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

Јавно комунално предузеће “2. 
октобар” недавно је прославило 
53 рођендан. Био је то повод да са 
ВД директором Небојшом Перићем 
поразговарамо о претходних десет 
месеци његовог руковођења предузећем, 
о плановима за наредни период и о још 
неким темама.

Шта је на Вас оставило најупечатљивији 
утисаск у досадашњем руковођења 
предузећем?

- Морам да кажем да ми је, пре свега,  драго 
што се песимистичке тврдње везане за мој 
долазак, да ће “2. октобар” пропасти, да ће се цео 
систем урушити, да је све оно што је постојало и 
трајало годинама уназад бити доведено у питање,  
једноставно нису обистиниле. Један од највећих 
проблема са којим се суочио одмах по доласку 
у предузеће био је број запослених. У априлу 
2016. године у “2. октобру” је без сагласности 
Владе Србије примљено 182 људи у радни однос 
на неодређено време иако је “2. октобар” јавно 
комунално предузеће од 15. новембра 2015. 
Отежавајућа околност била је што у време када је 
донета Одлука о максималном броју запослених 
за град Вршац, 2015. године, “2. октобра” нигде 
није било, односно, у евиденцији су били само 
запослени у градској управи и тадашњим јавним 
предузећима. У таквој ситуацији морали смо да 
представницима Министарства државне управе 
и локалне самоуправе предочимо како, зашто 
и због чега “2. октобра” није било нигде и зашто 
је сада нужно да радници предузећа буду у том 
броју укупно запослених у јавним предузећима у 
Вршцу за 2016. годину. На срећу, наши аргументи 
су уважени од стране људи из Владе Србије и 
наишли смо на разумевање јер су у тај број ушли и 
запослени у “2. октобру”.  

Колико је било тешко убедити људе у 
Министраство за државну управу и локалну 
самоуправу да промене своју одлуку и уваже 
ваше аргументе?

- За њих је било непојмљиво да је неко, 
без сагласности Владе и то у време када је 
постојала забрана запошљавања, могао у јавном 
предузећу да прими толики број људи у стални 
радни однос. Ограничавајући фактор био нам 
је и Закон који јасно одређује број запослених 
према броју становника у локалној самоуправи, 
а додатна отежавајућа околност била је што 
“2. октобар” не обавља само комуналне већ и 
комерцијалне делатности које нема ниједно друго 
јавно - комунално предузеће у Србији. Питање 
је било шта са тим запосленима. После великог 
броја састанака са државним секретарима и 
начелницима у Министарству за државну управу 
и локалну самоуправу сви наши аргументи су 
уважени и успели смо, на крају, да се уклопимо у 
тај број. Наравно, велику захвалност дугујемо тим 
људима за разумевање које су показали за тешку 
ситуацију у којој смо се налазили.

Рад у јавно - комуналном предузећу за 
Вас није био непознаница будући да сте у “2. 
октобар” дошли из једног таквог система, из 
великог јавно г предузећа. Због чега Вас је 
изненадило стање које сте затекли по доласку?

- Пре свега зато што сам добио чудан одговор 
на веома једноставна питања: Зашто нису рађене 
јавне набавке и зашто није плаћан порез држави. 
Одговор је гласио: “Ми смо друштвено а не јавно 
предузеће”. Поред тога, основни проблеми у 
предузећу били су недостатак документације и 
изостанак процедура. Нису постојали уговори 
са добављачима, није било никакве евиденције 
колико се трошило на појединим ставкама и увек 
је оправдање било да је то друштвено предузеће 
на које се не примењују закони који важе за јавна 
предузећа. Покушао сам да објасним да се “2. 
октобар” као друштвено предузеће финансирао 
потпуно исто као и свако јавно предузеће; 
Зеленило, чистоћа, зоо - хигијена, зимска служба 
финансирани су из градског буџета, остатак 

делатности финансирао се на основу Уговора 
о поверавању послова од стране локалне 
самоуправе. Како се данас финансира “2. октобар” 
као јавно предузеће? Потпуно исто, новцем 
грађана Вршца, било је да је у питању финасирање 
одређених делатности из буџета, било да је у 
питању плаћање комуналних услуга. У оба случаја 
се троше јавне паре и због тога ми није јасно 
како је неко могао да каже да се на “2. октобар”, 
као друштвено предузеће, не односе закони које 
морају да примењују јавна предузећа. На пример, 
никада није поштован Закон о јавним набавкама а 
није уплаћиван ни порез држави од 10 % на плате 
запослених, па је мене дочекало управо то да прва 
уплата пореза на плату коју смо исплатили буде по 
мом доласку. Тада се предузећем пронела вест да 
нови директор смањује плате, а ми смо заправо 
поступали по закону како је требало поступати 
свих осталих месеци пре тога.

На какве сте још потешкоће наилазили?
- Било је потребно подвући црту и радити 

на потпуно другачији начин од дотадашњег, али 
са истим сарадницима. а свест људи је најтеже 
мењати. Уз то, велики проблем био је немогућност 
дотадашњег снабдевача да нам испоручи гас на 
самом почетку грејне сезоне, као и негативна 
атмосфера на коју сам наишао по доласку у 
предузеће због приче која је сервирана да долазе 
неки људи са стране који ће поделити отказе, а да 
ће фирма пропасти. Имао сам недавно ситуацију 
да је један од сарадника претходних руководилаца 
дошао до мене и рекао да је претходни директор 
причао радницима да ће примати плату још два 
месеца а потом следи распад система. Човек је био 
уплашен јер, како каже, како да не верујем људима 
који су толико година провели у овој фирми, а 
да верујем непознатима са стране. Као што сви 
могу да виде, после десет месеци од мог доласка 
ништа се од тога није обистинило. “2. октобар” је 
сложен систем , али свако јавно предузеће мора 
да послује по одређеним стандардима, законима 
и принципима и руководио сам се идејом да по 
успостављању система нема никакве сумње да он 
неће функционисати. 

На обележавању Дана фирме говрили сте о 
уштедама које је предузеће остварило. Можете 
ли конкретније да кажете о каквим уштедама је 
реч?

- Праве показатеље имаћемо на крају 2017. 
године, до тада могу да говорим само о подацима из 
извештаја за првих 6 месеци 2017. Када тај период 
упоредимо са претходном годином види се да смо 
3 милиона и 600 хиљада динара уштедели само 
на трошковима репрезентације. Трошимо горива 
за милион динара мање на месечном нивоу а на 
резервним деловима ћемо ове године уштедети 
око 20 милиона динара. Од тренутка када смо 
почели да спроводимо јавне набавке сва добра 
која се набављају сада су јефтинија у просеку од 
40 - 60 %, негде и до 80 %, а да не говорим о неким 
најдрастичнијим примерима који су ишли и до 300 
- 400 % одсто више од реалних тржишних цена. 
Сигуран сам да је добар део ствари које радимо 
и као друштвено - одговорно предузеће и кроз 
набавку опреме и занављању механизације и кроз 
давања запосленима потиче управо од тих уштеда. 

“2. октобар”, поред комуналних, обавља и 
низ других комерцијалних делатности. Да ли 
сте направили анализу затеченог стања и у тој 
области?

- Најпре морам да нагласим да се у односу на 
претходни период знатно мање финансирамо 
из буџета града, скоро за око 50 %, а сви смо 
сведоци да град није ништа мање чист, да нема 
мање зеленила него раније. Претходних година “2. 
октобар” је градио силне објекте за комерцијалне 
делатности као што су фабрика у Месићу, 
постројење за производњу пелета и брикета, погон 
за производњу подлошки за јаја, као и бројни 
угоститељски објекти почев од одмаралишта у 
Брзећу па до адаптираних угоститељских објеката 
у Вршцу. Вредност тих инвестиција мери се у 
милионима евра, а егзактни показатељи су да су сва 
та пострејања и објекти огромни губиташи. Губици 
Фабрике “Моја вода”, као највећег губиташа, износе 
40 - 50 милиона динара годишње, постројење за 
производњу пелета и брикета, које нема ниједну 
једину дозволу за рад а чија је изградња коштала 
баснославних 2 милиона евра, бележи годишњи 
губитак од 30 милиона динара. Производња 
подлошки за јаја такође бележи велики губитак, 
а угоститељски објекти заједно бележе од 35 
до 37 милиона динара годишње. Када се сви ти 
губици саберу, заједно са амортизацијом, износе 
преко милион евра годишње и све то “2. октобар” 
финансира из комуналних делатности. Имамо 
парадокс, уместо да комерцијалне делатности 
финансирају комуналне, код нас је супротно. Неке 
комерцијалне делатности, као што је производња 
воде и пива, захтева издвајање огромних 

сума новца само када је у питању освајање 
тржишта, улагање у маркетинг, а при том, због 
презасићености, пре свега тржишта водом, велико 
је питање да ли би донело успех. И уместо да се 
много раније заврши фабрика за пречишћавање 
воде, да се много раније замене старе азбесне 
цеви, да се изгради атмосферска канализација у 
целом граду, да се пречишћавају отпадне воде 
финансира се губитак комерцијалних делатности. 
Такво стање је неодрживо.

Самим тим се поставља питање будућности 
комерцијалних делатности “2. октобра”?

- Све те комерцијалне делатности, пре свега 
угоститељска, нису монополистичке и потребно их 
је обављати на потпуно другачији начин него што је 
сада. Због велике вредности изградње тих објеката 
не можемо никако да будемо конкурентни. 
Рецимо у трошковима производње воде 70 % 
чини амортизација, остатак су плате запослених. 
У таквој ситуацији тешко је пословати на нули 
и бити конкурентан на тржишту у овом систему 
пословања који је раније успостављен. Будући да 
је по Закону о јавним предузећима град Вршац 
не само оснивач већ и власник “2. октобра”, као и 
свих непокретности којима предузеће управља, 
то је питање које превазилази оквире “2. октобра”. 
Заједно са градом потребно је наћи најбољи 
могући модел за функционисање ових делатности. 
Да ли ће то бити неки модел јавно - приватног 
партнерства, издавања у закуп, при томе треба 
водити апсолутно рачуна о запосленима у свим 
тим делатностима. 

Изградња фабрике за пречишћавање 
пијаће воде у Павлишу је тренутно највећа и 
најважнија инвестиција “2. октобра”. Када ће 
грађани Вршца у славинама имати пречишћену 
воду и који су још планови у наредном периоду?

- Када је реч о завршетку изградњефабрике 
за пречишћавање воде, у ноћи између 29. и 30 
септембра пуштена је вода кроз постројење, 
постављена је комплетна опрема кроз коју ће 
се вршити пречишћавање воде, на извођачу 
радова сада је, у складу са уговором, да спроведе 
неопходна тестирања која су управо у току, као и 
подешавање комплетне технологије како бисмо 
дошли на задати ниво квалитета пијаће воде. 
По уговору из 2014. године извођач радова је 
дужан да у року од годину дана заврши тај посао. 
Наша очекивања су да ће се то десити раније и 
да већ у првој половини 2018. године потекне 
потпуно исправна вода ка Вршцу. Наша идеја је 
да и сва села, где је то могуће са финасијског и са 
аспекта техничких могућности, прикључимо на 
ово постројење. Сва друга села добиће потпуно 
квалитетну воду из мини постројења контејнерског 
типа која ће бити постављена. То је у нашем 
средњорочном плану развоја и сматрамо да ћемо 
до краја 2020. године у потпуности решити питање 
квалитета пијаће воде на комплетној територији 
града Вршца. Већ следеће године планирамо да 
почнемо са заменом азбесних цеви за воду у Вршцу 
и треба да завршимо канализациону мрежу на 
гудуричком путу, канализациону мрежу по селима, 
као и изградњу каналиизационе мреже од Вршца 
ка Павлишу. Ту је и реконструкција постројења 
за пречишћавање отпадних вода које потиче из 
1984. године и предузеће плаћа велике таксе због 
квалитета тих вода који није на задовољавајућем 
нивоу.

Изузетно важно питање је, како сте рекли, 
занављање механизације. Какви су Вам 
планови по том питању?

- Будући да нам је поражавајућа старост возног 
парка, да су неке машине старе и преко 30 година, 
да су нека возила стара и преко 35 година, да 
се у доброј мери смеће односи тракторима, да 
немамо адекватну механизацију, да се возила 
често кваре, да су камиони за одношење смећа 
стари од 15 до 18 година, аутомобили су стари око 
20 година, у фази смо занављања одређеног дела 
механизације неопходних за обављање основне 
делатности са којом ћемо наставити и у следећој 
години. Грађани су сведоци да смо у Данима 
бербе грожђа поставили контејнере на потпуно 
другачији начин од досадашњег, да су прављена 
рециклажна острва, желимо у потпуности да 
избацимо велике контејнере од 3 и 5 кубика јер су 
често смештени у разним урбаним џеповима где је 
тешко прићи дизалицом и однети их. Набављамо 
мања возила за ту намену, као и возила која ће 
заменити тракторе за одношење смећа. Један део 
набављен је ове године, почетком следеће године 
набавићемо остататак. За специјално возило за 
одношење погрешно паркираних аутомобила, 
“паук”, испоставило се да нема одговарајуће 
бројеве шасије и мотора и као такво није могло 
бити у употреби. Тог истог “паука” морали смо због 
тога поново да купујемо.

Б. Ј.

НЕБОЈША ПЕРИЋ - ДИРЕКТОР ЈКП “2. ОКТОБАР”

НАЈТЕЖЕ ЈЕ ПРОМЕНИТИ СВЕСТ ЉУДИ

“2. ОКТОБАР” НАСТАВЉА СА ДРУШТВЕНО - 
ОДГОВОРНИМ ПОНАШАЊЕМ

“2. октобар” својом величином и 
значајем треба да даје пример друштвено 
- одговорног предузећа. Због тога смо 
током ове године, после двадесетак година 
обновили дечије игралиште, изградили 
шест нових дечијих игралишта, изградили 
смо прву теретану на отвореном коју ћемо 
проширити идуће године. Са том праксом 
наставићемо и на другим локацијама као 
што је на Војничком тргу, затим насеље 
на Гудуричком путу које нема садржаје 
адекватне броју становника. Успешно смо 
спровели акцију прикупљања отпадног 
текстила а средства из те акције донирана 
су Школи “Јелена Варјашки”. И даље траје 
акција подела бесплатних паркинг карата за 
родитеље новорођене деце, 

РЕПРОГРАМ ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
“2. октобар” је имао проценат наплате 

својих услуга од 74 %.
- По доласку у предузеће затекао сам 

ситуацију да су потраживања предузећа 
само према грађанству била преко 250 
милиона динара. Имајући разумевања за 
тренутну платежну моћ омогућили смо 
дужницима да свој дуг измире на рате. 
Акција је имала позитиван ефекат па је на 
тај начин напшлаћено 62 милиона динара 
потраживања. Водили смо рачуна и о 
редовним платишама па смо онима који 
редовно измирују обавезе обезбедили 
попусте, до 15. у месецу за претходни месец 
од 5 %, за оне који измирују редовно обавезе 
у року од 6 месеци попуст од 6 % и за оне 
који су редовне платише 12 месеци попуст 
од 7 %. Поред тога за све нове прикључке 
на водовод, канализацију или гасну мрежу 
увели смо могућност плаћана на 3 односно 
6 рата.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Одборници градске Скупштине 
заседали су по 16 пут ове године и 
донели важне одлуке за живот грађана 
Вршца. Председник Скупштине Града 
Вршца Ненад Барош предложио је 
дневни ред са 18 тачака. Једна од 
важнијих била је доношење Одлуке 
о усвајању Плана детаљне регулације 
блока 82 а, на којој ће се налазити 
ново гробље а који је предложило ЈП 
“Варош” чији је одговорни урбаниста 
дипл. инж. архитектуре Радмило 
Ћурчић. Тим планом дефинисан је 
простор површине 10 хектара 18 
ара и 25 квадратних метара. Потом 
су, у другој, трећој и четвртој тачки 
дневног реда донете: Одлука о давању 
на коришћење непокретности у јавној 
својини Града Вршца ОШ “Младост”, 
Одлука о прибављању неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну 
својину Града Вршца у Гудурици и 
Одлука о прибављању неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну 
својину Града Вршца у Војводинцима. 
Одборници су у тачкама пет, шест 
и седам донели Одлуку о измени 
Одлуке о заштити предела изузетних 
одлика “Вршачке планине”, Одлуку 
о измени Одлуке о проглашењу 
подручја “Заштићено станиште 
Мали вршачки рит” и Одлуку о 
измени Одлуке о заштити споменика 
природе “Стража”. По тим изменама 
Одлуке овим добрима управљаће 

ЈКП “2. октобар”. Доста одборничке 
полемике изазвала је девета тачка 
дневног реда у којој је донета Одлука 
о измени одлуке о образовању 

комисије за планове Града Вршца. 
Образована је комисија у саставу: 
Драган Добросављевић, Славе 
Бојаџиевски, Дамир Средић, Ђурица 

Ресановић и Богдан Јовановић.Потом 
су одборници усвојили Програм 
о измени Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Града Вршца за 2017. 
годину. Усвојен је План о првој допуни 
Плана за коришћење средстава 
месног самодоприноса за здравство 
и и самодоприноса за образовање у 
2017. години. Разматран је и усвојен 
Извештај о раду Предшколске 
установе “Чаролија” за године 2016/17 
и 2017/18, измењено је Решење 
о измени Решења о именовању 
комисије за доделу станова којима 
располаже Град Вршац, као и решење 
о измени решења о именовању 
председника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Народног 
позоришта “Стерија” и Решење 
о измени Решења о именовању 
председника и чланова Управног и 
надзорног одбора Градског музеја 
Вршац. Коначно, донето је Решење 
о измени решења о именовању 
директора Међународног фестивала 
“Вршачка позоришна јесен” и 
председника и чланова Фестивалског 
одбора. 

ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА

ДОНЕТЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

Дом здравља 
Вршац 

обавештава 
суграђане да је 
у Дом здравља 

допремљена 
вакцина 

против грипа
Реч је о вакцини Ваџигрип 

( произођач Санофи) која се 
годинама уназад користи за 
имунизацију грађана.

Право на бесплатну 
вакцинацију имају деца и одрасли 
са следећим медицинским и 
епидемиолошким индикацијама: 
Хронична болсет плућног 
система (укључујући и астму), 
метаболичка болест (укључујући 
и дијабетес), хронична 
бубрежна болест, старији од 65 
година, особе са недостатком 
слезине,  оболели од ХИВ-а/
АДИС-а, трансплантирани 
пацијенти, пацијенти који 
су имуносупримовани, лица 
смештена у Геронтолошком 
центру и други социјално – 
здравственим установама, 
као и особе у тим установама 
запослене

Пацијенти се могу јавити 
свом изабраном лекару у Дому 
здравља, и у свим сеоским 
амбулантама, а након прегледа, 
како нам је речено, биће 
спроведена имунизација .

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић, угостила је амбасадора Јапана 
Њ.E.г Ђуићиja Такахара. Разлог посете 
јапанског званичника била је бесплатни 
курсеви јапанског језика, у које је активно 
укључена и вршачка Гимназија “Борислав 
Петров Браца”.

Амбасадор Јапана Ђуићи Такахара 
упознао је ђаке са односима Јапана и Србије 
и стипендијама које могу да добију од Владе 
Јапана. 

Посету је организовала  Амбасада Јапана 
у Републици Србији, Мицубиши корпорација 
Београд, Друштво јапанолога Србије и 
Филолошки факултет Универзитета у 
Београду, у жељи да помогну свима који би да 
уче јапански језик у раној фази школовања.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА УГОСТИЛА АМБАСАДОРА ЈАПАНА

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Светски дан манталног здравља се 
обележава у свету и у нашој земљи разним 
манифестацијама, радионицама, изложбама, 
песничким вечерима и осталим. У Градској 
кући уприличена је изложба ликовних 
радова насталих из уметничке инспиирације 
особа које имају психички поремећај.

- Највећи проблем је код особа који имају 
проблем психички поремећај је што је стигма 
јако велика, једноставно људи се склањају, 
беже на саму помену поене те болести. Свака 
четврта особа у свету током свог живота 
сусретне се са овим проблемом, рекла је 
Мирослава Кућанчанин из Душевне оазе.

Татијана Николић Члан већа за здравство 
и соцјалну политику захвалила се свим 
удружењима која раде у области заштите 
менталног здравља.

- Дестигматизација је значајан искорак 
који ми као околина морамо да направимо ка 
удружењу овога типа. Искрено надам да ћете 
сви ви бити задовољни оним што ћете овде 
видети, то је само један сегмент њихових 
способности. Волела бих да Град изађе у 
сусрет и у наредном периоду да прикажу 

све што особе са проблемим у менталном 
развоју имају и у вези душевног обољења 
како би сви наши суграђани препознали све 
оне капацитете који нису дошли до изражаја. 
Ја се искрено надам да ће наши суграђани 

бити задовољни и да ћемо на овај начин 
отворити и повећати посету удружењима не 
само за оне који већ имају обољење већ и 
са циљем унапређења и очувања менталног 
здравља, нагласила је Николићева.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОБЕЛЕЖЕН СВЕСТКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ДЕСТИГМАТИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈАН ИСКОРАК
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Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ 
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 501-29/2017-05
Алибунар, 06.10.2017.године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
АЈ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

ЗА САКУПЉАЊЕ  НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Обавештава се јавност да је Јавно аутотранспортно предузеће ‘’Алибунар’’ из Алибунара, регистарски број: 20567252, ул.Трг Слободе бр. 
15 Алибунар поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада (Отпадно јестиво уље) на територији општине Алибунар.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и достављање мишљења се може извршити у просторијама и на 
адресу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Алибунар, 
Трг Слободе бр. 4, Алибунар, у року од 10 дана од истицања обавештења, сваког радног дана од 10.00 до 13.00 часова, при чему се достављање 
евентуалних мишљења може извршити непосредно на писарници општине Алибунар, сваког радног дана у периоду радног времена, односно 
путем поште.

 Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли општине Алибунар, на огласној табли свих Месних Заједница на територији Општине 
Алибунар као и у недељном листу Вршачка Кула Вршац.

 Овај орган ће у року од 15 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, издати дозволу подносиоцу захтева или донети 
решење којим одбија захтев за предложени пројекат, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обрадио:Ардељан Јон                                                                                                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
 Саша Цветковић                                                                              

На основу члана 31. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016) и  члана 6. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - ОКТОБАР “ Вршац  бр.011-52/2017-III-01 од 11.09.2017. године,  Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора ЈКП“ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - ОКТОБАР “ Вршац 

1. Расписује  се    Јавни    конкурс    за    избор   директора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац   (у  даљем  тексту:  ЈКП  „ ДРУГИ - ОКТОБАР “ 
Вршац),  са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 26.

Матични  број  ЈКП  „ ДРУГИ - ОКТОБАР “ Вршац   je:  08010072,  a 
регистровано je Решењем Агенције за  привредне регистре  БД 94108/2015.
Претежна   делатност   JКП  „ ДРУГИ - ОКТОБАР“   Вршац   је:  3811 скупљање отпада 

који није опасан.
2.Именовање директора се врши  на одређено време, на мандатни период од 4 

(четири) године. 
Место рада директора је у Вршцу, ул. Стевана Немање 26.
3.За директора JКП „ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из подтачке 2); 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Учесници конкурса  за  избор  директора  JКП „ ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац дужни 

су да, уз пријаву на конкурс, поднесу програм који намеравају да остваре у циљу  
развоја  предузећа и  повећања добити.

4.Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном 
поступку и начин њихове провере: познавањем делокруга рада Јавног предузећа; 
стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације-увидом 
у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе и стручне способности у вези са руковођењем-
писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика провераваће 
се усменим разговором или писаном провером.

5.Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на јавни конкурс садржи поред личних података и податке о образовању, 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, 
податке о стручној оспособљености и податке о посебним областима занимања, 
знања и вештинама.

6.Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-дипломa о стеченом образовању;
-исправа/е којима се доказује радно искуство на пословима за које се захтева 

високо образовање и радно искуство на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа (потврде, решења, препоруке, уверења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство и 
у ком периоду јје стечено радно искуство),

-уверење да кандидат није лице осуђиванo на казну затвора од најмање 6 месеци,  
-уверење да кандидату није изречена мера безбедности наведена у поглављу III 

став 1. тачка 9) овог конкурса,
-доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
-Програм развоја Јавног предузећа.
Докази уз пријаву се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена  пред 

надлежним органом. 
  7.Изборни поступак може да се спроведе у више  делова, писменом провером, 

организовањем усменог разговора са кандидатима или на други начин према 
одређеним мерилима.

8.Пријаве са доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити на 
адресу: ЈКП „ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац, Стевана Немање 26, 26300 Вршац,  са 
назнаком „ За јавни конкурс –за  избор директора  ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац  и то 
препорученом поштанском пошиљком или лично.

9.Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Бојан Марјанов, 
запослен у ЈКП „ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, tелефон 069/8435299 или на e-mail адресу 
bojan.marjanov@oktobar.rs

10Непотпуне пријаве (уз које нису приложени сви потребни докази), као и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком Комисије, 
против којег није допуштена посебна жалба.

11.Овај jавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у 
глaсилу aутoнoмнe пoкрajинe, oднoснo jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, дневном 
листу „Политика“, као и на званичној интернет презентацији  www.vrsac.org.rs 

Jавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.87 од 27.09.2017. 
године.
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Некадашњи редовни професор 
на Електротехничком 
факултету у Сарајеву Здравко 
Сандић, већ дванаест година 
је Вршчанин. Родио се и 
школовао у Београду, радио 
у Сарајеву, а данас живи у 
Геронтолошком центру у 
Вршцу. Каже да је Вршац сада 
град по његовој мери. Иако 
је зашао у десету деценију 
живота, још увек се радује кад 
чује да се нешто гради или 
ствара, и каже да наде у бољи 
живот и праведније друштво 
мора бити све док је оних који 
покушавају нешто добро да 
направе.  

- Рођен сам у Београду 1926. године. 
Рано сам остао без оца, он је умро у 
38. години. Мој отац је пореклом био 
из Босне, био је српски добровољац, 
прошао је Албанију, прележао пегави 
тифус. После тога се пребацио у Русију 
и био добровољац. У нашој породици 
негован је тај осећај да нешто треба 
учинити за свој народ. У Београду 
смо сестра и ја живели са мајком, 
која је све то јуначки изнела, одгојила 
и ишколовала мене и сестру. Рано 
детињство носим у лепој успомени, 
нарочито тај однос мајке према нама 
и њену борбу да нас изведе на прави 
пут. Између четрнаесте и петнаесте 
године затекао ме је Други светски 
рат. Био сам у СКОЈ-у тих година кад 
се глава губила. Годину дана сам, ‘44, 
‘45. године, био у рату. После рата, 
завршио сам осми разред гимназије, 
а онда и факултет. Рођен сам у 
грађанској породици, али васпитање 
које сам тамо стекао примарно је 
било усмерено на идеје да се буде 

хуман и социјалан. Ја сам до данас 
то остао. Многе ствари ми сметају 
данас, људи више воле новац, кафану, 
провод... А треба стварати. 

Како сте одлучили да студирате 
електротехнику? 

- Био је то прст судбине. За време 
рата се у Србији није могло студирати. 
Када се завршио рат, завршио сам 
гимназију по програму за ратом 
ометене ученике. Двоумио сам се 
између машинства и електротехнике 
и један мој друг и ја смо пошли да 
се упишемо на машинство. Кад смо 
тамо дошли, сачекао нас је дугачак 
ред, није било шансе да се упишемо. 
Пошто је у истој згради била 
електротехника, отрчали смо тамо, 
а тамо је био исти ред. Нисмо имали 
куд и остали смо ту да чекамо. Уписао 
сам електротехнику у Београду и 
нисам погрешио. 

По завршетку студија, из 
Београда сте отишли у Босну? 

- Дипломирао сам електротехнику 
1954. године. У то време морали смо 
после школовања на један период 
да идемо где нам се каже – у село, у 
индустрију, где је потребно. Ја сам 
тако из Београда отишао у Горажде, у 
Босну. То је у то доба била касаба, али 
није се око одласка могло постављати 
питање. Сматрао сам да треба помоћи 

земљи да се обнови. У то доба су у 
том месту направљене две велике 
фабрике за војне потребе. Требало је 
да тамо будем годину дана, међутим, 
ја сам остао шест година, стицајем 
чудних околности. Када сам хтео да 
се вратим у Београд, конкурисао 
сам и био примљен у Дирекцију 
ваздухопловства. У возу сам срео 
једног друга са којим сам студирао и 
кроз разговор ми исприча да ће се у 
Сарајеву градити две велике фабрике 
у којима ће бити места за људе моје 
струке, коју сам ја волео. Одмах сам 
сишао са воза и отишао у Сарајево. 

Како је изгледало Сарајево када 
сте тамо дошли? 

- Сарајево је било прилично 
изграђено и уређено, једино је још 
увек имало само један факултет. Као 
универзитетски центар Сарајево је 
почело брзо да се развија шездесетих 
година. Тад су основани Машински, 
Електротехнички, Технолошки и 
други факултети. У Сарајеву се 
живело врло пристојно, све до 
овог рата. Није се осећала никаква 
нацонална нетрпељивост. Међутим, 
када сад размишљам, чини ми се да 
је Југославија почела да пропада ‘74. 
године, када су Југославију поцепали 
на самосталне републике. Тада је 
свака република добила толику 
самосталност, да се практично 
није могла донети одлука на нивоу 

државе. Најгоре је било за Србију, јер 
је она подељена на Војводину, Косово 
и Србију. Србија као република није 
могла донети одлуку ако се не сагласе 
скупштине Војводине и Косова. Сама 
нетрпељивост у Босни је почела јасно 
да се осећа у ваздуху три, четири 
године пред почетак рата. 

Како је текла ваша каријера у 
Сарајеву? Када сте постали редовни 
професор на Електротехничком 
факултету? 

- У Сарајеву сам једно време 
радио у Енергоинвесту. На 
иницијативу једног великог човека, 
скоро и непоновљивог, директора 
Енергоинвеста, покојног Емерика 
Блума, основан је Електротехнички 
факултет у Сарајеву и једна група нас 
је прешла на тај факултет у својству 
предавача. Тада није било ни зграде, 
ни учионица, ни лабораторија. 
Радили смо у неким позајмљеним 
просторијама. Али ванредно брзо, 
захваљујући том мудром човеку, 
нађена су средства да се изгради 
факултет. Ја сам био одређен да водим 
изградњу факултета. Почело се са 
ледине, без пројекта. Данас вам могу 
рећи да сам поносан на то, јер смо 
направили факултет, такве величине 
и опремљености, каквог није било у 
Југославији. Тај факултет је, рецимо, 
имао одсек за информатику далеке 
1972. године, када га није имао нико 
други у земљи. Факултет је имао 
рачунарске кабинете, изузетно скуп 
централни рачунар... И данас је то 
највећи факултет у бившој Југославији. 
Био сам редовни професор на том 
факултету, и тамо сам и стекао пензију. 
Тамо сам дочекао и овај несретни рат. 

Какав је био положај науке у 
време када сте били професор на 
Електротехничком факултету? 

- Кренуло се тешко, али постојала 
је велика воља. Онолико колико се 

ИНТЕРВЈУ

ЗДРАВКО САНДИЋ: 

„ЧОВЕК ТРЕБА ДА НАЂЕ ЗАДОВОЉСТВО 
У СТВАРАЊУ“ 

„СРПСКОМ НАРОДУ САМ ОСТАВИО ДОБРУ И 
ШКОЛОВАНУ ДЕЦУ“ 

- Имам сина и ћерку, обоје су доктори наука. Син је доктор правних 
наука, живи у Београду, ћерка је неуропсихијатар, она је у Сарајеву. Од 
сина имам и унука, и он ће ускоро бити правник. Ако ништа друго, оставио 
сам српском народу двоје школоване деце. 
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у тим условима могло, чинило се да 
се ти факултети оспособе кадровима 
и опремом. За врло кратко време, 
Босна, Македонија, па чак и Косово, 
добили су своје универзитете. 
Држава је улагала у школовање. Било 
је доста стипендија. Трудили смо се да 
овладамо струком до краја, сами смо 
писали литературу за студенте. 

Рат сте провели у Босни? 
- У једном тренутку сам на око два 

месеца избегао у Београд, али сам се 
добровољно вратио. Факултет није 
радио. Пуким случајем, зграда је 
била на територији Сарајева која је 
била у рукама Срба, док су сви остали 
факултети били у делу Сарајева који је 
припадао муслиманима. За време рата, 
као пензионер, био сам помоћник 
генералног директора српског дела 
Енергоинвеста за електроопрему. 
Данас је то доста непојмљиво, али ти 
делови Енергоинвеста који су били на 
територији где је била српска војска, 

током читавог рата радили су са око 
50 одсто капацитета, а примала се и 
плата. Данас 90 одсто тога не ради, 
исто као и овде... Мислим да је све 
то било могуће само захваљујући 
великом ентузијазму. Једна од тих 
највећих фабрика била је удаљена 
од прве ватрене линије 600 метара, 
а радили смо. Иако су пуцали по 
нама. Неки радници су ишли на 
ратиште на по две недеље, а онда се 
враћали на посао. Тако се одржавала 
производња. 

Како сте дошли у Вршац? 
- То је чудо Божје. Морао сам да 

напустим свој стан у Сарајеву јер је 
био у делу града који је припадао 
муслиманима. Читаво време рата 
провео сам радећи и спавајући у 
канцеларији. По завршетку рата, 
захваљујући Дејтонском споразуму, 
Србима су у Босни враћени станови, 
али ја психолошки нисам могао 
да поднесем да останем да живим 
тамо. То више није било Сарајево 
од пре рата. Највећи део српског 
становништва је отишао, остали су 
само старији људи. Дошли су некакви 
чудни људи из брда, планина, били 
су све само не грађани. Сметали 
су старим муслиманима, не само 
нама. Све је то психолошки било 
неиздрживо. Када сам после четири 
године борбе добио назад свој стан, 
решио сам да одем из Сарајева. 
Једног дана сам купио Вечерње 
новости, што је био преседан, иначе 
сам од детињства куповао Политику, у 
нашој кући се то читало. У Новостима 
сам прочитао чланак о Дому за старе 
у Вршцу и тако сам донео одлуку да 
дођем овде. То је било 2005. године и 
од тада сам овде. 

Један сте од првих станара 
Геронтолошког центра у Вршцу? 

- Када сам ја стигао, Дом је био 
готов, али је био полупразан. 

Тренутно сам пети на списку по 
дужини стажа у Дому. Задовољан сам 
што сам у Вршцу. С обзиром на моје 
године, Вршац је град по мојој мери. 

Какав је живот у Дому? Да ли 
људи могу да стекну пријатеље и у 
трећем добу? 

- Дом је чудна творевина. Овде 
живи једна хетерогена скупина 
људи. Упознао сам овде неколико 
дивних људи, али и оних који немају 
никаквог интереса за заједништво, 
себичних, пргавих, који воле да се 
свађају... Имам овде узак круг људи 
са којима се дружим и лепо ми је. 
Мада, хтео бих да је боље, хтео бих да 
нешто стварамо. Чини ми се да сада и 
постоје неке шансе да нам живот овде 
буде још бољи, ново руководство се 
труди... Ја сам се у својој деведесет 
и првој години прихватио да будем 
председник Савета корисника. 

Имали сте узбудљив живот. Има 
ли ишта за чим жалите? 

- Има. Данас бих био пуно 
опрезнији са политичарима. Био сам 
у СКОЈ-у од своје четрнаесте године, 
и био сам у партији негде до ‘66, ‘67. 
године. Исцепао сам књижицу кад 
сам видео и осетио да то није оно што 
ја у души носим. Тамо је било и дивних 
људи, али и оних који су ту били из 
најпрљавијих разлога. У почетку 
нисам знао то добро да оценим, па 
сам у неке ствари слепо веровао, то 
данас не бих поновио. На срећу, нисам 
ништа лоше урадио, али кајем се што 
сам био толико занесен идејом. Ја се 
у својој души не могу одрећи идеја 
социјализма и хуманизма. Према 
свакоме се мора бити човек. Ваљда ће 
друштво једном постати праведније. 
Нада мора увек да постоји, јер увек 
има људи који желе нешто добро да 
направе. 

Т.С. 

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

„РАДУЈЕМ СЕ КАД ЧУЈЕМ ДА СЕ НЕШТО ГРАДИ“ 
- У наше време, учествовали смо на радним акцијама, заиста 

добровољно, певајући. На прузи Шамац – Сарајево, ја сам изгубио десет 
кила. Био сам ударник. Нико ме није терао. Хтео сам да радим више него 
што је могуће, не само ја, него многи. Ту пругу дугу 200 километара, ми 
смо направили лопатама и крамповима за мање од годину дана, за једну 
грађевинску сезону. Ентузијазам омладине је био велики. Дочекали смо 
слободу после те несретне и страшне окупације, и били смо срећни кад 
померимо макар један камен. Пуно школа је изграђено. Рецимо, када сам 
ја дошао у Горажде, тамо су постојала само четири разреда основне школе. 
После шест година, када сам ја отишао одатле, постојала је пуна основна 
школа, гимназија, средња економска школа и средња техничка школа. 
За само шест година. То данас звучи чак помало нестварно. Ја се и данас, 
као стар човек, радујем кад чујем да се негде отворила нека фабрика. А 
туга ме ухвати кад пролазим, и овде у Вршцу, поред празних фабричких 
хала, скинути кровови... Ја сам васпитан да стварам, да ми сопствено 
богатство не буде примарно, већ да живим пристојно. Човек треба да нађе 
задовољство у стварању, а ко имало воли свој народ, радоваће се сваком 
његовом успеху, макар и најмањем. 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Први телефон у овом насељу добила је 
пошта 25. марта 1929. године која се тада 
налазила  у школској згради. Записници 
месног школског одбора од 14. априла 
1942. године па до 26. априла 1944. године 
вођени су на немачком језику и на основу 
превода библиотекарке Марије Шипка-
Попадић из Пландишта сазнали смо да се 
у то време учио немачки језик, математика, 
историја, ликовно и домаћинство. Тада је 
школа у Сеченову имала 3 учитеља и једну 
васпитачицу и да је укупно било 2 разреда 
– први, други и трећи водила је Мадлена 
Цапе –а разред је бројао 31 ученика и 
друго одељење са четвртим, петим и 
шестим разредом водила је Херта Шмит, 
а одељење је имало 36 ученика. Након 
Другог светског рата, Дужине је имало 
школу са 6 одељења до 1957. године, затим 
са осам одељења. Врло брзо прелазили, 
због малог броја деце, школа у Стари Лец, 
а затим у Хајдучицу. Данас ђаци из Дужина 
путују у Стари Лец до четвртог разреда, а 
од петог до осмог у Хајдучицу у Основну 
школу „Јован Јовановић Змај“

У новембру 1918. српска војска је ушла 
у Сечењифалву која је 1919. припојена 
Торонталско-тамишкој жупанији. Тих је 
година и пустара Рарош, која је припадала 
партошкој општини (сада у Румунији) 
припојена Сеченовској општини. 
Напомињемо да је име Сечењифалва 1924. 
године промењено у Сеченово, а после 
Другог светског рата у Дужине.

Структура становништва овог насеља 
промењена је након Другог светског рата  

када су 23 породице из општине Крива 
Паланка стигле у Дужине (1947. године)  
Године 1948. насељено је 28 породица из 
општина Мурска Собота и Ново Место, 
већина се и вратила.

Ово насеље струју добија 1969. 
године, плин 1991. а 20 домаћинстава 
телефон 1983. године. Изградили су и 
централни водовод 1998. године на који су 
прикључена сва домаћинства.

Насеље и атар Дужине заузимају 
северни део општине Пландиште где се 
простире  Иланџанска депресија. Село 
је израђено на нешто вишем терену – 78 
метара надморске висине – од околног. 
Разлике у апсолутној висини између ближе 
околине насеља и самог насеља иду и до 
два метра.

Са осталим насељима село је повезано 
преко Старог Леца и Марковићева.

Атар Дужина се простире у правцу 
север-југ, дужина је атара око 6,5 км, а 
највећа ширина око 3 км. На северу атар 
се граничи са реком Брзавом која извире 
на планини Семеник, јужно од  Решице у 
Румунији. Укупна дужина ове реке је 180 
км, а од тога кроз нашу општину протиче 
20 км, што чини 11 % од укупне дужине 
тока.  

Брзава је каналисана почевши 4 км 
западно од Денте, па до ушћа у дужини од 
33 км. Круне насипа су размакнуте од 62-66 
м а насипи су високи између 5 и 7 м. Брзава 
има воде током целе године, максимални 
водостај у пролеће, а минимални у лето.

Насеље је квадратног облика са 

пружањем дужних улица у правцу запад - 
исток. Постоје три дужне и три попречне 
улице. Све се секу под правим углом. Куће 
су панонског  типа са неколико изузетака. 
Карактеристично је да на улицама има 
врло мало зеленила. Асвалтирана је само 
главна улица. 

Насеље нема  споменике културе ни 
природнее реткости. Има само спомен 
плочу посвећену борцима НОР-а на 
задружном дому и на згради бивше 
основне школе.

На месту где је некада постојала 

католичка црква подигнут је мермерни 
крст.

Коришћена литература: Летопис 
општина подунавске области Феликса 
Милекера, Преглед колонизације 
Војводине у 18 и 19 веку др Борислава 
Јанкулова, Географска монографија  
војвођанских општина Пландиште мр 
Лазара Лазића, податке добијене од 
тадашњег жупника Ереша Лајоша из 
Јерменоваца и Биљане Давидовски, шефа 
месне канцеларије из Дужина.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (26)
ДУЖИНЕ(3)

- СЕЧЕЊИФАЛВА - СЕЧЕНОВО

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.

Последња, 16. седница Скупштине 
општине Пландиште којом је 
председавао председник СО 
Пландиште, Ендре Сабо, на дненом 
реду имала је 18 тачака.

Одборници Скупштине општине 
Пландиште прво су разматрали 
Извештај о извршењу Одлуке о 
буџету Општине Пландиште за 
2017. годину у периоду јануар-јун 
2017. године а затим су једногласно 
усвојили Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Општине 
Пландиште за 2017.годину (трећи 
допунски буџет). У оквиру ове тачке 
речено је да су предвиђени укупни 
приходи у износу од 540.279.476,00 
динара и то од пореза на доходак, 
добит и капитална добра, од пореза 
на имовину, пореза на добра и 
услиге, донације од међународних 
организација, трансфера од других 
нивоа власти, прихода од имовине, 
прихода од продаје добра и услуга, 
новчане казне и одузете имовинске 
користи, мешовитих и неодређених 
прихода и меморандумских ставки за 
рефундацију расхода.

Усвојен је и Закључак о усвајању 
Локалног антикорупцијског плана 
за општину Пландиште за период од 

2017. до 2021. године. У оквиру ове 
тачке је речено да је ЛАП био на јавној 
расправи у току које је предложена и 
прихваћена допуна у делу рокова и 
одговорних субјеката у областима 
Јачање интерних механизама 
финансијске контроле и Јачање 
механизама грађанског надзора 
и контроле у процесу планирања 
и реализације Јединице локалне 
самоуправе.

Одборници су усвојили и Одлуку 
о максималном броју запослених на 
неодређено време за организационе 
облике у систему општине Пландиште 
за 2017. годину као и Одлуку о 
социјалној заштити општине 
Пландиште која садржи пет делова, 
уводне одредбе, услуге социјалне 
заштите, материјалу подршку, 
унапређење социјалне заштите и 
прелазне и завршне одредбе.

Усвојене су и Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о месним 
заједницама, Одлука о покретању 
иницијативе за успостављање 
сарадње и удруживање са 
градовима и општинама у сливу 
Горњи Дунав- леве притоке- 
Банатски водотоци, Одлука о висини 
закупнине за пословни простор и 

Одлука о грађевинском земљишту. 
Такође,одборници су усвојили 
Програм отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини општине 
Пландиште за 2017.годину, Програм 
коришћења средстава од наплате 
накнаде за коришћење минералних 
сировина на подручју општине 
Пландиште за 2017.годину као и 
Решење о давању сагласности Јавном 
предузећу „Полет“ Пландиште за 
отуђење средстава у јавној својини.

На последњој седници Скупштине 
општине Пландиште одборници су 

једногласно усвојили Правилник о 
коришћењи службених мобилних 
телефона, Решење о разрешењу два 
члана Школског одбора Основне 
школе „Јован Стерија Поповић“ 
Велика Греда, Решење о именовању 
два члана Школског одбора Оновне 
школе „Јован Стерија Поповић“ 
Велика Греда, као и Решење о 
разрешењу и избору члана Комисије 
за кадровска, административна 
питања и радне односе.

Последња тачка дневног реда била 
су одборничка питања.

ИЗВЕШТАЈ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
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„Casa de Presă și Editură 
„Libertatea” este considerătă 
instituția de primă importanță 
pentru păstrarea identității 
naționale. Totul ceea ce s-a petrecut 
timp de 72 de ani, mai cu seamă în 
cadrul etniei noastre, este înregistrat 
în publicațiile Casei „Libertatea”. 
Prin săptămânalul „Libertatea” am 
reușit să rămânem parte din trupul 
minorității noastre, acea vibrație 
care luminează spațiul identitar!”, 
a� rmă Nicu Ciobanu, directorul 
acestei instituții.

Deşi trăim vremuri nepotrivite 
pentru cultură în general, la 72 de ani 
Casa ,,Libertatea” a devenit o emblemă 
a minorităţii române din Voivodina şi 
Serbia. Dumneavoastră Vă a� ați în fruntea 
unei instituții, care are o misiune foarte 
importantă şi responsabilă.

- Aveți dreptate! „Libertatea” este 
considerătă instituția de primă importanță 
pentru păstrarea identității naționale. Totul 
ceea ce s-a petrecut timp de 72 de ani, 
mai cu seamă în cadrul etniei noastre, este 
înregistrat în publicațiile Casei „Libertatea”. 
Prin săptămânalul „Libertatea” am reușit să 
rămânem parte din trupul minorității noastre, 
acea vibrație care luminează spațiul identitar! 
În jurul acestei Case, de 72 de ani, revenim 
de � ecare dată când vrem ca în propria 
casă să ne simțim ca și acasă, casa � indu-
ne și limba în care simțim și cugetăm, în 
� ecare săptămână, în � ecare lună – în ritmul 
de apariție al publicațiilor, azi și mai des, 
ben� ciind de avantajele internetului. Și dacă 
această Casă n-ar mai exista, ne-am împrăștia 
cu toţii în patru zări, pierzându-ne identitatea. 
Acum și risipiţi pe toate continentele prin 
� rele nevăzute, ţesute imaginar, care încă 
mai vibrează din paginile scrise în publicațiile 
noastre, cei plecaţi sunt legaţi de casele lor de 
Acasă.  Instituția noastră a învățat că nimic nu 
se obține peste noapte, însă că totul se poate 
pierde peste noapte – nimic nu este de� nitiv 
și dat pentru totdeauna, totul se poate 
schimba și că la o adică, cum s-a mai dovedit, 
nu ne putem sprijini decât pe propriile 
resurse, adică pe sine, pe capacitatea și 
înțelepciunea noastră de a persisita. De aceea 
nu datorăm nimănui nimic, totul am realizat 
singuri.  Depindem de contextual politic – 
care nu mai este atât de bene� c ca și în alte 
perioade – chiar dacă el încă mai durează 
doar prin forța unei inerții. Azi însă drepturile 
noastre sunt protejate numai și numai grație 
unor contexte europene.

Să nu uităm, Casa de Presă și Editură 
„Libertatea” reprezintă istoria vie a unei 
entităţi etnice, prin care s-a creat o școală 
de jurnalism, prin ale cărei publicații – 
săptămânalul Libertatea, revistele: Lumina, 
Bucuria copiilor, Tinerețea, Editura Libertatea 
– minoritarul român a avut acces la limba 
maternă, respectând normele limbii literare 
și nu ale graiului bănățean și nu o altă 
gra� e decât cea latină, am mai constatat că 
aici au fost imprimate texte antologice ale 
diverselor genuri jurnalistice, că prin această 
instituție s-a creat o literatură autentică și că 
promotorii acestei literaturi sunt nume de 
răsunet și repere în literatură, că prin această 
instituție românii şi-au de� nit și con� rmat o 
identitate naţională autentică, că au reușit 
să-și promoveze patrimoniu, să-și pună în 
circuit valorile, să se bucure de con� rmarea 
a ceea ce în urmă cu 72 de ani era doar un 
posibil vis, să se bucure de realitatea atât 

de fragilă la începutul unei noi � le de istorie 
contemporană, cu alte cuvinte să se bucure 
de dreptul de a �  ceea ce sunt – români.

C.P.E. „Libertatea” editează ziarul cu 
același nume, revistele pentru copii și 
tineret, și revista pentru cultură. Cât sunt 
de citite azi, aceste publicații? Criza presei 
afectează mass-media minoritară sau aici 
există anumite particularități?

- Dacă știm că numărul românilor scade 
vertiginos, iar tinerii noștri sunt mușcați de 
sindromul decolorării identitare și le este 
irelevantă apartenența națională – după ce 
școala nu a reușit să facă față acestui capitol 
și după ce copiii noștri fug de învățământul 
în limba română – atunci și răspunsul la 
întrebarea numărului de cititori este o urmare 
� rească a unei situații concrete. Și totuși încă 
mai există cititori � deli ai publicațiilor noastre. 
Să nu uităm că minoritarii etnici trăiesc chiar 
mai pregnant efectele crizei de valori din 

societate, sunt mai vulnerabili. Toate cele care 
ni se întâmplă astăzi sunt rodul semințelor 
male� ce aruncate și încolțite în anii 90. Zece 
ani am trăit calvarul unei lumi care s-a ruinat 
continuu. Tinerii noștri au plecat în lume, 
zeci de generații sunt șterse din locurile 
noastre natale pentru totdeauna – � oarea 
intelectualității noastre a fost izgonită de 
barbarismul fără precedent. 

Azi nu vorbim de criza presei ca și despre 
un fenomen izolat. Pe de-o parte trăim 
într-o societate care se îndepartează de 
valorile civice. La noi ea este o urmare a unei 
crize materiale, morale, sociale, culturale, 
politice... dar și efectul unor noi cuceriri a 
spțiului mediatic, a unor noi posibilități de 
comunicare. Criza presei � resc că ne atinge 
și pe noi, însă n-avem decât să persistăm. În 
vremurile globalizării, a te feri de globalizare 
înseamnă să alegi calea pierzaniei. E ca și cum 
în largul mării te ferești de valurile înalte, de 
care oricum nu vei putea scăpa, atunci e mai 
bine să mergi în întâmpinarea valurilor și ele 
să te ducă pe alte culmi, nu să te împotrivești 
noului limbaj în presă, noilor cucerii, trebuie 
să ne adaptăm cititorii la diversitatea 

limbajului și comunicării mediatice.
Trăim în vremuri barbare în care se impun 

nonvalorile ca punct de reper, învățământul 
ni se ruinează, cultura devine prada politicului 
– toți se ocupă de politică, iar cultura și 
presa e lăsată la cheremul politicienilor care 
o denatureză, o prostituează. O astfel de 
realitate pentru o comunitate etnica mică 
cum suntem noi, românii, este o catastrofă. 
Fără de o viață culturală adevărată ne vom 
pierde, cultura este seva, lichidul vital, care 
dă viață � inței noastre. Nu cred că știm să ne 
păstrăm valorile culturale și chiar mai mult, 
nici să le apreciem. 

 „Libertatea“ în cele șapte decenii de 
existență, a publicat peste o mie de cărți 
în limba română, sârbă, dar și în alte limbi. 
Care sunt autorii Editurii „Libertatea”?

- Pentru mulţi, literatura română din 
Voivodina este, din păcate, un capitol mai 
puţin cunoscut – atât pentru românii care 

trăiesc aici, dar şi pentru alţii care doar 
tangenţial au avut unele contacte cu spaţiul 
literar românesc. Care sunt autorii Editurii 
Libertatea? Asta ar însemna o înșiruire de 
zeci de autori și ar �  incorect să amintesc 
doar pe unii, iar pe alții, din greșeală, să-i 
trecem sub tăcere. Activitatea editorială este 
una complexă, trebuie să știm că Editura 
„Libertatea”, atâția ani � ind singura editură 
românească, a promovat o diversitate a 
genurilor literare, apoi a editat cărți care au 
luat naștere în urma unor cercetări științi� ce, 
cărți de critică și istorie literară, monogra� i, 
într-o perioadă și manuale școlare, etc. 
Esența constă în faptul că Editura „Libertatea” 
a promovat literatura română autentică și 
a făcut-o cu deosebit succes. Să nu uităm 
nici cărțile traduse din literatura sârbă, o 
dimensiune importantă în activitatea noastră 
editorială. În acest an marcam 70 de ani de 
la apariția cărților de beletristică la Editura 
„Libertatea”... și tocmai în acest an, prin 
atitudinea ostilă față de proiectele noastre 
editoriale, ni se con� rmă dezinteresul clasei 
politice, pentru subvenționarea culturii, 
scrisului și creației literare românești.

Sunteți autorul a câtorva volume de 
versuri. Care sunt temele prezente în lirica  
dumneavoastră?

- Temele sunt cele aduse de respirațiile 
mele, contemplațiile asupra lumii, poezia 
în sine este un univers plin de surprize și 
capcane. Temele mari deja sunt exploatate, 
epuizate... contează forma în care le mai 
putem exprima.

Ca autor al antologiei: „Proza scurtă 
românească a secolului XX – Nu departe 
de Betleem”, v-ați ocupat de selecția și 
traducerea textelor. Cum a decurs munca 
la această carte?  În ce măsură cunosc 
cititorii din Serbia, literatura română 
contemporană?

- Cred că nu e îndeajuns de cunoscută, din 
păcate. Este o pierdere reciprocă. Antologia a 
fost concepută acum 30 de ani. Au fost câțiva 
ani în care am lucrat intens la traducerea 
operelor autorilor antologați, apoi au urmat 
ani de tăcere, am abandonat manuscrisul, 
ca să revin în faza � nală. Îmi era și o teamă 
ca prin traducerea mea să nu trădez autorii, 
să nu fac un deserviciu litearturii române. 
Ideea călăuzitoare era de a face ceva pentru 
literatura română, de a o promova în spațiul 
lingvistic sârbesc. Am crezut că este datoria 
mea morală, având în vedere faptul că acea 
literatură și acei autori m-au ajutat în anii de 
ucenicie literară, � ind acel punct de reper 
deosebit de prețios.

Ce obligații Vă revin în calitate de 
coordonator al Departamentului pentru 
Informare, al Consiliului Național al 
Minorității Naționale Române din Serbia?  

- În primul rând ca etnicii români să-și 
realizeze drepturile și proiectele care țin de 
informarea publică, să sprijinim presa locală, 
indiferent dacă e presă scrisă sau electronică, 
drept modalitate speci� că de informare 
publică. Suținem interesul și perfecționarea 
tinerilor jurnaliști prin organizarea de 
seminarii de perfecționare. Ne implicăm 
în procesele de aderare a Serbiei la UE, 
mai precis atunci când se deschid anumite 
Capitole care vizează minoritarii etnici, cum 
e Capitolul 23. Desfășurăm o vie activitate 
și suntem implicați în procesul de adoptare 
a Strategiei privind informarea publică în 
Serbia, � resc pentru că de această strategie 
depinde și viitorul informării publice în limba 
română și legile care vor dervia din această 
Strategie.

După părerea dumneavoastră, care 
sunt cele mai acute probleme cu care se 
confruntă la ora actuală, comunitatea 
românească din Serbia?

- Absența criteriilor valorice, dezinteresul 
față de implicarea lor în viața publică, politică 
și prin aceasta de promovare a intereselor 
comunității, de articulare a speci� cului 
nostru pentru că doar noi știm care sunt 
problemele și necesitățile noastre, cei din 
afara comunității sunt surzi la vocile noastre. 
Ne confruntăm cu ruinarea � inței naționale. 
Asta e cea mai mare problemă cu care se 
confruntă etnicii români.

Cum apreciați calitatea informării în 
limba maternă, a românilor din Serbia? 

- Cred că informarea în limba română este 
una care respectă deontologia profesională, 
avem o presă echilibrată, eliberată de 
cenzură, îndreptată mai mult spre problemele 
și realitățile comunității românești, de 
promovare a valorilor, a realizărilor noastre. 
Sunt sigur că informarea în limba română 
trebuie să corespondeze cu cerințele și 
așteptările românilor, cu atât mai mult dacă 
aceasta presupune o informare calitativă. 

T.S. 

NICU CIOBANU:

„LIBERTATEA” - ISTORIA VIE A UNEI ENTITĂȚI ETNICE 

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТ У “ГЛАС РУМУНА” НУ ЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

VOCEA ROMÂNILOR
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ЈУБИЛАРНА „ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

СЕДАМ ПРЕДСТАВА У 
ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЛЕКЦИЈИ 

Јубиларни 25. Међународни 
фестивал класике „Вршачка 
позоришна јесен“ свечано ће бити 
отворен у петак 20. октобра беседом 
редитеља Дејана Мијача, којој ће 
претходити отварање изложбе 
„Поглед Стеријиних очију“, аутора 
поставке Хаџи Зорана Лазина. 
Током десет фестивалских дана, 
у оквиру такмичарског програма 
биће одиграно седам представа, а 
о најбољима ће одлучивати жири у 
саставу: Радомир Путник, драматург и 
театролог, Слободан Савић, новинар 
и позоришни критичар и Александар 
Швабић, редитељ. 

- Концепција такмичарског 
програма 25. Међународног 
фестивала класике „Вршачка 
позоришна јесен“ заснована је на 
најрелевантнијим позоришним 
остварењима која су настала у 
театрима у Србији и региону, на бази 
домаће и светске драмске класике. 
Главни критеријум селектора био 
је естетска вредност позоришних 
остварења насталих на основу 
класичног драмског дела а њему се 
придружују иновативност форме и 
поступка, вредност глумачке игре, 
разноврсност поетичких обележја 
– рекао је селектор и директор 
фестивала Ђура Мрђа. 

Према Мрђиним речима, 
представе уврштене у овогодишњу 
селекцију обједињује и запитаност 
над људском природом, изречена 
Стеријиним цитатом, мотоом 25. 
„Вршачке позоришне јесени“: „Човек... 
загонетка сам себи“. 

Фестивал ће отворити представа 
домаћина, премијера „Пигмалиона“ 
Џорџа Бернарда Шоа, у режији Ненада 
Гвозденовића. У суботу, 21. октобра 
Југословенско драмско позориште 
извешће представу „Тако је (ако вам 
се тако чини)“ Луиђија Пирандела у 
режији Јагоша Марковића. Представа 

„Царство мрака“ Лава Толстоја, 
редитеља Игора Вука Торбице, у 
продукцији Народног позоришта 
Београд, биће приказана у недељу, 22. 
октобра. Четвртог фестивалског дана, 
у понедељак, 23. октобра, публика 
ће гледати Бергманову „Јесењу 
сонату“ у режији Јагоша Марковића 
и копродукцији Атељеа 212 и Град 
театра Будва; у среду, 25. октобра 
Чеховљевог „Иванова“ редитељке 
Татјане Мандић Ригонат у извођењу 
Народног позоришта Београд; а 
у четвртак, 26. октобра представу 
„У агонији“ по тексту Мирослава 
Крлеже и у режији Ане Ђорђевић у 
продукцији Бео арта 2015 Београд. 
Такмичарску селекцију ће у петак, 
27. октобра затворити „Шекспир, 
Сонет 66“ Кокана Младеновића у 
продукцији Мађарског националног 
театра „Чики Гергељ“ из Темишвара. 

У пратећем програму биће 
одиграна и представа ван 
конкуренције „Ујка Вања“ у режији 

Јована Грујића и продукцији 
Књажевско српског театра „Јоаким 
Вујић“ из Крагујевца (уторак 24. 
октобар), као и две представе за децу 
(недеља, 22.10. и недеља, 29.10). У 
суботу 28.10. у част награђених игра 
се представа „Краљ Иби“ Алфреда 
Жарија у режији Само М. Стрелеца и 
продукцији Казалишта Вировитица. 

За недељу, 22. октобра заказано је и 
Вече дружења са Радом Ђуричин, док 
ће у среду, 25. октобра бити одржано 

Вече сећања на Ивана Вукова (1924 – 
2015) и Драгана Станисављева Гагија 
(1952 – 2017). За љубитеље позоришне 
теорије и историје организује се 
трибина „Прошлост, садашњост и 
будућност Фестивала позоришне 
класике“ (уторак, 24.10), као и 
промоција публикације са стручног 
скупа „Почеци српске драматургије - 
Шекспиров одјек у Стеријином делу“ 
(петак, 27.10). 

Т.С. 

У ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ОДРЖАН 

ТУРНИР У СТРАТЕШКОЈ ИГРИ „ПЛАМЕН РАТА“ 
Међународни турнир у стратешкој игри 

„Пламен рата“ (Flames of War) одржан је 
прошлог викенда по други пут у Вршцу. 
Домаћин турнира била је Секција макетара 
и стратешких игара Хемијско-медицинске 
школе Вршац, а учесници су били из 
Србије, Румуније, Хрватске и Словеније. 
Организацију турнира помогао је и СУБНОР 
града Вршца, као и бројни спонзори. 

У питању је стона игра са тематиком 
Другог светског рата, најпопуларнија 
стратегија овог типа на свету. Аутори игре 
су са Новог Зеланда, а игра је брзо стекла 
планетарну популарност. Макете којима се 
игра учесници сами праве, а онда својом 
армијом уз употребу коцкица и метра за 
мерење растојања покушавају да изврше 
задату мисију. 

- Прошле године имали смо четрнаест, а 
сада имамо двадесет и два играча из четири 
земље. То се сматра великим турниром – 
каже Душан Костић, организатор турнира 
и професор у Хемијско-медицинској школи. 
Костић је пре две године у школи основао 

Секцију макетара и стратешких игара и 
данас међу вршачким средњошколцима 
има пуно љубитеља ове игре. Костић 
истиче да је велика подршка у организацији 
турнира стигла и од руководства школе и 
директора Вељка Стојановића. 

У плану је да се овакви турнири у 
Вршцу организују сваке године, почетком 
октобра, како би се уједно обележио и Дан 
ослобођења града. 

Поред појединачних турнира, постоје 
и екипна такмичења, а како играчи 
кажу, сан сваког од њих је да се нађу на 
светском првенству, на којима учествују 
репрезентације од по шест играча. Душан 
Костић је 2014. године учествовао на једном 
оваквом првенству у Новом Саду, као члан 
репрезентације Уједињених нација. 

- То је било изузетно искуство. Овај 
хоби је врло интересантан јер укључује 
познавање историје, макетарство, и бројна 
друга знања. Присутан је и фактор среће, 
али је много пресуднија вештина играча – 
истиче Костић. 

Најбољи на турниру у Вршцу био је 
Бојан Шмидлинг из Београда, за омиљеног 
противника проглашен је Лаурентиу 
Николае Русен из Румуније, док је награда 

за најлепше обојену војску припала 
Томиславу Бороши из Загреба. 

Т.С. 

ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА ЗА 25. ФЕСТИВАЛ 
 Појединачне улазнице за представе могу се купити у претпродаји по 

цени од 500 динара, док ће њихова цена на дан представе износити 600 
динара. Фестивал и ове године нуди могућност куповине комплета улазница 
(3.500 динара), као и такозваног породичног пакета који подразумева два 
комплета улазница (6.000 динара). 

Улазнице за представу „Иванов“, која се игра на сцени и за коју је број 
места ограничен на 250, нису део комплета и купују се посебно по цени од 
600 динара. 

Улаз на представе за децу је слободан! 
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 У сали Коларчеве задужбине 
10. октобра 2017.одржан је 15. 
Међународни фестивал хумора 
и сатире “Сатира фест 2017”.. За 
учешће на фестивалу пријавило 
се више од 160 аутора из Србије, 
бивших југословенских република 
и из дијаспоре. За наступ на 
фестивалу изабрани су радови 
35 аутора, а међу њима  се 
нашао и вршачки афористичар 
Зоран Ђуровић Ђурке. Сала је 
била препуна, атмосфера сјајна 
а учесници фестивала били су 
прекидани громким аплаузом и 
смехом.

-Веома сам срећан и поносан 
што сам учесник овогодишњег 
“Сатира феста” и велика ми је част 
што сам био део ове манифестације 
и наступио раме уз раме са 
најбољим афористичарима 
Србије и бивших југословенских 
република. Један познати 
београдски афористичар рекао 
ми је да је  ово најстрожи жири 
пошто су у њему били  председник 
и секретар БАК-а (Београдски 

афористичарски круг) и да су  
отпали многи познати аутори. 
Атмосфера на фестивалу била је 
сјајна, утисци су ми одлични. Ова 
година ми је феноменална јер 
сам на овогодишњем конкурсу 
освојио једно прво, једно друго и 
једно треће место, а такође ми је 
почетком октобра један афоризам 
по избору београдских Вечерњих 
новости проглашен за афоризам 
недеље и то у  конкуренцији 
једног Слободана Симића који 
је председник БАК- а и његовог 
заменика Александра Чотрића. 
Верујем да сам оставио добар 
утисак и успешно представио наш 
град.  

Поштујем србске обичаје и традицију
дајем мито

Многи наши политичари су атеисти
али живе боговски

Шта мисле о стању у култури
Некултурно је рећи

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 alataЗОРАН  ЂУРОВИЋ ЂУРКЕ УЧЕСНИК 15. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ХУМОРА И САТИРЕ 

 „САТИРА ФЕСТ 2017.“

 Вечерас (петак, 13. октобар) са 
почетком у 19 часова, у галерији 
Дома војске биће отворена изложба 
под називом „Небо Баната“, вршачке 
сликарке Јелене Враговић. 

Јелена Враговић излагала је на 
више колективних изложби, као и 
на пет самосталних, у Панчеву, Нишу 
и Вршцу. Члан је КЛУВ-а од 1998. и 
УЛАЗ-а од 2006. године. Добитница 
је Дипломе за оригиналан приступ 
ликовном делу на 28. Смотри ликовног 
стваралаштва аматера Србије, треће 
награде на Изложби минијатура 
„ВОВа“ Мини арт у Мађарској 2011. 
године, као и неколико награда 
и похвала на смотрама ликовног 
стваралаштва. Ауторка је илустрација 
за књиге „Брачни лавиринт“ ауторке 
др Љубице Стојковић и „Сребрне 
бајке“ Драгославе Саулић. 

Изложба у Дому војске биће 
отворена до петка, 27. октобра. 

 

ИЗЛОЖБА ЈЕЛЕНЕ ВРАГОВИЋ

„НЕБО БАНАТА“   

У Градској библиотеци је прошлог четвртка 
одржано уметничко вече чланова Удружења ВАУ 
„АРС“ под називом „Уметнодарје“. 

Разноврстан програм отворило је поздравно 
рецитаторско извођење песме „Ако“ Радјарда 
Киплинга у двогласу Верице Преде ПреВере и 
Николине Нине Бабић, након чега је глумица 
Соња Радосављевић извела поему „Разговор са 
равницом“, ауторке Верице Преде. У наставку 
програма представио се и дечији хор Музичког 
центра „Звончићи“, диригенткиње Олгице Чех, 
затим Александар Завишин који је уз клавирску 
пратњу Константина Видаковића извео неколико 
оперских арија, као и гитаристи Вук Стојановић и 
Ненад Кукић. 

Своје стихове говорили су и песници: Еуђенија 
Балтеану, Виолета Борка, Јасна Крсмановић, 
Слободан Милинковић и Љиљана Мудрић. Елдена 

Станић, асистенткиња на Педагошком факултету, 
на одсеку за ромски језик и културу, културна 
активисткиња, говорила је стихове „Црно срце“, 
аутора Јована Николића, на ромском и српском 
језику. Теодора Рудинац, девојчица коју смо гледали 
у лику мале Ленке Дунђерски у телевизијској 
серији „Santa Maria della Salute“, иначе проглашена 
за једну од десет најбољих плесачица у Србији, 
говорила је песму без наслова из збирке „Кров 
света“ Мирослава Антића. 

За крај, чланови ВАУ „АРС“-а Верица Преда, 
Николина Бабић и Србислав Бошковић говорили 
су своје стихове, а затим и по један стих чувене 
Нерудине песме „Не заборави бити срећан“, чија 
је укупна порука творила јединствени заједнички 
поздрав присутнима. Завршница је припала 
„Звончићима“ и њиховој веселој изведби песме 
„Кад си срећан“. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО 

„УМЕТНОДАРЈЕ“ ВАУ „АРС“-А 
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„РИТМОВИ И СТРУКТУРЕ“ ТАМАРЕ ЈОВАНОВИЋ
Недавно је у галерији Дома војске приказана прва самостална 

изложба фотографија Тамаре Јовановић – Мане, под називом „Ритмови 
и структуре“. Серија црно-белих фотографија које приказују напуштене 
и оронуле грађевине, фасаде и мостове, настајала је у Вршцу и околним 
местима, али и у Темишвару и Букурешту. 

Тамара Јовановић рођена је у Вршцу 1992. године. 2011. године уписује 
Школу за филмску режију у Београду. Фотографијом озбиљно почиње да 
се бави 2014. године. Ауторка је романа „Бели голуб“, објављеног 2007. 
године. 

„Вршачка кула“ вам представља део опуса младе уметнице. 
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MAGYAR TÜKÖR

Nyíregyházi gimnazisták jártak 
nagybecskereki társaiknál
Az elmúlt hétvégén a Nagy-

becskereki Gimnázium 
vendégei voltak a nyír-

egyházi Szent István Katolikus 
Gimnázium tanulói és tanárai.

A magyarországi vendégek 
pénteken érkeztek Nagybecs-
kerekre, ahol a helybeli gimná-
zium tanulói és tanárai fogad-
ták őket. 

Szombaton úgymond szín-
házi napon vehettek részt, 
ugyanis reggel a Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesületben cso-
portos foglalkozáson volt alkal-
munk részt venni. Arany János 
emlékév kapcsán a nyíregyházi 
és nagybecskereki gimnazisták 
Arany János, Ágnes asszony 
című balladáját dramatizáltál, 
illetve plakátokat készítettek. 
A műhely munka alatt négy Ág-

nes asszony dramatizált balla-
da és három plakát készült el. A 
plakátokat az egyesület nagy-
termében közszemlére ki is tet-
ték. A színpadon viszont be-
mutatták a négy rövid előadást.

A Petőfiből a nagybecskere-
ki színházba vezetett a vendé-
gek útja, ahol rövid  ismerte-
tőt hallgathattak meg a színház 
épület történetéről, valamint a 
Madách Amatőr Színházban fo-
lyó munkáról.

A bábművészetről Faragó 
Tibor a nagybecskereki báb-
színház bábkészítője tartott 
rövid beszámolót. A diákok-
nak lehetőségük volt az újon-

nan készülő bábelőadás bábké-
szítésének a folyamatába is be-
tekintést nyerniük. A délutáni 
órákban városunk nevezettsé-
geivel és történelmével is meg-
ismerkedhettek a nyíregyházi 
gimisták. A színházi nap záró-
akkordjaként a nagybecskere-
ki színházban megtekintették 
a Madách Színház Talányos va-
riációk című előadását. Vasár-
nap a középkori magyar vára-
kat látogattak meg Belgrádban 
(Nándorfehérvár) Zimonyban 
és Szendrőn.

A nyíregyházi diákok a EMMI 
által kiírt Határtalanul program 
keretében valósulhatott meg.

„
Arany János emlékév 
kapcsán a nyíregyházi 
és nagybecskereki 
gimnazisták Arany 
János Ágnes asszony 
című balladáját 
dramatizáltál, 
illetve plakátokat 
készítettek.

„
Az eleméri 
Szent Ágoston 
templomban 
szervezik meg 
a vajdasági 
magyarság 
központi 
megemlékezését a 
nemzeti gyásznap 
alkalmából.

 »A plakátokat 

 »Az előadás

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYÉBE LÁTOGATTAK

Az Amerikai Katolikus 
Püspöki Konferencia 
képviselői
A Nagybecskereki Egy-

házmegyébe látogatott 
szeptember végén Vincent 
Bus, az Amerikai Katolikus 
Püspöki Konferencia kö-
zép- és kelet-európai gyűj-
tések fő projekt menedzse-
re és Donald J. Hying Gary 
püspöke, az Amerikai Ka-
tolikus Püspöki Konferen-
cia közép- és kelet-európai 
gyűjtésekkel foglalkozó bi-
zottságának tagja.

Gary püspöke első íz-
ben járt Szerbiában, s lá-
togatása során megnézett 
néhány projektet, amelye-
ket az amerikai katolikusok 
támogattak püspökségünk 
területén. Amióta Dr. Né-

met László SVD püspök áll 
az egyházmegye élén nekik 
köszönhetően újult meg a 
püspöki ház Nagybecske-
reken, Törökbecse mindkét 
temploma és plébániaépü-
letének tatarozása, az óbor-
csai templom rendbetétele 
és egy új közösségi ház épí-
tése, de jelentősen támogat-
ták a Misericordia Idősek 
Otthonának felépítését is 
Nagykikindán.

Ittlétük alatt a két ven-
dég a nagybecskereki fő-
pásztorral együtt megláto-
gatta a nagykikindai mene-
kültközpontot és a Miseri-
cordia Idősek Otthonát.

KOVÁCS SZÖSZILL

 »Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉGI CARITAS -MIGRÁNSOK MEGSEGÍTÉSE PROGRAM KERETÉBEN 

Megkezdte működését a nagykikindai mosoda 
A migránsok megsegítése 

program keretén belül a 
Nagybecskereki Egyházme-
gyei Caritas bevállalta a kikin-
dai befogadó központban tar-
tózkodó 280 migráns ágyne-
műjének és takarójainak rend-
szeres mosását.

Erre a célra jótékonysági 
szervezetünk a kikindai Szent 
József lelkigyakorlatos ház 
mellékhelyiségeiben mosodát 
szerelt fel és alakított ki június 
folyamán. A gépeket és a szük-
séges felszerelést az Európai 
Caritas támogatásával tudtuk 
beszerezni és felszerelni. Ft. 

Bővíz László a kikindai Miseri-
cordia Idősek Otthonának igaz-
gatója és az otthon személyze-
te is nagy segítségünkre volt a 
mosoda felszerelésében és be-
indításában.

A mosoda július 12-én 
kezdte meg a migránsok ágy-
neműjének, takaróinak, pár-
náinak mosását, szárítását és 
szükség szerinti vasalását. 
Kezdetben egy nagy kapaci-
tású ipari mosógépet, automa-
ta mosószer adagolóval, egy 
ruhaszárító gépet és egy va-
salógépet üzemeltettünk be.
 HALMAI TIBOR
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 »Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

MEGEMLÉKEZÉSEK A NEMZETI GYÁSZNAP ALKALMÁBÓL

Kiss Ernő és az aradi 
tizenhármak emléke 
előtt tisztelegnek
Az eleméri Szent Ágos-

ton templomban szer-
vezik meg a vajdasági ma-
gyarság központi megem-
lékezését a nemzeti gyász-
nap alkalmából.

A megemlékezés 11.00 
órakor megemlékező gyász-
misével veszi kezdetét, me-
lyet a testvéregyházak elöl-
járóinak részvétele mellett 
msgr. Dr. Német László SVD 
nagybecskereki megyés-
püspök celebrál.

A szentmisét követően 
Dezső János, a belgrádi Col-
legium Hungaricum igazga-
tója és mgr. Hajnal Jenő, a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke 
mondanak emlékbeszédet.

Az eleméri megemléke-
zés Kiss Ernő sírhelyének a 
koszorúzásával zárul.

 »Kiss Ernő eleméri fejszobrának tavalyi leleplezése

A HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN

„
A bábművészetről 
Faragó Tibor a 
nagybecskereki 
bábszínház 
bábkészítője tartott 
rövid beszámolót. A 
diákok megnézték  
az újonan készülő 
előadás  bábjait.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1138
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.

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim 
ulazom i centralnim grejanjem 

u Maloj Americi kod 
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем кућу у Маргитском 

насељу, изграђена на плацу од  335 m2. 
Кућа је новије градње, ПВЦ столарија, 
централно грејање, паркети, гаража за 2 
аута. Могућа замена за стан са доплатом. 
Тел. 060/660-79-01.

Продајем 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 

063/8629-749
Издајем ненамештени  

једнособан стан у ужем центру 
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима. 
Информаије на тел. 062/15-76-553 у 
времену од 17 – 21 часа.

Издајем једнособан намештен 
стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.Тел: 064/186-5244

Издајем студенткињама 
једнособан стан у згради на 1. 
спрату код Педагошке академије, 
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.

Издајем празну кућу (двособан 
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255-
504.

Издајем двособан намештен 
стан у Новом Саду код социјалног. 
Тел. 064/707-53-30.

Издајем празну кућу у ул. Цара 
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.

Кућа спратна, гаража, воћњак. 
Саксијске палме старе 10 година, 
алоја вера. Тел. 013/837-631.

Издајем једнособан намештен 
стан ученицама или самицама. Тел. 
013/ 834- 975.

Издајем кућу у ул. Жарка 
Зрењанина 34, преко пута Суда. 
Тел. 063/106-70-74.

Издајем намештени 
засебни стан у кући, први спрат, 
двособан, засебан улаз, Борачка 
улица, одвојени гас, струја, 
канализација. Тел. 064/038-37-
57.

Ексклузивни локал у 
строгом центру Вршца, 97м2, на 
првом спрату изнад Рајфајзен 
банке, Дворска 3. Нов, подно 
грејање, гранитна керамика, 
армстронг плоче, клима, 
телефони. Идеалан за агенције, 
бирое, ординације. Контакт 063 
68 40 40. 

Издајем дворишну 
гарсоњеру за ђаке и студенте у 
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.

Издајем стан у Хемограду, 
50 м², комплетно намештен. 
Слободан од 1. октобра. Цена 
100€ плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са посебним 
комуналијама и издајем собу за 
ученице са употребом кухиње 
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и 
834-065.

Издајем стан у кући на 
првом спрату, засебан улаз, 
у Борачкој улици, Сопствена 
струја, велики плац. Тел. 064/03-
83-757.

Издајем дворишну 
намештену гарсоњеру, грејање 
на плин, одвојен сат за плин 
и струју, кабловска, интернет. 
Центар, Иве Милутиновића 20. 
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.

Издајем комплет 
намештену кућу 70 м2, са 
нус просторијама, и великом 
баштом на дужи период. Кућа 
се налази у селу Потпорањ Тел. 
060/0825-724. 

Издајем једнособан 
намештен стан на 
Омладинскком тргу, слободан 
од 1. новембра. Тел. 063/42-00-
17.

РАЗНО
Часови математике за основце, 

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

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.

града, реновирана, одмах усељива, 
у Змај Јовиној 25. 170 квадратних 
метара плис подрум плус помоћни 
објекти на 4,7 ари плаца.Тел. 
060/0302-111

Продајем стан у улици Светог 
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел: 
062/883-7304

Продајем кућу у улици Цара 
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а. 
Тел. 060/03-02-111.

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.

Кућа на продају у Другог 
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.

Издајем намештен стан 
комплетно опремљен, једнособан, 
усељив одмах. Тел. 837-513 и 
063/877-99-85.

Продајем башту 20 ари и 74 
м², налази се на источном излазу из 
Вршца. Тел. 013/805-350  и 065/880-
53-50.

Продајем виноград на путу 
за Мало Средиште, 500 м од 
раскрснице за Средиште и бурад за 
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.

Продајем трособан стау од 
75 м² у центру Новог Сада, код 
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.

Кућа за продају у Војводе 
Книћанина 24, плац 8 ари са 
комплетном инфраструктуром. 
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.

Продајем викендицу на уласку 
у Јабланку, воћњак, виноград, 
градска вода, телефон, базен за 
кишницу, легализовано, поред 
асфалтног пута погодно за пчеларе. 
Тел. 013/830-716.

Продајем стан од 110 м² на 
два нивоа на Војничком тргу, 
комбиновни петокрилни орман са 
4 фијоке, тросед на развлачење, тв 
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан. 
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.

Продајем гарсоњеру 35 м² у 
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-57-
85.

Продајем кућу испод „Виле 
брег“, приземље плус два спрата, 
струја, вода, плин, канализација, 
плац 5 ари, укњижена или мењам 
за одговарајућу некретнину у 
Београду или Новом Саду. Тел. 
064/038-37-57.

Два ексклузивна дуплекс 
двоипособна стана у Вршцу, 67м2 
и 76м2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 
063 68 40 40. Продајем кућу у 
Гудурици, Отона Жупанчића 34, 
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 
217-68-26.

Продајем два дела куће у 
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и 
063/83-64-330.

Воћњак са викендицом у 
Думбрави на продају. Површина 
13 ара а викендица од 40 квадрата 
плус поткровље. Има вода и струја. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем  гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/740-12-10.

Продајем спратну кућу са 
гаражом са плацем 700 м². Тел. 831-
631 и 064//285-862.

Продајем кућу у Борачкој 
улици, приземље и два спрата, 
вода, струја, канализација, 
укљижена, 200 м², плац 5 ари или 
мењам за Београд или Нови Сад. 
Тел. 064/038-37-57.

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 
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.

Издајем једнособан конфоран 
стан. Тел. 063/767-55-79.

Издајем канцеларију у центру 
Вршца - приземље, има заштитне 
решетке и паркинг.Тел. 064/1979-
069

Стан за издавање у улици 
Феликса Милекера 20/1. Тел. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.

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.

За продају кућа спратна и 
гаража, саксијско цвеће палме, 
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

Кућа на продају, 2. октобра83. 
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11

Продајем кућу у Вршцу ул. 
Јанка Катића бр. 8. плин, струја, 
вода и башта (површине 5,4 ара). 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 
и 063/70-144-81. 

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а. 
Тел. 060/03-02-111.

Кућа са двориштем за 
издавање од 1. јула 2017. 
ненамештена, 3 собе, предсобље, 
купатило, трпезарија са нишом. 
Стара  градња адаптирана. Тел. 
064/429-06-14. 

Продајем кућу у Железничкој, 
сређена са двориштем и баштом. 
Тел. 060/193-68-88. 

На продају кућа у улици Цара 
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-373-
04. 

На продају стан у центру града 
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел. 
062/88-37-304. 

Продајем кућу у Гундулићевој 
23 код Војничког трга. Кућа има пет 
соба, купатило, кухињу и двориште 
са нус просторијама. Tел. 064/45-
888-48 и 806-823. 

На продају кућа у Улици 
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена 
повољна. Тел. 063/318-158. 

Кућа на продају у 2. октобра 
83, површина плаца 830 м2. Тел. 
064/51-069-06. 

На продају спратна кућа  у 
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2, 
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5 
соба, 2 купатила, кухињу, струју, 
гас, фиксну линију. Налази се код 
парка ул. Феликса Милекера 33. 
Тел. 069/642-661.

Два стана на продају, Феликса 
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629-
749

На продају кућа у центру 

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

Тел: 064/598-3898

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

Твоји: супруга Офелија, син Иван, ћерка Мирјана, 
унуке Сандра, Инес и Ана, унук Вид, снаја Тамара, зетови 
Зоран и Миљан и праунук Лав

17. октобра, проћи ће прва тужна година откако није са нама наш 
вољени 

Продајем бетонске цеви за 
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајем решо (плин/бутан) 
три горионика, мало коришћен. Тел. 
064/186-52-44.

На продају трпезаријска 
витрина , кауч очуван, двосед, 
два јоги душека мало коришћена, 
балконска врата словенијалес са 
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем машине од оштрачко-
кључарске радње. Повољно. Тел. 
835-738 и 063/ 85-64-330.

Продајем клавијатуру КОРГ ПА 
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и 
бицикл  „Caprioli“  брдски 21 брзина. 
Тел. 062/880-51-33.

Продајем комбиновани шпорет 
(струја-плин) „Горење“. Повољно. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем француски лежај са 
мадрацем 7.500, кревет Форма 
идеале са мадрацем за једну особу 
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42, 
браон. Тел. 064/131-91-28.

Продајем брзомонтирајуће 
металне реамовске скеле. Тел. 
061/31-10-734

Продајем швапску циглу велики 
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-
734. 

Продајем кухињске елементе, 
дрво-иверица, доњи и висећи. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем очуван креветац и 
бијну шаренолисну шефлеру висине 
око 1,5 м. Тел. 832-867.

Продајем повољно зидну 
плинску грејалицу, плинску пећ 
Темпо 4, плински бојлер, сто за 
дневну собу(дрвени), гаражна 
врата, дечији бицикл, тврда 
носиљка за бебу, музичка љуљашка 
за бебу (до 6 месеци) на  батерије, 
седиште за кола за бебу (до 6 
месеци). Тел. 063/356-776.

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 
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 
и ц и м а са дозволом. Цена 100 евра. 
Т е л . 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.

Продајем култиватор, писаћи 
сто, судоперу, мали плакар- орман 
за одлагање гардеробе. Тел. 063/70-
85-735.

Помагала би старијој особи. Тел. 
064/288-03-47.

Поштена и вредна жена 
служила би старије особе и радила 
по кућама. Тел. 061/643-15-56.

На продају оџачки круњач 
(крупара) за кукуруз црвене боје 
у исправном стању. Цена 100 евра 
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.

Продајем трпезаријски сто 
и две баштенске гарнитуре. Тел. 
063/199-91-11.

Неговала би старију особу и 
помагала у кућним пословима. 
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.

Помагала би старијој особи у 
кућним пословима и неговању. 
Продајем трпезаријски сто и четири 
столице. Тел. 064/288-03-47.

На продају половна, очувана, 
кована метална ограда за гробно 
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел. 
064/123-17-56.

Усамљени пензионер тражи 
слободну жену од 55 до 68 година за 
дружење. Тел. 064/168-58-94.

Продајем две бутан боце 3 и 5 
кг, роштиљ на струју, гуму спољну 
за фићу, гуме комплет за југо и 
заставу101, ауто куку за бубу, 
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем кожну женску јакну, 
женске кожне чизме 2 пара, лисичје 
крзно, крзнену бунду, патике кожне 
мушке бр.43 два пара, фиксни 
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем бурад од 200л. са 
поклопцем. Нова, некоришћена, 2 
ком. Тел. 805-936.

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
Продајем житну сејалицу 18 

реди запрежна преправљена на 
трактор. Сејалица је у Загајици.

На продају улазна врата 
храстова 3 ком, 3 прозора 
двокрилни 120х140 са вакуум 
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60, 
ново. Тел. 831-667. 

Продајем замрзивач „горење“ 
240 л. усправан са пет преграда у 
радном стању, потребна замена 
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел. 
064/ 163-01-18. 

Продајем кровни ауто шибер. 
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем: усисиваче, Цептер 
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину 
за судове за 6 комплета, машиницу 
за мак и ручну сецкалицу за 
поврће. Тел. 060- 0- 833- 939.

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 
500кг, ауто приколицу. Тел. 
013/2832-563.

На продају черупаљка за 
пилиће са бојлером за грејање 
и левковима за клање. Тел. 
063/11-21-270.

Плинске бојлере, пећи, 
решое и плинске шпорете 
поправљам и сервисирам. 
Гаранција годину дана. Тел. 
063/482-418. и 2101-623.

Продајем штенце 
шарпланинце врхунског 
шампионског порекла, са 
педигреом, 3 женке и једног 
мужјака. Тел. 838-132.

Продајем машину за 
сточну храну, капацитета од 
100 кг. Мало коришћена, може 
и замена за казан за печење 
ракије. Тел. 061/697-54-41.

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

Продајем кревет са 
мадрацом за једну особу 
Форма идеале 8000, очуван. 
Кратку жуту бунду и три 
фртаља браон. 40€. Тел. 
064/131-91-28

Продајем хармонику 
марке „Carmen II“ са 80 басова 
у одличном стању, мало 
коришћена. Цена по договору. 
Тел. 063/106-70-74.

Продајем оштрачку-
кључарску радњу, више 
машина. Повољно. Тел. 
063/85-64-330 и 013/ 835-738.

Продајем тучани 
радијатор са 20 ребара, 
ширина 120цм висуна 70 цм. 
Тел. 063/86-29-749

Продајем три слике уље 
на платну: „Бој на Косову“ 
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и 
мртва природа 80х60 цм. Тел. 
063/8629-749.

Косим и крчим траву 
тримером. Тел. 064/19-55-269.

На продају ручно рађен сто за 
компјутер, канцеларију и погодан 
за кућну употребу, са делом 
за тастатуру на извлачење. У 
одличном стању, као нов, повољно. 
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.

Продајем велики вијетнамски 
тепих 3,5х2,5м, већи дечији пони 
бицикл, бели. Тел. 013/806-527.

На продају калолифер 
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са 
термостатом, мало коришћен. 
Цена 90 €. Тел. 065/33-55-343.

На продају половна 70-турбо 
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/33-
55-343.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел. 064/45-888-48.

Помагала бих у кућним 
пословима. Звати од 17 до 20 
часова. Тел. 013/805-385.

Продајем емајлиране канте од 
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и 
064/ 28-58-62.

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна , са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37. 

Математика, помагање при 
учењу, припреме за пријемне 
испите. Тел. 013/2839-461.

На продају женски бицикл 
црвене боје, боца зе бутан велика,и 
палме старе 10 година Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99.

Услужно радим дизајн, 
припремуи за штампу, слике по 
поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-
66-99 и 063/74-22-013.

Радила би по кућама домаће 
послове и помагала старијим 
особама. Тел. 069/62-66-99 – 
013/835-129.

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски орман са 
стакленим делом, стилски, дрвени. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44. 

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за 

делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали делови. Тел. 
064/163-0118.

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.

Продајем  мопед орион-
гизмо електроник 49 цм3 у 
возном стању трајно регистрован, 
потребна замена карика! Цена 
100€. Тел. 064/163-01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. 
Тел. 013/845-037.

Фијат Палио 1.6, караван, 
1999. г., бензин-гас, регистрован 
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене боје, 
аутоматски мењач, регистрован, 
мало прешао, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, 
аларм, церада, Хитно. Цена 
650€. Тел. 064/510-50-66.

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић 

2. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 
3. Водич кроз љубавну историју Београда, 
Ненад Новак Стефановић 
4. Приче, Иво Андрић 
5. Нигде нема те, Јелена Бачић Алимпић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 

2. Ово је моја шпијунска мисија, Крис 
Џаџ и Ендру Џаџ 

3. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

4. Испричај ми причу – Три прасета, 
Група аутора 

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

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Трифун и Иван Белошевац – Нови дан 
2. Френки – Малкице 
3. Стерео банана – 5 до 12 синдром 
4. Марин Јурић Чивро – Још увијек 
5. Хајвеј – Што даље 

БРИТАНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОКАЗАЛО: 

СРБИЈА 41. У СВЕТУ ПО БРЗИНИ ИНТЕРНЕТА 
Најбржи интернет на свету има 

Сингапур, најспорији Јемен, а Србија је на 
41. месту листе са 189 земаља, показало је 
ново истраживање. За „скидање” филма у 
ХД технологији у Србији у просеку треба 
нешто мање од сат и по, у Сингапуру ни 19 
минута, а у Јемену више од два дана, објавио 
је британски cable.co.uk након анализе 
података које је прикупила истраживачка 
група „М-лаб”. 

Готово 33.000 тестова у Србији показало 
је да је просечна брзина интернета 12,25 
мегабита у секунди (Мбпс). У окружењу 
бржи интернет од Србије имају Мађарска, 
која је на 15. месту глобалне листе, Румунија 
је 18, Словенија 25, Бугарска 27, а Хрватска је 
одмах изнад Србије, на 40. месту са брзином 
од 12,57 Мбпс. Македонија је 59. на планети 
по брзини интернета, Босна и Херцеговина 
61, Црна Гора 71. а Албанија 78, показала су 
тестирања. 

Иначе, током 12 месеци, до 10. маја ове 
године, широм света је спроведено више од 
63 милиона тестирања брзине интернета. 
Тестови су показали да најбржи интернет 
има Сингапур, у просеку 55,13 Мбпс, што 
је довољно за преузимање ХД филма 
величине 7,5 гигабита за 18 минута и 34 
секунде. Преузимање истог филма у Јемену, 
земље која је последња на листи и која 

има просечну брзину од само 0,34 Мбпс, 
потрајало би више од два дана. 

Шведска, Тајван, Данска, Холандија и 
Летонија бележе просечну брзину већу 
од 30 Мбпс, што британска регулаторна 
агенција за телекомуникације Офком 
(Ofcom) дефинише као „супер брзину”. 

Истовремено 139 земаља има просечну 
брзину интернета испод 10 Мбпс, што је, 
према Офкому, минимална брзина која 
може да одговори потребама типичне 
породице. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВОЗИЛО БУДУЋНОСТИ ИЗ ДУБАИЈА 

ПРВИ ТЕСТ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛЕТЕЋЕГ 
ТАКСИЈА БЕЗ ПИЛОТА 

Дубаи је представио први тест 
електричног летећег таксија без пилота. 
Н1 наводи да је реч о дрону који ради на 
принципу такси мобилне апликације „Убер” 
и да помоћу њега Уједињени Арапски 
Емирати желе да постану пионири у 
футуристичком транспорту. 

Наводи се да у првој, пробној вожњи, 
није било путника, а коришћен је прототип 
летећег таксија. Он изгледа као мала, 
хеликоптерска кабина са два седишта, 
а може да вози 30 минута брзином од 
100 километара на сат. Због намере да 
функционише без даљинског управљача и 
уз максимално трајање лета од 30 минута, 
у случају евентуалног проблема, уз овај 
летећи такси долазе резервне батерије, 
ротори и неколико падобрана. 

„Показујемо чињенице, а не визије”, 
рекао је Александар Зосел, сувласник 
немачке компаније која је развила овај 
такси. 

Наводи се да Дубаи планира да уведе 
ново превозно средство у транспортну 
мрежу са метроом, аутобусом и трамвајем. 

Путници ће кретање таксијем моћи да 
прате путем телефонске апликације. 

Извор: Политика 
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У организацији Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) и Војводина метал 
кластера (ВМЦ) из Темерина, као и 
Привредне коморе жупаније Тимиш 
из Темишвара и Привредне коморе 
жупаније Арад из Арада, претходне 
седмице одржани су пословни 
сусрети српских и румунских 
компанија из металског сектора у 
Темишвару и Араду, на којима је 
учествовала 21 компанија.

Пословни сусрет у Темишвару 
одржан је у уторак, 3. октобра 2017. 
године уз учешће Генералног конзула 
Републике Србије у Темишвару др 
Владана Тадића. Компаније из Србије 
обавиле су квалитетне разговоре са 

присутним компанијама жупаније 
Тимиш, а представник ПКВ Милан 
Стојанов и менаџер ВМЦ Зоран Пекез, 
заједно са генералним конзулом, 
одржали су тада и један оперативни 
састанак. Том приликом, усаглашени 
су ставови у вези са сарадњом у 
оквиру свих будућих заједнички 
организованих манифестација, 
а размењена су и искуства у 
досадашњој сарадњи са румунским 
партнерима.

Наредног дана, у Привредној 
комори жупаније Арад одржан је 
други део планираних пословних 
сусрета металског сектора. На основу 
квалитета обављених разговора, 

може се очекивати успешан наставак 
сарадње компанија и реализација 
започетих разговора. Представници 
ПКВ и Привредне коморе жупаније 
Арад том приликом разговарали 
су на тему конкретизације даљих 
активности, са акцентом на секторе 
пољопривреде и прехрамбене 
индустрије, као циљне групе 
наредних пословних сусрета.

Пословни сусрети наставак су 
сарадње између ПКВ, Привредне 
коморе жупаније Тимиш и Привредне 
коморе жупаније Арад успостављене 
потписивањем Споразума о сарадњи 

са ове две румунске привредне 
коморе почетком 2017. године. 
Припреме за октобарске пословне 
сусрете почеле су пре два месеца, 
уз активно учешће и немерљив 
допринос ВМЦ, као једне од 
најзначајнијих асоцијација металског 
сектора у Србији и региону.

На октобарским пословним 
сусретима у Румунији, одржано је 
укупно 46 састанака.

Привредна комора Војводине – 
Ваш поуздан партнер

ВАЖНИ ПОСЛОВНИ САСТАНЦИ ОДРЖАНИ У ТЕМИШВАРУ И АРАДУ

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
ПОВЕЗУЈЕ МЕТАЛСКИ СЕКТОР У РЕГИОНУ
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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

Корпус, који је био изаслат 
на леву страну од главне 
војске, састојао се из мађарског 
пешадијског пука Јована Палфија 
и Николе Естерхазија, а бројао је 
свега 2000 људи. Њему је ваљало 
прећи преко Вршца и заузети Нову 
Паланку. Он је већ 18. октобра, а то је 
истог дана, кад је Лилијев корпус код 
Томашевца скоро до ногу потучен, 
под командом ђенералмајора 
Ферд. Јована грофа од Харах, 
(доцније витез малтезанског ордена 
и фелддмаршалајтнант), по магли 
и киши стигао у Вршац 1), где је 
радосно поздрављен од дотадањих 
бранилаца вршачких.

Хенеман и дружиница му 
нису дакле бадава дању ноћу 
стражарили, мећући свој живот 
на коцку ради очувања свога и 
својих суграђана завичаја. Вршац, 
са имањем млого тисућа људи и са 
свима јавним зградама и здањима, 
као што су: управитељско звање 
заједно с великим магазином за 
порезу у натури, солара, бивше  
рентско звање на рогљу баштенске 
улице и белоцркванског друма, 
мерничко звање (данашње 
финансијско здање), коњичка 
касарна  и свилара на Месићу 
изван вароши – спашен је, а тиме 
је отклоњено ужасно зло, које је 
лебдело над млогим породицама. 
Ђенерало-мајор Харах набрзо оде 
из Вршца, где се са својим корпусом 
тек замало одмарао. 21. октобра 
у зору стигао је у Нову Паланку 2) 
и још истог дана освојио ју је на 
јуриш. Значајно је, да је Хараховим 
корпусом управљао градоначелник 
немачког Вршца, Михајло Корман, 
који је, са још неколицином, чувао, 
од свог чиновништва напуштену, 
солару. Корман је суделовао и 
у чаркању, и том је приликом 
задобио једног коња 3). Затим Харах 
поседне читаво Дунаво од Молдаве 
до Ковина. Октобра 23. пало је и 
Панчево. Турци одавде повукоше се 
у Београд, те тако је јужна Угарска за 
навек очишћена од Турака.

Већ падом Нове Паланке, 21. 
октобра, окончан је рад барона 

Капауна у Вршцу и околини. Он 
је сјајно решио своју задаћу. За 
показану обазривост и храброст 
подарен му је доцније степен 
мајора 4). Зато, што је непријатељ 
прешао на противну страну 
Дунава, почетком новембра млоги 
становници почеше се враћати 
у своја места. Онда се и Вршчани 
повратише 5), те тако власти и 
звања отпочеше поново свој рад 
6). Упадање Турака имало је хрђаве 
сљеди по јужној Угарској, јер они 
разориша 147 места, а млоге имућне 
људе  доведоше до просјачког 
штапа 7). Отуда је Вршац изгледао 
као каква оаза посред пустиње.

Сада је барон Вартенслебен 
постављен за команданта у Банату 
а са овом војском: ђенерало-мајор 
Харах са 6000 људи према Новој 
Паланци и Молдави; ђен-мајор 
Далтон са 5000 људи према Белој 
Цркви, и ф. м. л.  Clairfait са 9000 
људи код Панчева 8).

Команданти двају првих 
корпуса, Харах и Далтон, као и 

ђенерало Рајски имали су тада свој 
главни стан у Вршцу. Харахов стан 
налазио се у  Српском Вршцу, у кући 
Димитрија Лазаревића 9).

Очување Вршца било је од 
неизмерне користи по ћесарску 
војску. Сада, када је зима била на 
прагу, увидело се, да су они храбри 
Вршчани користили не само својим 
саграђанима,  већ и држави. Кад се 
војска ове године (крајем новембра) 
за зиму уконаковала, млого је 
војске и у Вршцу смештено.Тада 
је капела св. Рохуса на р.к. гробљу 
претворена у барутану 10), а р.к. 
парохијски дом у војничку болницу 
11). Због оскудице на гориву, 
Вршчани су допуштали војницима 
да гору и саме тарабе, осим тога 
млоге су војнике заодели и били су 
и надаље путевође војсци 12). 

Идућег пролећа, 1789. априла 
15, у исти дан, када је  по ћесаревом 
налогу ваљало повећати војску, у 
Вршцу и околини беху настаљене 
ове трупе:

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (92)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Gesch. d. Oesterr-Russ. – und Türk. 
Krieges in den J. 1787.- 1792. str. 107. – Dr. J. 
Hirtenfeld: Der. Mil. M. Theresien – Ord. u. s. 
Mitgl. Be;, 1857. str 424

2) Gesch. d. Oesterr-Russ. – und Türk. 
Krieges etc., str. 107.

3) Прилог записнику економске 
седмице од 7. октобра 1801.

4) Carte der Scharmützel von Alibonar 
etc. etc. На њој се налази и слика Капаунова.

5) Chr. Baumann’sche 

Aufzeichnungen. Str. 7.
6) Р.к. парох био је одсутан од 13. 

септембра до 4. новембра. Матрикуле. – А  
у школи немачке општине  обустављена 
је настава  10. септембра, а 17. новембра 
поново је отпочета. – Ф. Милекер: Geschichte 
der Deutsch-Werschetzer Schule, str 17

7) Anslührl. Gesch. ety. Sv. I.str. 177
8) Исто дело, стр. 180
9) Општински рачун Намач. Вршца 

из год. 1778.

10) Исти извор.
11) Архива финансијске управе  у 

Тамишграду, фасц.: „Werschetzer Regulirung 
1795“

12) Тржиштна привилеђија Вршца из 
год. 1803.

13) Pesty: F. A szörényi bánság 
története, Budapest, 1878. sv. I. str. 194 I 195. 
-Наши виртембешки киразири беху тада код 
Лугоша и Ђармате.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790. „ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17., БРОЈ 257, 10. АПРИЛ 1991.

СУДБИНЕ И СУДБОНОСЦИ
Када би смо којим случајем овде бирали изјаву (минуле) недеље, 

онда би то, ван сваке сумње, била она  једног нашег суграђанина, 
спонтано исказана у радио-представљање, суботње атмосфере у 
оживелом Градском парку.

- Толико је данас човек заокупљен свакојаким – својим, туђим и 
општим мукама и проблемима, да просто и не примети како је, ово, 
дошло и – пролеће.

Тако прилике рече наш суграђанин, учинивши собом и својом 
радио-изјавом несумњиву већину. Јер, стварно, више људи и не 
знају чиме су све (и зашто) оптерећени, ту дилеме нема.

Притисци су такви и толики (са оловним тегом економске 
пропасти, сиромашења и неизвесности, као првим и најтежим) да 

се људи као за сламку спаса хватају и за оне тврде изјаве шесторице 
југо-челника. А уз њих и око њих, поводом њих, лебди питање 
судбине ове земље. Они, дакле, одређују судбину. А то су некад, 
сетимо се митологије, чинили богови... Ми се, међутим неодољивом 
лакоћом пропадања навикнемо на све, чак и на то да житељи у 
фази пребројавања – нису „власници“ својих индивидуалних и 
колективних судбинских одређења.

Јер, примера ради, неће то баш јавно да се призна, али се у  
животу осећа: људи углавном све некако нервозно и са пола снаге 
отаљавају, стално у чуду и забуни – шта ће бити сутра, хоћемо ли 
се распасти, хоће ли букнути у овој земљи нешто што је горе од 
најгорег рата?

А под тим мутним облаком глобалног притиска, живот се отима 
да иде даље. Отуда нервоза у многим предузећима и установама, 
с честим убеђењем да су баш они занемарени, заборављени, 
од друштва одбачени. Отуда захтеви па и ултиматуми, рокови и 
штрајкови. Често сасвим нарочити, нетипични, као што је управо у 
понедељак започето настојање  да професори у средњим школама 
скраћивањем часова  на 27 минута опомену надлежне у каквом су 
(поново) понижавајућем материјалном положају.Тих 27 симболише 
постотак који им је остао за евентуално примање од  несигурне 
плате.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17., БРОЈ 257, 10. АПРИЛ 1991.

ПРВО ИМЕ КЛУБА –„УЧА“ 

Прво име женског одбојкашког клуба било је „Уча“, јер је истоимена 
радна организација из Вршца била покровитељ. Пуно је било 
симболике у имену клуба, јер су те пионирке вршачке одбојке заиста 
училе ту игру. Почело је поразом у Бачком Петровцу када је у три 
сета освојен један једини поен, а наставак сви знају- Војвођанска, 
Српска и тако до Прве савезне лиге. Али пут није био ни кратак ни 
раван.

Септембар месец 1967. године вредан је датум и треба га 
споменути. Тог дана у квалификацијама наше одбојкашице су се 
пласирале у Српску  лигу. То је био највећи успех  генерације о којој 
данас пишемо. Девојке које су наставиле њиховим путем винуле су 
се далеко изнад Републичке лиге. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

се далеко изнад Републичке лиге. 
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СЕДНИЦА УНИЈЕ ЂАЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА ОСНОВНИХ ШКОЛА
Град Вршац организовао је у 

оквиру Дечије недеље Седницу 
уније ђачких парламената 
основних школа са територије 
града. Седница је одржана у 
скупштинској сали града Вршца, 
а седници је присуствовало 
30 ђака - парламентараца. 
Седница је заправо симулација 
праве скупштинске процедуре, 
и прилика да се чланови Уније 
ђачког парламента упознају 
са њеним радом , као и да се 
активно укључе у њен рад 
и изнесу своје предлоге. На 
дневном реду било је укупно 
три тачке: Упознавање са са 
функционисањем града Вршца 
као локалне самоуправе, 
дискусија на тему: градимо 
мостове међу генерацијама за 
радост сваког детета и питања 
парламентараца. 

Седницом је председавао 
председник Скупштине 
града Вршца Ненад Барош, 
уз присуство своје заменице 
Адријане Максимовић, 
секретара Скупштине Снежане 
Костић и  заменице секретара 
Браниславе Лучић. Седници 
су присуствовали и чланови 
Градског већа.

ВРШАЧКИ ОМЛАДИНЦИ 
ОБРАДОВАЛИ СУ ДЕЦУ У УЉМИ

 У великој сали Дома културе у Уљми, 
одиграна је дечја представа „Школа за 
кловнове“.

Представу су деци Уљме поклонили 
вршачки омладинци а неколико стотина 
ђака ОШ „Бранко Радичевић“ из Уљме 
и осталих заинтересованих малишана, 
имало је прилику да ужива у једночасовној 
комичмо-музичкој представи у 
интерпретацији познате вршачке 
глумице Соње Радосављевић. На крају 
су се малишани послужили слаткишима 
које су на поклон донели гости односно 
организатори дружења.

- Ово је једна забавна, едукативна, 
радна представа праћена музиком у којој 
учествују и сами гледаоци и где се сви 
скупа лудо забављамо, зато се и зове 
„Школа за кловнове“ и намењена је деци 
нижих разреда основне школе, а представа 
и мене саму трансформише у дете, изјавила 
је глумица ансамбла Народног позоришта 
„Стерија“ Вршац, Соња Радосављевић која 
је својом интерпретацијом подржала ову 
акцију младих.

Одзивив малишана био је велики што 
потврђује чињеницу да такви садржаји 
имају своју публику у сваком месту и граду.

Организатори најављују нове 
активности на том пољу.

- Ово је било најмање што смо могли 
да учинимо за ову децу чији су домови и 
школа страдали у недавним поплавама које 
су задесиле Уљму. Хвала свим пријатељима 
који су помогли реализацију овог 
подухвата, Овакво одушевљење присутних 
даје мотивише над да и даље наставимо са 
оваквим акцијама и позивамо и друге да 
нам се прикључе, истакао је Марко Рашић 
једам од организатора.
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Стадион “Илија Пантелић”, 
судија Неђо Мрђа (Панчево), 
стрелци: Цвијановић у 20. и 
Војводић у 65. минуту из пенала за 
Слободу, Белић у 12. и Моторов у 
55. минуту за Вршац јунајтед

СЛОБОДА: Митровић, О. 
Ћулибрк, Јовандић, С. Ћулибрк, 
Галић, Цвијановић, Гавриловић 
(Узелац), коцкар (Д. Марковић), 
Попов, Војводић, Вокић

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, 
Станков (Б. Благојевић), Новаков, 
Бељин, Ранков, Радић, Радосављев, 
Моторов, Белић, В. Благојевић 
(Тодоровић), Крачуњел (Тејин)

Креативно надахнуће бека 
Бељина и голгетерско умеће Белића 
одлучили су дерби на стадиону под 
Кулом. Вршчани су одиграли до сада 
најбољи меч јесени и заслужено 
су испраћени аплаузом својих 
симпатизера. Снажан пресинг који 
су диктирали изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића онемогућио 
је ривала у стварању прилика а све 
узбудљиве ситуације одигравале 
су се у казненом простору Козаре. 
Вршчани су повели из прве добре 

акције на мечу у 34. минуту. Бељин 
је после 20 метара спринта идеално 
центрирао, а расни стрелац какав је 
Белић мајсторски је главом сместио 
лопту у мрежу. 

- Веома битна победа за нас 
против екипе која је била фаворит.  
Доминирали свих 90 минута и нисмо 
дозволили гостима да упуте ниједан 
шут ка нашем голу. Играли смо без до 
сада стандардних Станкова и Тејина 
што победи даје још више на значају. 
Показује се оно што понављам већ 
дуже време да су сви момци кадри 
да остваре зацртани циљ., рекао је 
шеф стручног штаба Вршчана Ненад 
Мијаиловић.

Вршац јунајтед у наредном колу 
гостује у Житишту екипи Бегеја.

- У веома изједначеној лиги, где 
дефинитивно свако свакога може да 
победи, свако гостовање је тешко. 
Бегеј и поред кризе резултата има 
игру за фудбалске сладокусце 
као и сјајне појединце као сто су 
Шаренац,Бакош и Вукоје. Нама је 
ова утакмица веома битна и  даћемо 
све од себе да у суботу остваримо 
победу, закључио је популарни Џими.

ОДЛИЧАН ДЕРБИ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД САЧУВАО 
НЕПОБЕДИВОСТ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – КОЗАРА 1:0 (1:0)

ФУД БА Л

Креативно надахнуће за победоносни 
гол: Данијел Бељин (Вршац јунајтед)

ПФЛ ПАНЧЕВО 8. КОЛО
 
Црвена звезда – Вултурул  1 : 3
Стрела – Дунав    2 : 2
Војводина (ЦЦ) - Војводина (Цр)  0 : 1
Раднички (Б) - Војводина (С)  6 : 0
Долина - Партизан (У)   2 : 1
Југославија - Борац (Ст)   0 : 5
Јединство Стевић – БАК   1 : 2
Јединство (В) - Слога (БНС)  0 : 1

                                      ТАБЕЛА
1. БАК   8       7  0       1  21
2. Борац (Ст)  8       5  3       0  18
3. Долина  8       6  0       2  18
4. Слога (БНС)  8       6  0       2  18
5. Војводина (С)  8       4  3       1  15
6. Партизан (У)  8       4  2       2  14
7. Војводина (Цр)  8       4  2       2  14
8. Јединство (В)  8       3  3       2  12
9. Раднички (Б)  8       3  2       3  11
10.Јединство Стевић  8       3  1       4  10
11.Вултурул  8       2  1       5   7
12.Црвена звезда  8       1  3       4   6
13.Стрела  8       1  3       4   6
14.Војводина (ЦЦ)  8       0  3       5   3
15.Дунав  8       0  3       5   3
16.Југославија  8       0  1       7   1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 8. КОЛО

Вршац jунајтед – Козара   1 : 0
Јединство (БК) – Будућност  3 : 0
Војводина 1928 - Раднички (К)  3 : 1
ЖАК - Раднички (С)   2 : 0
Слога - Младост (О)   3 : 2
Пролетер - Полет   4 : 1
Јединство (НБ) - Кикинда 1909  0 : 3
Слобода (НК) – Бегеј   6 : 1

ТАБЕЛА
1. Кикинда 1909  8       6  2       0  20
2. Вршац јунајтед  8       5  2       1  17
3. Војводина 1928  8       5  2       1  17
4. Слобода (НК)  8       5  1       2  16
5. ЖАК   8       4  2       2  14
6. Козара  8       4  1       3  13
7. Пролетер  8       4  1       3  13
8. Јединство (БК)  8       3  2       3  11
9. Јединство (НБ)  8       3  1       4  10
10.Младост (О)  8       2  3       3   9
11.Раднички (К)  8       2  2       4   8
12.Будућност  8       2  1       5   7
13.Бегеј  8       2  1       5   7
14.Раднички (С)  8       1  4       3   7
15.Слога  8       2  0       6   6
16.Полет 8       1  1       6   4

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА 
“ИСТОК”7. КОЛО

Борац (ВС) – Шевац   3 : 5
Владимировац - Будућност (А)  0 : 4
Виноградар - Полет   2 : 3
Добрица - Борац (ВГ)   2 : 0
Хајдучица – Потпорањ   2 : 3
Караш (К) – Јаношик   5 : 2
Ратар  - Партизан (К)  3 : 1

ТАБЕЛА
1. Потпорањ  7      5  1        1  16
2. Добрица  7      5  0        2  15
3. Будућност (А)  7      4  2        1  14
4. Полет  7      4  2        1  14
5. Шевац  7      4  0        3  12
6. Борац (ВГ)  7      4  0        3  12
7. Ратар  6      3  1        2  10
8. Хајдучица  7      3  1        3  10
9. Партизан (К)  7      3  1        3  10
10.Борац (ВС)  7      3  0        4   9
11.Караш (К)  6      2  0        4   6
12.Виноградар  7      1  2        4   5
13.Владимировац  7      1  1        5   4
14.Јаношик  7      0  1        6   1

Вршац, Центар Миленијум, 
гледалаца 100, судије: Небојша 
Панић (Београд), Владимир Блажун 
(Рума), стрелци: Лукач у 17, Везмар у 
37. и 39 минуту из казнених удараца 
са 10 м за Форум, Н. Костић у 6, 24. и 
40. минуту за Врање

ФОРУМ: Морарију, Везмар, 
Радуловић, Богдановић, 
Анђелковић, Лукач, Јанковић , 
Борковић, Цветковић, Жеравица, 
Радак, Рашић, Миловац.

ВРАЊЕ: Николић, Тасић, М. 
Костић, Н. Костић, Стојановић, 
Додић, Ђошић, Јањић, Атанасковић.

Вршчани су за три минута успели 
да од изгубљене утакмице дођу на 
корак од тријумфа, али је на крају 
реми најправеднији исход. Врањанци 
су имали резултатску предност у 
највећем делу меча захваљујући 
надахнутом Немањи Костићу, а играчи 
Форума нису успевали да нађу решење 
за изванредну одбрану противника све 
док се у финишу меча није разиграо 
Богдановић. Низали су се прекршаји 
играча гостију над њим а капитен 
Вршчана Везмар био је два пута сигуран 
из казнених удараца са линије од десет 
метара и довео свој тим у вођство од 3:2 
минут пре краја. У последњем минуту 
Костић је маестрално регаовао на дуг 
пас голмана Николића и постигао хет – 
трик за изједначење. 

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА

ФОРУМ ОСТАО БЕЗ ДВА БОДА У ПОСЛЕДЊИМ СЕКУНДАМА
ФОРУМ – ВРАЊЕ 3:3 (1:1)

ФУ ТС А Л

Добар старт: КМФ Форум ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА  2.КОЛО

Форум – Врање    3 : 3
Пожаревац - Металац Колорадо  4 : 2
Економист - Пут-инжењеринг  9 : 4
Ивањица – Викинг    9 : 4
Винтер спорт – Српска   9 : 1
Сопот – САС    6 : 8

 
1. Винтер спорт  2       2  0        0  6
2. Економист  2       2  0        0  6
3. Ивањица  2       2  0        0  6
4. Пожаревац  2       1  1        0  4
5. Сопот   2       1  0        1  3
6. САС   2       1  0        1  3
7. Металац Колорадо 2       1  0        1  3
8. Врање  2       0  1        1  1
9. Форум  2       0  1        1  1
10.Пут-инжењеринг  2       0  1        1  1
11.Викинг  2       0  0        2  0
12.Српска  2       0  0        2  0



ПЕТАК • 13.октобар  2017. ВРШАЧКА КУЛА 2323СПОРТ

Дворана Скендерија, гледалаца 
500, судије: Радош Арсенијевић, Тине 
Шкрбец, Иван Лакићевић

БОСНА РОЈАЛ: Вокер 18, Пашајлић 
11, Иконић 6, Кнежевић 23, Бредфорд, 
Решидовић 2, Ћуревац, Блер 4, Ђелмо, 
Радукић 4, Штурановић 9, Дурак.

ВРШАЦ: Ђерић 9, Кочовић 5, 
Митровић 6, Глишић 4, Кутлешић 20, 
Ђорђевић, Мунижаба, Вељковић 
5, Узелац, Савовић 5, Остојић 16, 
Симеуновић 14.

Вршац је забележио први тријумф 
у историји АБА 2 лиге. Ђокићеви 
изабраници одлично су почели меч, под 
пресингом држали играче гостујућег тима, 
повели са 8:0 кошевима Симеуновића, 
Митровића и Кутлешића и успели да већ 
у финишу прве  четвртине, у два наврата, 
остваре двоцифрену резултатску 
предност (21:10 и 24:14). У другом 

периоду меча Сарајлије успевају да се 
ослободе притиска Вршца и захваљујући 
Кнежевићу и Вокеру пронашли 
решење за зонски пресинг Ђокићевих 
изабраника. Уз то, Вршчани су до краја 
првог полувремена промашили чак 7 
слободних бацања, али су захваљујући 
одличном офанзивном скоку задржали 
предност и на полувремену 42:39.

Почетак другог полувремена био 
је скоро идентичан почетку утакмице. 
Вршчани су серијом 10:2 поново стекли 
двоцифрену предност (52:41), успели да 
је увећају до краја трећег периода (69:56), 
да би у последњем периоду домаћи, 
захваљујући тандему Вокер - Кнежевић 
примакли на само 4 поена заостатка 
(69:65). На 4 и по минута пре краја Босна 
је кошем Кнежевића дошла на корак 
да сустигне предност (74:72), али је 

Вршац у самом финишу имао смиреног 
Кутлешића, који је уз Симеуновића 
постизао одлучујуће поене за одбијање 
претње домаћег тима. Тачку на прву 
победу Вршца ставио је капитен Савовић 
са линије слободних бацања. 

Статистички гледано Вршац је меч 
добио захваљујући надмоћности у 
скоку (36:28), уз нешто бољи проценат 
шута из игре (52%:51%). Сарајлијама за 
утеху остаје податак да су имали више 
асистенција (8:14) и украдених лопти 
(6:13), као и да су имали најкориснијег 
играча утакмице Драшка Кнежевића. 
У тиму Вршца највећи учинак имао је 
Душан Кутлешић (23 поена, 6 скокова, 2 
асистенције), одличан је био и Данило 
Остојић (16 поена, 3 скока), уз врло добар 
допринос Кочовића, Савовића и Ђерића.

У УЗБУДЉИВОМ ПРЕМИЈЕРНОМ МЕЧУ АБА 2 ЛИГЕ, ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ЂОКИЋА ОСВОЈИЛИ ПРВЕ БОДОВЕ 

ПОБЕДА ВРШЦА У САРАЈЕВУ
БОСНА РОЈАЛ - ВРШАЦ 77:84 (18:24, 21:18, 17:27, 21:15)

КО Ш А Р К А

ДВЕ  ЗЛАТНЕ  
МЕДАЉЕ  ЗА  

ТИЈАНУ  ЈОКИЋ
Стонотенисерка Тијана Јокић је са 

јуниорском репрезентацијом Србије 
на ИТТФ турниру Србија Јуниор&Кадет 
Опену освојила златну медаљу . 

Тијана је и у појединачном делу 
турнира такође играла добро и 
освојила је треће место, јер је  у 
полуфиналу изгубила од индијке 
Камат Архана Гир .

На крају је у конкуренцији парова, 
тријумфовала у дублу са Сабином 
Шурјан победом над немачким паром  
Клее Софиа/ Цуцуи Јуки са 3:1 и 
освојила још једну златну медаљу.

С ТО Н И  Т Е Н И С

На такмичењу под називом 3. Атинске 
игре које традиционално организује 
Атлетски клуб Атина,ове године окупило 
се око 70 младих такмичара из претежно 
јужнобанатских клубова. Постигнути су 
следећи резултати:

Дечаци 2011 и млађи: 50 метара: 
1.Вељко Чанковић(11) ВАК  10,13 с, 2. 
Матија Гмбирожа (12) ТАП 11,19 с, 3. 
Александар Николић(11) АТВ 11,82

Девојчице 2011 и млађе: 50 м: 
1.Клара Радичевић(11)вак 10,31, 2.Јована 
Јеличић(11) ВАК 10,53, 3. Маша Царан (11) 
вак 10,75

Дечаци 2009/10 :  60 м: 1.Стефан 
Ивановски(09) ВАК 9,81, 2. Сергеј Буквић 

(09) вак 13,00
Девојчице 2009/10 :  60 м: 1. Петра 

Арнаутовић(09) ВАК 10,31, 2. Ковачевић 
Тереза(09) ТАП 11,19, 3. Дуња Ћировић(09) 
вак 10,97

Дечаци 2007/08:  60м: 1. Стефан 
Марић(08) ТАП 9,44, 2. Марко 
Младеновски(07) АТВ 9,59, 3. Виктор 
Болдовина(08) ВАК 10,69

Девојчице 2007/08 :  60м: 1.Сара 
Миленковић(07)ВАК 9,53, 2. Андреа 
Лепир (07) ВАК 9,57, 3.Мина Митровић(07) 
ВАК 9,81

Дечаци 2005/06  60м: 1. Дамјан 
Џамић(06) ВАК  9,47, 2. Нертица Алекса(06) 
ТАП 9,91, 3. Андреј Билић (06) ВАК 10,75

Девојчице 2005/06: 1. Мајкић 
Милица(06) вак 8,62, 2. Сања Марић(06) 
тап 8,90, 3.Ања Марић(05) тап  8,94

Старије пионирке   300м: 1. 
алексија Коцић(02) тап 48,90, 2. Ивана 
Велимировић(02) тап 52,00, 3.Јелена 
Васиљевић (04) 54,41

Сениори  400м: 1. Иван Жарков(99) атв 
55,35, 2. Матицки Дарио(95) атв 57,15, 3. 
Коци Александар(00) атв 59,35

Штафета 4x60 м  мешовита млађи 
пионири: 1. ВАК 1  41,43, 2. ВАК 2  41,73, 3. 
ТАП 1   42,60

Скок  у  даљ:  резултати
Дечаци 2011 и млађи: 1. 

Бранисављевић Никола811) тап 2,24 м, 
2.Матија Гамбирожа (12) тап 1,85, 3. Вељко 
Чанковић(12) вак 1,57

Девојчице 2011 и млађе: 1. 
Јована Јеличић(11) вак 1,60, 2. Клара 
Радичевић811) вак 1,51, 3. Марија 
Гергељ(12) вак 1,48

Дечаци 2009/10: 1. Стефан 
Ивановски(09) вак 2,74, 2. Сергеј 
Буквић(09) вак 2,02

Девојчице 2009/10: 1. Петра 
Арнаутовић(09) вак 2,51, 2. Лисицин 
Олга(10) вак 2,37, 3. Јовановић Дијана (10) 
атв 2,34

Дечаци 2007/08: 1. Стефан Марић(08) 
тап 3,36, 2. Марко Младеновски(07) атв 
3,30, 3. Филип Николић(07) атв  2,72

Девојчице 2007/08: 1. Марија Радак(07) 
вак 3,05, 2. Мина Митровић(07) вак 3,05, 3. 
Андреа Лепир (07) вак 2,84

Дечаци 2005/06: 1. Дамјан Џамић(06) 
вак 3,65, 2. Нертица Алекса( 06) тап 3,10, 3. 
Андреј Билић(06) вак 2,33

Девојчице 2005/06: 1.Ања Марић(05) 
тап 3,83, 2. Сања Марић (06) тап 3,81, 3. 
Милица Мајкић(06) вак 3,55

АТЛ Е Т И К А

3. АТИНСКЕ ИГРЕ У ВРШЦУ

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

КАТАСТРОФА 
ВРШЧАНА

АПАТИН - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 41:21 
(23:8)

Резултати 3.кола

Банатски Карловац -Срем СМ  34 : 27
ЖСК - Црвена звезда   30 : 33
Јабука – Херцеговина   27 : 20
Апатин - Младост (В)   41 : 21
Младост ТСК - Лавови БП  19 : 18
Сивац 69 – Долово    24 : 24
 
1.  Црвена звезда  3     3  0       0  6
2. Сивац 69   3     2  1       0  5
3. Апатин   3     2  0       1  4
4. Јабука   3     2  0       1  4
5. Херцеговина  3     2  0       1  4
6. Лавови БП   3     2  0       1  4
7. Младост ТСК  3     2  0       1  4
8. Младост (В)   3     1  0       2  2
9. Банатски Карловац  3     1  0       2  2
10.Долово   3     0  1       2  1
11.Срем СМ   3     0  0       3  0
12.ЖСК   3     0  0       3  0
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