедно за све купаче који ће овде 
потраити освежење током летње жеге.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ КОМУНАЛЦИ УРЕЂУЈУ ГРАДСКО ЈЕЗЕРО

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ 

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА  
НА ПИЈАЦАМА

ЈКП „Други октобар“ поверено је 
управљање пијацама у граду и у складу са 
тим, издаје празне локале на Агрико и робној 
пијаци (бувљаку). 

У затвореном делу Агрико пијаце, издају се 
локали укупне површине 50 m2 у чијем склопу 
се налази и магацински део од 15 m2. За све 
детаљније информације заинтересовани 
треба да се  обратите управи Агрико пијаце на 
телефон 060 843 5052. 

На робној пијаци издају се локали 
површине од 4 до 40 m2. За више информација 
обратити се на 060 843 5048.

Поносни на годину иза нас: Градоначелница Драгана Митровић 
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Уз литургије у вршачким 
православним храмовима, Вршац 
је обележио свој Дан и славу 
Светог Теодора Вршачког свечаном 
академијом у Конкордији, 29. маја. 
Након резања славског колача, који 
су обавили представници Српске 
и Румунске православне цркве и 
градске власти, уручена су признања 
и Повеља града овогодишњим 
лауреатима, успешним грађанима. 
Повеље града додељене су Тамари 
Радочај, кошаркашици, која је Вршцу 
донела прву олимпијску медаљу 
прошле године, као чланица државне 
репрезентације, затим  Културно- 
уметничком друштву „Бранко 
Радичевић“ из Уљме и Мађарском 
КУД „Петефи Шандор“ из Вршца.  
Награда за животно дело припала 
је Радомиру Путнику и Олги Петров. 
Признања су добитницима уручили 
градоначелница Драгана Митровић 
и Јовица Заркула, председник 
Скупштине Града. 

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић поздравила је бројне 
званице, госте који су дошли да, 
заједно са Вршчанима, прославе 
Светог Теодора Вршачког, банатског 
владику, вођу устаника против 
османлијског царства, који је сурово 
кажњен од Турака, 1594, када је „одран 
на мех“, а Српска православна црква 
канонизовала га је 1994. 

Градоначелница се, у свом 
обраћању, осврнула на резултате 
које је градска власт остварила током 
протекле године у свим сферама 
друштвеног живота. 

Радомир Путник , лауреат Града 
Вршца

Овогодишњи лауреат Награде 
за животно дело Радомир Путник 
провео је у Вршцу детињство и 
младост, а по завршетку гимназије, 
отиснуо се у свет књига. Постао је 
реномирани редитељ, театролог, 
позоришни критичар, књижевник... 
Оставио је снажан печат на културу 
Вршца, Југославије, Србије. 

-Кажу да нико у свом селу није 
постао пророк, и када вам ваш град 
додели овакво признање, онда сте 
заиста признати, рекао је Путник 
захваљујући се на признању. Тако 
и ја имам тај неодољиви утисак да 

ова награда, коју сам данас добио, 
представља једну врсту јавног 
признања града из кога сам отишао у 
велики свет литературе, града у коме 
сам се као личност формирао, стекао 
доживотне пријатеље, града у који се 
врло радо враћам и коме осећам да 
припадам.

Радомир Путник има врло богат 
уметнички опус. Објавио је више 
књига поезије, прозе, театролошких 
и драматуршких огледа, написао је 
петнаестак драма, које се приказују 
у професионалним позориштима 
широм Србије и на телевизији, урадио  
је више драматизација и адаптација 
књижевних дела за позориште и 
телевизију.

Признање Олги Петров

Олга Петров, културни прегалац, 
организатор бројних културни 
дешавања, иницијатор, оснивач 
и директорка Међународног 
фестивала фолклора „Вршачки 
венац“, добила је Награду за животно 
дело. Била је дугогодишњи секретар 
Културно просветне заједнице, 
директорка Културног центра, дала 
је немерљив допринос развоју 
културе, очувању вршачке традиције 
и промоцији града. „Вршачки 
венац“ се ове године организује 
20. пут. Фестивал је у Вршац довео 
представнике културне баштине 
бројних земаља из свих крајева света. 
Вршчани и бројни гости уживали 
су у њиховим наступима, бисерима 
националних фолклора. 

-Ова награда не припада само 
мени, рекла је Олга Петров. Иза мене, 
од 1990, стоји армија младих људи, 
културних посленика, међу којима 
су представници школа, културно 
- уметничких друштава, установа 
културе, а понајвише омладине која 
своје време и драгоцену младост 
проводи у КУД-овима и другим 
удружењима, склоњена са улице и 
посвећена својим коренима.

Тамара Радочај донела прву 
олимпијску медаљу граду

Вршчанка Тамара Радочај 
награђена је Повељом града за 
изузетан допринос развоју вршачког 
и српског спорта. Тамара је донела 
прву олимпијску медаљу свом родном 
граду, уз небројено трофеја освојених 
на кошаркашким такмичењима. 

-Велика ми је част и привилегија 
што у рукама имам ову награду коју ми 
је доделио мој град и моји су грађани, 
каже Тамара.  Мени то много значи, 
јер у овом сам граду поникла, научила 
прве кошаркашке кораке, градила 
своју каријеру, Успела сам да, са 
репрезентацијом, освојим европско 
злато, донесем граду прву олимпијску 
медаљу, бронзу. 

Тамара Радочај остварила је 
богату и успешну спортску каријеру 
и име родног града презентовала 
у најлепшем светлу. Добитник је 
бројних признања, а најлепше од 

свега је то што ову младу Вршчанку 
красе изузетне људске врлине. 
Одавно је већ узор младим вршачким 
спортистима.

Чувари културне традиције Мађара 
у Вршцу

-Ова награда за нас представља 
један велики корак напред у 
нашем раду, рекао је Тамаш Фодор, 
представник Мађарског културно 
- уметничог друштва „Петефи 
Шандор“. Она је потврда да смо на 
добром путу, а ми се трудимо да 
приближимо наше удружење осталим 
градским друштвима и културним 
институцијама. Наставићемо да 
градимо мостове који ће спојити све 
грађане Вршца, припаднике свих 
нација који живе у овом нашем лепом 
граду Вршцу.

Мађарско културно-уметничко 
друштво „Петефи Шандор“ из Вршца  
под овим називом ради од 1946. 
године. Тренутно има 200 активних 
чланова, од којих тридесеторо  деце 
различитих узраста. Ово друштво 
врло успешно ради на неговању и 
развоју аутентичности, културних 
и уметничких вредности, као и  
неговању и чувању језика и обичаја 
мађарске националне мањине, али и 
на неговању фолклорне традиције и 
етнографских вредности овог краја.

Уљмански фолклорци добили 
Повељу града

-Ово признање много значи једном 
културно - уметничком друштву 
какво смо ми, рекао је Јован Ивков 
захваљујући се у име КУД „Бранко 
Радичевић“ из Уљме. Ово је један 
нови, велики подстицај за још боље 
резултате и пласмане у овоме што 
радимо. Верујем да је награда дошла у 
праве руке, јер ми смо највеће сеоско 
културно - уметничко друштво 

КУД „Бранко Радичевић“ из Уљме 
једно је од најстаријих сеоских 
културно - уметничких друштава на 
територији Града Вршца.  Помиње се 
још далеке 1900. године под називом  
КУД “Уљма“. Друштво тренутно има око 
110 чланова који раде у две секције 
фолклорној и музичкој и то у  пет 
одвојених старосних група узраста од 
пет година  па до првог ансамбла.

Друштва активно ради на очувању 
народног стваралаштва, сарађује  с 
другим удружењима и организацијама 
који се баве културом, учествује на 
бројним фестивалима како у Србији, 
тако и ван њених граница.

Свечани тон академији у 
Конкордији дали су чланови хорова 
Светог Теодора Вршачког и Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“, као 
и солистички наступи ученика 
поменуте вршачке школе.

Ј.Е.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ГРАДА И ГРАДСКУ СЛАВУ СВЕТОГ ТЕОДОРА

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЗАСЛУЖНИМ ГРАЂАНИМА И ДРУШТВИМА

Војвођанске туристичке дестинације, богата 
традиција народа и народности, од фолклорне 
баштине до кулинарства, представљени су на 
манифестацији “Дани Војводине у Темишвару“. Уз 
богату презентацију, организовани су и бројни 
пословни сусрети туристичких привредних 
субјеката АП Војводине и Темишвара.

Манифестација је одржана под 
покровитељством Генералног конзулата Србије 
у Темишвару, а „Дане Војводине у Темишвару“ 
организовала је Туристичка организација 

Војводине, уз подршку Покрајинског 
секретаријата за привреду и туризам, као и 
Привредних комора Војводине и Жупаније 
Тимиш.

Вршачка Туристичка организација 
задовољна је јер је у најлепшем светлу 
представила туристичку понуду нашег града. 

-Велики број грађана Румуније свакодневно 
прође кроз град Вршац, све више их долази 
на Дане бербе грожђа, Винофест и остала 
дешавања која се организују у нашем граду, 

кажу у Туристичкој организацији Града Вршца. 
Зато нам је ова промоција била важна, а акценат 
смо ставили на манифестациони и вински 
туризам. 

Штандови са промотивним материјалом 
и укусима Војводине, постављени у 
центру Темишвара, привукли су велику 
пажњу посетилаца и бројних пролазника. 
Једна од посебних атракција био је наступ 

чланова ГКУД  „Лаза Нанчић“ из Вршца, 
као и белоцкрванских мажореткиња.

Вршачки винари имали су своју промоцију 
и грађанима Темишвара понудили да пробају 
најбоља вина из наше регије. Овдашњи винари 
имају све више купаца у суседној Румунији, а 
поменута презентација помоћи ће да се још 
боље позиционирају на тамошњем тржишту.

Ј.Е.

ОДРЖАНИ „ДАНИ ВОЈВОДИНЕ У ТЕМИШВАРУ“

ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ВРШЦА

„Лазини“ фолклорци и белоцркванске мажореткиње

Винко Лозић позива госте на вршачки винску фешту

Вршац је град коме припадам: 
Председник Скупштине Града Вршца Јовица 
Заркула уручује признање за животно дело 
Радомиру Путнику

Награда за армију младих људи: 
Градоначелница Драгана Митровић уручује 
признање за животно дело Олги Петров
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Уз бројне активности на 
уређењу и одржавању чистоће 
у граду, Јавно комунално 
предузеће „Други октобар“ не 
заборавља најмлађе Вршчане. 
Како је раније најављено, гради 
нова дечја игралишта и то на 6 
локација.

-Радови на постављању 
справа и опреме су у току, 
а у року од неколико дана, 
сва наша деца моћи ће да се 
играју на новим игралиштима 
са тартан подлогом, која осим 
што су квалитетна и испуњавају 
све безбедносне услове, 
кажу надлежни у ЈКП „Други 
октобар“. Игралишта су корак 
напред ка здравијој и лепшој 
средини. План је да сва ова 
игралишта буду и ограђена 
како би била заштићена. 
У оквиру реконструкције, 
грађевинска оператива „Другог 
октобра“ избетонирала је 
стара и уништена игралишта, а 
справе са њих ћемо офарбати и 
поправити, а затим и поклонити 
деци из околних села. 

Локације на којима се 
налазе нова игралишта су угао 
Митрополита Стратимировића 
и Космајске, угао Руских 
ослободилаца и Бихаћке, 
угао Боре Костића и Љутице 
Богдана, Маргитско насеље и 
два игралишта на Тргу Андрије 
Лукића. Новим уређеним  
игралиштима додељена су 
лепа имена: Бубамара, Цврчак, 
Зврк...

-Сви радови изводе се 

уз сагласност Града Вршца и 
Градске управе, а вредност 
радова је око 10 милиона 
динара, истичу у вршачком 
комуналном предузећу и 
подсећају да су игралишта 
намењена најмлађим 
Вршчанима, деци од 3 до 10 
година. 

На игралиштима ће бити 
постављене клацкалице, 
кућице за провлачење, 
пењалице, љуљашке, вртешке, 
њихалице, тобогани и школске 
табле.  Биће то прави рај за 
малишане.

Ј.Е.

“ДРУГИ ОКТОБАР” БРИНЕ О НАЈМЛАЂИМ ВРШЧАНИМА 

ШЕСТ НОВИХ ИГРАЛИШТА 
ЗА МАЛИШАНЕ

Пољопривредна школа 
„Вршац“ од јесени неће 
уписивати ђаке за образовни 
профил прехрамбеног 
техничара. Наиме, 
Министарство просвете 
Републике Србије донело 
је ту одлуку без икаквог 
образложења. Овај потез 
ресорног Министарства 
разлог је што су просветари 

Пољопривредне школе 
ступили у генерални штрајк 
у среду, 31. маја, поштујући 
законску регулативу 
одржавања школских часова 
у трајању од 30 минута.

-Било је и до сада 
рестрикционих мера у 
вршачком школству, али не 
овако, без икакве најаве, без 
образложења и одговора на 

нашу реакцију, објашњава 
Васиљ Миловић, председник 
Синдиката Пољопривредне 
школе „Вршац“ обраћајући 
се новинарима на 
конференцији за медије, 
одржаној у Школи на дан 
почетка генералног штрајка. 
За ову одлуку Министарства 
сазнали смо случајно преко 
интернета, пре десетак дана, 
док још нису објављени 
званични резултати. Одмах 
смо реаговали. Послали смо 
жалбу Министарству, писмо 
директно министру Младену 
Шарчевићу где смо затражили 
објашњење и образложили 
наше неслагање, захтев да 

се Школи врати одељење 
прехрамбени техничар. 

Образовни профил 
прехрамбеног техничара 
постоји од оснивања ове 
вршачке средњошколске 
установе само је, током 
времена, имао различите 
називе, од кондиторског 
техничара, произвођача 
прехрамбених производа, до 
техничара за биотехнологију 
и прехрамбеног техничара. 
Интересовање ђака је увек 
постојало. Школа данас 
има једно одељење за 
образовање поменутог 
кадра за којим постоји 
интересовање на тржишту 

рада.
-Укида се једино 

одељење у Јужном Банату 
за прехрамбене техничаре, 
истиче Миловић. За ову 
струку заинтересовани су 
не само ученици, коју су већ 
звали да се распитају зашто 
је одељење укинуто, већ и 
овдашња привреда којој су 
потребни стручни кадрови 
и која их запошљава. У 
Вршцу и Јужном Банату има 
на десетине прехрамбених 
фирми, а значајан број 
њих дао нам је подршку у 
настојањима да се оваква 
одлука стопира. Подршку 
нам је пружила и градска 
власт, чланица Градског већа 
за образовање Маријана 
Голомеић обавила је 
разговор у Министарству. 

Миловић је најавио да 
ће синдикат наставити 
да се бори за повлачење 
ове одлуке ресорног 
Министарства за коју још 
није стигло образложење. 
Трудиће се да аргументима 
образложе свој захтев и 
укажу на истинску потребу 
и оправданост постојања 
одељења прехрамбени 
техничар у Пољопривредној 
школи „Вршац“.

Ј.Е.

ПРОФЕСОРИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ “ВРШАЦ” СТУПИЛИ У ШТРАЈК ЗБОГ ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ДА УКИНЕ ЈЕДАН ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ОД ЈЕСЕНИ НЕМА ОДЕЉЕЊА ПРЕХРАМБЕНОГ ТЕХНИЧАРА

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ!

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 
Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која 
образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, 
румунском и ромском, на основним и специјалистичким 
струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  
у складу са  европским стандардима, сами креирате свој 
наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са 
појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, 
рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на 
енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за 
касније запошљавање. 

У јунском уписном року 2017. године, кандидати ће у 
оквиру пријемног испита полагати проверу говорних, 
музичких и физичких способности, као и познавање бонтона. 
Класификациони испити из матерњег језика, као и тест 
опште информисаности полажу се након положених провера 
способности.

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру 
Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, 
студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ уз 
стипендије које овај програм нуди. 

Све информације око термина уписа , провера, као и 
класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту 
www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

стипендије које овај програм нуди. Jедно од игралишта некад и сад

Васиљ Миловић: Прехрамбени техничари су кадар који је потребан јужнобанатској привреди

Пољопривредна школа образује стручан кадар
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Петар Локас почео је да 
ради у Центру за социјални 
рад пре безмало 4 деценије. 
За све ово време трудио се и 
успевао да помогне хиљадама 
грађана који су се нашли на 
ивици егзистенције, у тешким 
животним ситуацијама. То 
је читава армија људи који 
добро памте колико им је 
значила Петрова помоћ јер им 
је променила живот заувек, 
или бар на кратко.

Читав радни век провели сте у 
Центру за социјални рад. Да ли Вам је то 
било прво запослење?

-Априла 1979. почео сам да радим у 
Центру за социјални рад, јер сам децембра 
1978. дипломирао на Вишој школи за 
социјалне раднике. Био ми је то први посао 
у струци где сам остао до данас. Прво 
сам био приправник, затим сам радио на 
породичном смештају деце и одраслих. 
Било нас је запослено 16 социјалних 
радника, педагога, правника... Директор 
је био Богица Кнежевић. Било је највише 
незапослених лица, без прихода или 
неспособних за рад, затим доста лица под 
старатељством, породица у разводу брака, 
оних који нису могли да брину о својој 
деци која су смештена у друге породице. 
Смештали смо и одрасла лица у породице. 
Ја сам водио тада те послове. Било је 
тада око10 деце и исто толико одраслих 
који су смештени у друге породице. Већ 
након 2 године почели смо да радимо 
поливалентно, радили смо све категорије, 
али за одређену територију. Ја сам имао 
Избиште, Загајицу, Парту, Шушару и део 
града. У селима сам откривао стара лица 
која живе сама, не могу да се брину о себи, 
одлазе у набавку, да кувају... Била им је 
потребна помоћ другог лица. У Општини 
Вршац тада није било Службе за помоћ и 
негу у кући.

Да ли је управо то покретач да 
будете иницијатор оснивања Службе за 
помоћ и негу у кући?

-Да. Искуства из свакодневног рада 
довеле су до овог времена када у Центру 
имамо Службу за помоћ и негу у кући, 
која постоји 23 године. Ја сам годинама 
евидентирао грађане са овом потребом 
и редовно, у свом извештају о раду, 
констатовао да је потребна ова Служба 
и да је треба основати. Предлагали смо 
то СИЗ-овима социјалне заштите који су 
финансирали нашу делатност. Урадио сам 
и аналитичко - истраживачки рад, 1983, 
где сам регистровао 1.545 старих лица у 
граду.  Евидентирали смо недвосмислену 
потребу за 111 грађана да им је потребна 
помоћ другог лица. Та анализа ишла је на 
разматрање, делегати СИЗ-а су је усвојили, 
донета је одлука да се Служба оснује, 
али те године није основана. Прошло је 
још 12 година, срећом ја сам остао на 
том послу, пратио и чекао нову прилику. 
Напокон, 1. септембра 1994. оснива се 
Служба за помоћ и негу у кући при Центру 
за социјални рад, одлуком Општине 
Вршац. У Служби смо били запослени 
једна неговатељица и ја. Наредних 
година запошљавали смо неговатељице 
у зависности од потребе. Тако смо пре 4 
године имали 14 неговатељица: 6 у граду 
и 8 у селима. 

Како то данас изгледа?
Због Уредбе из 2013, нисмо били у 

могућности да продужимо уговор о раду 
неговатељицама и угашене су услуге у 
7 села. Служба сада има 5 запослених 
неговатељица. Неке од њих одлазиле су у 
пензију, али нисмо добили одобрење да 
запослимо нове, иако је постојала изузетна 
потреба и у граду и у селима. Услуге Службе 
користило је више од 120 грађана. Пратили 
смо конкурсе Републике и Покрајине, 
писали пројекте, и на тај начин до сада сам 
реализовао 5 пројеката у селима и за све 
грађане. Појавили су се и јавни радови, до 
сада смо реализовали 7 и тако на одређено 
време запошљавали геронто домаћице 
које су пружале помоћ грађанима. 
Спровели смо и неколико програма обуке 
које је прошло 18 неговатељица - геротно 
домаћица, и од пре 3 године Служба има 
неговатељице обучене по акредитованом 
програму. Значајно што смо за ове 23 

године урадили јесте добијена лиценца за 
рад Службе, 2016. Била је потребна обимна 
документација, одговарајући услови... Рад 
неговатељица је врло тежак и одговоран.
Оне свакодневно, без обзира да ли је 
киша, жега, да ли дува ветрина, одлазе у 
домаћинства наших најстаријих грађана 
да им пруже неопходну помоћ…

Био сам и руководилац пројекта 
„Међуопштинском сарадњом до помоћи 
у кући“   2007.и са сарадницима из Центра 
за социјални рад у Пландишту основао 
Службу за помоћ и негу у кући за њихову 
општину.

Да ли су у Вашој надлежности и 
Клубови за старе?

-Мој рад је имао три етапе: прва је била 
када сам на почетку радио као социјални 
радник на пословима породичног и 
домског смештаја деце и одраслих, 
други период је био када сам радио све 
категорије територијално (две месне 
заједнице у граду, Избишту, Загајици,Парти 
и Шушари) и трећи, последњи период, који 

још увек траје, када  руководим Службом 
помоћ и нега у кући и Клубовима за старе.

Из свакодневне социјалне праксе 
осетио сам да је старим лицима у 
селима потребна организација која 
ће их окупљати. Тако смо кренули са 
Клубовима за старе. Први Клуб „Чокот“ 
отворен је у Гудурци, 2004, адаптиран је 
и опремљен простор од 94 м2 за боравак 
старих и пензионера. Клуб ради и данас. 
Захваљујући програмској оријентацији 
Центра за социјални рад и уз подршку 
Општине, пре 6 година основали смо 
клубове у Избишту и Шушари да би ове 
године отворили и 4.клуб у Марковцу. 

Колико су ти клубови заживели? Да 
ли су грађани задовољни?

-Сви послови везани за Клубове за 
старе поверени су Центру за социјални рад 
и ја их обављам као руководилац. Центар 
доноси годишње програме рада за сваки 
клуб и има око 15 значајних активности. 
Та догађања су важна за мештане, окупља 
се цело село, све генерације. Можда ће 
значај тих догађаја у сеоским клубовима 
најсликовитије описати оно што сам 
доживео у Шушари. Пре две године у 
Шушари су организовани једнодневни 
међуопштински клупски сусрети. Сем 
домаћина из Шушаре, Гудурице и Избишта, 
били су и гости из Панчева и Зрењанина, 
тако да је укупно било око 140 чланова 
из свих Клубова. У Дому културе, током 
поздравних речи, на позорницу је изашао 
Иштван Кочиш и рекао: „Па, ово је дивно, 
како је нама данас свима било лепо…
Захваљујем се нашем Петру Локасу, али 
шта ћемо ми када Пера оде у пензију?!“ 

Тада се проломио дуги аплауз, а цела сала 
ми је скандирала. То задовољство наших 
грађана ми је највећа награда за мој рад. 
Снагу и мотивацију црпим управо из тих 
лепих догађаја са нашим корисницима.

У сва 4 клуба имамо око 300 
чланова. Редовно им колективно 
обележавамо рођендане тромесечно, 
затим значајне датуме из историје 
села, ту су и међуопштинска дружења, 
долазе нам гости, ми одлазимо код 
њих. Дружимо се са клубовим из Новог 
Сада, Зрењанина, Панчева... Мештани се 
окупљају у клубовима, друже, играју шах, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 37 , БРОЈ 929, 11. ОКТОБАР 2013. 

ОСНОВЦИ ЦРТАЛИ НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ

Поводом обележавања Дечије недеље која се 
традиционално одржава почетком октобра месеца, ове године 
под слоганом „Слушајте мама и тата желим сестру ил’ брата“, 
Вршац је припремио низ акција за своје најмлађе суграђане.

Дечија недеља је започета низом заједничких активности 
образованих и културних институција на локалном нивоу. 
Једна од најлепших и најшаренијих акција било је и цртање на 
асфалту на градском тргу, где су основци од првог до четвртог 
разреда у организацији Друштва учитеља из Вршца цртали на 
тему „Моја породица“.

Циљ Дечије недеље јесте скретање пажње јавности на 
децу и младе, на потребе и права деце у породици, друштву и 
локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим 
условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих њихових 
потенцијала.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 37 , БРОЈ 929, 11. ОКТОБАР 2013

НЕ ГАЗИТЕ ТУЂЕ СНОВЕ – ДОБРОТОМ 
ПРОТИВ НАСИЉА

Последњег викенда у септембру у објекту 
међународног кампа Црвеног крста Пландиште 
„Европски центар пријатељства за децу и младе – 
Хајдучица“ одржана је локална обука за младе волонтере 
у оквиру програма

Промоција хуманих вредности, који Црвени крст 
Пландиште реализује већ четири године. Током 
дводневне обуке

13 нових полазника је едуковано на теме овог 
програма који за циљ има смањење насиља међу 
децом и младима.Темама као што су толеранција, лични 
и културални идентитет, поштовање различитости, 
ненасилно решавање конфликата, превенција 
дискриминације и стигматизације, родна равноправност, 
дечја права и превенција насиља путем електронских 
медија, полазнике су едуковали млади волонтери и 
сарадници који су у програм били укључени и претходних 
година. Активним учествовањем кроз радионичарски 
рад, нови волонтери су показали велико интересовање 
за ангажовање у овом програму.

Они ће од октобра, уз подршку старијих и искуснијих 
волонтера, реализовати активности са ученицима 
четвртог разреда Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште, укључујући и ученике овог узраста у 
одељењима у насељеним местима Маргита, Велики Гај и 
Јерменовци.

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАР ЛОКАС, СОЦИЈАЛНИ РАДНИК, 38 ГОДИНА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:

ВЕЛИКО ЈЕ ЗАДОВОЉСТВО КАД СХВАТИШ ДА 
СИ НЕКОМЕ БАР МАЛО УЛЕПШАО ЖИВОТ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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домине, пикадо... Скоро све активности 
организујемо са ученицима сеоских 
школа. Дивно је видети младе и старе 
заједно. Ђаци читају своје радове, засвира 
се, запева, а у колу су заједно и деца и 
старци од 90 и више година. Дивно је било 
видети када смо славили сада већ покојној 
баба Марти из Гудурице 100. рођендан. 
Заиграли су коло баба Марта са 100 година 
и уз њу деца са 10, 12 и више.

Колико је лепо, а колико тешко 
радити овај посао? 

-Сав свој рад носим и као 
професионалац и као човек и није ми 
ништа тешко. Даје се много времена, труда, 
али растерећење долази када видим да су 
људи задовољни, тај осмех на њиховим 
лицима. То је драго признање. Добио сам 
ја и награду од струке, Повељу за ванредне 
доприносе на унапређивању социјалне 
заштите у Србији од Удружења стручних 
радника социјалне заштите Републике 
Србије, 2005. Једно од најдражих 
признања ми је књига са посветом од 
Слободана Маркова, тада директора ОШ 
„Жива Јовановић“. Дошло је спонтано и 
ненадано. Док ме је чекао овде у Центру, 
1994, слушао је приче странака о мојој 
сарадњи са њима. Ја нисам знао ништа 
о томе, само ме је касније сачекала на 
столу књига са посветом:“Петру Локасу за 
сећање на дане када се за његову изузетну 
хуманост могло одговорити само речју 
ХВАЛА“. Ово ми је признање најдраже због 
начина на који ми је додељено. Директор 
се није ни потписао, тек сам касније сазнао 
да је то он. Слушао је колико су лепо и 
добро странке говориле о мени, мом 
раду. Одлучио је да ми поклони књигу са 
посветом у име грађана Вршца.

За све што сам радио током 38 година 
имао сам подршку свих директора Центра, 
као и локалне самоуправе и колега. Цео 
радни век провео сам у Центру. Имам још 
2 године до пензије. 

Професија социјалног радника почива 
на солидарности и узајамности, јер сваки 
човек може да дође у стање социјалне 
потребе.Сваки човек може да се разболи, 

да буде у неким недаћама. Ова професија 
помаже да се неке ствари и ситуације 
разрешавају уз помоћ стручњака профила 
социјалних радника. Рад са грађанима није 
ми никада представљао тешкоћу. Знао сам 
којим путем треба кренути до резултата, 
а када се он оствари, била је то највећа 
награда, највеће задовољство. То ми је 
давало мотив и енергију за рад.Велико је 
задовољство кад схватиш да си некоме 
бар мало улепшао живот!

Кажу да волите виноградарство. 
Одакле то?

-Виноградарство је део мене. Јер како 
носим поштовање и леп однос према 
старима, чему су ме научили родитељи, 
баба и деда, тако сам из породице понео 
и љубав према виноградима. Ја сам рођен 
у Вршцу, 22.маја 1954. Моји су живели у 
Гудурици, а мајка је била овде у гостима 
када сам одлучио да дођем на овај свет. 
Мајка Косара рођена је у Павлишу, има 89 
година и живи у Хрватској, у Растини, месту 
на Прукљенском мору, где се Крка улива 
у Јадран. Ту је рођен мој отац Иво. Умро 
је 1996. Имам старијег брата Николу, сада 
живи у Београду. 

Гудурицу смо напустили 1963. и дошли 
у Вршац. Колико сам волео винограде и 
Гудурицу најбоље осликава то што сам 
првог дана распуста одлазио код бабе 
и деде у Гудурицу и остајао до почетка 
школе. Сваки викенд сам тамо проводио. 
Волео сам то село, бабу Ружицу и деду Јосу, 
њихову кућу, своје друштво. Деда је дошао 
у Гудурицу 1947, из Растине. Ишао сам у 
виноград, радио са дедом, шпартао сам 
као дечак са 13 година, водио коња, почео 
да прскам виноград леђном прскалицом... 
Деда ме је научио свему томе. Љубав према 
винограду остала је до данас. Подигао 
сам и радим 2 винограда у Гудурици, 
један хектар. То ме испуњава, чини ме 
срећним, јер једини сам који је наставио 

породичну виноградаску традицију. 
Виноградари су ми били прадедови, деда, 
отац, сада и ја. Моји су дошли 1947. прво 
код Сомбора, у Станишић. Када су чули 
за Гудурицу и винограде, где су могли да 
добију кућу, ланац, два винограда, десетак 
породица се доселило у ово село. Они су 
се виноградарством бавили и у Растини и 
производили вино и ракију. Озбиљно сам 
се посветио и производњи вина и ракије. 
За црно вино сам добио златну медаљу на 
изложби у Пољопривредној школи, 1999. 
За бело вино, шардоне, добио сам златну 
плакету на Винофесту, 2012.

Када сте основали породицу?
-Моја супруга Смиља и ја венчали смо 

се 1980. Смиља је економски техничар, 
цео радни век провела је у Новом Елану у 
Избишту. У пензији је 6 година. Имамо сина 
Дамира и ћерку Дарју. Ћерка се пре годину 
дана удала и подарила нам велику радост- 
унуку Еву, 14. фебруара ове године, на Дан 
Светог Трифуна и Светог Валентина. Сваке 
године на тај дан ја организујем обилазак 
винограда и обредно орезивање лозе. Ове 
године све сам организовао, однео све 
што треба, и вратио се у Вршац, јер је Дарја 
била у породилишту, чекали смо унуку. 
Тако ћу наредних година, уз ова два свеца, 
славити и рођендан наше унуке.  

Која је Ваша животна фолозофија?
-Када одем у пензију, радићу све оно 

за шта нисам имао времена док сам био 
запослен. Другари ми кажу да неће то 
бити баш тако, нећу моћи. Не прихватам 
то. Радићу колико ме год здравље буде 
служило. Моја филозофија је да је човек 
живо биће, има памет, енергију, коју треба 
осмислено да троши са задовољством. Јер, 
из свега тога стварају се дела, резултати и 
нека нова енергија. 

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
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ПРИЗНАЊЕ САВЕЗА 
ПРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ.

Савез проналазача Србије из Београда наградио је 
ученике и професоре Школског центра „Никола Тесла“ 
из Вршца. Школски центар „Никола Тесла“ одабран је 
у конкуренцији од 240 средњих школа из Србије, као 
једна од седам школа која је у оквиру пројекта „Млади 
на Теслином путу“ посетила Музеј науке и технике у 
Београду поводом Светског дана науке.

Сарадња је настављена на „Бизнис бази 2013“ која је 
одржана од 27. до 29. новембра на београдском сајму. 
По позиву Савеза проналазача Србије ученици Школског 
центра „Никола Тесла“, добили су простор на њиховом 
штанду и прилику да изложе своје радове, прикажу 
матурске радове претходних генерација и производе 
три ученичке  компаније које функционишу у школи. Већ 
првог дана, радови су изазвали велико интересовање 
посетилаца.

Школски центар су представљали ученици 
електротехничке струке Младен Вучковић, Лазар 
Душановић, Никола Филиповић, Александар Стефанов, 
Драган Лопар, Ристо Пејашиновић, Лазар Ђурић, Милош 
Ивковић и Влада Влајић, док су им наставници ментори 
били Мирјана Анкић, Милан Његомир, Ненад Цветковић 
и Светлана Његомир.

Након три дана успешног представљања на „Бизнис 
бази 2013“ Савез проналазача Србије – Београд одлуком 
жирија наградио је Школски центар „Никола Тесла” Инвент 
пехаром за презентације ученичких радова у пројекту 
„Млади на Теслином путу”, а наставнике захвалницама 
за рад са ученицима и допринос у реализацији пројекта 
„Млади на Теслином путу”.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-У времену када сам 
дуже  био на болничком 
лечењу, посетила ме је Олга 
Филиповић, наша старија 
корисница новчане помоћи.
Сама њена посета била је 
велико изненађење и радост 
за мене. Донела ми је пуне 
кесе различитог воћа, а знао 
сам да нема одакле она то 
све да накупује. И тада ми 
је испричала да је била на 
пијаци и рекла продавцима 
за тезгама да иде код „свога 
Пере да га посети у болници“. 
Чувши то, сви они су тада 
бесплатно трпали воће у 
кесе, да би их после она 
донела мени као њен дар.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Након Првог светског рата  
број становника се попео на 
3120, да би данас по последњем 
пописубио 4270 (2002. године).

Српска војска је ушла у 
Зичидорф 12. новембра 1918. 

Године 1922. Зичидорф је 
припојен вршачком срезу.

На општинским изборима  6. 
новембра 1927. изабрано је ново 
општинско представниптво, а 14. 

новембра исте године, изабран је 
за председника општине Јулијус 
Тирк.

Већину становника тада су 
чинили Немци, преко 80 посто, 
да би данас Срби били већински, 
преко 59 посто. 

Насеље ново име добија 
након Првог светског рата 
– Мариолана- по румунској 
принцези Мариори која је 

постале жена краља Александра. 
Поменућемо и податак да су краљ 
и краљица са својом свитом тада 
радо долазили у лов у околини 
Пландишта, према Великом Гају и 
Купинику, који је тада носио име у 
част краља Александов Гај. Након 
Другог светског рата, Мариолана 
постаје Пландиште. О томе како 
је Пландиште добило име постоје 
две верзије. По једној, име је 

добило по томе што су људи 
пландовали, а по другој, мештани 
овог насеља су, кад је донет 
први петогодишњи план, сложно 
говорили „Ура Пландиште“, 
записао је новинар Владимир 
Хуђец 26. фебруара 1988. у 
локалним новинама у репортажи 
„Најмлађи а не најмањи град“.

Како се у периоду између 
два рата живело сазнајемо од 

старијих становника Пландишта. 
Око 1920. године дошло је пар 
породица из Лике . Врло брзо 
немачке власти издају наредбу 
о исељењу Срба колониста из 
Пландишта који готово протерани 
одлазе у Чуруг.Једина породица 
која је остала у Мариолани је 
породица Маричић чији потомци 
и данас живе у овом месту.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (7)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

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.

На последњој,  13. седници Скупштине 
општине Пландиште којом је председавао 
председник СО Пландиште, Ендре Сабо, пре 
усвајања дневог реда, предложена је допуна са 
још шест тачака које се односе на разрешења 
и именовања нових чланова у Одбору за 
информисање, Управном одбору КОЦ”Вук 
Краџић” и Надзорном одбору Дома здравља 
“1.октобар” Пландиште.

Одборници су прво разматрали Предлог 
Годишњег програма заштите, уредјења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
Општине Пландише. У оквиру ове тачке речено 
је да је у закупу око 2000 хектара обрадивог 
земљишта и да за први, наредни закуп има око 
11 000 хектара у 673 лицитационих јединица 
По основу права пречег има 25 захтева. Након 
тога, одоворници су разматрали Предлог 
Решења о образовању Комисије за спроводјење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
коју чине : Светлана Лазаревић, председник, 
Александра Одавић Мак, заменик председника и 

чланови: Милан Тркуља, Зоран Брдар,  Мирослав 
Петровић, Љубомир Стефановић, Александар 
Величковски, Марјан Грбић и Зоран Петковић.

На 13. Седници СО Пландиште  је разматран 
Предлог Решења о разрешењу вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа “Полет” 
Пландиште и Предлог Решења о именовању 
директора истог предузећа. За новог директора 
ЈП”Полет” Пландиште изабран је Милан 
Селаковић.

Након тога, уследиле су тачке разрешења и 
именовања члана Комисије за месне заједнице,  
Одбора за информисање, Управног одбора КОЦ 
“Вук Караџић” и Надзорног одбора “1.октобар” 
Пландиште.

Седници је присуствовао и председник 
општине Пландиште, Јован Репац који је након 
седнице изјавио да је заменик председника СО 
Пландиште, Владан Младеновић приступио   
Српској  напредној  странци. Младеновић је 
на последњим изборима био на листи СНС као 
члан ПУПС-а, али је одлучио да убудуће следи 
програм и политику  владајуће странке.

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СО ПЛАНДИШТЕ

МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, НОВИ 
ДИРЕКТОР  ЈП  “ПОЛЕТ ”

Идеја о сусретима свих школа у Србији које 
носе име Јована Стерије Поповића, потекла је 
пре десетак година из школе на Новом Београду, 
и од тада већ скоро деценију приређују се 
различити спортски сусрети и посете поводом 
Дана школе. На предлог Савета родитеља 
са Новог Београда, почела је и организација 
драмских и музичких сусрета под називом 
Стеријини дани, који се одржавају у школи у 
Великој Греди, под покровитељством Општине 
Пландиште и уз велику помоћ пријатеља школе.

- Манифестација има за циљ да кроз 
образовно васпитни рад, али и једну ваннаставну 
активност прикаже деци да право пријатељство 
настаје кроз живу реч, глуму и песму. Постоје 
друштвене мреже и све је то лепо, али је 
најлепше кад се деца лично упознају тако да ове 
године по други пут у нашем селу у Основној 
школи „Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди 
организујеу сусрети школа  баш због тога под 
називом“Стеријини дани“ јер у Србији имамо 
свега три школе под тим именом у Београду, 
Вршцу и Великој Греди, нагласила је Јасмина 
Родић - Чоловић, директорка ОШ “Јован Стерија 
Поповић” из Велике Греде.

На другим Стеријиним данима учествовале 
су, поред домаћина, и школе из Хајдучице, 
Пландишта, Вршца, Београда, и нови пријатељи 
– школа из Прњавора код Шапца, јер иако 
није тако близу, и ова установа има иста 
интересовања.

- Колегиница Јасмина и ја смо се упознале на 
симпозијуму директора на Копаонику и дошли 
смо на идеју да успоставимо сарадњу везану 
за „Стеријине дане“. Ми имамо манифестацију 
Ликовна колонија па ћемо имати размену 

деце. Идеја је добра јер су деца увек за 
такве манифестације. Посебно је битно што 
нисмо близу, значи упознајемо различите 
крајеве наше дивне земље, рекла је Марија 
Милић, директорка ОШ “Краљ Александар 
Карађорђевић” из Прњавора код Шапца.

За Стеријине дане подједнако су се вредно 
припремали и гости и домћини, јер, иако сусрет 
није такмичарског карактера, бира се највернији 
приказ лика, најбоља интерпретација стихова, 
најбоља кореографија …

Читав програм је својим наступом улешао и 
КУД Младост из Велике Греде, а ученици одавде 
одлазе са новим успоменама и познанствима, а 
дружења се настављају и након сусрета.

СТЕРИЈИНИ ДАНИ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

ПРИЈАТЕЉСТВО КРОЗ ЖИВУ РЕЧ

Јасмина Родић - Чоловић, директорка ОШ “Јован 
Стерија Поповић” из Велике Греде

Сусрети  родбине и пријатеља са 
корисницима Дома за душевно оболелела лица 
“1. октобар” у Старом Лецу одавно су постали 
традиција по чему је ова установа позната 
не само у земљи већ и много шире. Због тога 
гостима није жао да превале и мало дужи пут 
како би посетили своје најближе који су овде 
смештени.

Дом у Старом Лецу посећују и колеге из 
других установа тог типа који напомињу да се 
њихови корисници и запослени често друже и на 
спортским теренима, квизовима, али да сусрети 
слични овима постоје још једино у Чуругу, од пре 
неку годину.

Посетиоци и запослени за ове сусрете имају 
само речи хвале:

 - Ово је обавеза и задовољство. Нисмо 
плаћени за овај дан и не очекујемо то. Желимо 
једино да се наши корисници и гости осећају што 
лепше, кажу у Дому “1. октобар”.

- Мислим да је ово добро јер у домовима 
не можете да направите неку велику промену 
у смислу оздрављења, али можете да им 
надоместите радост живота, да буду што ближе 
нормалном животу. Они имају жељу да уђу у наш 
свет и да ми видимо шта они раде.

Сваке године сусрети се одвијају под другим 
слоганом а порука ових 12. Сусрета по реду 
је „Заједно смо јачи“ и указује на јединство 
запослених, родбине и локалне заједнице у 
терапији и помоћи душевно оболелим лицима.

- Само заједно можемо да урадимо оно 
што нам је циљ а то није само њихово психо- 
физичко здравље него и њихова социјална 
рехабилитација и потреба да људи живе 
најлепшим могућим животом, да живе 
достојанствено, да задовољавају своје потребе и 
да живе лепо, запослени у Дому.

Програм су припремили корисници 
показавши на тај начин своје таленте и 
креативност, изложивши производе настале 
на радној терапији. Посетиоци су могли по 
симболичним ценама да их купе за успомену. Без 
обзира на  то што је мај нестабилан и кишовит, 
сваки сусрет одржан је по лепом и сунчаном 
времену, као да их неко од горе чува, кажу 
запослени.

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА СУСРЕТА РОДБИНЕ И ПРИЈАТЕЉА СА КОРИСНИЦИМА ДОМА “1. ОКТОБАР” У СТАРОМ ЛЕЦУ

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ

Центар Министарства 
одбране за локалну 
самоуправу Вршац – 
општина Пландиште, 
отпочео је позивање 
појединачним позивом 
војних обвезника који се 
нису одазвали општем 
позиву за увођење у војну 
евиденцију у 2017. години.

Увођење по 
појединачном позиву 
вршиће се у времену 
од 09:00 до 11:00 часова 
дана 02.06.2017. и 
09.06.2017. године у Центру 

Министарства одбране 
Вршац – Канцеларија за 
општину Пландиште, улица 
Војводе Путника број 53 
(зграда Суда), приземље 
– главни улаз десно. У 
назначено време и на 
наведено место могу се 
јавити и војни обвезници 
који се нису одазвали 
општем позиву за увођење 
у војну евиденцију, а из било 
којих разлога нису примили 
појединачни позив.

Неодазивање позиву 
повлачи законску 

одговорност у складу са 
чланом 126. Закона о војној, 
радној и материјалној 
обавези.

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ 
ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНИ 

ПЛАНДИШТЕ
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Логопед је стручњак који 
процењује развој говора и језика, 
дијагностику говорно језичких 
поремећаја, спроводи логопедски 
третман и врши едукацију и 
саветодавни рад са породицом.

Говор се развија од рођења. Да 
би дете савладало говор треба да 
постоји органска основа за његов 
развој – нормална интелигенција, 
развијена моторика говорних органа, 
разликовање појединих гласова 
и језичка способност. Дете усваја 
говор зависно од својих физичких и 
психичких способности и потреба 
на исти начин као што учи да хода, 
црта или трчи. Различити нивои 
развоја слуха, говора и језика везују 
се за одређени критични период. Из 
тог разлога веома је важно пратити 
развој детета. Уколико се примети да 
дете заостаје у било чему у односу 

на своју браћу, сестре или вршњаке, 
најважније је на време се обратити за 
помоћ. Уколико се критични периоди 
пропусте,тешко су надокнадиви, јер 
породица, а нарочито родитељи имају 
важну улогу у развоју говора, али и у 
раном препознавању поремећаја 
говора. 

Проблеми због којих се обавезно 
треба јавити логопеду су ако дете:

•Касни са проговарањем
•Неправилно изговара гласове
•Неразумљиво говори и 

неправилно употребљава речи
•Запиње у говору – понавља 

слогове или гласове ( муца)
•Има тешкоћа у читању и писању
Студије показују да око 63% деце 

предшколског узраста у Србији 
има неки од ових проблема, али их 
родитељи на жалост препознају  тек 
када дете крене у први разред и када 

недовољно развијен говор почне 
да ствара тешкоће у учењу. Важно 
је да се на време препозна говорно 
језички проблем детета. Циљ је да 
се што пре, док је дете мало развије 
говорно – језички систем. Највише 
се може постићи између друге и пете 
године живота, јер је пластичност 
можданих функција највећа. Из тог 
разлога неопходно је одвести дете 
код логопеда на процену.

Логопедска процена се састоји 
од опсервације детета и разговора 
са родитељима. Зависно од узраста 
детета и она се разликује, али оно што 
је важно имати на уму, је да практично 
никада није прерано за логопедску 
процену. Говор и језик су најсложеније 
функције и не могу се посматрати 
изоловано од других функција, које 
им претходе, прате и покрећу их. 
Логопедска процена подразумева и 
процену свих функција  које претходе 
развоју говора и језика. Опсервација 
се обавља у условима који су пријатни 
за дете и за родитеља. Поред говора 
и језика током логопедске процене 
се такође процењују и: пажња, 
емоционалне реакције, моторика, 
понашање бебе/детета према 
људима или предметима и игра. Кроз 
разговор са родитељем логопед 
прикупља важне информације и на 
основу њих и опсервације детета, 
прави коначан план третмана,уколико 
за тим има потребе. У ситуацији у којој 
логопед закључи да је развој детета 
уредан, родитељи могу добити савет и 
инструкције како да стимулишу развој 

детета што доприноси и развоју 
родитељских вештина. Логопедска 
процена је потребна сваком детету. 
Превентива је веома важна делатност 
логопеда, те на логопедску процену 
не треба довести дете само када се 
примећују потешкоће, а посебно тада.

Уколико се након логопедске 
процене утврди да је детету потребна 
терапија, утврђује се план третмана 
који је индивидуалан и прилагођен 
детету.Поред рада са дететом логопед  
даје информације родитељима  о 
циљевима које је поставио,  начину 
на који их спроводи и упутствима шта 
и зашто треба да раде код куће. Од 
односа између логопеда и родитеља 
у највећој мери ће зависити исход 
терапије. Важно је да  родитељ буде 
продужена рука терапеута, јер је дете 
већи део времена са родитељем, него 
на третману. Ако логопед и родитељ 
не направе добру сарадњу, дете је 
изложено различитим захтевима у 
различитом окружењу, што га збуњује 

и отежава му да напредује.
Осим рада са децом, једна од 

области рада логопеда су и третмани 
афазија. Афазија је стечени језички 
поремећај који настаје  услед повреде 
мозга. Дијагнозу као и третман 
поставља и спроводи дипломирани 
дефектолог –логопед специјализован 
за област афазија. Са третманом треба 
почети што пре, одмах након изласка 
из болнице, јер чекање негативно 
делује на опоравак функције говора. 
У третману поред стручне помоћи 
логопеда- афазиолога, учествују и 
чланови породице, јер без њих је 
успех третмана незамислив. Сарадња 
чланова породице са логопедом мора 
бити стална, они морају бити упорни 
и истрајни да би помогли свом члану.

Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог- логопед

Јелена Драмлићанин Кабић, 
дефектолог – логопед, реедукатор 

психомоторике

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (10)

ЛОГОПЕД ЈЕ.....

Кампања посвећена донирању и 
трансплантацији органа „Најважнији позив 
у животу“, коју са Министарством здравља 
реализује Хемофарм Фондација, била је и 
ове године присутна на Миксер Фестивалу. 
У оквиру програмске целине Миксер Токс 
(Mikser Talks),  посетиоци фестивала имали су 

прилику да чују предавање о значају донирања 
и трансплантације органа и потпишу донорске 
картице. 

-Охрабрујући подаци Министарства 
здравља да је од почетка године урађено 
39 трансплантација органа нескромно 
приписујемо резултатима кампање „Најважнији 
позив у животу“, истиче Санда Савић, чланица 
УО Фондације Хемофарм. Јер, једно је када 
апелујете на људе да постану власници 
донорских картица, а друго када видите на 
делу да породице, поштујући вољу умрлог, 
дају сагласност за донирање органа. Таквих 
породица је од почетка године било 19. Јако смо 
поносни на наше грађане и на промену свести 
о донирању органа. Знамо да је за разбијање 
деценијских предрасуда потребно време, али 
ми смо истрајни на путу да Србија постане део 

породице хуманих европских земаља.
Своје искуство поделила је са присутнима 

Сања Бојић, пацијенткиња која чека 
трансплантацију бубрега.  Испричала је како је 
то живети у ишчекивању донора и због чега је 
кампања „Најважнији позив у животу“ дала ново 
охрабрење и наду  за више од хиљаду људи на 

листама чекања за трансплантацију. 
Осим директора Миксер Фестивала, Ивана и 

Маје Лалић и њиховог тима, подршку Хемофарм 
Фондацији на Миксер фестивалу пружио је и 
наш прослављени глумац и редитељ Драган 
Бјелогрлић. 

Посетиоци фестивала имали су прилику 
да у недељу 28. маја, на инфо пулту Хемофарм 
Фондације потпишу донорске картице. Грађани 
су се одазвали овом позиву.

Из Фондације поручују да је учешће на 
Миксер фестивалу увод  у опсежну кампању 
Хемофарм Фондације и Министарства здравља 
којом ће бити обележен Национални дан 
донора, 6. јун. Поменути датум установљен је 
на иницијативу Хемофарм Фондације прошле 
године. 

Ј.Е.

УЧЕШЋЕ ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА НА МИКСЕР ФЕСТИВАЛУ 

„НАЈВАЖНИЈИ ПОЗИВ У ЖИВОТУ“ - 
НАДА И ОХРАБРЕЊЕ

Потписивање донорских картица

Општа болница Вршац, заједно са Уролошким 
секцијама Српског лекарског друштва и 
Друштва лекара Војводине, била је домаћин 
научног скупа који је одржан у Конгресној 
дворани Миленијум, 26. маја. Научном скупу 
под називом „Савремени концепт дијагостике 
и терапије бенигне хиперплазије простате“ 
присуствовали су бројни уролози и стручњаци 
блиских медицинских грана.

Отварајући скуп, доц. др Зоран Гојковић, 
покрајински секретар за здравство, указао је 
на значај оваквих научних састанака и најавио 
максималну помоћ и подршку ресорног 
Покрајинског секретаријата. 

- Покрајински секретаријат за 
здравство формирао је специјалну комисију од 
врхунских стручњака Војводине чији је задатак 
унапређење квалитета здравствене заштите 
у области урологије, а истовремено се ради и 
на томе да се обезбеди потребна медицинска 
опрема за рад  здравственим установама на 
свим нивоима, нагласио је др Гојковић. Дуго 
година није се улагало у војвођанско здравство.  
У последње време ми смо уложили значајна 
средства за унапређење квалитета лечења, 
првенствено у опрему и инфраструктуру, уз 
одговарајућу потпору у кадровском смислу.

Гојковић је изразио наду да ће поменута 
улагања резултирати квалитетнијим 
здравственим услугама на задовољство како 
пацијената, тако и медицинског особља.

- Задовољни смо што је Вршац 
домаћин једног овако значајног научног 
скупа који је окупио највећа имена из области 
урологије у Србији, наглашава др Валентин 
Кресе, начелник Одељења урологије Опште 

болнице Вршац и заменик директора Болнице. 
Предавачи су уважени професора свих већих 
клиника у земљи. Они ће изнети своја искуства и 
истраживања током своје вишегодишње праксе. 
Ја ћу говорити о компликацијама ТРУС биопсије 
простате - ултразвуком вођена биопсија 
простате трансректалним путем. Ову методу за 
дијагностику карцинома простате ми радимо 3 
године и имамо објављен рад са 362 пацијента. 

Болести простате, тумори и канцери 
све су заступљенији код мушке популације. 
Благовремено откривање и рана дијагностика 
потврдили су да је болест излечива. Терапијом 
савременим медикаментима остварују се 
завидни резултати у лечењу који могу да отклоне  
потребу оперативног захвата. 

Према речима проф. др Драгослава Башића, 
председника Уролошке секције Српског 
лекарског друштва, Србија је у европском 
просеку када је реч о карциному простате, а 
слично је и са бенигном хиперплазијом простате.

Проф. др Горан Марушић, председник 
Уролошке секције Друштва лекара Војводине, 
је нагласио да оперативне методе напредују 
из дана у дан и постају све мање агресивне за 
пацијенте. Српски уролози се труде да прате 
најсавременија достигнућа у лечењу болести из 
области урологије и једни су од водећих у нашем 
региону.

На скупу је најављено да ће на јесен Србија 
бити домаћих међународног научног скупа 
који ће окупити врхунске стручњаке из овог 
дела Европе, али и из осталих земаља старог 
континента.

Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ У ВРШЦУ

ОДРЖАН НАУЧНИ СКУП УРОЛОГА
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Дебитантски роман Бојане 
Ђоковић под називом 
„Гранични случај“ бави 
се људском патологијом 
и њеним узроцима. У 
питању је психолошки 
роман написан из угла 
неименованог главног 
јунака, а испричан кроз 
унутрашњи монолог. 
Девијантне љубави, 
кошмарна стварност, као 
и злочини и последице, 
представљају тему ове 
књиге, а ауторка најављује 
да тренутно припрема и 
други роман, у истом жанру. 

„Гранични случај“ је ваш први 
роман. У питању је психолошки 
трилер, а прича је испричана 
из угла психопате и параноика. 
Колико је захтевно писати из ове 
позиције? На који начин сте се 
„уживљавали у улогу“? 

- Прва мисао када сам почела 
да пишем роман било је зашто се 
дешавају тако сурови злочини, шта 
разликује здраве и болесне умове, 
какав је прогрес једне болести, 
шта је узрок и каква је психологија 
једног злочинца. Насиља и 
убиства, нажалост, део су наше 
свакодневнице. Најчешће се прича 
о суровим последицама, о жртвама, 
а мене су занимали управо болесни 
умови, одбијање стручне помоћи, 
ескалација болести и коначно 
злочин. Није било лако писати и 
уживети се у један такав лик, али то и 
јесте био мој лични изазов. Урадити 
нешто другачије и бити аутентичан. 

С обзиром да се у роману бавите 
тајнама подсвести и патологије 
људске душе, да ли је писању 
претходило неко истраживање на 
ову тему? 

- Мислим да су мој животни 
пут и људи које сам сретала на 

том путу, били најдрагоценији 
за мој рад. Богато животно 
искуство, велики успони и падови, 
неокретање главе пред 
пониженим, увређеним, 
неприхваћеним и 
н е п р и л а г о ђ е н и м 
људима са маргина 
друштва, дубоко 
понирање у живот тих 
особа обликовало је 
и мене као личност и правац мог 
рада. Са друге стране, љубав према 
књигама, страствено читање од 
најранијег детињства, радозналост 
и образовање били су пресудни 
током тог, да кажемо животног 
истраживања, које је довело до тога 
да напишем овакав роман. 

Читаоцима је запала за око и 
чињеница да сте као жена роман 
писали у првом лицу једнине, из 
угла мушкарца. Како ви гледате 
на ово? Верујете ли уопште у 
разлике између мушког и женског 
писма? 

- Ово је у сваком смислу мушки 
роман. Да бих верно приказала 
психолошка стања главног јунака, 
морала сам да пишем у другом роду. 
Управо је овај роман непобитни 
доказ да не постоје разлике 
између мушког и женског писма. 
Почевши од писања у првом лицу, 

у мушком роду, понашања, ставова, 
унутрашњих монолога до тога да је 
жанровски овакав роман атипичан 

за жене, а писала га је 
жена и мајка, сасвим 
сигурно сам побила 
све предрасуде везане 
за такву, по мени 
неосновану поделу. 

Колико су теме 
којима се бавите 

у роману актуелне у српском 
друштву данас? Да ли су ове 
теме уопште по вашем мишљењу 
временски и 
просторно условљене 
или су универзалне? 

- Све теме 
обрађене у роману 
архетипски су исте, 
о егзистенцијалним 
тескобама између 
оног универзалног, 
неминовног и што је 
својствено свима нама 
који постојимо, оних 
који су постојали и оних који ће се 
тек родити, а то је, да се сви рађамо 
и сви умиремо. Суштински све је 
исто кроз векове. Рат живота и 
смрти, љубави и мржње, здравља 
и болести, свести и подсвести 
нису временски и просторно 
ограничени. 

Који аутори су утицали на ваш 
стил? 

- Некада сам читала разнолику 
литературу, али већ годинама 
читам изнова и изнова искључиво 
Достојевског, Гогоља, Чехова, 
Сабата, Камија, Кафку, Стриндберга и 
Вајнингера. Чак сам све друге књиге 
склонила из своје библиотеке. Када 
радим, тада ништа не читам, већ 
размишљам и пишем. 

Колико сте задовољни 
реакцијама на ваш први роман и 
да ли планирате следећу књигу? 

- Веома сам 
задовољна. Добијам 
пуно порука подршке, 
од непознатих људи који 
су прочитали мој роман. 
Неретко ми се обраћају 
људи са проблемима, 
психичке и животне 
природе, тражећи 
савет. Увек им кажем да 
ја нисам психолог ни 
психијатар, већ писац, 

али свакако помогнем ако је у 
домену онога што ја могу. Почела 
сам да радим нови роман, једну 
нестварно тешку и компликовану 
причу. Овог пута померам сопствене 
границе, а жанровски је исти као и 
„Гранични случај“. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: БОЈАНА ЂОКОВИЋ

„ЉУДСКА СУШТИНА ИСТА ЈЕ 
ВЕКОВИМА“ 

„Богато 
животно искуство 

обликовало је 
правац мог рада“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Био је изазов 
уживети се у лик 

болесног ума“ 

„Подела на 
мушко и женско 

писмо је потпуно 
неоснована. 
Мој роман је 
у потпуности 

мушки“  
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Драгана Ракић и Иван Стојановић, 
библиотекари Градске библиотке у 
Вршцу, учествовали су прошле недеље 
на научном скупу „Библиотеке и 
идентитет“ у Панчеву. Том приликом су у 
својим научним радовима представили 
неке занимљиве детаље из бурне 
прошлости вршачке библиотеке која 
ове године слави свој 130 рођендан.

Иван Стојановић, мастер 
библиотекар-информатичар, у свом 
раду је представио историјат настанка 
Градске библиотеке и њен развој који 
је нераскидиво повезан са личношћу 
Феликса Милекера. Градска библиотека 
је основана 1887. године као „Народна, 
педагошка и омладинска библиотека“ 
комуналне школе. Први библиотекар 
и један од оснивача био је Феликс 
Милекер. 

- У првим годинама након оснивања, 
библиотека је првенствено служила 
ђацима и наставницима комуналних 

школа и оном делу грађанства које 
се користило немачким и мађарским 
језиком. Срби су у то време користили 
услуге „Српске занатлијске читаонице“ 
која је тада имала више књига од јавне 
библиотеке. 23. августа 1919. године, 
основано је „Српско-југословенско 
одељење“ при Градској библиотеци. До 
почетка Другог светског рата она израст 
у установу са преко 60.000 публикација. 
Ова библиотека данас чува преко 
250.000 јединица грађе“, рекао је, 
између осталог, Иван Стојановић. Он је 
нагласио да Феликс Милекер није био 
оптерећен националним идентитетом. 
Подједнако добро је говорио немачки, 
мађарски и српски. 

- У времену бурних друштвених, 
политичких, културних и економских 
промена Феликс Милекер успео је 

да изгради, унапреди и очува две 
најзначајније градске културне 
институције, Библиотеку и Музеј, додао 
је Стојановић.

У свом научном раду „Забрањени 
фонд Градске библиотеке у Вршцу: 
сведочанство једног идентитета“, 
Драгана Ракић, докторанд Филолошког 
факултета у Београду, по први пут је 
јавности представила збирку књига која 
је 66 година стајала сакривена од очију 
јавности.

- Реч је о колекцији од 219 
публикација које су 1951. године по 
наређењу тадашњих локалних власти 
морале бити склоњене са полица и 
уништене. Реч је о публикацијама на 
српском и румунском језику које својом 
садржином афирмативно говоре о 
друштвено-политичким, економским и 
културним приликама у СССР-у након 
завршетка Другог светског рата.  Било 
је то време Информбироа и политичке 
напетости између Титове Југославије 
и Стаљиновог СССР. Захваљујући 
тадашњем управнику библиотеке, 
Стевану Журжу, књиге су ипак сачуване, 
тако што су њихови каталошки листићи 
уклоњени из лисног каталога, а саме 
књиге сакривене у картонске кутије. 
Временом су и сами библиотекари 
заборавили на „забрањене“ књиге. 
Године 1998. приликом сређивања 
једног од магацина пронађене су две 
картонске кутије са 219 књига, од којих 
190 на српском и 29 на румунском 
језику. Књиге су извађене из кутија 
и стављене на полицу иза великог 
масивног стуба који их је и даље скривао 
од очију јавности и корисника. Тако је 
било све до пре месец дана, када смо 
књиге обрадили, унели у електронски 
каталог и поново их учинили доступним 
корисницима, рекла је Драгана Ракић.

Аутори који су најчешће били на 
мети цензуре су Лењин, Стаљин и 

Милован Ђилас. Интресантно је да се 
налазе и четири књиге које говоре о 
америчком привредном и културном 
буму непосредно након завршетка 
Другог светског рата. Ту је и неколико 
књига које се баве четничким покретом 
у Србији и усташким покретом у 
Хрватској. Такође има неколико 
публикација које се односе на царску 
Русију, Краљевину Југославију и Први 
светски рат.

-Међу забрањеним књигама имамо 
и једну која је штампана у Вршцу 1950. 
године, а реч је о преводу на румунски 
језик књиге Милована Ђиласа „Лењин 
о односима међу социјалистичким 
државама“, истакла је Драгана Ракић.

Иначе ово није први пут да су књиге 
преживеле тешка времена захваљујући 
храбрим библиотекарима. То се у Вршцу 
први пут десило 1941. године када 
је група млађаних вршачких Немаца 
упала у Градску библиотеку и захтевала 
да се спале српске књиге. Тадашњи 
библиотекар и велики ауторитет 
Феликс Милекер истерао их је напоље 
уз речи: „Ово нису књиге рацке, него 
градске! Марш напоље!“ Након Другог 
светског рата, српски библиотекари су 
спасили немачке књиге, тако да данас 
Градска библиотека у Вршцу у својим 
фондовима има преко 30.000 немачких 
књига и 176 наслова немачких 
новина на преко 740.000 станица, што 
представља својеврсни куриозитет у 
Србији. 

Библиотеке у својим богатим 
фондовима чувају колективно памћење 
и дају немерљив допринос у очувању 
националног идентитета. На полицама 
Градске библиотеке у Вршцу има 
много сведочанстава о прошлим 
историјским добима и приликама, као 
и о појединачној личној храбрости 
и ангажованости библиотекара у 
временима нимало лаким и безопасним.

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

ЗАПАЖЕН НАСТУП ВРШАЧКИХ БИБЛИОТЕКАРА НА НАУЧНОМ СКУПУ “БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ” У ПАНЧЕВУ

О ФЕЛИКСУ МИЛЕКЕРУ И „ЗАБРАЊЕНОМ ФОНДУ“ 

Иван Стојановић

 Драгана Ракић

Вршчани су имали изузетну 
прилику да, врло брзо након почетка 
приказивања у биоскопима, погледају 
једно од најновијих остварења 
српске кинематографије- филм „Козје 
уши“.  Режисерски потпис ставио је 
Марко Костић, а бројну, квалитетну 
и веома надахнуту глумачку екипу 
предводили су Горица Поповић, 
Никола Којо, Горан Радаковић и Сергеј 
Трифуновић. Раме уз раме били су 
им млађи глумци, као и они који су 
пред филмске камере стали први пут 
и овом задатку максимално добро 
одговорили. Једна од њих је Милица 
Спасојевић, унука Софија, чија је жеља 
да крене путем Јасне Шекарић. 

- Ово је, заиста, једна од 
улога коју сваки глумац може само 
да пожели, улога која вуче филм, 
радњу и била сам врло срећна када 
сам је добила, каже главна јунакиња 
филма Горица Поповић. Сценарио 
Владиславе Војновић је изванредан, 
рађен је по њеном роману и био 
ми је велики изазов. Снимали смо у 
околини Беле Цркве. Никада раније 
нисам била тамо. Одушевљена сам 
како изгледа то место, заједно са 

језерима и предивном околином. . 
Филм је узбудљива животна прича 

говори о борби за опстанак, сурово 
реална, али са хумором који је чини 
питком и пријемчљивом гледаоцима. 
Главну јунакињу баба Стојанку, коју 
је живописно дочарала Горица 
Поповић, а стицајем околности живот 
је из града и са студија, вратио у родно 
село. Сада, у својим шездесетим 
годинама, у Јужном Банату одгаја 
унуке, четрнаестогодишњу Софију 
и осмогодишњег Стевана, чији су 
родитељи отишли у иностранство 
трбухом за крухом. Са ћерком, која 
је давно отишла у Америку, баба 
Стојанка нема контакт већ годинама 
и пати због тога. Иако рођена у селу, 
Стојанка се не уклапа у типичан 
сеоски миље, па ће њен карактер, 
у судару са средином у којој живи, 
дати много повода за смех. Филм 
чини низ занимљивих ситуација 
јер Стојанка покушава да преживи 
како зна и уме. Син и снаја не шаљу 
новац, ретко се јављају, па баба Стоја, 
кроз низ трагикомичних ситуација, 
покушава да купи унуци нове патике, 
унуку жељени бицикл, да поправи 

кров на кући који прокишњава, 
намештајући ишчашене руке и ноге, 
да се, заједно са унуцима,  прехрани 
остављајући замке за зечеве у шуми 
и продавајући их касније на пијаци... 
Ова дирљива прича прати борбу 
једне баке са суровом дашањицом 
и свим притисцима друштва у којем 
живимо… У филму, као и роману, 
своје место наћи ће и Стојанкина 
непрежаљена љубав из младости, 
сеоски свештеник, ловац, одбегла 
деца, али и “Битлси”, јер од човека са 
којим је остала трудна баба Стојанка, 
као успомену, има само једну 
поломљену сингл плочу.

- Филм се завршава 
мистично, значи идемо даље да 
видимо да ли можемо да изгурамо 
неки живот достојанствен, достојан 
човека, истиче Поповићева. Филм 
има једну поруку да свако од нас 
мора да крене од свог малог света, да 
га сређује, уређује, па ћемо заједно 
можда успети да овај свет учинимо 
бољим.

Уз већ поменуте глумце, део 
филмске екипе били су и Бранислав 
Трифуновић, Милица Спасојевић, 

Слободан Ћустић, Анђелка Прпић…
Вршчанима се филм веома допао 

судећи по бурном аплаузу којим су 
поздравили актере „Козјих ушију“ 

који су дошли да се поклоне публици 
након прве пројекције у дворани 
Миленијум.

Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ ПРИРЕЂЕНА

ВРШАЧКА ПРЕМИЈЕРА „КОЗЈИХ  УШИЈУ“
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ТРА ДИЦИОНА ЛНА АТЛЕТСК А МАНИФЕС ТАЦИЈА У ВРШЦУ

ПЕТУ “ТРКУ НА СТЕПЕНИЦАМА”  ЗАВРШИО РЕКОРДАН БРОЈ ТРКАЧА
У ск лопу обе леж ав ањ а гр адске с лаве, 

светог Теодор а Вршачког,  у  неде љу 28. 
маја 2017.  године,  „Вршачки атлетски 
к лу б 1926“,  у з  помоћ општине Вршац, 
организов ао је  пет у по реду „Трк у у з 
с тепенице“,  најтеж у од свих трк а у з 
с тепенице у  нашој  зем љи,  ду жине око 
750 метар а,  с а  висинском р а з ликом од 
око 107 метар а,  у з  конс тантан успон од 
око 18% и с а ук упно 430 с тепеник а.

Трк у је  з аврши ло 100 трк ача, 
што је  највећи број  до с ад а и сви с у 
нагр ађени уник атним учесничким 
мед а љ ама и мајиц ама з а трчање.  Поред 
74 мушк ар ац а и 26 жена у  зв аничном 
такмичењу,  ревија лну шетњу з аврши ло 
је  око 50 рекреатив ац а међу којима 
с у би ли и најм лађи ч ланови Вршачког 
атлетског к лу б а 1926.  Трк а је  поново 
има ла интернациона лни к ар ак тер јер с у 
поред домаћих такмичар а,  би ли гос ти из 
Репу блике Српске,  Црне Горе,  С ловеније, 
Шпаније и Немачке.

Победник мушке трке је  Ђуро Борбе љ, 
ч лан атлетског к лу б а Апатин и ч лан 
држ авне репре зентације у  п ланинском 
трчању.  Борбе љ је  ис трчао с та зу з а 
време 4 мину та и 9  сек унди што је  з а 
свега две сек унде с лабији ре зултат од 
рекорд а с та зе.  Ак т уе лни рекордер с та зе 
,  Крис тијан Стошић из Беогр ад а,  освојио 
друго мес то,  а  трећеп ласир ани је  био 
Ми лош Д ајевић,  такође из Беогр ад а, 
ч лан Атлетског к лу б а Церски јунаци. 
Четврти је  био предс тавник Црне Горе, 
Ми лош Др аговић,  ч лан АК Подгорички 
Мар атон,  а  пети Ненад Јов ановић из 
Новог Сад а,  ч лана АРК Фрушк а гор а.

Победниц а женске трке је  Мариана 
Чегар-Лукић ч ланиц а АК Апатин која је 
успе ла д а одбр ани прво мес то освојено 
прош ле године.  Чергар -  Лукић није 
успе ла д а попр ави сопс твени рекорд 
с та зе пос тав љен прош ле године,  а ли је 
изв анредним трчањем успе ла д а опр авд а 
улог у ф аворита.  Другоп ласир ана је 
би ла К ататина Пох лод из Новог Сад а, 
а  трећа Је лена Јанежић из Беогр ад а, 
најпријатније изненађење ове трке. 
Четврта је  би ла Др агана Маринковић, 
ч ланиц а АК Косово и петоп ласир ана 
А лекс андр а Стошић,  обе из Беогр ад а.

Новина на 5.  Трци у з с тепенице би ле 
с у и пригодне нагр аде з а најбоље 
Вршчанке и Вршчане.  Ласк ав а признањ а 
з ас лу жи ле с у Вршчанке:  првоп ласир ана 
Дуњ а Радов ановић,  а  одмах из а ње 
Моник а В ајд а и Ана-Марија Вит обе 
ч ланице Вршачког атлетског к лу б а 1926. 
З а најбољег Вршчанина проглашен 
м лади Д авиде Јов ановић из Вршачког 
атлетског к лу б а 1926,  испред к лупског 
колеге Крис тифор а Манчуа,  док је 
трећеп ласир ани био ветер ан Обр ад 
Јокић. 

По у зору на с танд арде најбољих трк а 
у  зем љи и ове године победницима 
у  с таросним к атегоријама:  М40-49 
(мушк арци од 40 до 49 година),  М50-59 
(мушк арци од 50 до 59 година),  М60+ 
(мушк арци с тарији од 60 година),  Ж40-
49 (жене од 40 до 49 година),  Ж50+ (жене 
с тарије од 50 година)  уручени с у пехари 
и мед а ље.

Поред набројаних признањ а,  најбољи 
такмичари доби ли с у и робне нагр аде 
з ахв а љујући вршачкој  фирми Компак т, 
дугодишњем спонзору трке.

Најбољим такмичарима нагр аде с у 
уручи ли Јовиц а Момиров,  генер а лни 
секретар Спортског с аве з а Гр ад а Вршц а, 
промотер трке Гор ан Чегар атлетски 
тренер,  се лек тор репре зентације Србије 
у  п ланинском трчању и дугогодишњи 
држ авни репре зентатив ац,  к ао и људи 
з аду жени з а организ ацију испред 
Вршачког атлетског к лу б а 1926:  Ненад 
Хабибовић,  Бојан К ампфер,  Иштв ан 
-Гаша Хеђеши,  Др ажен Јов ановић и 
Миха љ К ардош. 

Вршачки атлетски к лу б 1926 се 
з ахв а љује свим учесницима трке, 
а  посе бно Дејану Сантр ачу ч лану 
Општинског већа з аду женом з а спорт,  к ао 
и бројним спонзорима који с у  омог ући ли 
д а ов ај  догађај  буде организов ан на 
највишем нивоу.
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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.

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.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел: 
063/894-9163

Кућа са двориштем за 
издавање од 01. марта 2017. 
(ненамештена), 3 собе, предсобље, 
трпезарија - ниша и купатило, 
стара градња, све адаптирано.Тел: 
064/4290-614

Издајем ненамештену кућу 60 
квадрата у Подвршанској, предност 
ученицима и мањој породици. 
Посебан улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 
евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру. Слободна од 10. априла, 
комуналије одвојене, центар града. 
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995, 
013/838-733

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. Тел. 
060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на спрату, 
нова градња, посебан улаз, одвојен 
плин и струја, има кабловску и 
интернет. Тел. 063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/51-
52-245.

РАЗНО
Купио бих казан за печење 

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

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

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

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

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

060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња, 

приземље и спрат 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

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

Продајем кућу са помоћним 
објектима (око 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807m2. 
Кућа је легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, остава, 
купатило са wc-ом и поткровље) 
вода, струја и канализац. Има 
пољски wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.Тел. 069/290-
69-53.

Кућа на продају у Улици 2. 
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.

Продајем стан 55m2, ул. 
Феликса Милекера 20/1 и сателитску 
антену (Швајцарска). Тел. 063/862-
97-49.

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

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

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

Продајем двособан стан 
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укњижен. 
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00.

Кућа на продају у Маргитском 
насељу изграђена на плацу 
од 350 квадрата, централно 
грејање, пвц столарија, комплет 
инфраструктура.Тел: 060/6607-901

Двособан стан на продају, 
65 квадрата, Омладински трг 12, 
прекопута Миленијума, цена по 
договору.Тел: 013/836-023

На продају кућа на Маргитском 
насељу новије градње, на парцели 
од 350 квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901, 
060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.Тел: 062/826-8613

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, воћњак, 
виноград, може и замена за 
двособан стан у ужем центру Вршца 
уз доплату. Врата балконска, дупло 
стакло, Словенијалес, нова.Тел: 
064/280-5862, 013/837-631

Продајем новију спратну кућу 
са двориштем и баштом у Панонској 
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/90-
30-439

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком билу  
– екстра повољноТел: 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.

Кућа, спратна, нова, за продају, 
плац са кућом 700 m², гаража, 
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и 
064/280-58-62.

Продајем кућу у Улици Југ 
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000 
евра. За детаљније информације 
звати после 14 часова на телефон 
063 305 532 или упитати у Југ 
Богдана 51.

Продајем кућу у Вршцу од 
81 м2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

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

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.

На продају или замена за 
нешто мање викендица 120 м² , 
плац 12 ари, у Белановици између 
Љига, Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32-
536.

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

Гарсоњера на продају. Тел. 
063/563-277.

На продају или становање 
мања кућа 56 м², тераса и двориште. 
Тел. 063/292-177.

Кућа на продају у Улици 
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-
48-51 и 061/49-49-252.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем кућу 200 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.

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 продајем 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. 

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

Тел: 064/598-3898
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 дин. 
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.

На продају клизаљке „Адидас“ 
40-41, очуване , повољно. Тел. 
013/831-560.

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, две 
фотеље, тросед, врата дрвена, 
електрични шпорет и кухињске 
радне делове. Тел. 013/833-806 и 
064/957-70-76.

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

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

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209

На продају замрзивач 
сандучар “Ободин” 300 литара, 
сасвим исправанТел: 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Купујем брилијантне минђуше Тел: 
061/303-1537

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

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

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

Продајем два половна замрзивача, 
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор за камповање. 
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају велики круњач 

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

Продајем двокрилне дупла 
дрвене прозоре са пластичним 
ролетнама, добро очувани. Цена 
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван казан 
за ракију од 100 литара (свега 7 
казана печено), казан је плитак а 
широк са комплетним додацима. 
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 800W, 
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични котао 
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, 
гаранција до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-
55-343

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

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

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

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

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

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

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

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

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

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 

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 24. до 30. маја у матичну књигу умрлих  за матично 
подручје Вршац уписано је 15 лица: Андон Андонов (1935.), Бранко Медић 
(1960.), Здравко Дамјанов (1932.), Јелисавета Бирђан (1936.), Елена Јенча 
(1944.), Милка Пјевач (1934.), Петко Васиљевић (1931.), Загорка Ђурић 
(1932.), Мирослав Маринковић (1946.), Рада Ступар (1940.), Петар Мохан 
(1929.), Јован Михајловић (1956.), Јано Оргован (1950.), Лепосава Николић 
(1939.), Станија Пеевски (1938.).

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.

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 

застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

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

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 
Тел 064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-
06-14.

Продајем нова инвалидска 
колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60 евра. 
Тел. 064/123-17-56. 

Продајем полован исправан 
прозор (80х140 цм „Словенијалес“), 
очуван са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

На продају шиваћа машина 
„Унион“, руска , нова, само глава, 
очувана. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први 
власник, само ицима са дозволом. 
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло дно 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за 
лакшу вучу ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од аудиа 100, 
са електро инсталацијом. Тел. 064/ 
123-17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца мотора 
„бубрега“ и предњи лимени 
блатобран од  Piago „vespe“ PX 200. 
Тел. 064/123-17-56.

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – 
преноћишта за раднике. 
Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем празну бутан 

боцу од 10 кг. Исправна. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, 
мали и велики формат. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску 
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и 
060-0839-680.

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

Продајем стилски сто и 
столице, диван (отоман), 
шифоњер, комбиновани 
шпорет, кварцну грејалицу, 
пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) за 
друштво. 100 дин. сат (зими може и 
у Берлину за 3 месеца). Молим смс 
064/360-33-75.

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.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, „заставу“ 
101, „југо флориду“, „ладу“, „шкоду“. 
Тел. 063/275-986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. 
год. Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.
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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

Када се почетком седамдесетих 
година разгледале старе црквене 
књиге вршачких римокатолика, 
нашла се позоришна објава  која 
је постала по свој прилици у 
споменутом добу.

Овако је гласила:
“M.g.B. (Mit gnädiger 

Bewiligung?)
Werden wier heute die Ehre habe 

nein Anderessticke in 4 auszige auf 
zufiehren under den Hollischen 
Geistern verkauft und auf Ewig 
einbrannt der Höllen hat abgegeben.

Da bei sich der käsberll alsz 
bediente und meier wieret ein 
fintten.

Zum Beschlusz.
Ein löcherliches nachsbill dazu sie 

hoflich ein gelatten sein.
Der schaublaz und aufang ist 

bekannt” 1).
Вршац је морао имати изглед 

лепе и живе вароши, јер ту беше 
мноштво чиновника, па војске, 
па онда дизала му је углед и та 
околност, што Вршац не беше само 
политичко средиште  земљишта од 
15 миља, већ и средиште трговине 
а пребивалише многобројних 
занатлија. Но Немци су онда једва 
сачињавали једну четвртину 
укупног становништва Вршца, три 
четвртине пак беху Срби.

У исто доба када, је Банат на 
основу бригидовог плана био 
реорганизован, дворска комора 
направила је од Вршца и 82 места, 
понајвише оближњих, нарочити 
дистрикт, како би се набавила 
радна снага за банатске рудокопе. 
Име му беше „Банатски рударски 
дистрикт“ („Processus Metallici“) а 
делио се на округе: Русово, Вршац, 
Комориште, Физеж и Карашево. 
Она 82 места беху: Јам, Мирковац, 
Ст. Русово, Н. Русово, Николинци, 
Маковиште, Погодинци, Врањуц, 
Мрчина, Житин, Чиклово, Цунаш, 
Јабука, Жидовин, Монија, Бокшан, 
Трново, Калина, Чорда, Брљиште, 
Саска, Врањ, Чукић, Петрилово, 
Соколар, Штајердорф, Оравица, 
Чудановац, Брошћан, Војводинци,  
Гртењеш, Равна, Васиово, Бињиш, 
Сечањ, Греовац, Суботица, Слатина, 
Равна, Иладија, Ратково, Агатић, 
Комориште, Вел. Тиквањ, Вел. 
Средиште, Клопотија, Ферендија, 

Физеш, Лупак, Грлиште, Речица, 
Вршац, Поток, Мајдан, Какови, 
Крњача, Фороћик, Кутрица, 
Сурдук, Марковац, Сочица, Барбос-
Долмин, Водник, Секаш, Карашево, 
Нермет, Јабалча, Клокотић, Равник, 
Ракаждија, Куптора, Петровац, 
Горуја, Ђурђево, Варадија, 
Куштиљ, Језерић, Церово, Кленик, 
Моравица, Вел. Жам, М. Жам, 
Бућин, Ватин, Маргита, Св. Јанош, 
Павлиш, Кевериш, Влајковац, 
Радишево, Потпорањ, Герман, 
Пркосово, Месић, Вел. и М. Шумик. 
Тачну географску величину по 
овим местима заузетог земљишта, 
не можемо да обележимо,  јер 
немамо података 2). Новине 
те периоде беху по Вршац од 
велике користи. Напредовао је 
очигледно. Немачки Вршац, који 
је 1771. бројао само 317 домова, 
имађаше већ 1777-ме 527 домова 
(међу овима 8 јавних здања). 
Виноделство беше још пре 1751. у 
повоју, сада дође до живог полета. 
Немачки Вршац брао је тада : 1776. 
: 9139 акова, 1777: 26.626 акова, 
1778. :19.381 аков, 1779. : 15.638 
акова. По сваком акову плаћало се 
9 новч. десетка. 3). 

Године 1776. и 1777. премерено 
је земљиште немачког Вршца од 4 
мерника и подељено у разреде 4).

Тада састављени план места 
показује нам  нове границе 
интравилана. По том плану 
растављала је обе општине 
кутричка улица, даље протезаше 
се граница „спаситељском“ 
улицом поред општинске 
куће па у касарнску улицу. 
Чукурмала беше дакле тада у 
српској општини остављена, као 
што је и управитељско звање 
(Verwalteramt) спадало у српски 
Вршац. Пет улица места допираху 
јужно већ до улице „Турнберг“. 
На источној страни данашње 
касарнске улице, почињући са 
рогља школске улице, није тада 
било домова, онуда се провлачио 
дубок јендек, крштен „Галамбош“, 
Последњих трагова му нестало 
је тако пре петнајест година. Тај 
јендек беше тако значајан, да је на 
рогљу, „урбанове улице“, од куда 
је долазио, стајао зидани мост. 
Па и данашња улица општинске 
куће беше онда још без домова. 
Иза данашњих етаблисмана 
Александровића и Ленгауера беше 
од двају редова домова састављен 
угао, један крак му обухватао је 
источну страну свиларске улице, 
а други беше онај ред домова, што 
се  источно простираше према 
излазу.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (73)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11 , БРОЈ 
138, 12. ЈУН 1985.

ОсНОВАНО УдРУЖЕЊЕ ТИТОВИХ 
ГАРдИсТА

У оквиру програма свог овогодишњег мајског скупа у 
Великој Греди, Титови гардисти су основали своје Удружење 
са седиштем у Вршцу и са три секције. Председништво 
Удружења сачињавају: Никоа Поповић (председник), 
Кирило Остојић. Љубомир Спасовски, Петар Лолић 
(секретар), Драги Ђокић (благајник) Благоје Спасић, Зоран 
Годић, Милан Божић, Средоје Марјановић, Славко Плачић, 
Првослав Вујовић, Миливој Вукојевић, Звонко Карлин и 
Тодор Касић. У Одбор самозаштитне контроле ушли су: 
Милан Милановић (председник), Никола Кампфер, Вујадин 
Ивковић а заменици су Милан Вијатов, Ђура Познић и 
Радоје Николић. Седиште Удружења је у Вршцу, Гаврила 
Принципа 4 ( у просторијама ОК СРВС). Учлањивање се 
врши по секцијама: У Великој Греди код Благоја Спасића 
(за то место и околна села), у Б. Карловцу код Средоја 
Марјановића и у Вршцу (за град и околину) код Миливоја 
Вукојевића. Чланови Удружења могу да буду борци који 
су били у саставу пратећег батаљона при Врховном штабу, 
грађани који су служили војни рок  у јединицама Титове 
гарде и официри који су били активне старешине  у Титовој 
гарди, као и лица која су служила војни рок и давала 
почасну стражу у Кући цвећа.

Недавно су чланови Покрајинског комитета СКВ на једној од 
својих седница расправљали између oсталог и о положају радничких 
универзитета у Покрајини. Закључено је да би у садашњем тренутку 
оживотворења уставних начела и конгресних докумената било 
најцелисходније да раднички универзитети прерасту у самоуправне 
интересне заједнице за образовање; у установе директније везане 
за резултате делегатског одлучивања у удруженом раду. То је био 
повод да се обратимо директору Радничког универзитета „Дејан 
Бранков“ у Вршцу Александру Кнежевићу, који нам је с тим у вези 
рекао:

- Идеја да раднички универзитети прерасту у одговарајуће 
самоуправне интересне заједнице је дошла у правом тренутку 
и њена реализација ће представити велики потез, пре свега на 
плану проналажења  адекватног места овим установама у склопу 
функција самоуправног делегатског система. Затим, решиће се 
питање финансирања и, што је најважније делатност садашњих 
радничких универзитета  (као установа од посебног друштвеног 
интереса) ће доспети у жижу непосредних потреба и захтева радних 
људи и грађана на одређеном подручју. Другим речима, бићемо 
растерећени, у већини случајева основане оцене да су се раднички 
универзитети комерцијализовали и отуђили од истинских потреба 
непосредних стваралаца друштвеног доходка.

У августу потрошачка корпа скупља за 100 динара у односу на 
јулску.

Иако у медијим читамо и слушамо да свакодневна поскупљења 
неких животних намерница нису велика ни забрињавајућа да би се 
одразила на стандард становника, статистика говори нешто сасвим 
друго. У 1995. години, како је недавно објављено, трошкови живота 
непрестано су расли да би у августу у односу на јули „ скочили“ за 
7,8 одсто. Само за исхрану је у августу требало издвојити 11,3 одсто 
више новца него месец раније, што значи да је потрошачка корпа 
поскупела за готово 100 динара - са 691 на 782 динара. Притом 
су вагане цене истих артикала неопходних за живот породице и 
правилну исхрану. Највеће поскупљење забележено је код млечних 
производа (јогурта 52 одсто, млека 21), затим меса (свињског за 
37, јунећег 27 и сухомеснатих производа за 25 одсто). Последње 
појефтињење меса, међутим, неће вратити цену ове неопходне 
намернице на ранији ниво јер су претходна поскупљења била већа, 
па су у целој овој „игри“ кланичари ипак мало ућарили на штету 
купаца. Већу цену добили су и сокови, џемови, конзервирана храна...

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1). Werschetzer Hauschetzer Hauskalender, 
Jahrg. I. 1865.

2). Czoernig: Etnographie sv. III. str. 39- 

Pesty Fr. Sörény, sv. I. str. 425- Szentkláraz: Száz 
év. sv. I. str. 52 i 417. 

3). Прилози општ. рачун. немачког Вршца 

у овд. архиви
4). У вар. мерн. звању чува се и дан 

данашњи тадањи план.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1 
, БРОЈ 5, 3. ЈУН 1975.

УсКОРО, сАМОУПРАВНА ИНТРЕсНА 
ЗАЈЕДНИЦА...

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11 
, БРОЈ 138, 12. ЈУН 1995.

ХРАНА сВЕ сКУПљА

XI. ОДЕЉАК
1775. - 1778.

ВРШАЦ ГЛАВНО ОКРУЖНО МЕСТО
Вршац постаје главним окружним местом – Окружни капетан Бретшнајдер – Просветне прилике – 

Догађаји у вршачкој дијецези – „Вршачка побуна“ и последице јој
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Нигде нема те, Јелена Бачић 
Алимпић 

2. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић 
3. Жеђ, Ју Несбе 
4. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
5. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Српске народне бајке, Група аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Хајдук у Београду, Градимир 
Стојковић 

4. Научи да програмираш, Макс 
Вејнрајт 

5. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Фрајле – Љубав на дар 

2. Луце – Бар још трен 
3. Ничим изазван – Да ли желиш?
4. Емкеј – Пробај разумет 
5. Били Андол – Индија 

ЕВОЛУЦИЈА ВОДЕНИХ СИСАРА 

КИТОВИ НИСУ УВЕК БИЛИ 
ЏИНОВИ 

Делимо планету са највећим 
животињама које су икада живеле 
на земљи. Велики плави кит, 
становник сваког океана, већи 
је од било ког диносауруса кога 
можете видети у музеју. Тежак је 
као 24 слона, а дугачак као два или 
три аутобуса и има срце величине 
бурета нафте. Дневно може да 
поједе до две тоне хране. Ипак, 
до сада је била загонетка када су 
балин китови постали највеће 
животиње на планети и зашто, јер 
нису увек били џинови од сто тона. 

У студији објављеној ове 
седмице, група научника изнела 
је теорију да су мањи китови 
који су давно пливали морима 
искористили промену у расподели 
хране у океанима, до које је дошло 
пре око три милиона година, јер су 
морали да порасту да би опстали. 

Балин китови, у које спадају 
и велики плави, невероватно су 
ефикасни ждерачи. Омиљена 
храна су им животињице налик 
шкампима, које се групишу у 
планктону у километарским 

дужинама. Када се гладан кит 
обруши на овај рој отворених уста, 
воду избацује, а гута храну. Овом 
техником највеће јединке могу да 
унесу пола милиона калорија у 
једном залогају. 

Ипак, није увек било тако. На 
основу мерења више од 140 фосила 
китова из музеја Смитсонијан, од 
којих су неки стари више од 30 
милиона година, закључено је да 
су балин китови били много мањи 
него што су данас – величине 
комбија, а не као два или три 
аутобуса. 

Пре између 3,5 милиона 
година и неколико стотина 
хиљада година балин китови су 
порасли на џамбо величину, а 
мањи су изумирали. Амерички 
стручњаци за палеологију 
морских сисара, предвођени 
Николасом Пејсоном, размотрили 
су неколико могућности да би 
објаснили зашто се то догодило. 
Једна од теорија јесте да је узрок 
био пад температуре у океанима. 
Истраживања су показала да велике 

животиње имају предност у хладној 
клими јер је мања површина тела у 
односу на запремину мања па губе 
мање топлоте. Међутим, овде то 
није био случај. 

Испитавши фосиле у океанским 
седиментима, научници су на крају 
закључили да су китови порасли 
због веће доступности хране у 

океанима. Од времена диносауруса 
до пре отприлике три милиона 
година, храна је била равномерно 
доступна по океанима. Али онда је 
због хлађења планете и стварања 
леда на Северном полу, који се 
лети топио, дошло до померања, па 
су неки делови отвореног океана 
постали водене пустиње. 

У таквом окружењу било је 
боље бити велики него мали кит 
из више разлога. Веће јединке могу 
да узму већи залогај, а и величина 
им омогућава да складиште више 
масти као залиху док путују до 
следеће гомиле. 

Ова студија такође може да 
помогне да се разуме како су 
климатске промене утицале на ове 
морске џинове. Због величине могу 
да преживе једино ако им је храна 
доступна у огромним количинама. 
Уколико због човековог деловања 
дође до промене динамике океана, 
њихов опстанак ће бити угрожен. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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Иако је утакмица на 
Градском стадиону имала 
велику важност за госте из 
Банатског Великог Села, 
играчи Вршац јунајтеда 
су у читавом току сусрета 
били бољи противник, 
међутим због великог броја 
пропуштених прилика нису 
успели да остваре победу 
против фаворизованог тима 
из Банатског Великог Села. 

Изабраници тренера Мише 
Бељина повели су после 
одличне акције и додавања 
Миљана Јовановића, а 
искусни стрелац Данило 
Белић маестрално је 
преварио противничког 
голмана и ушетао се у 
празну мрежу за вођство 
Вршац јунајтеда. У финишу 
првог полувремена Белић је 
опробао шут, али је пречка 
спасила госте. У 48. минуту 
Јовановић је имао колосалну 
прилику да дуплира предност 
Вршац јунајтеда, али је 
после идеалног паса Белића 
шутирао високо преко гола. 

Гости су из једине озбиљне 
акције на утакмици дошли 
до бода. У 84. минуту, када 
се учинило да је одбрана 
домаћих отклонила опасност,  
Белић је у казненом простору 
срушио Давида Бјелановића, 
досуђен је једанаестерац 
који је Теодор Бјелановић 
претворио у гол за 

изједначење. Минут касније 
Вршчани су могли до победе, 
Белић је изванредно шутирао, 
али је лопта погодила стативу.

- Много важније од бода 
против фаворизоване 
Козаре значи нам што смо 
у тиму имали петорицу 
играча млађих од 16 
година, стасалих у нашем 

омладинском погону. На тај 
начин показујемо да наше 
опредељење, афирмација 
младих играча из сопствене 
школе, даје резултат и то нас 
охрабрује да наставимо са још 
озбиљнијим и квалитетнијим 
радом убудуће, рекао је 
шеф стручног штаба Вршац 
јунајтеда Мирослав Бељин.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО СА КОЗАРОМ У ДЕРБИЈУ ПРЕТПОСЛЕДЊЕГ КОЛА ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ПРОМОВИСАНО ПЕТ ИГРАЧА ИЗ КАДЕТСКОГ ПОГОНА

ФУД БА Л

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 
Резултати 28. колa

Партизан (Г) -  Вултурул   7 : 1
Полет -  Слога (БНС)  0 : 2
Јединство (В) – Стрела   1 : 0
Младост (О) - Борац (Ст)  1 : 3
БАК - Партизан (У)   5 : 0
Црвена звезда – Југославија  5 : 4
Војводина (С) - Војводина (Ц)  1 : 2
Јединство С. -  Будућност (А)   јуче 

                                      ТАБЕЛА
1.   Младост (О)  28    19  3       6  60 
2.   БАК   28    16  9       3  57 
3.   Слога (БНС)  28    15  3      10  48 
4.   Стрела  28    15  1      12  46 
5.   Јединство Стевић 27   12  6       9  42 
6.   Борац (Ст)  28    12  6      10  42 
7.   Јединство (В) 28   11  8       9  41 
8.   Југославија  28   12  5      11  41 
9.   Војводина (С)  28   12  4      12  40 
10. Вултурул (-6)  28   14  1      13  37 
11. Војводина (Ц)  28   10  4      14  34 
12. Партизан (Г)  28    8  6      14  30 
13. Ц. звезда  28    8  6      14  30 
14. Партизан (У)  28    9  3      16  30 
15. Полет  28    8  6      14  30 
16. Будућност (А) (-6) 27  5  3      19  12

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 29. кола

Вршац јунајтед – Козара   1 : 1
Слога - Долина    3 : 1
Полет (Н) - Пролетер (БК)  1 : 1
Раднички (К) – ЖАК   4 : 0
Славиа - Будућност (СЦ)   0 : 5
Раднички (С) - Јединство (НБ)  2 : 2
Слобода - Динамо 1945   2 : 4
Јединство (БК) - Војводина 1928  3 : 7

ТАБЕЛА
1.   Динамо 1945  29    24  2        3  74 
2.   Козара  29    23  3        3  72 
3.   Будућност (СЦ)  29    15  6        8  51 
4.   Раднички (К)  29    14  3      12  45 
5.   Вршац јунајтед  29    12  7      10  43 
6.   Војводина 1928  29    12  6      11  42 
7.   Полет (Н)  29    11  6      12  39 
8.   Раднички (С)  29    11  5      13  38 
9.   Јединство (БК)  29    11  3      15  36 
10. Пролетер (БК)  29    10  6      13  36 
11. Јединство (НБ)  29     9  7      13  34 
12. Слога (-1)  29    10  5      14  34 
13. Слобода  29     9  6      14  33 
14. ЖАК (-1)  29    10  4      15  33 
15. Славиа  29     8  4      17  28 
16. Долина  29     6  1      22  19

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 29.колa
Бачка 1901 – Омладинац   0 : 1
Железничар - Братство 1946  1 : 1
Раднички (СМ) - Раднички (Ш)  1 : 3
ТСЦ – Слога    1 : 0
Раднички (Зр) – Цемент   1 : 1
Црвена звезда (НС) – Дунав  3 : 2
Раднички (НП) - Борац (С)  0 : 2

У овом колу слободан је био Вршац

ТАБЕЛА
1.   Братство 1946  27   19  4      4  61 
2.   Омладинац  27   18  3      6  57 
3.   ТСЦ   27   12  7      8  43 
4.   Борац (С)  27   11  9      7  42 
5.   Дунав  28   12  6    10  42 
6.   Бачка 1901  27   11  7     9  40 
7.   Железничар  27    9  9     9  36 
8.   Вршац  27   10  4    13  34 
9.   Раднички (СМ)  27    9  6    12  33 
10. Раднички (Зр)  27    9  5    13  32 
11. Раднички (НП)  27    8  7    12  31 
12. Цемент  27    8  7     12  31 
13. Ц. звезда (НС)  27    6      10    11  28 
14. Раднички (Ш)  27    8  4     15  28 
15. Слога  27    4       10   13  22

Протеклог викенда 27. и 28.05. у Сремској 
Митровиције  одржано првенство Србије 
за пионире. Вршачки атлетски клуб 1926 
представљали су Наталија Дијак, Дарко 
Илић и Алексеј Федор Павков који је имао 
више него запажен резултат. 

Павков је овогодишњи двоструки првак 
Србије. Он је најпре у изузетно узбудљивој 
трци на 100м препоне победио са 
временом 14,23сек. Након тога је победио и 
у трци на 300 метара са резултатом 37,78сек 
чиме је поправио лични рекорд. 

Наталија Дијак је 60 метара истрчала за 
8,66сек док је деоницу од 300м истрчала 
за 43,46 сек и заузела укупно 6.место на 
првенству.

Дарко Илић је у сва три своја наступа 
остварио нове личне рекорде. 60м је 
претрчао за 8,13сек док је трку на 300м 
истрчао за 41,17сек и заузео укупно 
12.место. Илић је у недељу наступио у трци 
на 100м и истрчао за 12,7осек што је били 
недовољно за пласман у финале.

- Пресрећан сам због успеха који сам 
остварио. 300м је било нешто чему сам 

и очекивао, док је 100м препоне било 
изненађење и за мене, поготово време које 
сам забележио, рекао је млади шампион 
Павков.

Павков је у недељу наступио на 100м и 
пласирао се у финале са временом 12,32сек. 
Након тога је трчао и на 300м препоне и 
завршио као другопласирани са временом 
42,09 сек. Нажалост у трци је доживео пех 

кад се саплео на последњој препони те због 
повреде није могао да наступи у финалу на 
100 метара и  бори се за медаљу.

- Резултати које су деца остварила, 
говоре о великом труду и залагању наших 
такмичара, али и о квалитетном раду 
нашег тренера Алена Ризвића, рекао је 
председник клуба Ненад Хабибовић.

ПАВКОВ ДВОСТРУКИ ШАМПИОН ДРЖАВЕ

Традиционални фудбалски 
турнир  за најмлађе “Граја 
и дечија раја” одржаће се 
овог лета по дванаести 
пут. Родоначелник сјајног 
спортског пројекта, Градимир 
Рајин Граја, рекао је да сваки 
наредни турнир надмаши 
претходни по броју учесника, 
а ове године надметаће се 
екипе у четири старосне 
категорије; 99/2000, 01/02, 
03/04 и 2005 и млађи.

Пријаве се могу извршити 
у ЗОО шопу СЕБАСТИЈАН 
у Вршцу, у улици Никите 
Толстоја 3, или на телефон: 
062/843-45-97.

Турнир почиње 10. јуна у 
18 часова у вршачком храму 
малих спортова у Порти.

У ПОРТИ ПОЧИЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА

ГРАЈИНА РАЈА НА ОКУПУ 12. ПУТ

АТЛ Е Т И К А
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Црвена звезда је у евролигашком стилу 
одиграла меч против Вршчана у 12. колу 
Суперлиге и заслужено славила убедљиву 
победу.  Прво полувреме протекло је у 
знаку домаћина, Вршац је тек у другом 
полувремену успео да дође до своје игре, 
довољно за повољан утисак, премало за 
озбиљнији резултатски прикључак.  У тиму 
Вршца најбољи је био Стефан Фундић 
са 18 поена и 9 скокова, врло добре 
партије пружили су Коча Јововић са 6 
поена, 2 асистенције и 4 украдене лопте и 
Младен Павловић који је убацио 8 поена 
уз 4 скока. Тренер Црвене звезде Дејан 
Радоњић је у највећем делу меча играо са 
најјачом поставом, а највише је показао 
капитен Митровић који је убацио 11 поена 
уз стопостотан учинак из игре и 5 скокова 
и 4 асистенције. Двоцифрен учинак имали 
су Гудурић и Добрић, Кузмић је постигао 9 
кошева.

У тренутку закључења овог броја 
Вршац је у Миленијуму играо меч 13. 
кола Суперлиге против Динамика, а у 
последњем колу, у суботу, 3. јуна, састаће 
се са Спартаком у суботичкој дворани 
Дудова шума.

- Завршавамо успешну сезону. 

Презадовољан сам условима рада, 
управом клуба и публиком. Идеја је да 
реновирамо тим, што ћемо учинити 
током лета. Врло брзо конкурисаћемо за 
АБА лигу. Да ли ће то бити за годину или 

најкасније две видећемо, али веома брзо, 
рекао је тренер Вршца Владимир Ђокић 
на конференцији за медије после меча са 
Црвеном звездом.

ШАМПИОН СРБИЈЕ И АБА ЛИГЕ ОПРАВДАО УЛОГУ АПСОЛУТНОГ ФАВОРИТА И У ЕВРОЛИГАШКОМ СТИЛУ САВЛАДАО ИЗАБРАНИКЕ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА

ЗВЕЗДА ПРЕЈАКА, ВРШЧАНИ ФОКУСНА ДУЕЛЕ СА КЛС ЛИГАШИМА
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ВРШАЦ 80:55 (19:4, 22:14, 18:16, 21:21)

МЛАДОСТ СЕ ПОБЕДОМ ОПРОСТИЛА 
ОД ПРВЕ ЛИГЕ 

ПИРОВА ПОБЕДА 
ВРШЧАНА

МЛАДОСТ - ЈАБУКА 31:25 (15:15)

Младост се победом у последњем колу 
опростила од Прве лиге и наредне сезоне сели се 
у нижи ранг такмичења. Вршчани су у последњем 
мечу пред својим навијачима савладали Јабуку, 
међутим то им није помогло да избегну последње 
место. Пред управом и стручним штабом је анализа 
неуспеха, у том погледу ће им сигурно бити корисни 
подаци о бројности играча на тренинзима и броју 
примљених голова у сезони. Вршчани су тим са 
најслабијом одбраном у лиги.

Резултати 22.кола

Младост – Јабука   31 : 25
Кикинда – Врбас   37 : 29
Јединство – Црвенка   33 : 30
Сивац - Срем См   40 : 27
Банатски Карловац - Ц.Звезда  37 : 29
Херцеговина -  ЖСК   35 : 33
 

1. Кикинда  22     19  0      3  38  
2. Јединство  22     12  2      8  26  
3. Херцеговина  22     12  2      8  26  
4. Банатски Карловац 22   12  1      9  25  
5. Црвенка  22     11  3      8  25  
6. ЖСК   22     11  1     10  23  
7.   Врбас  22     10  1     11  21  
8.   Јабука  22      9  1     12  19  
9.   Црвена Звезда 22    8  1     13  17  
10. Срем См  22     8  1     13  17  
11. Сивац  22     7  1     14  15  
12. Младост  22     6  0     16  12

КО Ш А Р К А РУ КО М Е Т

Викенд у Вршцу био је 
у знаку џудоа, у Центру 
Миленијум одржано је 
најјаче такмичење у држави 
- Првенство Србије за 
сениоре. Публика је уживала 
у врхунским борбама 132 
такмичара из 37 клубова, а 
организатор и домаћин оба 
такмичења био је вршачки 
Џудо клуб Локомотива, уз 
подршку Џудо савеза Србије.

Титуле сениорских 
првака Србије припале су: у 
категорији до 60кг – Немањи 
Милићу из кикиндског 
Партизана, до 66кг Страхињи 
Бунчићу  и до 73кх Милану 
Бунчићу из Црвене Звезде, 
до 81кг њиховом клубском 
колеги Стефану Мајдову, 
до 90кг Бошку Бореновићу 
из Жандармерије Бг, до 
100кг Мирољубу Ивезићу 
из Кинезиса, и преко 100кг 
Горану Пргоњићу из Борца.

Код сениорки, првакиња 
државе у категорији до 48кг 
је Андреа Стојадинов из 

панчевачког Димана, до 52кг 
Тамара Јовановић из ОЈК 
Миле Драгић, до 57кг Јелена 
Тасић из новосадске Славије, 
до 63кг Светлана Дакић из 
Црвене Звезде, до 70кг Ања 
Обрадовић из клуба “Миле 
Драгић”, и до 78кг Тијана Гајић 
из Славије. Јуниор Милан 

Бунчић и Андреа Стојадинов, 
иначе кадеткиња, понели 
су и титуле најуспешнијих 
такмичара сениорског 
првенства.

Своје утиске о шампионату 
Србије дао је Драган 
Атанасов, спортски директор 
Џудо савеза Србије.

- Људи из Џудо клуба 
Локомотива урадили 
су одличан посао око 
организације такмичења, 
а Миленијум је права хала 
за џудо првенства. Надам 
се да ћемо и наредна 
велика такмичења одржати 
у Вршцу. Храброст да се 
преузме одговорност око 
организације оваквог 
такмичења говори колико 
су Вршчани спремни да 
напредују и надам да ћемо се 
сретати у наредном периоду, 
истакао је Атанасов.

Пуно разлога да буде 
задовољан имао је и 
председник Џудо клуба 
Локомотива Виктор 
Ожеговић.

- Велика нам 
је част што смо 
добили прилику 
да организујемо 
овако велики 
догађај. Надам 
се да је ово само 
почетак сарадње 
са Џудо савезом 
Србије и са 
з а д о в о љ с т в о м 
могу да кажем смо добили 
честитке од свих учесника 
за врхунску организацију. 
Задовољни смо и резултатима 
наших такмичара иако нису 
освоојили медаље, Горана 
Јовановић освојила је 
пето место, док се Небојша 
Николић пласирао на седмо 
место, закључио је Ожеговић.

Одржан је и 8. међународни 
турнир „Трофеј Вршца“ за 
млађе узрастне категорије, 
у суботу и окупио је више 
од 2 хиљаде такмичара и 
чланова тимова из наше и 10 
земаља Европе и Аустралије, 
па је овог викенда кроз град 
продефиловало неколико 
хиљада спортиста и 
љубитеља спорта. 

Џ УД О
ВРШАЦ ЈЕ БИО ОДЛИЧАН ДОМАЋИН СЕНИОРСКОГ ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

РЕФЕРЕНЦА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА

Миленијум идеалан за џудо: Драган Атанасов  

Вршац одличан домаћин: Виктор Ожеговић
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