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ОБАВЕШТЕЊЕ 
ГРАДА 

ВРШЦА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ

На основу члана 13. Правилника 
о условима и мерилима за избор 
корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица 
давањем 40 стамбених јединица 
у закуп на одређено време са 
могућношћу куповине, поступку 
и начину рада Комисије за избор 
корисника, број 110-14/2017-И-
01 од 05.12.2017. године (у даљем 
тексту: Правилник), а у вези са 
Уговором о регулисању права и 
обавеза уговорних страна у вези са 
израдом техничке документације 
за изградњу стамбених објеката 
у Републици Србији за решавање 
стамбених потреба избеглица, у 
оквиру Регионалног стамбеног 
програма – Стамбени програм у 
Републици Србији, Потпројекат 7 
- Компонента 4, бр. 02-105/2017-
И-01 од  01.12.2017. године (у 
даљем тексту: Уговор), закљученог 
између Комесаријата за 
избеглице и миграције, Јединице 
за управљање пројектима у 
јавном сектору д.о.о. Београд и 
града Вршца, Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица 
давањем 40 стамбених јединица 
у закуп на одређено време са 
могућношћу куповине у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 7

ОБАВЕШТАВА
Избеглице  које су услед 

догађаја из периода од 1991. 
године до 1995. године стекле 
статус избеглице у Републици 
Србији, без обзира на њихов 
статус у време решавања стамбене 
потребе, без трајног решења у 
земљи порекла или Републици 
Србији, које живе у колективним 
центрима или неком другом 
виду колективног смештаја, 
формалног или неформалног 
или у приватном смештају, као 
и бивши носиоци станарског 
права, а према критеријумима 
угрожености утврђеним од стране 
УНХЦР-а, да ће дана  11.12.2017. 
године, у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, Стамбени 
програм у Републици Србији, 
Потпројекат 7, бити објављен 
Јавни позив за доделу помоћи 
за решавање стамбених потреба 
избеглица давањем 40 стамбених 
јединица у закуп на одређено 
време са могућношћу куповине, 
на територији града Вршца, на 
огласним таблама града Вршца и 
месних заједница града Вршца, 
интернет презентацији града 
Вршца и интернет презентацији 
Комесаријата за избеглице и 
миграције www.кирс.гов.рс.

У дворишту Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“ одржана је смотра Зимске 
службе у циљу провере оспособљености 
и исправности људства и механизације за 
обаваљање послова чишћења и одржавања 
саобраћајница током зиме. План рада 
Зимске службе одобрен је од стране 
Градског већа и спроводиће се током 
зимске сезоне.

-„Други октобар“ никад спремније 
дочекује зимску сезону будући да смо 
започели процес занављања и набавке 
нове опреме и механизације: ровокопачи, 
возила за чишћење улица, мини камиони за 
изношење смећа, а до краја године очекујемо 
да ће нам стићи још две нове ауто смећаре, 
каже Небојша Перић, директор ЈКП „Други 
октобар“.  Сва расположива механизација 
„Друог октобра“  биће стављена у функцију 
Зимске службе. Обезбедили смо и 
одговарајуће количине соли, око 400 тона, 
и ризле, а по први пут ове године набавили 
смо и специјалне хемикалије - емулзије 
које реагују на нижим температурама 
него со, а при том не оштећују површину 
која се третира. Планом рада одржаваће 
се саобраћајнице првог реда, чишћење 
површина испред јавних институција, а 
без обзира на план приоритета, ми ћемо 
се трудити да буду очишћене и друге 

површине и саобраћајнице. 
Директор Перић је апеловао на возаче 

да током зимске сезоне паркирају своја 
возила тако да не ометају рад зимске службе 
и додао:

-Очекујем да ћемо задатке, који су 
нам поверени, у потпуности испунити, а 
то је проходност свих саобраћајница за 
време зиме што ће директно утицати на 
безбедност саобраћаја. 

Да стање путева и услови на коловозу 
првенствено током зимског периода 
утичу на безбедност саобраћаја нагласио 
је и Милош Васић, члан Градског већа 
и председник Савета за безбедност 
саобраћаја Града Вршца. 

-Савет прати безбедност саобраћаја 
током читаве године, а од посебног је 
значаја безбедност током зимских месеци, 
када су услови отежани, каже Васић. Врло 
нам је важно да безбедност саобраћаја 
буде велика. Данаша смотра возила Зимске 
службе „Другог октобра“ потврдила је да 
можемо да очекујемо квалитетан рад и 
чисте и проходне саобраћајнице. 

Дежурна служба ЈКП „Други октобар“ 
биће на располагању за све позиве где 
је ургентно и потребно да се изврше 
неопходне интервенције. О начину 
комуникације са Зимском службом грађани 
ће бити благовремено обавештени. Иначе, 
током зиме, ЈКП „Други октобар“ чистиће 
и одржавати градске улице и локалне 
путеве, док су за регионалне и магистралне 
саобраћајнице задужене државне службе, 
„Војводинапут“. 

Ј.Е.

Град Вршац своје активности усмерава 
ка унапређењу положаја особа са 
инвалидитетом о чему сведоче и недавно 
изграђене косе рампе у овдашњем Центру 
за социјални рад. Оне ће омогућити лакше 
кретање и једноставнији  приступ особама 
са инвалидитетом у овој јавној институцији.

-Ресор социјалне заштите Града Вршца 
интензивно се бави унапређењем положаја 
особа са инвалидитетом у нашем граду, 
првенствено када је реч о повећању 
доступности јавних институција, рекла 
је Татјана Николић, чланица Градског 
већа за социјалну заштиту и здравство, 
приликом обиласка нових рампи у Центру 
за социјални рад. Већина зграда је стара и 
прилази нису били адаптирани. У сарадњи 
са Саветом за безбедност саобраћаја, 
бавимо се прилагођавањем ивичњака, 
њиховим обарањем на тротоарима у граду. 
Иста је ситуација и са зградама. Последњих 
година урадили смо рампу у Дому здравља, 
урађена је и на Градској библиотеци, а сада 
и у Центру за социјални рад. Пре пар дана 
започети су и радови у Градској кући, која је 
под заштитом државе, тако да спроводимо 
радове на јединим могућим моделима за 
приступ особа са инвалидитетом. 

Према речима Николићеве, две нове 
рампе у Центру за социјални рад значајне 
су за све кориснике услуга, а за њих је 
утрошено око 150.000 динара издвојених из 
буџета града. 

-Ово није једина новина у раду Центра 
за социјални рад, у току је лиценцирање 
услуга социјалне заштите код ресорног 
Министарства, промовисали смо и собу 
за виђење овде у Центру, истакла је 
Николићева. 

Мирјана Кнежевић, директорка Центра 
за социјални рад Града Вршца, истакла је да 
су рампе решиле значајан проблем везано 
за приступ згради особа са инвалидитетом. 
Зграда је стара и било је тешко пронаћи 
адекватно решење за постављање рампи. 
Кнежевићева се захвалила локалној 
самоуправи која прати и подржава рад 
Центра. 

Николићева је нагласила да Град 
Вршац, одлуком градоначелнице Драгане 
Митровић и Градског већа, за сву децу, без 
обзира на њихов статус, која су рођена 
на територији града, а старости су до 7 
година, дарује новогодишњим пакетићима. 
Родитељи треба да пријаве децу у Градској 
кући, у вртићима и сеоским месним 

канцеларијама. Градска власт очекује да 
ће се за пакетиће пријавити око 2.500 
малишана.

Ј.Е.

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА 

УРАЂЕНЕ КОСЕ РАМПЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НЕБОЈША ПЕРИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“:

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА
-„Други октобар“ никад спремније дочекује зимску сезону - Набављена је нова опрема и механизација, а набављене су довољне 

количине соли и ризле - По први пут ове године набављене су и специјалне емулзије које реагују на нижим температурама -

Смотра Зимске службе ЈКП „Други октобар“

Заједничким снагама до безбеднијег саобраћаја у отженим условима: Представници “2. 
октобра”, Града Вршца и саобраћајне полиције
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ВРШЦА ЗАКАЗАО 18. 
СЕДНИЦУ 

НА 
ДНЕВНОМ 

РЕДУ 
ЈЕДАНАЕСТ 

ТАЧАКА
Ненад Барош, председник 

Скупштине Града Вршца, заказао 
је 18. седницу Скупштине града 
Вршца, за 7. децембар. Овај број 
„Вршачке куле“  ушао је у штампу 
пре почетка седнице тако да ће 
комплетан извештај са заседања 
градског парламента бити 
објављен у наредном броју. 

Председник Скупштине Ненад 
Барош предложио је следећи 
дневни ред:

1. Разматрање и усвајање 
Консолидованог извештаја 
о извршењу Одлуке првог 
ребаланса буџету града Вршца 
за период 01.01.2017-30.09.2017. 
године

2. Доношење Одлуке о изменама 
Одлуке о висини стопе пореза на 
имовину у општини Вршац.

3. Доношење Одлуке о 
прибављању у јавну својину Града 
Вршца неизграђеног грађевинског 
земљишта, катастарске парцеле 
бр. 279 КО Сочица 1 на основу 
поклона.

4. Доношење Одлуке о 
изменама Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређење животне 
средине.

5. Доношење Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о 
општинским путевима.

6. Доношење Одлуке о 
суоснивању Јавног предузећа „ 
Урбанизам“ Панчево.

7. Доношење Одлуке о усвајању 
Почетног ликвидационог биланса 
Јавног предузећа за стамбено 
пословање „Вршац“  Вршац у 
ликвидацији.

8. Доношење Одлуке о усвајању 
Почетног ликвидационог биланса 
Јавног предузећа за изградњу, 
развој и уређење града и подручја 
града вршца „Варош“  Вршац у 
ликвидацији.

9. Разматрање и усвајање 
Плана коришћења месног 
самодоприноса за здравство за 
2018. годину.

10. Доношење Решења о измени 
Решања о именовању чланова 
Школског одбора Гимназије 
„Борислав Петров Браца“ у Вршцу.

11. Доношење Решења о 
измени Решења о именовању 
Координационог одбора за 
надзор над прикупљањем 
и коришћењем средстава 
општинског самодоприноса за 
изградњу канализације.

Ј.Е.

Поводом Међународног дана волонтера, 
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, посетио је 
Црвени крст Вршац и дружио се са овдашњим 
волонтерима. Министар је присуствовао кратком 
програму који је приредила  вршачка омладина у 
конгресној дворани Центра Миленијум. Потом 
је обишао одмаралиште Црвеног крста на 
Брегу, у пратњи Данијеле Лончар, начелнице 
Јужнобанатског округа, представника Црвеног 
крста Србије Весне Миленовић, генералног 
секретара, и  потпредседнице Синке Сомер, 
Лидије Лиц Рихтер, секретара Црвеног крста 
Војводине, и домаћина Бошка Митрашиновића, 
секретара вршачког Црвеног крста.

Волонтери овдашњег Црвеног крста 
приредили су презентацију активности ове 
вршачке хуманитарне  у којима и сами учествују. 
Министар Ђорђевић је похвалио спремност 
волонтера и активности Црвеног крста Вршац.

-Видео сам младе људе који показују 
жељу и ентузијазам да раде посао волонтера, 
рекао је Зоран Ђорђевић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања у 
Влади Републике Србије. Хвала њима на свему 
томе што раде, јер кад њих видим, видим да наша 
земља има будућност. Држава Србија наставиће 
да  им пружа подршку. Договорили смо да 
уредимо објекат у Београду у коме је Црвени 
крст, уз помоћ Министарства, да то урадимо 
заједно. Са волонтерима сам имао позитивна 
искуства и у претходном Министарству. То су, 
углавном,  млади људи који имају изражену 
друштвену одговорност. Све то говори да су они 
зрели већ у тим годинама, да знају да су њихова 
снага, ентузијазам , потребни друштву и држави, 
а нама је то гарант да градимо бољу будућност. 
Волинтери су увек били на правом месту, тамо 
где је најтеже.  Ми имамо Закон о волонтерима, 
који желимо да унапредимо искуствима управо 
тих људи. Јер, волонтери државу не коштају 
ништа, а чине много.

Министар је нагласио да у Србији има деце 
која могу да користе објекат вршачког Црвеног 
крста на Брегу и остале сличне објекте, а 
Министарство ће се трудити да све то подржи. 

-За волонтере Јужног Баната могу да кажем 
све у суперлативу, у најбољем могућем светлу, 

нагласила је Данијела Лончар, начелница 
Јужнобанатског округа.  Све организације 
Црвеног крста у Јужном Банату мобилне су у 
сваком тренутку, на располагању су увек када 
треба. То се показало у неколико ситуација.  Летос 
у Уљми показали су брзу и енергичну реакцију 
организације Црвеног крста Вршац, у помоћ су 
притекли и волонтери Црвеног крста Алибунара. 
Све похвале за организацију, рад, знање, вољу, 
жељу за све волонтере Црвеног крста.

Снагу коју волонтери доносе у организације 
Црвеног крста похвалила је и Весна Миленовић, 
генерални секретар Црвеног крста Србије.

- Црвени крст је, по закону, обавезан да 
у Србији развија волонтерски рад, што и чини, 
стварају се могућности да волонтери својим 
активностима допринесу друштву, нагласила 
је Миленовићева. Црвени крст исказује велику 
захвалност волонтерима, прати и вреднује 
њихов рад. Прошле године имали смо око 5.000 

уручених признања за изузетан волонтерски рад 
у оквирима наше организације. 

Према речима Миленовићеве, Црвени крст 
Србије има скоро 70.000 волонтера који су 
добровољни даваоци крви, анимирају људе из 
околине да дају крв, ангажовани су у подршци 
старим лицима, у борби против трговине људима, 
у раду са младима у здравствено превентивним 
активностима, у деловању у несрећама... 

Вредним волонтерима може се похвалити 
и вршачки Црвени крст који окупља овдашњу 
омладину и учи их хуманости. Задовољство 
је обострано. Најлепши је осећај када неком 
помогнеш, учиниш добро дело.

- Ко једном доживи тај осећај, добије 
повратну информацију да је учинио неко добро 
дело, да је неком помогао, увек ће поново 
тражити тај осећај, рекао нам је Бранислав 
Кнежевић, волонтер Црвеног крста Вршац.

Ј.Е.

Дом здравља Вршац набавио је три санитетска 
возила, опремљена савременом и неопходном 
медицинском опремом, за потребе Службе 
хитне помоћи и превоза пацијената у удаљене 
здравствене центре. Возила су набављена 
средствима самодоприноса грађана, уз подршку 
Града Вршца. Том приликом ј градоначелница 
Драгана Митровић, са сарадницима, посетила 
Дом здравља.

-Ово је први пут да вршачки Дом здравља 
има овако савремена санитетска возила која 
су опремљена и апаратима за реанимацију и 
за одржавање виталних функција пацијената 
који се превозе, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић. Градско веће је ове године 
одбило предлог Кооринационог одбора за 
самодопринос да се новац из самодоприноса, 
као јавног прихода, искористи за опремање 
неких амбуланти, грађење надстрешице и 
осталог. Сматрамо да је и то битно за наше 
грађане, али смо већу важност дали куповини 
ових санитетских возила који ће бити од значаја 
за пацијенте и њихов безбеднији и квалитетнији 
превоз. 

Градоначелница Вршца и Татјана 
Николић,чланица Градског већа задужена за 
социјалну заштиту и здравство, обишле су Службу 
хитне помоћи и Саветовалиште за труднице у 
Диспанзеру за жене, у пратњи др Родике Петку, 
директорке Дома здравља, и њених сарадника.

-Локална самоуправа ће и убудућности 
водити рачуна о трошењу новца грађана 
Вршцада то буде управо на овакав начин који 
омогућава конкретно боље услове лечења за 
наше суграђане, истакла је градоначелница. 

Чланица Већа Николић је нагласила да је Град 
Вршац последњих годину и по дана интензивну 
бригу посветио ресору здравства и додала:

-Гледали смо да где год можемо унапредимо 
сваки сегмент рада здравства. Потребе су 
показале да је ово прави сегмент где треба да 
уложимо тако да су средства из самодоприноса 
из 2016. и 2017. године опредељена за куповину 
ова три возила. Укупна вредности ових возила 
је  око 16 милиона и 600 хиљада динара. Желела 
бих да напоменем да смо од 30.808.000 динара 
колико је сакупљено од самодоприноса у овој 
години, направио уштеду на јавним набавкама 

у износу од око 4,6 милиона динара. Део тих 
средстава је опредељен за санацију и адаптацију 
амбуланте у Уљми, која је оштећена током 
поплава, а други део средстава од непуних 3 
милиона биће пребачен за наредну годину за 
набавку опреме. 

Према речима директорке Дома здравља, 
Служба хитне помоћи имала је 5 возила хитне 
помоћи, 2008. године, као и да је од државе 
последње возило добијено 2004.

- Сналазили смо се како смо знали 
са тих 5 возила и кад смо почели да користимо 
средства самодоприноса грађана, почели 
смо да купујемо возила, јер нам је то било 
најнеопходније, рекла је директорка др Петку. 
Сада укупно имамо 12 возила санитета. Купили 
смо и једно возило за ванредне ситуације, један 
комби који превози пацијенте на дијализу и једно 

путничко возило за хитне превозе по граду. Тако 
смо успели да комплетно обновимо наш возни 
парк за протеклих 9 година. Ова последња 3 
возила са комплетном опремом много нам значе, 
јер је број превоза пацијената велики, некад и 
по више од 10 превоза дневно у веће болничке 
центре. 

Средства из самодоприноса грађана значајна 
су за подизање квалитета здравствених услуга 
у нашем граду и зато је велика штета што 
Вршчани нису изгласали наставак издвајања 
самодоприноса за здравство. Било би добро да 
се у неком наредном покушају Вршчани ипак 
определе за издвајање за здравство, јер је то 
прави начин да сви заједно допринесемо бољем 
животу у граду кроз квалитетније лечење нас 
самих и наших породица.

Ј.Е.

ОД СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ВРШАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА ОБОГАТИО ВОЗНИ ПАРК

ТРИ САВРЕМЕНА САНИТЕТСКА 
ВОЗИЛА ХИТНОЈ СЛУЖБИ

МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ У ПОСЕТИ ВРШАЧКОМ ЦРВЕНОМ КРСТУ

ВОЛОНТЕРИ - ГАРАНТ БОЉЕ 
БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ

Похвале и захвалност волонтерима - Министар Зоран Ђорђевић пред новинарима
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Акција “Сакупи хумани чеп”, коју 
већ дуже време спроводи Удружење 
„Параквад ВШ“, донела је још један леп 
резултат -  купљен је болнички кревет 
који је уручен Специјалној болници за 
психијатријске болести  “Др Славољуб 
Бакаловић”, 4. децембра.  

- Болнички кревет коштао је око 25.000 
динара и за његову набавку сакупљено 
је 750 килограма чепова, односно 
300.000 чепова, објаснио је Драган 
Виторовић, председник Удружења 
“Параквад ВШ”. Желим да се захвалим 
свим учесницима ове акције, нашим 
грађанима који су сакупљали пластичне 
чепове, али и самој Психијатријској 
болници где је сакупљен велики број 
чепова. Зато смо се и одлучили да 
из средстава, сакупљеним продајом 
чепова, набавимо болнички лежај који 
ће овој вршачкој болници сигурно бити 
потребан. 

Виторовић је захвалио и управи 
Града Вршца која континуирано пружа 
помоћ и подршку свим активностима и 
потребама Удружења „Паракваду ВШ“.

-Град Вршац подржава акције свих 
удружења на нашој територији и самим 
давањем сагласности за постављање 
сакупљачких јединица за акцију 
Удружења „Параквад ВШ“, дали смо 
значајан допринос како би унапредили 
положај свих особа са инвалидитетом 
у нашем граду, нагласила је Татјана 
Николић, чланица Градског већа 
задужена за социјалну заштиту и 

здравство. Дрштвена одговорност 
којом се баве људи у овом Удружењу је 
још један пример којим показујемо да 
свака донација стигне у праве руке. 

Николићева је подсетила да је ово 

само једна од активности  у недељи 
у којој се обележава Дан особа са 
инвалидитетом како би се указало на 
њихов положај у друштву и унапређење.

 - Ово је значајна донација за 

нашу болницу, рекла је др Татјана 
Воскресенски,  директорка Специјалне 
болнице за психијатријске болести  “Др 
Славољуб Бакаловић”, захваливши се 
„Паракваду ВШ“ и градској управи , у 
име здравствене установе на чијем 
је челу. Ми смо се активно укључили 
у акцију “Сакупи хумани чеп” знајући 
колико хуманитарни рад има значаја за 
функционисање удружења. Ми и стручно 
сарађујемо са удружењима, наше 
специјалистичке службе свакодневно 
раде и пружају подршку особама са 
инвалидитетом и удружењу„Параквад 
ВШ“. Ми смо велика болница у којој 
борави око 800 пацијената свакодневно 
и сваки кревет нам је добродошао, 
свака донација, а све у име добробити 
наших пацијената.

Директорка Воскресенски је 
подсетила да је пројектом Покрајинског 
секретаријата ова вршачка болница 
добила нови ЕЕГ апарат, који ће бити 
испоручен до краја године. Од пре 
десетак дана у функцији је и нови 
рендген апарат, а у склопу тог уређеног 
простора планиран је и скенер који би 
требало да се набави наредног пролећа.

Виторовић је подсетио да је болнички 
кревет једна од тридесетак крупнијих 
инвестиција, донација остварених 
захваљујући хуманости свих учесника 
акције сакупљања пластичних чепова 
Удружења„Параквад ВШ“ .

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ АКЦИЈЕ ПАРАКВАДА “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП”  

БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ ДАР ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ БОЛНИЦИ

Болнички кревет дар акције “Сакупи хумани чеп”

    прЕдмЕт закупа

1.пОСЛОВНИ прОСтОр кОЈИ СЕ СаСтОЈИ 
Од прЕдпрОСтОра, 1 ГЛаВНЕ прОСтОрИЈЕ И 
1 пОмОЋНЕ прОСтОрИЈЕ Са СаНИтарНИм 
ЧВОрОм, кОрИСНЕ пОВрШИНЕ 35 м2, у 
прИзЕмЉу, Са уЛазОм Из дВОрИШта ШкОЛЕ

-намена ствари за време трајања закупа: 
искључиво продавница пецива и безалкохолних 
напитака,

-почетна висина закупнине: 10.000,00 динара 
месечно, рачунајући  10 плативих месеци у 
календарској години  због паузе за време летњег 
распуста у јулу и августу, 

-рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 
26.12.2017.  искључиво у времену од 07 – 14 
часова,

-обезбеђење редовног плаћања: 2 
регистроване бланко, соло менице са меничним 
овлашћењем.

Обавезе закупца:
-у пословном простору се не сме обављати 

производња пекарских производа (израда 
пекарских производа, печење и слично),

-плаћање закупнине је унапред, преко рачуна 
и то: плаћа  се унапред  за прва три месеца закупа, 
а од 1. априла 2018. плаћање је унапред месечно,  
до 5.  у месецу за текући месец, све до истека 
закупа,

-закупнина је у нето износу и она не обухвата: 
1) пореске обавезе које проистичу из уговора о 
закупу и исте падају на терет закупца; 2) потрошњу 
електричне енергије преко контролног сата, која  
пада на терет закупца,

-закупац је дужан да прибави све прописане 
дозволе за рад у пословном простору и 
искључена је било каква одговорност или обавеза 
закуподавца везана за обављање делатности у 
просторијама које су предмет  закупа.

Право учешћа на огласу за тачку 1 имају сва 
правна лица и предузетници који су регистровани 

за производњу и продају пекарских производа и 
продају безалкохолних напитака.

2. ФИСкуЛтурНа СаЛа  пОВрШИНЕ 251 м2 
-намена ствари за време трајања закупа: 

тренинзи, рекреација и такмичења у кошарци, 
одбојци,

-рок трајања закупа: 4 године рачунајући 
од 26.12.2017.  искључиво у времену од 16 – 21 
час, тако да се не ремети образовно- васпитни 
процес

-почетна висина закупнине: 700,00 динара за 1 
сат коришћења

Право учешћа на огласу за тачку 2 имају сва 
правна и физичка лица.

 
3.ГИмНаСтИЧка СаЛа пОВрШИНЕ 200 м2 

-намена ствари за време трајања закупа: 
тренинзи, рекреација и такмичења у гимнастици, 
плесу и борилачким спортовима

-рок трајања закупа: 4 године рачунајући 
од 26.12.2017.  искључиво у времену од 16 – 21 
час, тако да се не ремети образовно- васпитни 
процес

-почетна висина закупнине: 700,00 динара за 1 
сат коришћења.

Право учешћа на огласу за тачку 3 имају сва 
правна и физичка лица.

4.уЧИОНИЦЕ ОпШтЕ НамЕНЕ пОВрШИНЕ 
56 м2 пО 1 уЧИОНИЦИ 

-намена ствари за време трајања закупа: 
одржавање семинара, обука, курсева и 
предавања

-рок трајања закупа: 4 године рачунајући 
од 26.12.2017.  искључиво у времену од 17 – 21 
час, тако да се не ремети образовно- васпитни 
процес

-почетна висина закупнине: 500,00 динара за 1 
сат коришћења

Право учешћа на огласу за тачку 4  имају лица 
регистрована за послове предавања , обука и сл.

 
5. СпОртСку ХаЛу пОВрШИНЕ 363 м2 у 
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-намена ствари за време трајања закупа: спортске 
активности – тренинзи, рекреација и такмичења 
стонотениских клубова,

-почетна висина закупнине: 30.000,00 динара месечно
-рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017. 
Право учешћа на огласу за тачку 5 имају регистрована 

стонотениска удружења. 

уСЛОВИ ОГЛаСа:

Пријава, односно понуда обавезно садржи: износ 
закупнине која се нуди, потписану и оверену изјаву о 
прихватању услова огласа, фотокопију решења о упису 
у АПР, за физичка лица: име презиме адресу, број личне 
карте, за предузетнике: име и презиме предузетника, 
адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични 
број и ПИБ; за правна лица: назив и седиште, матични 
број, ПИБ, податке о заступнику и пуномоћје за заступање 
правног лица.

Понуде се достављају у писаној форми, на обрасцу, у 
запечаћеној коверти са назнаком „ЗАКУП – НЕ ОТВАРАЈ“ 
на адресу: Школски центар „Никола Тесла“, 26000 Вршац, 
Стеријина 40-44, најкасније до 20.12.2017. до 12:00 часова. 
Понуде које се доставе после овог рока су неблаговремене 
и вратиће се неотворене понуђачу.

Образац понуде са упутством за сачињавање понуде 
преузима се у школи, сваког радног дана у времену од 8 
до 12 часова. 

Отварање понуда обавиће се дана: 20.12.2017. у 12,30 
часова. 

Избор  најповољније понуде извршиће се у року од 
три дана од отварања понуда по критеријуму највишег 
понуђеног износа закупнине.

Додатне информације могу се добити на 
телефон: 013/830-668.

    На основу члана 34  закона о јавној својини („Сл. гласник рС“ бр. 72/11, 88/13 и 108/16)

ШкОЛСкИ ЦЕНтар „НИкОЛа тЕСЛа“  - ВрШаЦ
објављује

О Г Л а С
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини апВ, у Вршцу, на којима право коришћења има  Школски 

центар „Никола  тесла“ у  Вршцу, Стеријина 40-44:
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Шездесет је година како сте ушли у 
свет музике. Како је почело?

-Одрастао сам у католичкој породици 
Сабо где су се преплитали немачки, 
мађарски и чешки корени. Породица је 
била музикална, и моја мајка и мој ујак. 
Рођен сам 11. априла 1950. у кући, јер моја 
мајка Алиса Сабо није хтела да се порађа 
у болници да јој не украду дете. Причало 
се још тада да нестају деца. Живели смо 
у породичној кући Сабо, коју су баба и 
деда купили 1928, у Кумановској 3, где и 
данас живим. Отац ми се звао Светислав 
Костић, познат као Бата Кеса. Он је био 
познати фудбалер, фудбалски тренер, као 
и филателиста, јако добар математичар.  
Фудбалску каријеру градио је у Вршцу, 
а једно време био је и у „Партизану“, 
„Југославији“, били су то послератни 
прволигаши. Имао је и тренерску лиценцу. 

Живео сам са мамом, ујаком и бабом, 
деда је рано умро. Ујак ми је био Никола 
Сабо, познати вршачки сарач, али и 
музичар, једини је у Србији свирао хавајску 
гитару. Увек је маштао да оде на Хаваје. 
Сан му се није остварио, преминуо је пре 
4 године. Имао је своју музичку собу, била 
је облепљена сликама Хаваја, један стари 
грамофон и плоче хавајске музике. Ујак 
је био самоук. Почео је са хармоником, 
свирали су у Конкордији, култном месту 
за игранке, 1948. Ту су свирали најбољи 
вршачки музичари. Вршац је тада имао 
војну музичку школу, 1956. Ујак је после 
научио да свира и тромбон, гитару, 
хавајску гитару.

Одрастао сам у музичкој породици. 
Ујак ме је, као клинца, водио у Конкордију 
на игранке, било је хиљаду људи. Седео 
сам на оној великој бини, у једном ћошку, 
и отворених очију сањао да једног дана и 
ја ту свирам као мој ујак. 

Који су били први кораци да 
остварите своје музичке снове?

-Волео сам да будем са ујаком у 
његовој музичкој соби, слушао сам како 
свира, уживао.  Једног дана ставио ми 
је хармонику у руке. Била је огромна, ја 
сам био мали, имао сам 7 година. Ујак ми 
је после купио дечју хармонику и почео 
да ме учи. Прва песма коју сам научио 
да свирам била је „In the mood“ од Глена 
Милера, легендарна џез композиција. 
У Вршцу се у то време слушао џез и 
евергрин, то се свирало и на игранкама. Ја 
сам после уписао музичку школу. Велику 
улогу је ту одиграла Анђелка Сучевић, 
моја прва права професорка музике. 
Тако сам, уз џез и евергрин, добио и 
класичну музику да свирам. Научио сам 
ноте што ми је отворило један нови свет. 
Био сам јако добар ритмичар, волео сам 

бубњеве. Ујак ми је скупио неколико 
кутија, направио од дрвета палицу, он је 
свирао хармонику, а ја лупао бубњеве. 
Учио ме је да свирам фокстрот, танго, 
валцер, буги - вуги... оно што се тада 
свирало и плесало. Почетком 60 -тих, био 
сам 7. разред, имао сам први јавни наступ. 
Ујак ме је убацио  у бенд, није им дошао 
бубњар. Који страх, која трема?! Свираш 

са искусним музичарима, школованим, и 
то инструмент који није неважан, а сала 
препуна људи. Претпостављам да је било 
добро, јер звали су ме опет.  Имао сам ја 
и наступе у оквиру ниже музичке школе, 
самосталне концерте са хармоником, али 
наступ у Конкордији, свирка на сцени, 
пред публиком, са великим мајсторима, 
било је нешто о чему сам маштао као 
дечак. У томе сам уживао. Наравно, врло 
је важна и музичка школа да би постао 
добар музичар, она ми је пуно тога дала. Ја 
сам, по струци, музички педагог. Анђелки 
Сучевић и сада кажем „Велико хвала“ јер 
ми је трасирала пут. Ујак ми је дао неку 
основу и ту љубав према музици. После 
ниже музичке, на Анђелкину препоруку, 
уписао сам музичку школу у Зрењанину. 
Проблем је био јер хармоника није била 
заступљена у музичкој школи, тако да 
сам морао са хармонике да пређем на 
клавир, што је доста тешко. То лето 1964, 
ишао сам на часове клавира код Анђелке. 
Уписао сам припремну годину и после сам 
завршио 4 године музичке школе. Након 
те средње школе, уписао сам Академију 
у Београду. Указала ми се прилика да 
добијем посао, музички педагози били 
су тада у дебелом мањку. Желео сам да 
се осамосталим. Завршио сам 2 године 
Академије, била је степенована. Почео 
сам да радим са идејом да остале 2 године 
Академије завршим ванредно. Међутим, 
ушао сам тотално у рок музику са браћом 
Стајић и на томе је остало.

Хармоника је, иначе,  врло озбиљан 

инструмент. Код нас је, нажалост, дуго била 
деградирана, као свадбарски, кафански 
инструмент. Дошла је из Мале Азије, ми 
је знамо из Италије, околине Напуља. 
Кренула је по Европи и врло брзо су 
композитори, од Баха на овамо, почели да 
компонују за хармонику. Тако се указала 
потреба за стручним кадром. Код нас је 
све то дошло тек касније. 

Како је текла Ваша музичка 
каријера?

-Незванично, каријера је почела са 
мојих 7 година, званично када сам ушао 
у музичку школу, 1963, када сам имао 13 
година. Са мном у разреду у Зрењанину 
био је Миша Попов. Нашао је још једног 
гитаристу и нас тројица смо основали први 
бенд „Нови таласи“ („New waves“). Ја сам на 
обичној гитари, електричној, свирао бас 
гитару. Први наступ, као бенд, имали смо 
1. маја 1966. Свирали смо игранке у једној 
школи. После годину дана направили смо 
групу „Метро“. Ту смо већ озбиљно ушли 
у причу, променили бубњара, нашли 
певачицу, тако да смо били најјачи бенд 
у Зрењанину, 1968,1969. То је забележено 
и у књизи „Од „Тихуане“  до „Тетка Ане““ 
о зрењанинском року од 60 -тих до 90 
-тих.  Кад смо завршили средњу школу у 
Зрењанину, сваки члан „Метроа“ отишао 
је својим путем.  Ја сам отишао за Београд, 
нисам имао времена на Академији да се 
бавим бендовима. 

Ујак ме је, 1972, упознао са кумовима 
Цолетом - Благојем и Пером Стајићем, 
били су средњошколци. Држао сам им 
часове гитаре. Одлично су свирали. 
Научили су ноте, терао сам их да слушају 
све врсте музике. После 2 године рада, 
направили смо бенд. Они гитаре, ја 
бубњеве. Први наступ имали смо 1974. у 
Дому ЈНА, култном месту за игранке тих 
година, као својевремено Конкордија. Ту 

су се држали и рок концерти, наступале 
су Ју група, Корни група... У Дому је тада 
игранке свирала вршачка група „Зум“. 
Наш наступ је имао другачији, тврђи, 
репертоар. Цоле је обожавао жестоке 
гитаристе: Хендрикса, Степенвулфа, 
Гренд фанк реилроуд (Велики фанки воз), 
гитаристу Бату Јелића... У међувремену 
смо нашли бубњара Душана Поповића - 
Попа и као први вршачки бенд отишли смо 
на зајечарску  Гитаријаду, 1976, као бенд 
„Путовање у средиште Земље“. Након 2 
године направили смо „Блуз бенд“: Милан 
Несторов - Чапа, Горки Николић, Поп и ја. 
Били смо први бенд који је у Вршцу свирао 
блуз. Трајали смо годину дана, онда је 
свако отишао својим путем. 

Нови бенд направио сам са браћом 
Стајић, 1979. Тада је настао „Неутрон“: 
Цоле, Пера, Мића Каначки бубњар и ја. 
„Неутрон“ је трајао до 1986. Док је Миша 
био у војсци, узели смо Шкрбу - Милана 
Јанчића, и певача Драгана Стоиљковића, 

и у том саставу отишли смо 2. пут на 
зајечарску Гитаријаду, 1979. Освојили смо 
4. место, били смо најбоље пласирани 
војвођански бенд. РТВ су нам постали 
менаџери, тада нам се отворио свет. 
Ишли смо на суботички фестивал, имали 
самостални концерт у Студију „М“ у Новом 
Саду, били смо у ТВ серијалу о младим 
бендовима, режисер је био покојни Љуба 
Ристић.

Да ли сте снимили неку плочу?
-Први сингл снимили смо 1979, у 

новосадском студију. Био је ауторски. На А 
страни била је песма „Један друг и ништа 
више“, а на другој инструментал „Дуга ноћ“. 
Цоле и Пера Стајић писали су музику, а 

ИНТЕРВЈУ

ИВАН КОСТИЋ, ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА У СВЕТУ МУЗИКЕ:

ЦЕО МОЈ ЖИВОТ БИО ЈЕ МУЗИКА
Иван Костић је живот посветио музици. Његов ујак Никола 

Сабо, познати вршачки сарач, али и музичар, једини који 
је у екс Југославији свирао хавајску гитару, увео га је у свет 

музике.  Кренуо је од дечје хармонике, а онда су уследили гитара, 
клавир, бубњеви... радни век је провео као музички педагог током 
преподнева, а увече је облачио рокерско одело и опет се дружио са 
музиком. Оснивао је и свирао у више бендова, од „Нових таласа“, 
„Метроа“, „Путовања у средиште Земље“, „Блуз бенда“, до „Неутрона“  
са којим је снимио први сингл. Најдужи музички стаж имао је са 
браћом Стајић, Цолетом и Пером, са којима је свирао 35 година. 
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ИНТЕРВЈУ

ја сам био задужен за аранжмане. Нас 
тројица смо били костур „Неутрона“ кроз 
који је прошло доста музичара. Цоле, 
Пера и ја смо заједно свирали 35 година. 
Свирали смо нашу рок музику, стари рок 
који нико тада није свирао, свуда смо 
гостовали. Касније смо снимили 2 диска. 
1983. године придружио нам се певач, 
Слободан Павлов - Чоле из Избишта, који 
је био 3 године са нама. Са њим смо, код 
Бране и Моме у студију, снимили 10 песама 
са идејом да снимимо албум. Покушали 
смо то да „продамо“ дискографским 
кућама екс Југославије, допало им се, али 
требало је да се преселимо у Београд, 
а сви смо били запослени.  Ми, уствари, 
никад нисмо били неки каријеристи. Циљ 
нам је био да стварамо нашу музику, да 
је свирамо, вероватно нисмо направили 
каријеру, јер нисмо направили тај 
компромис. Корнелије Ковач је хтео да 
нам продуцира тај први албум, али да он 
преаранжира и да се потпише. Нисмо се 
„продали“.  Неко би сигурно направио 
тај компромис. Ми нисмо. „Неутрон“ је 
престао да постоји 1986.

Поново смо се окупили 1992. у Дому 
омладине. Направили смо концерт, 
постоји и видео снимак. Али, било је 
то само кратко окупљање. Поново смо 
се састали после 10 година, свирали 
смо заједно, у оригиналној постави, на 
прослави 40 година рокенрола у Вршцу, 
2003. Последња свирка са нажалост 
покојним Пером Стајићем била је 2007. 
на Грожђебалу. Крајем 80-тих почео сам 
да радим са „Јенкијима“. Са њима сам, 
1993, био 3. пут на зајечарској Гитаријади. 
Почео сам , у међувремену, поново да 

свирам са браћом Стајић и Миланом 
Босанцем, 1992. Први смо кренули у те 
свирке које су и данас актуелне као „Оne 
man bend“. Почели смо у Фонтани, подрум 
код ОШ „Вук Караџић“.  Десетак година смо 
тако свирали, држали свој репертоар. У то 
време био је то већ рок евергрин. 

Каква је била тада вршачка музичка 
сцена?

-Деведесетих је Вршац био 
изузетно јак рокерски центар. Било 
је доста ауторских бендова, сви 
су стварали своју музику.  Ја сам 
на Каналу 33, на нашој локалној 
телевизији, водио емисију „Рок 
објектив“, 3 године. Први у Србији сам 
урадио Рок маратон на Каналу 33 са 
дивном екипом која је тамо радила. У 
то време једино је ТВ Копар имао тако 
нешто у целој екс Југославији. 

Учествовао сам у оснивању 
Удружења музичара „Сакс“, 1999, 
које и данас постоји, са Будимиром 
Бабићем, Гораном Кукићем и том 
екипом. Од 2003. до данас сам 
председник Удружења, уз прекид. 

Покренули смо Тауер рок фест. Ја сам 
покренуо дечји фестивал „Певајмо 
срцем“, следеће године биће трећи. 
Свирао сам једно време са Ацом 
Јерковићем, као „Сигилум“ (старо име 
Вршца).  Први пут смо наступили 2008: 
Васил Милојевић - Вале, Драган Перовић 
- Перке, Аца и ја. 

Радили сте све време као музички 
педагог. Где?

-Ја сам водио двоструки живот. 
Преподне сам био музички педагог у 
основној, а једно време и средњој школи, 
у Пландишту, а поподне и увече сам био 
рокер. Музика је мој живот. Никада то 
не бих мењао. Нисам очекивао толико 
буран живот. Задовољан сам јер сам имао 
успешно  радио са децом, али успео сам 
и да изградим једну музичку каријеру. 
То је нешто што мене испуњава, рад 
музичког педагога, али и моја свирка. Мој 
цео живот је музика, и посао и слободно 
време. Преподне сам свирао и певао дечју 
музику, поподне и увече рок, џез, класику... 

Како је текао Ваш лични живот?
-Оженио сам се 1986. некадашњом 

рокерком која је одрасла у „Рупи“, у Дому 
омладине, чији су идоли Стонси и Џенис 
Џоплин, која обожава рок музику. Супруга 
ми се зове Љиљана, девојачко Станкић, 
Вршчанка је. Имамо двојицу синова 
Бранимира и Владимира. Идеја је била да 
Влада влада миром, а Бранимир да брани 
мир. Брзо се испоставило да ни један ни 
други немају баш много везе са миром, 
били су врло несташни као деца. Сада су 
велики момци. Обојица раде. Кажу да ће 
се оженити као отац, а ја сам то учинио 
у 36. години. Не певају, не свирају, али су 
практичари, од малих ногу су у музици, 
свако је изградио свој стил, свој правац 
слушања и виђења музике, одлазе на 
концерте, слушају музику. Није музика 
само певање и свирање, важан елемент 

је и слушање. Ја сам управо то радио 
40 година са децом у школи. Слушали 
смо све, од Лепе до Стоунса, до класике, 
добили су и новије генерације, Цецу и 
Секу... а после смо упоређивали песме, и 
текст и музику. Важно је да изграде свој 
стил. Нисам желео да им стављам оглаве, 
да их ограничавам, имао сам широк 
поглед. Задовољан сам јер имам пуно 
деце која су наставила музику, много ми 
је драго. Једна моја ученица почела је да 
ради у Музичкој школи, предаје солфеђо, 
оперска певачица. Штета што смо касно 
добили музичку школу у Вршцу. Била је 
дуга пауза без школе. Олга Шинковић и 
ја смо покушавали осамдесетих година. 
Није било слуха у општини.  Олга и ја 
смо студирали заједно у Београду, на 
различитим одсецима, били смо неко 
време и у хору Колегијум музикум. Све 
повале Олги што се изборила да се отвори 
Музичка школа у Вршцу, која је данас на 
понос граду. 

Јованка Ерски

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00



ПЕТАК • 8. децембар 2017.ВРШАЧКА КУЛА8

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

Што се тиче школе, ово насеље је има од настанка. Још 
у Рарош пусти, као што смо већ рекли, постојала је школа 
са једним учитељем - зграда школе била је  у данашњој 
пошти и нешто ниже, на месту куће Дане Мркобрада.

У Записницима Месног школског одбора у Сеченову 
наишли смо на податке који говоре  да су подизање 
школе у Милетићевупомогли Државна хипотекарна 
банка Нови Сад и да је на дан 31. децембар 1930. Фонд 
за подизање школе у Милетићеву имао 17.292 динара. Из 
истог извора сазнали смо да је школске године 1931/32 
било 15 ђака из пустаре Абразија српске народности који 
су припадали школи у Сеченову, али је предложено да се 
прикључе школи у Милетићеву где је настава била на  
државном језику, односно српском.

Нова школа сазидана је 1934/35, а почела је са радом 
1939. И данас ова зграда има исту намену. Настава је била 
организована од 1. до 4. разреда на српском језику. У 
овом насељу је била и прва нижа гимназија у општини. 
Школа је престала са радом 1973. година када је, због  
централизације школства, укинута. Поново се отвара 
1986. до четвртог разреда, а налази се у саставу Основне 
школе „Јован Стерија Поповић” у Великој Греди.

Црква је изграђена 1935. Још 1928. године формиран 
је Грађевински одбор Српске православне цркве  у 
Милетићеву на чијем челу се налазио Јездимир 
Марковић, потпредседник је био Стеван Марић, а 
чланови Јово Кресоја, Миле Радаковић, Бранко Павлица, 
Дмитар Гутеша, Сава Максимовић – ондашњи учитељ и 
Јован Пудар као деловођа. Задатак Грађевинског одбора 
био је прикупљање средстава и потребне документације 

за изградњу православне цркве. Мештани из ондашње 
Криве Баре, Сеченова и Милетићева су у кукурузу, житу 
и новцу помагали подизање новог храма. Градња цркве 
отпочела је 19. јуна 1934. а камен темељац је освештан на 
Светог Илију, 2. августа исте године. Њену градњу помогли 
су, поред мештана ова три села и краљ Александар, 
Министарство пољопривреде, епископ банатски 
Георгије, Народна скупштина и Сенат, Цветковић, Бан и 
Патријах.

Освештана је на светог Илију на најсвечанији начин, 
написао је ондашњи парох Блажо Јовановић, у Летопису 
СПЦ маргитске парохије, пред око 10.000 гостију из Вршца 
и целог Баната. Први кум цркве био је Влада Илић, зет 
грофице Олге Јовановић Дунђерски из Хајдучице, иначе 
председник општине Града Београда. После освештања, 
Влада Илић са владиком банатским и осталим угледним 
гостима, отишао је у посету госпођи Дунђерски.

Црква је зидана у византијском стилу, а изнад врата 
на плочи је писало „Спомен црква Благопочившег Краља 
Александра и Ујединитеља. Подигоше његови ратни 
другови на челу са свештеником Блажом Јовановићем 
1934/35. “Плоча је након Другог светског рата  поломљена. 
Привремени звоник је подигнут 1936. а његову изградњу 
помогла је грофица Олга Јовановић Дунђерски. Нови 
звоник је подигнут 1976. по пројекту Живе Трњавчева.

Храм је реновиран 2008. године.
Из записника Црквеног одбора СПЦ у Милетићеву 

сазнали смо да од 1936. године јереј Георгије Вучковић 
преузима предавање веронауке у народној школи у 
Милетићеву, а у народним школама у Кривој Бари и 

Сеченову обучава школску децу у појању. Од тада је 
вођен и Летопис парохије у којој је по одлуци Црквеног 
одбора требало да се нађе цела историја парохије од 
настанка Милетићева, Криве Баре и Сеченова. Летопис, 
на жалост, није пронађен.

Први црквени појац био је Вељко Дачић, послужитељ 
цркве Симо Марјановић, а путари Стеван Марић, Давид 
Латковић и Макса Дачић.

Матице рођених, крштених и умрлих вођене су од 
јануара 1936. у СПЦ у Милетићеву.

Године 1935. рођено је укупно 44 бебе од чега 27 
дечака. Родитељи деце били су углавном ратари, помиње 
се само један трговац. Годину дана касније рођено је 74-
оро деце, дечака 40. Родитељи су ратари, два трговца, 1 
ковач и 1 свештеник. Године 1937. рођено је 59 беба, 1938 
- 47, 1939 - 44 и пред Други светски рат 1940 - 53 и тако 
даље.

По протоколу умрлих 1935. је умрло 17, 1936. – 16 
лица, 1937 – 24 касније без неких већих одступања у 
броју. Занимљиви су пподаци наведених узрока смрти - 
највише је умрлих од запаљења плућа, затим од грчева 
у стомаку, грознице и слично и то младих и доста деце. 
Ови нам подаци говоре да се у том периоду у насељу 
веома тешко и сиромашно живело. Већ педесетих година 
ситуација  се мења и све је више умрлих због старости.

 И још једна занимљивост. По молби ондашњег 
управитеља школе дозвољено је да послужитељ школе 
може звонити у цркви свако јутро ради „обзнане“ поласка 
ђака у школу. 

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (34)
МИЛЕТИЋЕВО (3)

– РАРОШ

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.

У четвртак, 30.11.2017. године у 
Пландишту је одржана 17 седница 
Скупштине општине Пландиште. 
Седницом је председавао 
председник СО Пландиште, Ендре 
Сабо. Седници су присуствовали 
председник и заменик 
председника општине Пландиште, 
Јован Репац и Горан Доневски, 
заменик председника СО 
Пландиште, Владан Младеновић, 
начелница Општинске управе, 
Александра Одавић Мак и 
секретар СО, Золтан Ковач.

Одборници Скупштине 
општине Пландиште су, као прво 
разматрали Извештај о извршењу 
Одлуке о буџету Општине 
Пландиште за 2017. годину у 
периоду јануар -септембар 2017. 
године. О тачки за коју се не гласа 
само се усваја, известилац је рекао 
да је извршење буџета општине 
Пландиште у периоду јануар 
– септембар 2017. године био 
преко 59% од планираног буџета, 
односно, преко 322 милиона 
динара. Расходи су били мањи, 
око 321 милион динара, односно 

58,78%. У овом периоду Општина 
је имала суфицит у износу од 
скоро 700.000 динара.

Након тога, одборници су 
разматрали и усвојили Одлуку о 
давању сагласности и усвајању 
Пројекта јавног приватног 
партнерства – Замена постојећих 
светиљки јавне расвете 
штедљивим ЛЕД светиљкама у 
зони улица, паркова, шеталишта на 
јавним површинама, спољашње 
декоративне расвете јавних 
зграда у насељеним местима 
Општине Пландиште, изузев 
насеља Пландиште. Известилац 
по овој тачки је рекао да се од 
овог пројекта очекује велика 
уштеда електричне енергије, и 
до 70%. Након усвајања Одлуке, 
приступиће се јавној набавци 
за избор приватног партнера на 
овим пословима.

На 17. седници СО Пландиште 
одборници су усвојили и Одлуку 
о усвајању Плана интегритета 
Општине Пландиште и именовали 
лица одговорно за праћење 
спровођења Плана интегритета 

Општине Пландиште. Након тога 
донето је неколико решења, 
Решења о образовању Савета за 
здравље Општине Пландиште, 
Решења о разрешењу чланова 
и заменика чланова Савета за 
међунационалне односе Општине 
Пландиште и Избор чланова 
и заменика чланова Савета за 
међунационалне односе Општине 
Пландиште.

Одборници су данас, 
на последњој седници СО 
Пландиште, усвојили и Закључак 
о утврђивању права на накнаду 

за рад, као и на трошкове превоза 
члановима Управног и Надзорног 
одбора Историјског архива Бела 
Црква. Известилац по овој тачки је 
образложио да на основу Закона 
о култури, ангажовани у култури 
имају право на надокнаду за рад.

У оквиру одборничких питања, 
одборници одборничке групе 
ЛДП-ЛСВ-СДА, Весна Јаћовић и 
Марко Жупунски поставили су 
одборничка питања. Председник 
Скупштине општине, Ендре Сабо, 
на већину питања је одговорио на 
самој седници.

ИЗВЕШТАЈ 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ОДБОРНИЦИ ДАЛИ САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ 
ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
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- Timp de treizeci de ani am lucrat 
la Școala Generală „Coriolan Doban“ 
din Coștei, în perioada anilor 1981 - 
2011. Acolo mi-am început și � nalizat 
cariera profesională. Din acest motiv, 
multă lume nu și-a dat seama că eu 
nu sunt de aici. Mulți m-au întrebat, 
pe bună dreptate: ,,Nu ești născută la 
Coștei?”. Adevărul este că sunt născută 
în România, mai precis zis în Ialomița – 
Slobozia, o regiune a� ată între București 
și Constanța. Acolo am absolvit școala 
medie și Facultatea de Filologie, unde 
am studiat limba și literatura română 
și rusă. Pe atunci, foarte mulți români 
iugosloveni au studiat câte o artă la 
București. Pe mulți am avut prilejul să-i 
cunosc, iar printre aceștia și pe cel ce 
avea să îmi devină soț și alături de care 
am venit pe aceste meleaguri. Împreună 
avem o � ică, care trăiește cu familia 
la București și mi-a dăruit o nepoțică 
adorabilă.

Când mi-am început cariera 
profesională, am colaborat și cu alte școli 
și anume, cu Liceul din Vârșeț, școlile din 
Alibunar și Petrovasâla, dar Coșteiul nu 
l-am părăsit niciodată. Chiar dacă sunt 
născută în România, întotdeauna am 
avut impresia că aparțin Banatului. În 
perioada în care am venit în Iugoslavia, 
am remarcat că aici oamenii se ocupă 
mai mult de cultură, cea ce nu prea era 
cazul în România. 

Aici am descoperit un mediu complet 
diferit. Am întâlnit țărani care știa să 
cânte și să se ocupe de teatru, și care 
la vremea aceea cunoșteau istoria mai 
bine decât noi, pentru că istoria noastră 
a fost „interzisă”. Aici, mulți au cunoscut 
operele scriitorilor români, în special a 
celor care au fost interzisi în România. 
Atunci, pe lângă școală, am început 
să mă ocup și de cultură. Am devenit 
solista corului și pot să a� rmă că muzica 
este cea de-a doua mea natură.

În toți acești ani, în școală ați 
organizat diverse activități. Ce ne 
puteți spune despre acestea?

- Dintotdeauna mi-am dorit să asigur 
eleviilor mei contacte cu oameni din 
afara Coșteiului și a Vârșețului. An de 
an am organizat competiții literare și de 

arte plastice, precum și serate literare, 
la care am avut oaspeți din România, 
iar după revoluție și din Moldova. 
Mulți dintre acești scriitori au trecut în 
eternitate, dar au lăsat urme de neșters 
și o impresie puternică asupra tinerilor 
care au avut prilejul să-i asculte. Am 
avut o colaborare excelentă cu Radio 
Novi Sad, unde am realizat emisiuni 
pentru copii. Copiii din școala noastră 
nu au avut emoții în fața micorfonului 
sau a camerei de � lmat. Pentru ei, toate 
cele au fost ceva � resc, pentru că i-am 
încurajat să � e liberi și să îndrăgească 
toate aceste activități. Amprentele pe 
care le-au lăsat sunt vizibile și azi...

Sunteți de părere că prin anii 
optzeci, s-a acordat mai multă atenție 
procesului educativ-instructiv, decât 
în zilele noastre?

- Da, și nu doar atât! Întregul proces 
de școlarizare a fost mai bun. Am avut 
ore complementare obligatorii pentru 
copiii care au dorit să învețe mai mult, am 
organizat secții și activități extrașcolare. 
Am pregătit piese de teatru pentru copii, 
am organizat competiții, serbări cu 
ocazia sărbătorilor și nu numai, pentru 
că întotdeauna am găsit ocazii de a 
organiza un program calitativ. Nu regret 
că am muncit atât. Azi, profesori nu sunt 
motivați să lucreze mai mult decât ceea 
ce este fundamental. Pentru această 
chemare, este nevoie de dragoste. Eu, 
în cei treizeci de ani de activitate mi-
am consumat toată energia, iar paralel 
cu aceasta, m-am ocupat șu cu alte 
activități. Am cântat în cor, am fost 
încadrată în Sindicatul profesorilor, iar 
în anul 1990, la Coștei am pus bazele 
Comunității Românilor.

Ați fost unul dintre inițiatorii 
Comunității Românilor din fosta 
Iugoslavie. Cu ce s-a ocupat acestă 
organizație?

- Împreună cu directorul Școlii din 
perioada aceea și cu sprijinul unor 
săteni, am pornit inițiativa de în� ințare 
a Comunității Românilor din fosta 
Iugoslavie. Unora le-a fost frică de o 
astfel de inițiativă și nici nu au fost 
motivați să facă muncă pe bază de 
voluntariat. Am tratat problemele 

din cadrul minorității române, ne-am 
ocupat de educație și colaborarea între 
școli, am desfășurat activități culturale, 
am încercat să îmbunătățim relațiile de 
colaborare între societățile culturale și 
multe altele. Elevii care frecventează 
cursurile în limba sârbă, au ocazia de 
a-și veri� ca cunoștinețele la Olimpiadă. 
Așadar, și noi am în� ințat Olimpiada 
de Limba Română. La început, s-a 
desfășurat la nivel de provincie, ier 
apoi la nivel republican. Am organizat 
festivaluri de poezie, cântece, folclor, 
teatru... Comunitatea Românilor există 
și azi, dar are activități mai puține. Între 
timp au fost în� ințate consilii naționale, 
astfel că unele problemle minoritare se 
rezolvă în cadrul acestora. 

În toți acești ani, V-ați ocupat de 
muzică? 

- În anul 1999, m-am a� at printre 
inițiatorii Corului Orășănesc „As“ 

1999.  Prof. Anđelka Sučević și câțiva 
dintre noi, ne-am adunat la Academia 
Pedagogică, la repetiții. Apoi, am primit 
o încăpere la Centrul Cultural. Această 
activitate ne-a ajutat să supravețuim 
mai ușor bombardamentele din 1999, 
deoarece eram împreună, preocupați 
cu alte gânduri. În acest cor, am cântat 
până în anul 2011 și am avut foarte 
multe activități. M-am retras din motive 
de sănătate, dar și pentru a elibera locul 
pentru membrii mai tineri. Dar, după o 
perioadă de timp, am devenit membră a 
Corului Bisericesc al Catedralei Române 
din Vârșeț, unde cânt și acum. Corul 
are în jur de cincisprezece membrii, 
cu vârste cuprinse între 40 și 80 ani. 

Colaborăm foarte frumos, iar cum eu nu 
pot să trăiesc fără muzică, prin astfel de 
activități mă eliberez de griji. 

După părerea dvs., care sunt 
cele mai acute probleme cu care se 
confruntă  la ora actuală, comunitatea 
română din Serbia?

- Părerea mea este că nu avem 
atâtea probleme pe relația - Serbia și 
minoritățile. Problemele se a� ă chiar 
în cadrul minorităților naționale. Eu, 
niciodată nu m-am simțit ca minoritate, 
ci ca om.  În Voivodina avem toate 
drepturile, dar ca minoritari ar trebuie 
să � m mai energici. Să colaborăm și 
să ne susținem reciproc, să nu stârnim 
dezbinări. Colaborarea este foarte 
importantă și de la oricine se poate 
învăța ceva nou.

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

- Mă bucur că foarte mulți tineri 
lucrează astăzi în mass-media și cred că 
suntem bine informați. Deși, uneori ne 
lipsește limba pur-literară în mijloacele 
de informare. Nu este su� cent ca cineva 
să termine o facultate și să obțină un titlu. 
Limba se schimbă permanent și trebuie 
să � e la curent cu tendințele vremii. Am 
avem un număr mare de ziare. Pe lângă 
„Libertatea”, mai avem reviste pentru 
copii și tineret. Am colaborat ani în șir 
cu revista pentru copii în limba română, 
unde am avut  rubrici din gramatică, 
literatură, de divertisment... Îmi pare rău 
că azi lumea citește mai puțin. Iar cititul 
ne ajută să înțelegem viața mai bine.

T.S. 

PROF. ELENA LELEA: 

 „CITITUL NE AJUTĂ SĂ ÎNȚELEGEM VIAȚA MAI BINE“ 

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

Profesoara Elena Lelea  este un om de mare valoare, un 
profesionist desăvârşit, un su� et generos, un exemplu de 
dăruire și energie pozitivă, care merită toată aprecierea 
noastră.

A fost, peste trei decenii, profesor de limba română la 
Ș.G. ,,Coriolan Doban” din Coștei, unde a promovat limba 
și literatura română, tradiția și cultura poporului român, 
respectând și tradiția poporului majoritar. Generațiile 
de elevi care au avut-o ca profesoară se pot mândri cu o 
cunoșatere bună a limbii literare și cu o educație aleasă. 
Pe lângă munca de pedagog, profesoara Elena Lelea s-a 
implicat şi în activităţile culturale la societăţile ,,Mihai 
Eminescu” din Coștei, ,,Petru Albu” din Vârșeț (astăzi 
,,Luceafărul”) și la renumitul cor orăşenesc ,,As”.

A organizat cu suces concursuri școlare, întreceri la 
limba și literature română, recitaluri, șezători literare, și-a 
dat contribuția la formarea Comunității Românilor din 
fosta Iugoslavie, a fost unul dintre inițiatorii Olimpiadei 
de Limba Română, și-a fãcut cu dăruire sarcinile pe i le-am 
impus postul de director al şcolii din Coștei.
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Туристичка организација Града Вршца 

(ТОВ) приређује 8. Изложбу празничне 
трпезе, домаће радиности, сувенира и 
разних ђаконија у време слава, Божића 
и Нове године, под називом “Празничне 
ђаконије”. Манифестација ће се одржати 
9. децембра, у Хотелу Србија, а свечано 
отварање  је у 11 часова. 

-Празничне ђаконије представљају 
својеврсну изложбу празничне трпезе, 
домаће радиности, сувенира и разних 
ђаконија, објашњава организатор ТОВ. 
Манифестација овог типа осмишљена је 
као изложба хране и то баш у време слава, 
Божића и дочека Нове године са циљем 
упознавања посетилаца са старим јелима 
нашег подручја.  Циљ изложбе је промоција 
културе и традиције Војводине и осталих 
крајева Србије. 

Манифестација сваке године угости 
више од 60 излагача из Вршца и околине, 
али и из целе Србије. Тако ће бити и ове 
године. 

-Пријавило нам се 69 излагачи, што 
је пун капацитет, додају у Туристичкој 
организацији Града Вршца. Излагачи 
нам  долазе из Вршца, Гудурице, Избишта, 
Павлиша, Уљме, Алибунара, Банатског 
Карловца, Банатског Новог Села, 
Пландишта, Старог Леца, Велике Греде, 
Србобрана, Новог Сада, Крагујевца и  
Банатског Карађорђева.

Богату изложбу у великој сали 
Хотела Србија посети више од 2.500 
заинтересованих грађана и свако од 
њих пронађе нешто по свом укусу. На 
штандовима има свега, од кулинарских 
специјалитета, посебно ђаконија које се 
припремају за славске и празничне трпезе, 
до доброг вина, новогодишњих украса... У 

оквиру манифестације биће организовано 
и такмичење славских колача - Најлепши 
славски колач. 

-Поводом празничне изложбе отворен је 
конкурс  за децу, под називом “Новогодишње 
честитке”, најављују организатори. Ученици 
основних школа у Вршцу, узраста од првог 
до четвртог разреда, на часовима ликовне 
културе креираће новогодишње честитке 
и тако учествовати у такмичењу за избор 
најлепше честитке. Наградићемо 20 
честитки, а победничка ће бити званична 
Новогодишња честитка Туристичке 
организације Вршац. Путем ње ћемо 
свим нашим пословним партнерима и 
колегама честитати предстојеће Божићне и 
Новогодишње празнике. 

Према речима органзатора, у оквиру 
манифестације биће промовисано и ново 
штампано издање „Банатски колачићи“. Реч 
је о новој брошури у низу публикација која 
се бави промоцијом гастрономске понуде 
Баната. 

-Издања која су до сада била примећена 
и награђивана су „Банатски кувар“, 
„Зимница“, „Банатски сиреви“ и „Банатски 
напици“, подсећају из ТОВ-а. 

На „Празничним ђаконијама“, 
манифестацији изложбеног и продајног 

карактера,  неће изостатит ни богат музички 

програм. Посетиоцима ће се представити 
ученици вршачке Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“, као  и фоклорни 
ансамбли вршачких културно- 
уметничких друштава. 

Из Туристичке организације Града 

Вршца позивају Вршчане да посете 
овогодишње, осме по реду „Празничне 
ђаконије“ и поручују да гарантују 
добар провод.

Ј.Е.

У оквиру глобалне, светске 
кампање „16 дана активизма 
против насиља према женама“, 
пројекат који у Србији реализује 
Центар за подршку женама 
из Кикинде у сарадњи са 
Академијом женског лидерства, 
а под покровитељством 
Уједињених нација и Владе 
Републике Србије – подржан 
од Владе Шведске, биће 
представљен и у Вршцу кроз 
неколико активности. 

Након трибине под називом 
„Закуцај и отвориће ти се – 
водич добре праксе у системској 
заштити и  превенцији насиља 
према женама и девојчицама“, за 
недељу 10. децембра планиран 
је хуманитарни концерт за 
штићенике белоцркванског 
Дома за незбринуту децу, 
у организацији Академије 

женског лидерства у сарадњи 
са организацијом „Едуакција”. 
Концерт ће бити одржан од 20 

часова у Лондон пабу, а обухвата 
наступ бенда „Блек кет“ и џем-
сешн свирку вршачких музичара. 

Програмски наставак акције 
„16 дана активизма против 
насиља према женама“ огледаће 

се у циклусу радионица под 
називом „Без насиља молим“, 
преузетих са недавно одржане 
истоимене трибине, које ће 
се одржавати у Гимназији 
„Борислав Петров Браца од 
понедељка 11. децембра. 

Све акције пратиће подела 
едукативног материјала и 
женског стрипа „Феминус 
луденс“, ауторке Марије Добрић, 
а такође ће бити организовани 
и живи преноси на јутјуб каналу 
АЖЛ-а. 

Глобалну, светску кампању 
„16 дана активизма против 
насиља над женама“ обележава 
1.700 организација у преко 
100 држава света. Започета је 
25. новембра Међународним 
даном борбе против насиља 
над женама, а завршава се 
10. децембра Међународним 
даном људских права. 
Кампања обухвата још три 
значајна светска датума: 1. 
децембар – Светски дан борбе 
против АИДС-а, 3. децембар 
– Међународни дан особа са 
инвалидитетом и 6. децембар 
– Годишњицу Монтреалског 
масакра. 

ТРИБИНЕ И РАДИОНИЦЕ У ВРШЦУ У ОКВИРУ КАМПАЊЕ 

„16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ 
НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА“ 

оквиру манифестације биће организовано карактера,  неће изостатит ни богат музички 

ИЗЛОЖБА ПРАЗНИЧНЕ ТРПЕЗЕ, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, СУВЕНИРА И РАЗНИХ ЂАКОНИЈА

У СУБОТУ “ПРАЗНИЧНЕ 
ЂАКОНИЈЕ” У ХОТЕЛУ СРБИЈА

Вршац ће наредног викенда 
угостити значајна имена из света 
биодинамичке пољопривреде, са 
акцентом на виноградарство. Реч је о 
Годишњој  конференцији Удружења за 
биодинамичку пољопривреду Србије 
која ће бити одржана у свечаној сали 
Градске куће, од 8. до 10. децембра. 

Тема конференције је 
“Биодинамичко виноградарство  
- могућности и изазови”, а међу 

предавачима биће ауторитети 
из области биодинамичког 
виноградарства. Најеминентнији 
међу њима свакако су Николас Џоли 
(Nicolas Joly) из Француске и Монти 
Валдин (Monty Waldin) из Велике 
Британије. 

Валдин ће говорити о препаратима, 
компосту, коришћењу машина, 
корову, као и прављењу вина. Уз 
излагања осталих стручњака, биће 

представљено српско издање „Шта 
је биодинамичко вино“ аутора 
Николаса Џолија, а присутни ће бити 
у прилици и да погледају дански филм 
о биодинамичкој пољопривреди.

Свечано отварање конференције 
под називом “Биодинамичко 
виноградарство - могућности и 
изазови” заказано је за петак, 8. 
децембар, у 16 часова.

Ј.Е.

GODIŠNJA KONFERENCIJA 8 - 10. DECEMBRA 2017

“BIODINAMIČKO VINOGRADARSTVO –
MOGUĆNOSTI I IZAZOVI”

Svečana sala SO ”Vršac”

Petak, 8. decembar 2017.
.....................................................................................

16.00 – Otvaranje 
16.15 – Konverzija i sertifikacija organskih 

vinograda (sert. kuća TMS)
17.00 – Moj vinograd – Aci Urbajs, Slovenija
17.45 – Pauza
18.00 – Moj vinograd – Bojan Baša,   

Fruška Gora
18.45 – Pauza
19.00 – Korišćenje BD preparata u vinogra-

darstvu 

Subota, 9. decembar 2017.
.....................................................................................

08.00 – Predstavljanje srpskog izdanja ”Šta je 
biodinamičko vino” od Nicolas Joly

08.15 – Nicolas Joly
 – BD vinogradarstvo kao povratak 

istinskom značenju AOC;
 – Kako doći do željenih rezultata kroz 

razumevanje sistema koji nose život;
 – pitanja
12.00 – Pauza
13.30 – Nicolas Joly
14.15 – Pauza
14.30 – Moj vinograd – Don McCulogh, 

Fruška Gora
15.15 – Pauza
15.30 – Nicolas Joly
19.30 – Pauza
20.30 – Prikazivanje danskog filma o BD 

poljoprivredi i nakon projekcije 
razgovor

Nedelja, 10. decembar 2017.
.....................................................................................

08.30 – Monty Waldin
 – Korak po korak u BD vinogradarstvo – 

preparati, kompost, itd.
 – korišćenje mašina, zatravljivanja, 

korova, itd.
 – pravljenje vina
 – globalni trendovi – Alzas, Austrija, 

Kalifornija, itd.

Predavači: 
Nicolas Joly – iz Francuske, svetski autoritet za 
BD vinarstvo, autor nekoliko svetskih bestselera iz 
oblasti vinogradarstva, vlasnik vinograda Coulee 
de Serrant koji postoji od 12.veka.

Monty Waldin – iz Velike Britanije, svetski au-
toritet za BD vinarstvo, autor nekoliko svetskih 
bestselera iz oblasti vinogradarstva.

.....................................................................................
KOTIZACIJA: 10 eura

.....................................................................................
Organizator Udruzenje za

biodinamicku poljoprivredu Srbije

ВРШАЦ ДОМАЋИН КОНФЕРЕНЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗА БИОДИНАМИЧКУ ПОЉОПРИВРЕДУ СРБИЈЕ

“БИОДИНАМИЧКО ВИНОГРАДАРСТВО - 
МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ” 
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У понедељак је Удружење 
„Тачка сусретања“ у „Салону код 
Порте“ приредило дружење 
са Александром Диклићем, 
аутором књига: „Београд, 
вечити град, сентиментално 
путовање кроз историју“ (2013) 
и „100 сенки над Београдом“ 
(2017). Поред аутора, у вечери 
су учествовали и Часлав 
Васић, историчар, Марија 
Васић Каначки, професорка 
књижевности, као и Певачка 
група „Исток десет“. 

Александар Диклић је аутор 
телевизијског серијала „Београд 
— вечити град“, који је у оквиру 
своје продукцијске куће 
Скордиск стварао пуне 4 године. 
Чак 27 епизода у трајању од 45 
до 60 минута, воде у далеку 
историју српске престонице. Уз 
асистенцију Немање Радуловића 
(монтажа, камера, анимација, 
фотографија), серијал су 
ангажовањем помогли спикери 
Горан Стојић и Жарко Обрачевић. 
У овом серијалу аутор приказује 
историју родног града, од 
периода неолита, до данашњих 
дана. Године 2013. у издању 
РТС-а и Скордиск-а, објављена 
је, данас већ култна књига, 
„Београд вечити град“, која је до 
августа 2017. године доживела 
своје 24. издање, и остварила 
незапамћену популарност и 

позитивне критике стручне 
јавности и публике. 

Серијал „100 сенки над 
Београдом“ је ново ауторско 
дело Александра Диклића, 
које садржи 100 телевизијских 
емисија о биографијама људи 
који су обележили историју 
Београда, а јуна ове године 
објављена је и истоимена књига. 

Александар Диклић је 
учествовао у продукцији 
већег броја разних пројеката 
популарне музике. Уз 
асистенцију београдског 
продуцента и блиског 

пријатеља, Милоша Павловића, 
самостално је компоновао и 
реализовао инструментални 
албум „Моја Александрија“. 
Албум је објавила београдска 
издавачка кућа „Комуна“, 1997. 
године. Диклић је са својом 
нумером „Јерусалим, Цариград, 
Београд“, уврштен у антологију 
југословенске инстументалне 
музике „Океан“, у издању 
Сити рекордса. Добитник је 
престижне Награде Града 
Београда, награде Београдски 
победник, као и награде Златни 
хит либер 2014. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ГОСТОВАЊЕ АЛЕКСАНДРА ДИКЛИЋА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ПРЕДСТАВЉЕНЕ КУЛТНЕ 
КЊИГЕ О ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА 

 У Градској библиотеци у Вршцу 
отворен је ЕУтека кутак, посебно 
опремљен део библиотеке 
намењен информисању грађана 
о Европској унији. Градска 
библиотека у Вршцу прикључила 
се овом пројекту заједно са 45 
других библиотека у Србији 
и пуноправни је члан ове 
мреже. Цео пројекат финансира 
Делегација Европске уније у 
Србији. 

ЕУтека кутак чине публикације 
о Европској унији и рачунар са 
бројним додатним садржајима 
који су корисни за боље 
упознавање Европе и Европске 
уније. Опрему, као и додатне 
садржаје у виду штампаних 
публикација и онлајн материјала 
донирала је Делегација Европске 
уније у Србији. 

Поред штампаних публикација 
о Европској унији, корисници 
су у могућности да користе 
многобројне садржаји доступне 
путем интернета, помоћу којих 

се грађани могу информисати 
о свим питањима везаним за 
Европску унију, од тога шта 
значе поједина преговарачка 
поглавља, како заједница 
функционише, које су обавезе 
чланица, а ту се такође налазе и 
прецизна упутства за коришћење 
фондова ЕУ за предузетнике, 
пољопривреднике, медије, као 
и за друге области. Студенти 
и ученици могу пронаћи 
информације о начинима 

школовања у земљама Европске 
уније, као и могућим начинима 
стипендирања. 

„ЕУТЕКА – ЕУ у вашој 
библиотеци“ је пројекат који 
има за циљ пружање конкретне 
подршке библиотекама широм 
Србије како би оне у својим 
срединама постале места за 
информисање грађана о темама 
које су у вези са ЕУ. У ЕУТЕКА 
мрежи је 48 библиотека широм 
Србије. 

У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
ВРШАЦ ОТВОРЕН ЕУТЕКА КУТАК
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„КАРАВАН ИГРЕ“ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ 

БАЛЕТСКИ ВИКЕНД У ВРШЦУ  
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Протеклог викенда, на сцени вршачког Народног 

позоришта „Стерија“, одржан је Балетски караван који 
предводи чувена балерина Аја Јунг. Вршац је један од 15 
градова у Србији, у којима се током децембра реализује 
пројекат „Караван игре“, током којег је публици свих 
генерација омогућено да присуствује представама, 
да прати филмски програм и презентације, открива 

уметничке фотографије из савремених продукција, 
слуша предавања о историји игре, новим кореографским 
поставкама, правилном и правовременом раду са 
балетским талентима, фестивалима игре у свету. 

Организатори пројекта су Национална фондација 
за уметничку игру и Београдски фестивал игре, 
уз подршку Фондације Арт Ментор из Луцерна и 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије. Циљ пројекта је да кроз уметничке 
програме у 15 одабраних градова у Србији, представи и 
промовише уметничку игру у периоду од септембра до 
децембра 2017. године. Похвале за организовање овог 
уметничког угођаја за све генерације иду и на рачун 
вршачког Народног позоришта “Стерија”.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ÉVADNYITÓ A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MAGYAR MME NAGYTERMÉBEN

Aranyplakettek a sokévnyi 
tevékenységért
Szombaton, november 25-

én, a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME tagsága évadnyi-

tót szervezett, mely keretében 
bemutatkoztak azon szakcso-
portok lelkes és tehetséges tag-
jai, akik a magyarság kultúrájá-
nak és hagyományának  ápolá-
sára és továbbéltetésére, a fi-
atalok nevelésére, valamint a 
nemzeti örökségek megőrzé-
sére törekednek.

A művelődési egyesület 
nagytermében szép számban 
megjelent közönséget Juhász 
Törköly Krisztina, az egyesü-
let elnök asszonya köszöntöt-
te, majd kiosztásra kerültek az 
aranyplakettek azon szemé-
lyeknek, akik az elmúlt évek 
során tevékenységükkel gaz-
dagították az egyesület fellé-

péseit és öregbítették az intéz-
mény hírnevét.

Díjat kaptak Kocsis Ilona, a 
vegyes kórus tagja, Somorai Pé-
ter, aki mintegy 10 éve aktívan 
tevékenykedik az egyesületen 
belül és a helybeli Szervó Mi-
hály Általános Iskola.

A színes művelődési mű-
sorban felléptek a Harmat-
csöpp és a Százszorszép táncs-
csoportok, a felnőtt és a Kis-
banda citerazenekar, a vegyes 
kórus, Rontó Kata és Szalma 
Árpád citeraszólisták, valamint 
Lázár-Dékány Dávid szavaló és 
Barta Mária népmesemondó.

A rendezvény alatt a jelen-
levők megtekinthették a hely-
beli amatőr képzőművészek 
(MAKK) legújabb tárlatát.

BORBÉLY TIVADAR 

MAGYAR TÜKÖR

Cserépalján a falusi 
nők nemzetközi napja 
alkalmájából
Az elmúlt vasárnap Cserá-

palyán azaz ma Crepaján 
a helybeli „Crepaljke” civil 
szervezet megemlékezett a 
falusi nők nemzetközi nap-
jára, valamint egyben a hely-
beli női szervezet megtar-
totta évadzáró ünnepségét. 

 Verica Tekijaški elnök 
asszony az ünnepi megnyi-
tón kiemelte, hogy ma jelen-
tős számukra ez az ünnep, 
mivel fennállásuknak egy-
éves évfordulójáról is meg-
emlékeznek egyben. Egy-
éves munkájuknak egy kiál-
lítással is adóztak, melyet a 
díszteremben tekinthettek 
meg a résztvevők, A szerve-
zet mely 2016. augusztus 8- 
án alakult meg ma ötvenhat 
tagot számlál. A szervezet 

keretében a irodalmi, festé-
szeti és kézimunka szakosz-
tály is tevékenykedik. 

 Erre az ünnepség-
re meghívtuk mindazo-
kat a szervezeteket akik-
kel együttműködtünk, 
többek között a muzslyai 
Klaster-fokus – Császár 
kert küldöttei is jelen vol-
tak. Ezenkívül jelen voltak 
a nagybecskereki Geronto-
lógiai központ klubjának 
a tagjai, valamint a Petőfi 
Sándor Magyar Művelődé-
si Egyesület képviselője is. 

 A vasárnap délután kez-
dődő ünnepség kellemes 
hangulatban, baráti kör-
ben telt el, és csak a késő 
esti órákban ért véget.

KÉP ÉS SZÖVEG- PRÉCZ ISTVÁN

EGYÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK CSERÉPALYÁN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA HÍREI-HÚSZÉVES JUMILEUMUKAT ÜNNEPLIK A HÁLÓ BOGOZÓI

A Háló bogozóinak és segítőinek évzáró találkozója
A húsz éves jubileumát ün-

neplő Délvidéki Háló bo-
gozóinak és segítőinek évzá-
ró találkozóját Nagybecskere-
ken tartották november 25-én.

Halmai Tibor, a Délvidéki Há-
ló vezetője köszöntőjében felhív-
ta a figyelmet arra, hogy az ün-
neplés és hálaadás mellett fon-
tos a továbblépés, egymás erősí-

tése. Feladatunk és küldetésünk, 
hogy szolgálatot tudjunk végez-
ni egyházunk, közösségeink szá-
mára, figyelembe véve jelenle-
gi helyzetünket, hangsúlyozta.

A küldetés volt a vezérfo-
nala a találkozót záró ünnepi 
szentmise szónokának, Elias 
Ohoiledwarin SVD  atyának 
is, aki Vreckó Ferenc atyával 
mutatta be a legszentebb ál-
dozatot.

Az összejövetel keretében 
volt visszatekintés az elmúlt 
év hálós eseményeire, megfo-
galmazódtak a tervek a helyi, 
regionális és Kárpát-meden-
cei találkozók szervezésére és 
azokon való részvételre.

Együtt lenni, utazni nagyon 
jó, nagy élmény számomra a 
közös szervezés és a közös uta-
zás, mert ezáltal is megtapasz-
talhatjuk, fontosak vagyunk 
egymás számára, fontosak va-
gyunk a Háló számára – hívta 
fel a bogozók figyelmét Hal-
mai Tibor.

MIKULÁS A PETŐFIBEN

A KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK KONFERENCIÁJA

Don Bosco Családok Egyesülete hírei
Muzslyán tartotta meg a 

Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége őszi 
konferenciáját november 17-19 
között. A történelmi Magyar-
ország szinte minden részéről 
jelen voltak a tagszervezetek 
képviselői. Pénteken este ba-
ráti beszélgetések folytak az 

Emmausz kollégiumban a csa-
ládról, a keresztény értékekről 
a családban, a megmaradásról.

A szombati konferencia is 
igen építő jellegű volt. A konfe-
renciát követően egy történelmi 
előadást hallhattak a jelenlevők.

Városnézés is volt, többek 
között a konferencia résztve-

vői meglátogatták a székesegy-
házat és a Szent István temp-
lomot is, ahol a Gyuris Lász-
ló plébános fogadta a vendé-
geket. Vasárnap Erzsébetlakon 
részt vettünk a búcsú szentmi-
sén, melyet Dr. Német László 
SVD megyéspüspök celebrált 
pap testvéreivel.

A VMSZ MUZSLYAI H.SZ.
JÓTÉKONYSÁGI 
MIKULÁS-BÁL

A VMSZ muzslyai helyi szervezete 
szombaton, december 9-én, 20 órai 
kezdettel jótékonysági Mikulás-
bált szervez a Muzslai Petőfi Sándor 
MME nagytermében. A belépőjegy 
ára 600 dinár, amely magába 
foglalja a vacsorát és az italt. A 
talpalávalót a TORONTÁL zenekar 
szolgáltatja. A tombola és az est 
bevételéből Mikulás-csomagokat 
ajándékoznak a muzslyai Hófehérke 
Óvoda növendékeinek.Érdeklődni 
a 064/202-47-88 telefonszámon 
lehet. B. TIVADAR

TETŐFELÚJÍTÁS

Megkezdődtek a tetőfelújítási 
munkálatok a Sonja Marinković Ált. 
Isk. épületén. A munkálatokhoz 
szúkséges pénzeszközöket az iskola 
a Tartományi Oktatási, Titkárásásg, 
a Vajdaság A T. oktatási és nevelési 
és a diákjóléti intézmények, 
valamint az iskoláskor előtti 
intézmények létesítményeinek 
újjáépítése, átépítése, szanálása 
és beruházásos karbantartása 
2017. évi finanszírozására és 
társfinanszírozására kiírt pályázatán 
biztosította. Erre a célra 4.000.000,00 
dinárt hagytak jóvá az iskola számára.
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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 

1146
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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
На продају реновирани дворишни 

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу са окућницом у 
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел. 
064/588-68-39.

Продајем2,5 ланца земље потез 
Кевериш, удара у асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-751.

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

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

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

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 

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 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.

Издајем једнособан 
намештен стан, дворишни и све 
засебно, комуналије засебно. 
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.

Издајем гарсоњеру, 
намештену, реновирану и лепо 
сређену, на Омладинском тргу, 
преко од Миленијума. Тел. 832-
867 и 064/1704-999.

Издајем једнособан 
намештен стан у Борчи, одлична 
локација студентима из Вршца. 
Повољно и коректно. Тел. 
063/890-98-96.

Издаје се празнане 
намештена  кућа од 120 м² са 
великим двориштем, гаражом 
за ауто на углу улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

Издајем гарсоњеру у центру 
Вршца са централним грејањем. 
Тел. 064/51-52-245.

Издајем једнособан стан, 
струја комуналије  све посебно, 
може брачни пар или самцима. 
Стан је одмах усељив. Тел. 807-
337 и 061/ 723-93-59.

Изнајмљујем  двособан, 
намештен стан у згради са 
централним грејањем на дужи 
рок. Телефон 064-20-32-712.

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

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.837-
631 и 064/280-56.

Хитно продајем кућу у Избишту 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/390-62-76.

Продаје се приземна кућа 
од 120 м², на плацу од 7 ари са 
улазом из две  улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

На продају двособан стан 86 
м² и два и по ланца земље удара 
у асфалтни пут Вршац-Влајковац, 
потез Кевериш. Тел. 062/511-751.

Продајем пољопривредно 
земљиште КО Уљма потес „Доње 
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 
76 ари и 28м², КО Уљма потес 
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м², 
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр. 
1452, друга класа, 74 ари и 98м². Тел. 
062/133-09-79.

Продајем стан од 46 м² у центру 
Вршца (С. Немање) И  издајем 
гарсоњеру опремљену у центру 
града. Тел. 061/249-11-61.

Продајем или мењам за 
Београд или Нови Сад спратну 
кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 
м², плац 5 ари, вода, гас, струја, 

канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35.

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631- и 
064/280-58-62.

Продајем дворишну 
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора 
(поред Комерцијалне банке) Тел. 
062/582-616.

Кућа, хитно, изузетно 
повољно, ул. Кајмакчаланска, 
10 мин до центра. Стамбени део 
77 м², плац 438 м², комплетна 
инфраструктура, за становање и 
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €. 
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 210 м² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11.

Продајем кућу, Скадарска 
66. Стамбени простор од 140 
м², помоћне просторије 45 м² у 
другом дворишту, башта, плин, 
канализација.Тел. 063/852-33-99.

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.

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 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

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

Издајем ненамештени  
једнособан стан у ужем центру 
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима. 
Информаије на тел. 062/15-76-553 у 
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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

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

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

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

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком билу  
– екстра повољноТел: 060/022-9643

Продајем 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 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 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. 060/03-02-111.

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. 

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 
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

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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ИСИДОР – МИЛЕ ВУЛЕТИН
Тог дана посетићемо његов гроб и положити цвеће.
Ожалошћени: супруга, син, ћерка, унук Давид и породица Јовановић.

У суботу, 9. децембра навршиће се година дана од смрти

IN MEMORIAM

Др. Бранко Ј. Вучковић
1933. - 2017.

Недавно, лепог новембарског дана вршачке 
јесени на измаку, напустио нас је заувек, 
познати неуропсихијатар, угледни суграђанин, 
интелектуалац и велики човек др. Бранко 
Вучковић. Испраћен је онако како је и живео: 
скромно, тихо, неприметно и достојанствено.

Др. Бранко Вучковић рођен је пре 84 
године у земљорадничкој породици у 
Великој Греди, селу настањеном претежно 
немачким живљем, а после Великог рата и 
досељеницима из Лике, Кордуна и Црне Горе. 
Био је најбољи ученик школе у свом родном 
месту. Завршио је Вршачку Гимназију, као један 
од најбољих у генерацији. Био је истакнути 
студент Медицинског факултета у Београду. 
Специјализирао је неуропсихијатрију и свој 
радни век углавном провео у вршачкој болници 
Др. Славољуб Бакаловић. Међу колегама био 
је цењем и поштован, а пацијентима је био 
више од пријатеља, више од родитеља – лечио 
им је душе.

Нећемо га више виђати како лаганим 
корацима шета вршачким улицама и трговима. 
Увек је био чист и уредан, примерено 
и прикладно обучен. Увек спреман да 
познаницима, пријатељима (и не само њима), 
пружи стручни савет. 

Остаће нам у сећању као искрен друг и 
пријатељ, врхунски професионалац-лекар и 
несебичан човек. Сећаћемо га се са поносом и 
поштовањем.

Нека му је лака земља и вечна слава!

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. 

Продајем електрични грил, 
роштиљ, француски, 3000 W, 
температура приликом печења до 
300Сº, димензија 40х40цм, дебљина 
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.

На продају бутан боца 10 
литара пуна, 2 канте за маст од 
50 и 30 литара, бицикл женски 
црвени, балконска врата дупло 
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Хитно купујем стари цреп 
Потисје- Кањижа тип-2, а поклањам 
полован намештај: мадраце, 
кревете, ормане, јоргане, кауче. 
Тел. 064/390-62-76 Избиште.

Симпов француски лежај 
„париска ноћ“ на продају. Одлично 
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по 
договору. Тел. 060/333-34-41.

Продајем оргинал Вилерове 
гоблене, патике „дијадора“ бр 
42, стару машину за шивење 
„Сингерицу“ и гаражна врата 
230х195 цм. Тел. 063/356-776.

На продају бутан боца од 10 л. 
пуна, цена 30 еура, женски бицикл 
марке „Партизан“, црвени, канте 
емајлиране за маст од 50 и 30 
литара црвене, палме саксијске 10 
и 15 година старе. Тел. 837-631 и 
064//280-58-62

Продајем балконска врата, 
дупло стакло „Словенијалес“ 
некоришћена. Тел. 013/837-631 
и 064/280-58-62.

Продајем половна, 
исправна, балконска 
врата“Словенијалес“, очувана 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60€. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, 
први власник, само лицима 
са дозволом. Цена 100€. Тел. 
064/123-17-56.

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

Потребна кућа за становање  
жени са двоје деце у Пландишту или 
у околини, за чување и одржавање. 
Тел. 062/872-72-04

РАЗНО
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.

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.

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 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, 

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
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 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 

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње странбе велика 
појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

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

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од аудиа 
100, са електроинсталацијом. 
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.

Продајем спаваћу собу 
„Бети“ и пећ на чврсто гориво, 
шамотна „Горење“. Тел. 805-
095.

Продајем “Самсунг“ колор 
телевизор исправан. Цена 30€. 
Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање 
цеви , за грађевинаре. Тел. 
837-631 и 064/280-58-62.

На продају ораси 
очишћени. Повољно. Тел. 
064/390-62-76.

Помагала бих у кућним 
пословима породици или 
старијој особи а може и чување 
деце. Тел. 061/67-101-77.

Продајем кауч, бицикл, 
хармонику, пећ на дрва, 
фрижидер, судоперу, писаћу 
машину, веш машину, ауто 
приколицу, зимске ауто гуме. 
Тел. 063/275-986. 

Ораси очишћени на продају 
поивољно. Тел. 064/390-62-76.

Усамљен девизни 
пензионер тражи слободну 
жену до 60 година ради 
упознавања и брака. Тел. 
064/330-70-27.

Продајем телевизор 
Самсунг, у исправном стању, 
цена по договору. Телефон 065-
57-15-014.

Продајем бојлер 10 л, 
фриз стојећи, веш машину, 
тепихе, бицикле, кауч, Симпо 
гарнитуру, врата  унутрашња, 
дечји џип, бебифон, пеглу за 
косу.  Тел. 065/80-31-606.

Продајем изузетно добро 
очуван дечји креветац „беби 
макс“ за дете до 6 год. са 
душеком, кључ и упутство за 

демонтажу и монтажу истог, 
мањи орман за књиге дим. 
130х90х42 цм и пластично буре 
од 120 л.Тел 806-527.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са 
лулама, исправна 3.500 
дин и сиву лексан плочу 
(за надстрешнице, терасе) 
дебљине 8мм, димензије 
2,10м х1м цена 1.500 дин. Тел. 
069/323-44-88.

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

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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одржана је Међународна 
манифестација под називом 
„Раванград вино фест“ („Ravangrad 
wine fest“) на којој су се успешно 
представили Туристичка организација 
Града  Вршца и вршачки вински 
подруми.

-Ове године три винарије су 
представиле винску традицију 
Вршца на  “Раванград ваин фесту” 
– међународном фестивалу вина и 
хране, наглашавају у Туристичкој 
организацијии Града Вршца. То су: 
Подрум купиновог вина „Таталовић“, 
власника Душана Таталовића, 
Винарија „Бахус“, породична винарија 
Ивана Милановића, из винског села 
Гудурице где се производи седам врста 
вина, а најпоноснији су на више пута 
награђиван Траминац. Уз поменуте 
винарије, успешан наступ имала 
је и Породична  винарија „Виник“ , 
власника Николе Цуцуља, банатског 
витеза вина, који је љубав, знање и 
традицију, преточио у  Вржоле вина.

Према речима вршачких 
туристичких радника, посетиоци 
су имали прилику да уживају у 
дегустацији вина вршачких винара 
који су већ годинама присутни на 
Међународном фестивалу вина и 

хране “Раванград вино фест”. Поменути 
фестивал посебно је значајан за 
винаре Вршца који на овај начин 
промовишу своја вина и представљају 
се публици овог краја.

- Настављена је заједничка сарадња 

и лепа винска прича два веома слична 
града, кажу у ТОВ-у.

 У оквиру овог догађаја, промовисане 
су предстојеће „Празничне ђаконије“  
и „Винофест“, манифестације сличног 
типа, које организује Туристичка 

организација  Вршац.  На “Раванград 
вино фесту” представљена је и 
целокупна туристичка понуда Вршца 
са акцентом на вински туризам.

Ј.Е.
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Општинско удружење 
инвалида рада Вршац 
приредило је пригодну 
свечаност и дружење како би 
обележили Међународни дан 
инвалида рада, 3. децембар, 
али и свој завидан јубилеј - 60 
година од оснивања Удружења 
инвалида рада у Вршцу. На 
почетку свечаности присутне 
чланове и госте поздравио је 
Ђурица Поповић, председник 
Општинског удружења инвалида 
рада Вршац, одајући почаст свим 
генерацијама које су допринеле 
континуитету у раду и опстанку 
овог вршачког удружења током 
протеклих шест деценија.

-Захвалимо се данас свим 
институцијама и појединцима 
који пружају подршку нашим 
активностима, рекао је Поповић. 
То су, пре свега, локална 
самоуправа Града Вршца, 
градоначелница Драгана 
Митровић, Татјана Николић, 
чланица Градског већа, али и 
Савез инвалида рада Војводине 
и њихова представница Славица 
Цветићанин. 

Чланица Већа Татјана Николић 
је честитала међународни 
празник и 6 деценија постојања 
члановима вршачког Удружења 
инвалида рада и, између осталог, 
рекла:

-Превазишли сте многе 
проблеме које сте раније имали, 
почев од оног са реституцијом 
зграде када сте остали без свог 
простора за рад. Подршку од 
стране града имаћете и ви и све 
наше организације које раде. 
Значајан допринос у унапређењу 
положаја особа са инвалидитетом, 
и положају наших пензионера, 
даје и ваша организација и ја се 
надам да ћемо сваку наредну 
годину и обележавање вашег 
празника дочекати у још већем 
броју и да ћете сви бити здрави и 
весели.

Чланица Извршног одбора 

Савеза инвалида рада Војводине 
Славица Цветићанин поздравила 
је присутне и пренела поздраве 
из покрајинске организације.

-Најлепше је кад уз нас имамо 
некога из локалне самоуправе, јер 
све што можемо да остваримо, то 
је са њима, рекла је Цветићанин. 
Зато треба да их поштујемо и 
ценимо, а ми смо ту да им кажемо 
шта је то што нам недостаје. 

Након кратког културно - 
забавног програма, представници 
Удружења уручили су захвалнице 
представницима вршачке 
градске власти, војвођанског 
Савеза инвалида рада, осталим 

институтцијама и појединцима 
који су им били подршка у бројним 
активностима. 

У оквиру свечаности, 
приређена је и изложба ликовних 
радова чланова Удружења, а 
плодове рада својих златних 
руку представиле су и чланице 
инвалида рада које су изложиле 
кулинарске специјалитете и 
предмете домаће радиности. 
Редовни излагач на оваквим 
изложбама је чланица Гертруда 
Вагнер која прави разне украсе од 
папира по којима је Вршчанима 
одавно већ добро позната.

Ј.Е.

ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ОБЕЛЕЖИЛО СВОЈ ДАН И ЈУБИЛЕЈ

60 ГОДИНА УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА

Вредан јубилеј - Чланови Удружења инвалида рада Вршац и гости на свечаности

Јзанимљиве и лепе рукотворине Гертруде Вагнер

ВРШЧАНИ НА 9. „RAVANGRAD WINE FEST“-У У СОМБОРУ

УСПЕШАН НАСТУП ТРИ 
ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

Похвале за купиново 
вино Подрума 

„Таталовић“
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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

Још кад је Јосиф II први пут био у Банату, затим 
још неколико пута, а најзад 1783. – вршачке 
општине молиле су, да се као „најстарије и прве 
општине у Банату“ удруже, и да им се подаре 
„нарочите слободе“. 23. новембра 1789. оне су 
обновиле своју заједничку молбу на ћесара 
Јосифа II иштући: 1. да се обе општине уједине; 2. 
почем је велики трошак око  издржавања новог 
магистрата, да буду увршћене у другу урбаријалну 
класу; 3. да саме закупљују урбаријална добра 
и регалне бенефиције на 30 година; 4. почем је 
општина имала мало својих земаља а нимало 
шуме, чијим би се  доходцима подмиривали 6-7000 
ф. велики општински потрошци, - да им се даду 
ерарне земље, а нарочито „мали рит“ и јабучке, 
куштиљске и ватинске општинске земље; и 5. да 
им се подаре привилеђије 1).

На сву прилику, услед држања овдашњег 
становништва о „последњем“ турском рату, ова 
молба удостојена је пажње на надлежном месту. 
Али смрт Јосифа II већ идуће године - спречила је, 
да се повољно реши. Отуда су обе општине, преко 
свог изасланика, Михаила Кормана, год. 1792., 
журиле за решење у Будиму и Бечу  2), но сад је 
опет била сметња смрт Леополда II.

Најзад, под краљем Фрањом II испуњене су жеље 
Вршчана. Пошто су, 1794. општински изасланици, 
Михал  Корман и Тимотије Кумановић, још једном 
одаслати у Беч 3),  12. септембра 1794. под бр. 
1257 издата је  дворска резолуција, којом је краљ 
Фрања II. решио: да се општине могу ујединити; 
да заједнички уживају  шуму и да је о заједничком 
трошку издржавају; да им се, уз умерену закупнину, 
издаје под закуп такозвани“велики“ и „мали“ рит 
заједно са општинским земљама некојих околних 
места, у колико ово не би било штетно по дотична 
места; да могу закупити урбаријална добра на 20 
година, а регалне бенифиције на 10 година, ради 
чега ће се склопити с њима уговор о закупу према 
повластицама, највишим местом одобренима 
и кр.угар. дворској комори обзнањенима; да се 
сачини план, по ком да се зготове привилегије и 
построји магистрат, и све ово, заједно са уговором, 
да се пошаље горе „ради највишег коначног 
решења“. Извршење овог највишег решења 
поверено је, преко кр. угар. Дворске коморе, 
коморској администрацији у Тамишграду 4).

Декрет, којим је пропраћено ово највише 
решење, послат је 8. октобра 1794. под бројем 

12.958 у Тамишград 5).
По овом  декрету 6) наводимо, између осталог, 

и то, да  Вршчанима никако није обећано 
„велико“ јабучко поље (532 ланца), већ „мало“ 
(212 ланаца), па и то тек условно. Напротив, 7122 
ланаца пространи  „велики рит“ остављен им је уз 
сразмерну закупнину, јер ерар није иначе знао шта 
би иначе с њим. Па тако је било и са 1200 ланаца 
пространим „малим ритом“. На молбу властелина  
Diez de Aux-a ова земља предата је њему да је засеје 
вирђинским духаном. Diez de Aux употребио је на 
ту цељ само 10 ланаца, а других 12 до 20 ланаца 
опет као сенокс, остало пак давао је у своју корист 
под закуп, без сваке одговорности према ерару. 
Но како је једном комисијом доказано, да ово 
земљиште никако није за културу духана, а притом 
га је и општина непрестано гонила, Diez de Aux 
изјави, да сво земљиште уступа општини. Отуда 
је ова позвата, да поседне мали рит, што је крајем 
јануара 1795. и извршено.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (100)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Препис молбе из архиве финан. 
Управе у Тамишграду, фасц.: “Werschetzer 
Regulirnng 1795. 

2) Општин. рачун. Срп. Вршца из 
год. 1792. у овдашњој варошкој архиви.

3) Општин. рачун. Срп. Вршца из 
год. 1794. у овдашњој варошкој архиви.

4) Препис споменуте дворске 
резолуције, у ововарош. архиви.

5) Инструкција тржишном 

магистрату из год. 1795, у ововарошкој 
архиви.

6) Храни се у архиви финансиј, 
управе у Таишграду, фасц.: “Werschetzer 
Regulirnng 1795.

XV ОДЕЉАК
1795 - 1804.

УДРУЖЕЊЕ ОБЕЈУ ОПШТИНА
Обе општине ишту да се удруже, да саме закупљују урбаријална добра. и т.д., и да им се оставе 

општинске земље околних места – Депутације, краљ Фрања II допушта све  – Удружење општина, 
организовање магистрата, који тражи привилегије и добија их 1804 – Јован Михал Корман – Скакавци – 

Регулирање  места – Топографија

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 438, 6. АВГУСТ  1999.

ПОСУДЕ ИЗ БРОНЗАНОГ ДОБА 
НА ТРГУ

Од како су почели радови на уређењу пешачке зоне на Тргу Саве 
Ковачевића, за радове који се тамо одвијају, поред грађевинара, 
живо су заинтресовани и археолози. Не случајно јер су претходна 
археолошка испитивања  показала да се ради о локацији која може 
да буде врло значајна.

Пре почетка радова на Тргу Завод за заштиту споменика културе 
из Панчева дао је услове који треба да се испуне, бар када је у 
питању археологија, сазнајемо од Марина Брамболића, археолога 
из Завода. Наш услов је био да се прате земљани радови и до сада 
смо утврдили да у свим отвореним рововима, а има их укупно пет, 
има археолошких  налаза и то на дубинама од шездесет сантиметара 
до 2,60 метара. Углавном се ради о керамичком посуђу, а пронађена 
је и једна цела чинија за коју се зна да потиче из бронзаног доба. 
И колега Барачки из вршачког Музеја налазио је својевремено на 
Тргу, у делу  иза парка, доста праисторијских посуда из бронзаног 
доба. Обиље налаза везано је и за турски период од краја 16. па до 
18. века.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24., БРОЈ 438, 6. АВГУСТ 1999.

УЧЕСТВУЈЕ 11 ЕКИПА 
Од 2. августа Вршац је домаћин овогодишњем екипном 

омладинском првенству Југославије у шаху. На старту се 
појавило 11 мушких екипа из целе земље, док женских нема 
уопште. 

Првенство је отворио Љубомир Илкић, потпредседник 
Скупштине АП Војводине, а потом је одмах одиграно и прво 
коло. Резултати су изгледали овако: Партизан (Београд) – Беко 
(Београд) 3:1; Раднички (Рудовци) – Ниш 0,5:3,5; Милиционар 
Шахматик (Београд) – Промоција (Н.Сад) 4:0, Радоња Бојовић 
( Никшић) – ЈАТ ( Београд) 3:1, Агроном (Н. Сад) – Хемичар 
(Неготин) 3:1.

У првом колу Униреа из Ритишева била је слободна. 
Интресантно је да међу учесницима нема екипе ШК „Бора 
Костић“ што указује на лош интерес младих Вршчана за ово 
такмичење, али општина ипак има свог представника у екипи 
Унирее из Ритишева. Игра се по швајцарском систему од 7 кола.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ПРОДУЖЕН ЖИВОТ СВЕМИРСКОЈ СОНДИ 

НАСА ПОСЛЕ 37 ГОДИНА 

ПОКРЕНУЛА ГЕНЕРАТОРЕ 
„ВОЈАЏЕРА 1” 

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Е баш вам хвала, Марко Видојковић 

2. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
3. Лепота – влогерски приручник 
с препорукама Јане Дачовић, Јана 
Дачовић 
4. Двадесет српских подела, Душан 
Ковачевић 
5. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић 

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

Егзипери 

2. Прича о Јангу, Урош Петровић и 
Алекса Гајић 

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

4. Испричај ми причу – Три прасета, 
Група аутора 

5. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

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

дан 

Након 37 година мировања у 
свемиру, четири генератора сонде 
„Војаџер 1”, најдаљег објекта који је 
створио човек, поново су укључена, 
саопштила је НАСА. Захваљујући овом 
подвигу „Војаџеру 1” ће се продужити 
живот за две до три године, истакла 
је Сузан Дод, руководилац пројекта у 
НАСА. 

Помоћу тих генератора „Војаџер 1” 
ће се окренути у смеру Земље како би 
његове антене могле да комуницирају 
с нашом планетом, преноси агенцијске 
извештаје ТВ Н1. Сонда „Војаџер 1”, која 
је од свог лансирања пре 40 година 

променила историју астрономије, 
путује кроз међузвездани простор 
брзином од готово 17 километара 
у секунди и тренутно је више од 21 
милијарду километара удаљена од 
Земље. 

Поновно укључивање генератора 
на тој удаљености било је, дакле, 
велики изазов. Да би то остварили, 
стручњаци НАСА су морали да „проуче 
рачунарске програме кодиране у 
језику који више није у употреби”, 
рекао је главни инжењер Крис Џонс. 

Научници су чекали 19 сати и 
35 минута да резултат њиховог 

истраживања брзином светлости 
пређе далеку удаљеност између сонде 
и наше планете, након чега су у среду 
закључили да је њихов задатак успео. 

Тако ће од јануара ова четири 
генератора радити као замена за 
генераторе за које су инжењери 
утврдили да од 2014. губе функцију. С 
обзиром на успех пројекта „Војаџера 
1”, НАСА планира да спроведе 
слично испитивање на „Војаџеру 2”, 
сестринској сонди, чији су генератори 
ипак у бољем стању. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА КОМУНИКАЦИЈУ 

ПРЕ 25 ГОДИНА 
  ПОСЛАТА 

ПРВА 
ЕС-ЕМ-ЕС ПОРУКА 

Пре 25 година, послата је прва 
порука са мобилног телефона, а њен 
аутор – британски стручњак за софтвер 
Нил Папворт – каже да, када је послао 
први Ес-Ем-Ес није имао представу да се 
ради о „монументалном догађају”. 

У Ес-Ем-Есу послатом 3. децембра 
1992. године писало је „Срећан Божић”, 
а Папворт, који сада живи у Канади, 
испричао је за руску агенцију ТАС да му 
је у време када је радио за компанију 
Сема Груп у Великој Британији додељен 
Ес-Ем-Ес пројекат који је рађен у 
партнерству са једним од њихових 

клијената, компанијом Водафон. 
Према његовим речима, сврха 

пројекта била је да омогући 
корисницима да имају само један 
уређан код себе, а не да носе телефон 
за позиве и пејџер за текстуалне поруке. 

„Чуо сам да су неки људи навикли да 
носе два уређаја, телефон и пејџер, и да 
ће им ова технологија омогућити да са 
собом носе само један уређај, телефон”, 
рекао је Папворт. 

Папворт је рекао да, након што су 
завршили тестирање унутар компаније, 
он се добровољно пријавио да буде 
део тима који ће отићи у канцеларију 

Водафона, инсталирати софтвер и 
помоћи им да га тестирају. 

После неколико месеци тестирања, 
од њега је, додао је, тражено да пошаље 
прву поруку и докаже да сервис ради. 

Папворт је рекао да тада није имао 
представу да је то био „монументални 
догађај”, као што то сада знамо. 

„Само сам мислио да је то био још 
један дан у канцеларији! Када је дошло 
време, укуцао сам број мобилног 
телефона пријемника и поруку „Срећан 
Божић” у компјутер и послао је. Историја 
је промењена!”, рекао је Папворт. 

Извор: Политика 
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У јесењем делу сезоне 
Војвођанске лиге исток Вршац 
јунајтед је са 33 освојена бода 
освојио друго место са реалним 
изгледима да се на пролеће бори за 
сам врх и промоцију у Српску лигу 
Војводина. Спортски директор 
Мирослав Бељин има много 
разлога за задовољство јер је клуб 
ове сезоне направио велики корак 
напред.

- Управа клуба направила је на 
почетку сезоне амбициозан план 
који је подразумевао деловање у три 
правца. Први је био усмерен на обнову 
инфраструктуре и побољшање 
услова за рад, што је подразумевало 
уређење главног терена Градског 
стадиона, почетак уређења помоћног 
терена, коришћење капацитета 
Центра Миленијум (теретане, сауне 
и медицинског центра) и набавку 
реквизита за тренинг. Други правац 
био је концентрација квалитета у 
млађим категоријама. Успели смо да 
оформимо одличан тим тренера који 
ради са свим категоријама играча. 
Формирана је  кадетска екипа која 
се тренутно налази на другом месту 
у Квалитетној лиги Војводине група 
Банат са великим изгледима да 
се пласира у плеј - оф, међу десет 
најбољих тимова у Војводини. Имамо 
25 дечака који су будућност клуба 
чиме реализујемо замисао да се 
ослањамо на играче из сопственог 

погона.  Оформљен је пионирски 
тим који игра Квалитетну лигу Баната, 
презадовољни смо радом тренера 
Милићевића, екипа се налази у 
средини табеле иако су дечаци млађи 
годину дана од конкуренције.  Имамо 
и предпионире, као и све селекције 
играча до 2012. годишта који ће се 
такмичити у Мини - макси лиги. Трећи 
правац био је јасан циљ сениорског 
тима, пласман у врх табеле по 
могућству и освајање првог места. 

Који су проблеми на које сте 
наилазили током јесењег дела 
сезона и реализације дела плана 
који се односи на сениорски погон?

- Имајући у виду да смо екипи 
прикључили неколико младих 
играча, да је ангажован млад тренер 
који је искуство стицао у вишем рангу 
такмичења па је било потребно да 
своје фудбалске критеријуме спусти, 
рекао бих да смо мало каснили 
са почетком. Испоставило се да је 
постављање тренера Мијаиловића 
на место шефа стручног штаба био 
пун погодак, иако већина играча 
није навикла на континуиран рад уз 
константан резултатски притисак.

Следи зимска пауза. Какав је 
план до почетка пролећног дела 
сезоне?

- Предстоји нам период у којем 
ћемо анализирати јесењи део 
сезоне, како са стручног тако 
и са финансијског аспекта. Сем 

тога, пред нама је организација 
Скупштине клуба. Успели смо да 
измиримо све обавезе према нашим 
стручним лицима, према фудбалској 
организацији и могу да кажем да на 
данашњи дан Вршац јунајтед нема 
никаквих дуговања. 

ФУД БА Л

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО

Партизан (У) -  Црвена звезда  4 : 2
Војводина (С) -  Борац (Ст) 0 : 1
Војводина (Цр) – БАК  1 : 0
Дунав - Слога (БНС)   2 : 0
Вултурул  - Јединство (В)   1 : 1
Стрела  - Јединство Стевић  4 : 0
Војводина (ЦЦ) - Југославија   5 : 0
Раднички (Б) - Долина   0 : 1

                                      ТАБЕЛА
1.БАК   15        13  0            2  39
2.Долина   15        12  1            2  37
3.Борац (Ст)  15         9  4            2  31
4.Партизан (У)  15         8  3            4  27
5.Слога (БНС)  15         8  1            6  25
6.Војводина (Цр)  15         7  3            5  24
7.Војводина (С)  15         6  3             6  21
8.Раднички (Б)  15         6  2             7  20
9.Стрела   15         5  5             5  20
10.Јединство (В)  15         5  4             6  19
11.Јединство Стевић 15         4  4             7  16
12.Вултурул  15         4  3             8  15
13.Црвена звезда  15         3  3             9  12
14.Војводина (ЦЦ)  15         2  5             8  11
15.Дунав   15         2  5             8  11
16.Југославија  15         2  2           11   8

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 15. КОЛО

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

ТАБЕЛА
1.Кикинда 1909  15        10  3             2  33
2.Вршац јунајтед  15        10  3             2  33
3.Козара   15         8  4            3  28
4.Слобода (НК)  15         8  3            4  27
5.Војводина 1928  15         7  3            5  24
6.Јединство (БК)  15         7  2            6  23
7.Будућност  15         7  2            6  23
8.Младост (О)  15         6  4            5  22
9.Слога   15         6  1            8  19
10.Бегеј   15         5  3            7  18
11.Пролетер  15         5  3            7  18
12.ЖАК   15         5  2            8  17
13.Јединство (НБ)  15         5  2            8  17
14.Раднички (К)  15         4  3            8  15
15.Раднички (С)  15         3  5            7  14
16.Полет   15        2  1           12   7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО

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

ТАБЕЛА
1.Полет   13          9  2             2  29
2.Будућност (А)  13          8  3             2  27
3.Потпорањ  13          8  1             4  25
4.Шевац   13          8  1             4  25
5.Хајдучица  13          7  2             4  23
6.Добрица   13          7  2             4  23
7.Борац (ВС)  13         7  1             5  22
8.Ратар   13          6  3             4  21
9.Борац (ВГ)  13          6  1             6  19
10.Партизан (К)  13          5  2             6  17
11.Караш (К)  13          4  1             8  13
12.Владимировац  13          2  1            10   7
13.Виноградар (-1)  13          1  3              9   5
14.Јаношик  13          1  1             11   4

Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 
200, судије: Панић (Београд), Лазаревић 
(Београд), Блажон (Рума), стрелци: 
Богдановић у 5. и 23, Рашић у 10, Лукач у 
31, Јанковић у 38, Везмар у 39. минуту из 
пенала за Форум, Ђорђевић у 19, Крстић 
у 26. и 27 и Ценић у 35. минуту за Винтер 
спорт

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, ВЕЗМАР, 
БОГДАНОВИЋ, ЈАНКОВИЋ, С.МИЛОВАЦ, 

Јованов, Анђелковић, Жеравица, 
Борковић, Рашић, Б. Миловац, Радуловић, 
Лукач.

ВИТЕР СПОРТ: ПАВЛОВИЋ, СТАНКОВИЋ, 
ЦЕНИЋ, ЂЕЛИЋ, ЂОРЂЕВИЋ, Стефановић, 
Ристић, Станковић, Јанковић, Миљковић, 
Крстић, Младеновић, Душанић.

У изванредном мечу у Миленијуму 
Вршчани су савладали још једног великог 
фаворита и пробили се у горњи део табеле. 
Форум је до петог узастопног тријумфа 
водио сјајни Марко Богдановић, стрелац 
два поготка, луцидан асистент и иницијатор 
великог броја опасних напада. Изабраници 
тренера Ненада Варађана су већ на почетку 
меча стекли два гола предности, али то није 
било довољно да мирно оду на одмор јер је 
у претпоследњем минуту првог дела мрежу 
одличног Морариуа затресао Ђорђевић. 
У наставку, Богдановић је поново увећао 
предност на два гола разлике, али је најбољи 
играч нишког тима Крстић, са два гола за 
два минута донео резултатску равнотежу. 
Чинило се да ће се меч завршити поделом 
бодова када је капитен Вршчана Везмар 
сјајно проиграо Јанковића који шаље лопту 
у ракље за 5:4. Тријумф Форума потврдио 
је Везмар из пенала после прекршаја у 

шестерцу голмана Павловића.
- Целе недеље смо се спремали и веровали 

у себе да можемо да победимо једну од 
најбољих, ако не и најбољу екипу у лиги. 
Добро смо отворили утакмицу и повели са 
2:0,наравно није било лако да се одбранимо 
до полувремена и примамо један гол после 
лоше интервенције целе екипе. Срећом, 
и друго полувреме смо почели одлично, 
али опет се показало да у футсаллу никад 
нисте сигурни чак ни када имате убедљиву 
предност.  Поново смо себи дозволили 
да за два минута примамо два гола, после 
тога код 4:4 изгледало је да смо и ми и они 
задовољни бодом. Ипак, имали смо довољно 
снаге и концентрације у финишу, честитам 
својим играчима и морам да истакнем да 
су искуснији играчи поднели већи терет, а 
посебно ме радујеигра  младог Миловца који 
је показао да је лепа будућност пред њим и 
да може имати озбиљну каријеру, рекао је 
шеф стручног штаба Форума Ненад Варађан.

ФОРУМ НАСТАВИО СЕРИЈУ ПОБЕДА У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ РУШЕ ФАВОРИТЕ
ФОРУМ – ВИНТЕР СПОРТ 6:4 (2:1)

ФУ ТС А Л

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 10. КОЛО
Форум -  Винтер спорт   6 : 4
Сопот  - Ивањица   5 : 4
САС -  Економист   2 : 1
Српска – Пожаревац   6 : 3
Викинг – Врање   2 : 7
Пут-инж. - Металац   2 : 5

1.Сопот   10           7  0             3  21
2.САС   10           7  0             3  21
3.Врање   10           6  1             3  19
4.Ивањица   10           6  0             4  18
5.Винтер спорт  10           6  0             4  18
6.Форум   10           5  2             3  17
7.Металац Колорадо 10           5  1             4  16
8.Пожаревац  10           5  1             4  16
9.Српска   10           3  2             5  11
10.Економист  10           3  0             7   9
11.Пут-инжењеринг  10           2  1             7   7
12.Викинг    10           1  0             9   3

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОДИГРАО ЈЕДНУ ОД НАЈБОЉИХ ПОЛУСЕЗОНА У КЛУПСКОЈ ИСТОРИЈИ

РАЗВОЈ У ТРИ ПРАВЦА

Успешна јесен: Мирослав Бељин

Играч одлуке: Марко Богдановић
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М Л А Д О С Т : М а т е с , 
Константинов 1, Костић 3, 
Н. Раковић 1, Бегенишић 6, 
Барна, Ћосић 7, Д. Раковић 
5, Вит 4, Петровић, Бранков 
2, Велковски 3, Бероња, З. 
Јовановић 2, К. Јовановић, 
Вишацки.

Б. КАРЛОВАЦ: Ђурић, Јефтић, 
Танасковић 2, Вилотијевић 
3, Ћирковић 3, Фатуровић, 
Ђекић 1, П. Јокић 5, И. Јокић, 
Камберовић 2, Ђорђевић 3, 

Савић, Мрвош 7, Јовановић.
Вршачки рукометаши су у 

најбољој утакмици у јесењем 
делу дошли до победе против 
комшија из Банатског Карловца 
и побегли са дна табеле. 
Најефикаснији у тиму Младости 
био је млади Вељко Ћосић, уз 
њега врло добру партију пружио 
је искусни Бане Бегенишић, док је 
у редовима Карловчана најбољи 
био Вршчанин Сањин Мрвош.

СПОРТ

Шпортна дворана 
Рогашка Слатина, судије: 
Паић, Роглић, Крстевски, 
гледалаца 300

РОГАШКА: Косић 8, 
Дејвис 14, Зајко, Ђурановић 
8, Фокс 13, Вујачић 3, 
Николић 16, Батур 4, Пајић 
14, Шантељ 4, Дробњак 11.

ВРШАЦ: Митровић 3, 
Глишић 12, Кутлешић 12, 
Мунижаба, Вељковић 8, 
Јововић, Узелац, Савовић 
5, Остојић 15, Симеуновић 
17.

Вршчани нису успели 
да забележе победу у 8. 

колу АБА 2 лиге у Рогашкој 
Слатини где је домаћин био 
бољи у свим елементима 
игре и заслужено славио. 
Изабраници тренера 
Ђокића у читавом току 
меча нису успели да дођу 
до своје препознатљиве 
игре, а почетком треће 
четвртине имали су 
чак седам минута без 
поена у којем је домаћи 
тим направио серију 
17:0 и решио питање 
победника. У тиму Вршцу 
најефикаснији су били 
Симеуновић, Кутлешић и 

Глишић док је тим Рогашке 
имао изузетно шутерско 
расположење, убацио 
чак 14 тројки и имао пет 
двоцифрених стрелаца.

- Поново нам се понавља 
прича да слабо почнемо 
па трошимо велику 
енергију да се резултатски 
приближимо. Имамо муке 
са повредама и болестима 
па је све то знатно теже. 
Рогашка је одиграла 
фантастичан меч, честитам 

им им и захваљујем се на 
гостопримству, изјавио 
је после меча тренер 
Владимир Ђокић.

Душан Куткешић није 
био превише расположен 
за причу.

- Тежак пораз за нас, 
слабо смо почели и стално 
били у заостатку. Покушали 
смо да се приближимо, али 
разлика је била превелика. 
Честитам домаћину.

ПОРАЗ ВРШЧАНА У АБА 2 ЛИГИ

ЛОШ ДАН У РОГАШКОЈ СЛАТИНИ
РОГАШКА - ВРШАЦ 95:72 (26:13, 28:25, 18:12, 23:22)

КО Ш А Р К А

РУ КО М Е Т

 ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ САВЛАДАЛИ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ У ПОСЛЕДЊЕМ 
КОЛУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ У ПРВОЈ ЛИГИ СЕВЕР 

ПРВЕНАЦ МЛАДОСТИ
МЛАДОСТ - БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 34:26 (19:14)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО
ОКК Београд - Вршац   84 : 71
Војводина – Металац   103 : 87
Спартак – Дyнамиц   87 : 88
Борац - ККК Раднички   97 : 64
Златибор - Младост Адмирал  85 : 79
Слога - Дунав   69 : 57
Тамиш - Беовук 72    93 : 85

1.Динамик   10         8  2  18
2.Металац   10         7  3  17
3.Спартак   10         7  3  17
4.Борац   9            7  2  16
5.Тамиш   10         6  4  16
6.Вршац   9            6  3  15
7.ОКК Београд  10          5  5  15
8.Беовук 72  10          5  5  15
9.Златибор   9             5  4  14
10.Младост  10          4  6  14
11.Војводина  10           4  6  14
12.Дунав   9              3  6  12
13.Слога   10           1  9  11
14.Раднички  10           0  10  10

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  9. КОЛО

Бор - Вршац   93 : 49
Беочин - Врбас Медела  67 : 62
Шабац – Шумадија  119 : 72
Црвена звезда – Краљево  91 : 57
Партизан 1953 – Студент 86 : 76
Спартак - Радивој Кораћ  66 : 75

1.Црвена звезда  9  9  0  18
2.Партизан 1953  9  8  1  17
3.Радивој Кораћ  9  7  2  16
4.Студент   9  5  4  14
5.Краљево   9  5  4  14
6.Врбас Медела  9  5  4  14
7.Бор   9  4  5  13
8.Шабац   9  4  5  13
9.Беочин   9  4  5  13
10.Спартак   9  1  8  10
11.Шумадија  9  1  8  10
12.Вршац   9  1  8  10

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 11. КОЛО

Младост (В) - Б. Карловац   34 : 26
Младост ТСК - Срем СМ       30 : 21
Сивац 69 – Апатин    30 : 26
Јабука – Долово    29 : 20
Херцеговина - Ц. звезда        36 : 30

1.Лавови БП  10          9  0  1  18
2.Јабука   10          8  0  2  16
3.Сивац 69   10          7  1  2  15
4.Ц. звезда   10          6  0  4  12
5.Младост ТСК  10          6  0  4  12
6.Апатин   10          5  0  5  10
7.Херцеговина  10          5  0  5  10
8.Долово   10          3  2  5   8
9.Б. Карловац 10          2  1  7   5
10.Младост (В)  10          1  0  9   2
11.Срем СМ   10          1  0  9   2

ПРВА Б ЛИГА 8. КОЛО

Нови Сад – Баваниште  3 : 2
Срем Итон – Дубочица  0 : 3
Банат - Тимок    1 : 3
Т. Витезови - Борац  2 : 3
Ужице - ФАП Ливница  3 : 0
Бечеј - Лозница    1 : 3

1.Лозница   8  8  0  23
2.Нови Сад   8  7  1  19
3.Дубочица  8  6  2  17
4.Ужице   8  5  3  15
5.Борац   8  5  3  13
6.Банат   8  4  4  13
7.Баваниште  8  3  5  12
8.Т. Витезови  8  3  5  10
9.Тимок   8  3  5  10
10.Бечеј   8  2  6   6
11.Срем Итон  8  2  6   6
12.ФАП Ливница  8  0  8   0

БОР: Бекан, Јозић 7, Голубовић 19, 
Живић, Туцић, Вучковић 4, Милићевић 3, 
Трајчевска 6, Сулејман 3, Вашингтон 35, 
Сурдуловић, Вида 16.

ВРШАЦ: Ћорда 19, Јакшић 13, Ратковић 
2, Керкез 10, Вергић 2, Бабић, Јовановић, 
Томашевић, Жигић, Лучић, Лазаревић.

Вршчанке у Бору нису наступиле 

комплетне и нису успеле да избегну 
убедљив пораз. У наредном колу 
дочекују екипу Радивој Кораћ. Меч се 
игра у суботу са почетком у 15 часова.

ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У БОРУ
БОР - ВРШАЦ 93:49 (28:19, 18:12, 21:11, 26:7)

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 6. КОЛО

Крајишник - Жабаљ Волеј   3 : 0
Дунав - Херцеговина   3 : 0
Вршац - Клек Србијашуме 2   3 : 1
Житиште – Банат    2 : 3

1.Дунав   6  5  1  16
2.Банат   6  5  1  13
3.Вршац   6  4  2  12
4.Клек  2   6  4  2  12
5.Житиште   6  3  3  10
6.Херцеговина  6  2  4   6
7.Крајишник  6  1  5   3
8.Жабаљ Волеј  6  0  6   0

ОКК БЕОГРАД - ВРШАЦ 84:71 
(22:14, 24:21, 21:16, 17:20)

Вршчани су против ОКК Београда доживели трећи 
пораз у КЛС. У Ђокићевом тиму најзапаженији је био 
Митровић са 16 поена, поред њега ту је Остојић са 12 и 
Кутлешић са 10 поена. У наредном колу Вршац дочекује 
екипу Златибора из Чајетине. Меч  се игра у суботу у 
Центру Миленијум са почетком у 18 часова.

 РУ КО М Е Т

Управни одбор Спортског савеза 
Вршац, расписао је Конкурс за избор 
Спортисте града Вршца за 2017. годину. 

Додела признања спортистима 
одржаће се почетком наредне године, 
а право на пријаву имају све спортске 
организације и појединци.

Категорије за избор су:
а) Спортска нада (до 12 година ) 
б) Најбољи пионир/ка (до 14 година) 
ц) Најбољи кадет/киња (до 16 година)
д) Најбољи јуниор/ка 
е) Најбољи сениор/ка
ф) Најбоља екипа сениора/ки 
г) Најбољи тренер

Из редова ових категорија бира 
се Најбољи спортиста Вршца за 2017. 
годину.

Посебно признање Спортског савеза 
може се доделити за појединачне 
категорије: Спортског радника – тренера, 
педагога физичке културе, лекара или 
новинара и носи назив Награда за 
животно дело, као и друга признања 
која су предвиђена Правилником о 
награђивању, а нису сврстана ни у једну 
званичну категорију.

Напомена:
Спортски Савез Вршца апелује да се 

предлажу кандидати који су то стварно и 

заслужили, као и да се о сваком од њих 
напише због чега је кандидован и које је 
резултате постигао у 2017. години.

Клуб може да предложи само једног 
кандидата по категорији.

У категорији спортских нада, 
спортиста (нада) се бира и проглашава 
само једанпут.

- Молимо клубове да не предлажу 
спортске наде које су ранијих година већ 
биране у тој категорији, апелује ССВ.

Пријаве са образложењем се 
примају закључно са 27. децембром, на 
адресу Спортски Савез Вршац, Ђурђа 
Смедеревца 11.

ПОЧИЊЕ НОМИНОВАЊЕ ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА 2017.

ПОЗИВ КЛУБОВИМА ДА ПРЕДЛАЖУ 
КАНДИДАТЕ ЗА ПРИЗНАЊА
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