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

Новогодишњи караван походио је 
и ове године села на територији Града 
Вршца и обрадовао сеоске малишане 
новогодишњим пакетићима. Одлуком 
Града Вршца, по први пут ове године, 
новогодишње пакетиће добила су сва 
деца старости до седам година. Тако 
је Деда Мраз са својим караваном 
поделио ове недеље око 1.000 
пакетића деци у 22 насељена места 
града Вршца.

Деда Мраз и његови помоћници 
забавили су дечицу, дружили се са 
њима, певали, играли, поделили им 
дарове и обећали да ће им поново 
доћи за годину дана.

Новогодишњи пакетићи, дар града 
најмлађим Вршчанима, обрадовали 

су и градску децу, њих око 
2.500. Уз пригодан програм 
намењен малишанима, 
у Конгресној дворани 
Центра Миленијум деци 
из града подељени су 
новогодишњи пакетићи, у 
четвртак, 28. децембра.

Н о в о г о д и ш њ и 
празници унели су радост 
у срца најмлађих житеља 
града Вршца, за то су се 
побринули Град Вршац 
и овдашња Туристичка 
организација, која је 
одлуку градске власти 
спровела у дело.

Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ПОХОДИО ВРШАЧКА СЕЛА

ДАРОВИ ЗА СЕОСКЕ МАЛИШАНЕ

Срећни божићни 
и 

новогодишњи празници

Градоначелник града Вршца
Драгана Митровић
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ У 
ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

ХЕМИЈСКО - 
МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА 
ОБЕЛЕЖИЛА 

ЈУБИЛЕЈ
Најмлађа вршачка средњошколска 

образовна установа - Хемијско - 
медицинска школа обележила је завидан 
јубилеј, 40 година успешног рада. Том 
приликом приређена је свечана академија 
у Народном позоришту „Стерија“, у петак, 
22. децембра.

- Школа је настала 1977. године 
са само два одељења хемијске струке и 
једним одељењем текстилаца, све укупно 
82 ђака и десетак професора, подсетио 
је Вељко Стојановић, директор Хемијско 
- медицинске школе, и додао да почетак 
није био лак, али да су сви запослени 
знали да постављањем виших циљева, 
Школа постаје све привлачнија, а овдашња 
привреда задовољнија. - У години нашег 
јубилеја, 40 година постојања Школе, 
остварили смо два значајна друштвена 
признања; Октобарску награду Града 
Вршца и СУБНОР-а Вршца и друго- 
највише оцене и похвале у спољашњем 
вредновању од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
Желим да се захвалим колективу Школе 
на томе и да честитам упечатљив и 
препознатљив успех вишеструко заслужен 
и убедљиво остварен.

Јубилеј за понос Хемијско - медицинској 
школи честитао је Станиша Бањанин, 
начелник Школске управе, похвалио је 
несебичан труд и рад директора Вељка 
Стојановића и комплетног колектива ове 
образовне установе.

Хемијско - медицинска школа Вршац 
данас има 720 ученика у 27 одељења, 
око 110 особа које су свакодневно са 
ђацима, поседује 7 образовних профила 
у 3 образовне делатности. Здравство и 
социјална заштита постоје 17 година, а 
хемија и текстил су присутни од самог 
оснивања Школе. До сада је из ове школе 
изашло око 5.000 матураната који су 
постали успешни и цењени стручњаци и 
грађани.

У богатом програму свечане академије 
учествовали су ученици Хемијско - 
медицинске школе, Хор „Распевани 
професори“ под диригентском палицом 
професорке Марине Клиске, као и гости 
из Гимназије у Војтегу. 

Ј.Е.

Одборници Скупштине Града Вршца 
заседали су у четвртак, 26. децембра, 
а међу 20 тачака дневног реда највећу 
пажњу изазвао је предлог буџета за 
2018. годину, који је, након вишечасовне 
расправе, усвојен већином гласова 
одборника. Седница Скупштине трајала је 
до 17 часова.

„Зелено светло“ за градски буџет

Укупни приходи и примања буџета за 
2018. по свим изворима финансирања, 
заједно са пренетим средствима из 
2017, утврђени су у укупном износу од 
2.087.723.511 динара, колико износе 
и укупни расходи и издаци и отплата 
ануитета.  

Предлог буџета образложила је 
градоначелница Драгана Митровић која 
је указала на одређене околности које 
су утицале на планирање, као што је и 
поприличан јавни дуг Града.

-Мислим да упркос свему што сам 
навела, а пре свега великом јавном 
дугу, који смо дужни да у наредном 
периоду враћамо, да смо предложили 
буџет за 2018. годину који је прво, и 
пре свега, реалан, одржив, омогућава 
нормално функционисање и ствара 
услове за даљи развој града, закључила 

је градоначелница Митровић. Услове за 
развој створили смо на тај начин што смо 
предвидели све оно што је неопходно 
за изградњу индустријске зоне Север, за 
почетак изградње канализације Павлиш, 
за пројекат израде пречиштача, а уз то 
нису изостали ни изградња спортских 
објеката, ни реконструкција улица и 
путева, ни других капиталних инвестиција. 
Тако да, поред тога што је буџет реалан и 
одржив, он је и развојно оријентисан, јер 
упркос свим овим дуговањима нашли 
смо простора и за нове инвестиције и за 
стварање услова за повољан привредни 
амбијент за инвеститоре. Зато одборнике 
Града Вршца позивам да подрже предлог 
оваквог буџета прво што је реалан, 
друго зато што омогућава нормално 
функционисање свих институција и треће 
што је развојно оријентисан и мислим да 
ћемо га моћи извршити до краја године 
на одговарајући начин, а уложићемо све 
напоре да буџет буде и већи.

У вишесатној расправи, која је 
трајала до 13 часова, одборници 
опозиције износили су замерке, а 
позиција аргументе. Опозиција је 

затражила одговор зашто се касни за 
доношењем буџета јер је законски рок 
био 20. децембар. Драгица Станојловић 
(независни одборник) сматра да се 
не подржавају ни пољопривреда 
ни култура, већ вашарска славља са 
концертима естрадних уметника. Став 
Биљане Јеличић (ДЈБ) је да буџет није 
развојан, да нема пројеката у које су 
укључена средства са виших нивоа 
власти. Славица Стоисављевић (СПС) је 
указала на одређене ставке сматрајући 
да нису исправне, да има пропуста, и 
била изричита да финансијски извештаји 
морају да се слажу. Драгана Ракић (ДС) 
изнела је мноштво замерки и питања 
од тога да се објасни зашто је Град по 
први пут главни финансијер народне 
кухиње Црвеног крста, до свог става да 
су напредњаци такорећи бојкотовали 
усвајање наставка самодоприноса 
грађана. 

Одборници владајуће странке Ненад 
Барош, Чедомир Живковић, Предраг 
Мијатовић, Весна Бранков одговорили су 
на замерке опозиције износећи аргументе 
и образложења. Били су сагласни да је 
предлог буџета за 2018. реалан, одржив 
и развојан, да је један од најреалније 
постављених последњих година и да ће 
га подржати.

У расправама је дошло до размене 
речи непримерених репутацији градског 
парламента, на што је указала и Драгица 
Станојловић, позвавши се на Пословник у 
коме стоји да се одборници једни према 
другима треба да опходе са уважавањем. 

Након усвајања буџета већином 
гласова, одборници су донели и 
закључак којим се сви корисници буџета 
обавезују да у року од 15 дана ускладе 
своје финансијске планове са буџетом и 
доставе градском већу.

Усвојени програми рада за 2018.

Одборници су дали сагласност на 
програме рада Скупштине Града Вршца, 
установа и предузећа чији је оснивач 
град: Дома здравља Вршац, Апотеке 
Вршац, Историјског архива Бела Црква, 
Дома омладине у Вршцу, Градског 
музеја Вршац, Културног центра Вршац, 
Градске библиотеке у Вршцу, НП „Стерија” 
Вршац, Технолошког парка ДОО Вршац, 
Туристичка организације Вршац и  Центра 
за социјални рад града Вршац.

Небојша Перић, директор ЈКП „Други 

октобар“, образложио је Програм 
пословања овог предузећа,а одборници су 
већином гласова подржали. Усвојени су и 
План рада Савета за здравље Града Вршца 
за 2018. годину, Одлука о утврђивању 
накнаде за текуће и инвестиционо 
одржавање зграда и накнаде за рад 
принудног професионалног управника, 
Стратегија безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама Града Вршца за 
период 2017 - 2021, Одлука о допуни 
Одлуке о усклађивању однивачког акта 
ЈКП „Други октобар” Вршац са Законом 
о јавним предузећима, Решење о 
давању сагласности на Одлуку о начину 
одређивања цена израде просторних 
планова, урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката, као и Одлука 
о давању сагласности на текст Уговора 
о регулисању међусобних односа за 
пружање услуга за обављање делатности 
из области урбанизма и заштите животне 
средине.

Кадровске промене

Тајним гласањем одборници 
су именовали Вељка Стојановића, 
директора Хемијско - медицинске школе, 
за члана Градског већа задуженог за 
образовање, након што је досадашња 
чланица Марија Голомеић поднела 
оставку на ту функцију. Продужена је 
функција вршиоца дужности директора 
Дома омладине (Владимир Блануша) и 
Градског музеја (мр Звонимир Сантрач), 
јер им је истекао мандат. Престао је мандат 
в.д. директора Зорану Станимирову у 
Научно - технолошком парку доо Вршац. 
Скупштина Града није именовала новог 
руководиоца јер директора именује 
Надзорни одбор друштва.

Одборница Драгана Ракић је указала 
на незаконитост одлуке јер мандат в.д. 
директора може да траје највише годину 
дана, а код појединих руководиоца 
мандат је већ одавно истекао, а конкурси 
за директоре се не расписују.

Одборници су донели решење о избору 
чланова Локалног антикорупцијског 
форума Града Вршца који чине: Сања 
Чонка, председница, и чланови Весна 
Меденица, Владимир Чејић, Денис Пинку 
и Весна Миланов. 

Основан је Градски савет родитеља 
Града Вршца кога чине представници 
Савета родитеља свих основних и 
средњих школа и предшколске установе 
са подручја града. Одборници су 
именовали нове чланове у Школским 
одборима Хемијско - медицинске школе 
Вршац и ОШ „Жарко Зрењанин“ у Избишту.

Ј.Е.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА ВРШЦА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

Четири деценије Хемијско - медицинске школе 
Вршац: Вељко Стојановић, директор школе

-Буџет Града Вршца за 2018. је реалан, одржив и развојно оријентисан, 
рекла је градоначелница Драгана Митровић. И поред великог јавног дуга, 

који смо дужни да у наредном периоду враћамо, нашли смо простор за 
инвестиције. - 
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Економски показатељи у Војводини 
ове године су били бољи него претходних. 
Забележен је пад незапослености са 19 на 
око 14 одсто, започети су бројни пројекти 
који се реализују у планираним роковима, 
попут 11 индустријских зона за привлачење 
домаћих и страних инвеститора, 
набављена је медицинска опрема за 
болнице и домове здравља, Војводина 
је добила пет ангио-сала, завршавају се 
Жежељев мост и зграда Завода хитне 
помоћи у Новом Саду, адаптирају се 
образовне установе и болнице, у Панчеву 
је започета реконструкција Опште болнице, 
а на Мишелуку изградња зграде Радио-
телевизије Војводине, отворени су бројни 
погони у локалним самоуправама широм 
Војводине, поправљају се путеви...

Многе нове инвестиције и завршетак 
старих пројеката сведоче о раду 
Покрајинске владе и о томе да је Војводина 
у години на измаку постала велико 
градилиште. Војводину су током 2017. 
посетиле многе привредне и политичке 
делегације регија с којима градимо добре 
односе, одржана је и друга заједничка 
седница Владе Србије и Покрајинске 
владе... Када је председник Покрајинске 
владе Игор Мировић уочи новогодишњих 
празника упитан о својим утисцима, рекао 
је да је ову годину доживео као борбу за 
сваку школу, село и кућу, и додао да је то 
можда и најзначајнија промена у политици 
у Војводини у последњих неколико година.

Који догађај је по вама најзначајнији 
у овој години?

– Било је много значајних догађаја. Не 
знам на коју врсту догађаја мислите. 

На политички.
– Право да вам кажем, изашао сам из 

политичких догађаја и препустио сам 
се овом конкретном раду. Био сам на 
прослави 75 година од објављивања 
првог броја “Дневника”. Улазим у салу 
Матице српске и прилазим председнику 
Драгану Станићу. Питам га зашто је плафон 
у Свечаној сали Матице почео да се круни? 
Разумете? Изашао сам из сфере великих 
мисаоних политичких догађаја и вратио се у 
реалну сферу, у којој сам био и у Пећинцима 
у једној малој школи. Они су замислили 
да адаптирају само тоалет у тој школи, а 
тамо нису добри ни прозори, ни врата, ни 
паркет... Пола сата сам разговарао с њима о 
томе да направе пројекат па да поправимо 
све то по школи. Целу годину сам доживео 
као борбу за сваку школу, свако село, сваку 
кућу. И то је можда и најзначајнија промена 
у политици у Војводини у последњих 
неколико година. 

Покрајински буџет је већи за око пет 
милијарди динара од овогодишњег 
основног буџета и за 1,2 милијарде 
од другог ребаланса из августа, а 
опозиција ипак критикује власт да ни 
тим обимом није поштовано уставних 
седам одсто колико припада Војводини 
из републичког буџета. Какав је ваш 
коментар?

– Седам процената од прихода 
републичког буџета износи око 69 
милијарди и 200 милиона динара, а наш 
буџет је 68,5 милијарди. Значи, недостаје око 
620 милиона динара. Иако смо задовољни 
овим обимом, очигледно је да тај проценат 
није испуњен. Ми то надомешћујемо 
заједничким инвестицијама, тиме што 
Република директно финансира неке 
послове у Војводини. Знате шта? Ми смо 
у више наврата говорили да треба да се 
донесе закон о финансирању Војводине, 
који треба да обезбеди предвидљивост 
пре свега у сегменту финансирања свих 
потреба грађана Војводине, да закон треба 
избацити из политичке сфере и убацити га 
у економску сферу и омогућити додатне 
механизме за финансирање. Надлежност 
за доношење закона је на Скупштини 
Републике Србије и на томе стално 
инсистирамо. Шта да кажем, могу само да 
се понављам. Није добро што нема закона 
и добро је да се осећа све 
снажнија потреба са 
свих страна да се тај 
закон донесе. Уколико 
бисмо имали закон, 
имали бисмо могућност 
да на вишегодишњи 
предвидљивији начин 
усмеримо средства у оне 
велике пројекте који ће донети корист 
грађанима. Пошто тога нема, ми смо 
сад у моделу заједничког финансирања, 
припремамо пројекте, кандидујемо их и 
добијамо подршку за више од 90 одсто 
пројеката с обзиром на план, али свакако 
систем није довршен... 

Када се очекује тај закон?
– Дијалог о томе није још ни почео. 

Кад будемо реактивирали рад заједничке 
комисије, кад Министарство финансија и 
Влада Србије буду истог степена спремности 
као ми, анализираћемо све елементе и 
приступићемо изради закона. Знате, то није 
закон са 100 и 200 чланова. Овде је поента 
дефинисати одређене приходе који се 
стварају у републици, направити одређену 
расподелу с обзиром на кључне приходе 
као што су порези на добит, лична примања 
и други, и направити одређене лимите који 

ће задовољити уставни оквир. Није то сад 
некакав велик посао. Ради се пре свега о 
томе да сви схватимо да то није неки баук, 
посебно сад кад Покрајинска влада од тога 
не жели да прави политичко питање, него 
искључиво економско, развојно питање. 

Како коментаришете структуру 
буџета за наредну годину? 

– Најбољи одговор на то питање можете 
добити уколико упоредите буџете за 2018. 
и 2017, чак и све раније буџете, и уколико 
саберете све позиције у буџету које имају 

карактер економског 
развоја. Видећете да 
смо ове године успели 
да све те позиције, 
с обзиром на 68,5 
милијарди, колики је 
обим буџета, доведемо 
близу 40 процената. 
Ради илустрације, у 

буџету за 2017. годину то је било око 26 
одсто. Према томе, у свему се потпуно 
остварује политика Покрајинске владе, 
а прва премиса те политике је убрзани 
економски развој. Наравно, одржали смо 
и све друге сегменте, висок ниво издвајања 
за здравствену заштиту, одржали смо 
све елементе финансирања социјалних 
потреба грађана Војводине. У 2016. години 
смо затекли потпуно неуредан систем 
исплате додатака за треће дете и одмах смо, 
почевши од друге половине 2016. па до 
данас, у дан прецизно исплаћивали додатак 
за треће дете и за све друге надлежности 
из дела социјалне заштите. Одржали смо 
висок ниво инвестиција у образовање. 
Ми смо започели вишегодишњи процес 
обнове предшколских и школских установа, 
а о томе није нико водио рачуна годинама, 
деценијама. Већ у 2018. години имаћемо 
нових 150 милиона као део вишегодишњег 
програма обнове предшколских и школских 
установа у Војводини, који се реализује 
с Канцеларијом за управљање јавним 
приходима. Наш је план да у наредних три 
до пет година за ову сврху буде издвојено 
између две и по и три милијарде динара. 

За пољопривреду је обезбеђено 
око седам милијарди динара, што је 
милијарду динара мање него што је било 
2017. Какав је ваш коментар?

– У 2017. години је било више, али 
је анализа показала да је 2017. била 
година издашнијих пренетих прихода 
из ранијих година и да су вишегодишња 
просечна издвајања за пољопривреду око 
шест милијарди. Одржаће се и тај ниво, 
специјализоваће се одређени конкурси, 
највише за мала и средња предузећа, а 
биће доступна и средства из програма 
ИПАРД, која ће надоместити финансијски 
недостатак који увек постоји с обзиром на 
тражњу. 

Опозиција је имала примедбу на 
конкурс из пољопривреде који је, како 
наводе, у децембру био отворен само 
четири дана. 

– У праву су. Не може конкурс бити 
отворен четири дана. Шта то значи? То 
значи да га нису на време припремили и 
сад брже-боље хоће да га пусте у децембру. 
Опозиција је у праву, немам проблем да то 
кажем. Секретар није у праву што пушта 
конкурс у другој половини децембра. Ако 
опозиција на то мисли, онда је у праву. 

Кажу и да је конкурс био намештен...
– Није био намештен, него су желели да 

имају већу реализацију буџетских средстава 
па су покушали да скрате конкурс на пет 
до десет дана и тиме онима који не могу 
конкурс да припреме за пет до десет дана, 
стварали нелагоду. То није добро. Када би 
сви секретаријати почели да раде четвртог 
или петог јануара, у децембру не би имали 
шта да раде, осим плаћања. Томе тежимо.

Шта можете да кажете о реализацији 
капиталних пројеката и који се нови 
пројекти припремају у Војводини?

– Излази се из старих пројеката, јер је 
изградња Жежељевог моста при крају, 
за зграду Радио-телевизије Војводине 
обезбеђена су средства за последњу фазу. 
Улазимо у нове пројекте. Један од њих је 
изградња комплекса за децу и омладину 
на Летенци на Фрушкој гори. Управа за 
капитална улагања већ почетком јануара 
објавиће конкурс вредан две милијарде 
динара за комуналну инфраструктуру у 
локалним самоуправама у планираним 
областима. Заједно с Републиком 
припремамо пројектну документацију 
за брзу саобраћајницу с четири траке 
од Новог Сада до Зрењанина, а затим 
до Борче односно Београда, док су 
изградња Клиничког центра Војводине и 
Фрушкогорског коридора сада државни 
пројекти јер смо ми из наше надлежности 
урадили све што је требало. 

Да ли се остварују резултати који се 
очекују од Развојне агенције Војводине?

– Пре неколико недеља спроведен 
је конкурс преко Развојне агенције 
Војводине и 350 милиона динара ће 
отићи предузећима по веома строгој 
процедури и гаранцијама пословне 
банке, с прецизним механизмима и 1.000 
новозапослених већ у наредним месецима. 
Тај конкурс понављамо већ у фебруару с 
нових 350 милиона динара и у зависности 
од расположивих средстава, с нових 350 
милиона. То је за кратко време више од 
милијарду динара, што ће за резултат имати 
више од 3.000 новозапослених. А то је само 
један од механизама развоја. 

Е. Марјанов

Председник Покрајинске владе Игор Мировић

БОРБа За сВаКО сЕлО, ШКОлу, Кућу 
НајЗНачајНИја ПРОМЕНа у ПОлИтИцИ

Закон о финансирању Војводине пре свега треба да 
обезбеди предвидљивост финансирања свих потреба 
грађана покрајине те да буде избачен из политичке сфере   

Изашао сам из сфере 
великих мисаоних 

политичких догађаја 
и вратио се у животну 

реалност
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Да ли сте Вршчанин родом?
-Да. Рођен сам 19.3.1956. године. Брат 

Петар је рођен годину дана касније. Отац 
нам се звао Спасоје, мама Зора. Мајка је 
жива, а отац је, нажалост, умро пре 17 година. 
Детињство нам се није много разликовало 
од остале деце наших генерација. И брат и ја 
смо ишли у занатску школу. У то време смо 
почели мало да се забављамо са гитарама.

Кад сте дошли до прве гитаре?
-Биле су то гитаре купљене у Робној 

кући, јефтине. Почели смо сами, а после нас 
је учио Ивица Костић, познавали смо се, он 
је старији од нас. Учили смо доста тога, свега 
и свачега, увежбавали неке једноставне 
теме... 

Када је све то почело да буде 
озбиљно?

-Тамо већ неке 1975, 76. године, 
направили смо неки ауторски бенд 
„Пут у средиште Земље“. Назвали смо 
бенд по албуму Рик Вејкмена, енглески 
клавијатуриста групе „Јес“.  У нашем бенду 
су били: бубњар Душан Поповић (није више 
у Вршцу и не свира), Иван Костић, који је и 
сада активан музичар, брат Петар Стајић и 
ја- Цоле. Као и сви остали вршачки бендови, 
ишли смо по гитаријадама. Отишли смо 
на зајечарску Гитаријаду, 1976. године, и 
завршило се тиме што смо Петар и ја отишли 
у војску. Када смо се вратили брат и ја, 
договорили смо се да кренемо озбиљније. 
Тако је 1978. направљен „Неутрон“. Прва 
постава били смо Иван Костић, Петар 
Стајић, бубњар Милан Јанчић Шкрба и ја, 
са певачем Драганом Стојковићем. У зиму 
1979. отишли смо на зајечарску Гитаријаду. 
Били смо међу прва три бенда, а најбоље 
пласирани бенд из Војводине. Имали смо 
интервју за Радио Нови Сад, снимили смо 
две ауторске композиције и један спот 
за ТВ Нови Сад. Ту је већ било озбиљније. 
Радили смо ауторске ствари, углавном у 
оквиру бенда, у сарадњи свих чланова 
бенда. Повремено смо свирали и мало 
комерцијалније теме на естради. Било је 
добро плаћено, а требало је набавити боље 
инструменте. Касније, у јесен 1981. године,  

то је исто било значајно, са Миланом 
Лолићем (искусни бубњар из Београда), 
отишли смо на Новосадски џез фестивал. 
Свирали смо четири композиције у стилу 
џез рока, добили смо нека признања. И 
даље је било и тог свирања по естради. 
Ишли смо и у Хрватску, преко Београдске 
естраде. Све је то било добро плаћено 
тако да смо имали тада већ квалитетне 
инструменте.

Како се даље одвијала Ваша музичка 
каријера?

-Осамдесетих година имали смо још 
један наступ у Студију „М“ Радио Новог Сада. 
Свирали смо уживо са разним бендовима 
из Новог Сада, али већ се осећала нека 
криза, финансијска, нису биле баш добро 
покривене те свирке. Криза је расла, 

свирали смо и даље и те комерцијалне 
свирке. Онда је 1982. дошао Слободан 
Павлов Чоле, био је певач у најважнијем 
периоду групе „Неутрон“. Ту смо урадили 
највише ауторских ствари. Снимили смо 
доста ауторских композиција у Студију 
Бране Лазина - Сантане овде у Вршцу. 
Интензивно смо радили ауторске ствари, 
биле су свирке у Градском парку,било је 
баш добро. Свирали смо као предгрупа 
Радомиру Михајловићу Точку. И то је било 
добро исто. Тај период се завршава негде 
1986. године када је Слободан Павлов 
отишао у Аустрију. 

„Неутрон“ је оставио дубок траг на 
музичкој сцени не само Вршца, већ и 
шире. Шта је остало након тог бенда?

-Остало је снимљеног материјала. То 
нису биле комерцијалне ствари, јер ми 
смо увек тежили неком прогресивном 
стилу и често смо експериментисали. Било 
је наших композиција које су пуштане на 
Радију Нови Сад, али није званично издато 
ни од једне дискографске куће, што је тад 
било најважније. Покушавали смо ми то, али 
било је доста компликовано. Или ми нисмо 
били довољно изверзирани?! Углавном, то 
признање, као бенда, ми смо тек касније 
почели да добијамо. Деведесете су биле у 
знаку комерцијалних свирки. Иван Костић 
је повремено свирао са нама. Свирали 
смо са Милетом Вулетићем. Биле су то 
комерцијалне варијанте, али и снимили 
смо два диска: 2000. године код Бране 
Лазина и други код Моме Цветковића у 
студију. Оба диска била су ауторска. Било је 
девет ауторских композиција на два диска. 

Пуштани су на локалним радијима, нешто 
је било и на телевизијама, ТВ Канал 33 и ТВ 
Лав. Кад се тај наш рад касније анализирао, 
дошла су и нека признања, да је то био 
неки искорак у том неком ауторском раду. 
Кулминирало је са књигом  Богомира 
Мијатовића, новинара Радија Нови Сад. Он 
је објавио Антологију у којој је било око 
300 најважнијих војвођанских бендова од 
раних шездесетих па до краја осамдесетих 
година. Ту је представљен „Неутрон“, цео 
историјат бенда који је трајао од 1978. 
до 1986. под тим именом. Било нам је то 
велико признање, исто као и са књигом о 
вршачком рокенролу, коју је урадио Горан 
Кукић и која је одлична. Наставили смо и 
даље повремено да се окупљамо. Имали 
смо и уживо наступе. 

Како су, у том време, изгледале 
вршачка и војвођанска музичка сцена? 
Шта се свирало?

-Често су ме питали о томе.  Било је 
слично као и сада, можда не по стиловима. 
И тада је било пуно бендова који су се и 
окупљали, и растурали. Неки су трајали 
дуже, неки не. Неки су свирали и ауторске 
ствари. Ми смо баш форсирали ауторске 
композиције. И Буда Бабић је радио 
ауторске ствари. Ми смо овде у Вршцу 
некако скучени, није нам доступан тај 
„главни ток“.  Увек смо били некако у запећку. 
Тешко је направити неку каријеру, а остати 
овде. То су нам и говорили. Кад смо ишли у 
Радио Телевизију Београд, па у љубљанску 
дискографску кућу, у представништво у 

Београду, да покажемо снимке, речено нам 
је да морамо да се преселимо у Београд. 
Како да се преселимо у Београд кад смо 
сви живели у Вршцу, неки су се поженили, 
неки су радили, имали овде посао?! Није 
то било баш тако једноставно, оставити 
све то, ризиковати, а нико ти ништа не 
гарантује. Требало је ставити све на коцку, и 
то сви заједно. Стилови су се у музици тада 
већ полако мењали, осамдесете су биле 
у стилу неког техно, попа и којечега, а ми 
смо се стално држали прогресивног рока. 

Али,повремено смо се окупљали. Свирали 
смо чак и касније око 2000, 2003, 2004. 
године када је долазио Слободан Павлов 
Чоле из Аустрије, „Неутрон“ је имао пар 
наступа.  

Која је ауторска композиција 
„Неутрона“ Вама најдража?

-Једна од најдражих свирки била ми 
је у „Рупи“, у Дому омладине, тамо неке 
1993. Свирао је оригинални „Неутрон“ 

ИНТЕРВЈУ

БЛАГОЈЕ СТАЈИЋ ЦОЛЕ, ГИТАРИСТА, 40 ГОДИНА НА ВРШАЧКОЈ РОК СЦЕНИ:

МУЗИКА ЈЕДНОСТАВНО 
ОСВОЈИ ЧОВЕКА И ТО ТРАЈЕ...

Благоје Стајић, љубитељима рок музике познатији као 
Цоле, заволео је гитару и, заједно са млађим братом 
Петром и неколицином вршачких музичара, кренуо врло 

озбиљно у свет музике. Кренуле су свирке, оснивали су се 
бендови, компоновале ауторске композиције, наступали су на 
гитаријадама... Највећи успех остварио је бенд „Неутрон“ који 
је на Гитаријади у Зајечару био међу три најуспешније групе и 
најбоље пласирани бенд из Војводине. Почеле су промоције, 
наступи на телевизији, радију, студијска снимања, похвале 
од стручњака, од дискографских кућа... „Неутрон“ је заузео 
значајно место не само на локалној, већ и на војвођанској и 
српској рок сцени.
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

ИНТЕРВЈУ

са Чолетом и Шкрбом. Био је још један 
добар наступ на Брегу на платоу, негде 
2003. поводом неких мото трка. Постоје 
видео записи са обе свирке. Када је реч о 
ауторским композицијама, најдража ми је 
можда „Обала“, тема коју смо урадили још 
1978, инструментал. Имам бар 3- 4 верзије 
снимљене у студијима, и сад је свирам. 
Некако је најближа том правом џез року 
коме смо ми тежили. 

Настављате ли да свирате када је 
„Неутрон“ престао да постоји?

-Настављамо даље, имали смо један бенд 
под називом „Old wave“-  „Стари талас“, али 
било је то више комерцијалног карактера. 
Било је то 2003, 2004. године. После тога 
сам направио бенд у коме и сада свирам. 
Прво се звао „Парадокс“, а сада „Унутрашњи 
портрет“. У том бенду су сада Снежана 
Милановић, Саша Маричић, Марко Радић 
и ја, а повремено свира и Васко Миловић. 
Пре 5 - 6 година често смо наступали у 
Крагујевцу, свирали смо и у Краљеву, у 
Чачку... У последње време свирамо у „Рупи“, 
у Лондон пабу, по скоро свим локалима 
у Вршцу који су држали живу музику. Као 
„Унутрашњи портрет“ имамо снимљена 

два диска са ауторским стварима, али се 
неке композиције понављају у другим 
варијантама. Један је снимљен у Београду, 
а један код Ивана Илића у студију, овде у 
Вршцу. 

Спремате ли нешто ново?
-Да. Ових дана завршавамо једну нову 

композицију. При крају је. Биће готово 
за једно месец дана. Радимо, углавном, 
Снежана Милановић и ја. Има и вокалних 
композиција, а има и инструментала. Све је 
у стилу прогресивног синфо џез рока.

Љубитељи рока памте браћу Стајић, 
Петра и вас- Цолета. Били сте увек један 
уз другог. 

-Свирали смо увек заједно. Петар је био 
басиста, бас гитариста и био је активан у 
свему што смо радили, у компоновању, 
у свиркама, док је био жив. Преминуо 
је, нажалост, млад, од можданог удара, у 
септембру 2008. године.  Двоумио сам се да 
ли да наставим да свирам. 

Да ли сте посветили неку песму свом 
брату?

-Јесам. Има једна композиција зове се 
„Мементо“. Инструментал, снимљен је у 

Београду у студију са Иваном Костићем, 
Снежаном Милановић, Бане Влаисављевић 
је свирао бас и ја. 

Која је Ваша филозофија живота?
-У животу је важно бити искрен и 

поштен. Можда то сада наивно звучи, али 
нека искреност, поштење и доследност 
треба да постоје и да се поштују. Много је 
разочарења која смо доживели у животу и 
као поједници, и као народ, као и цео свет 
што преживљава. 

Шта је за Вас музика?
-Не могу то да опишем речима. Музика 

је у души, она је најлепши део  човекове 
душе. Музиком човек изражава своје 
емоције, свој став, однос према стварности, 
спољашњем свету. Волим добру музику. 
Слушам и класичну музику и џез, чини ми 
се више него раније. Музика једноставно 
освоји човека и то траје...

Кажу да је рок бунтовна музика, али 
ја га тако не доживљавам. Рок је за мене 
део импресије, доживљавања околине 
и стварности, свега и лепог и лошег што 
живот носи.

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

Први писани подаци о Маргити јављају се у 
17. веку. Тада се помиње као Сент Маргита  што 
у преводу значи Света Маргита, почетком 18. 
века постаје само Маргита, у 19. веку  Nagy (Нађ) 
Маргита, што на српском  значи Велика Маргита и 
након Првог светског рата поново Маргита. 

По Феликсу Милекеру Маргита се први пут 
помиње 1597. као феудални посед, а по мр Лазару 
Лазићу 1637. Највероватније је насеље добило 
име по црквеном патрону.  Извесно је да су први 
становници овог наеља били Срби. У књизи 
Војводина од најстаријих времена до Велике 
сеобе народа др Ј.Поповић је написао да је „Јужни 
Банат у 16.веку био етнички српски, јер. Ортеније 
означује овај регион за који нема података из тог 
доба, као Србију – Расциу (Рашку).

Академик Јован Ердељановић у својој књизи 
„Срби у Банату“ написао је у делу о Великој 
Маргити у предању о насељу да су стари људи 
причали да су им преци становали најпре у 
растуреним земуницама. У прилог томе иду и 
подаци из већ поменуте књиге о Војводини од 
најстаријих времена где смо пронашли да су 
српска села у 16. и 17. веку на подручју Баната 
„групе земуница, колиба или бедних кућица, 
већих или мањих“. Затим да је свако градио где 
је хтео и како је хтео. Места пребивања су била 
раштркана. У то време живело се под земљом 
или у сасвим бедним ниским кућицама које су 
више личиле на колибе саграђене од плетера, 
олепљене блатом, а покривене трском, шашом, 

рогозом или сламом. Села су се могла наћи више 
по ђермовима и дрвећу око места пребивања 
него по зградама“.

У Војводини, у периоду када је настала 
Маргита, куће су биле мешовите, односно колибе-
земунице. Имале су одељења под земљом и 
дрвене оџаке и на удаљеној  страни од прозора, 
мало одигнут од површине земље. Храну су 
држале у јамама- земуницама, стоку у природи, 
а људи су углавном  седели напољу око велике 
ватре где су припремали храну. Главно занимање 
ондашњих Срба било је сточарство. Гајили су 
домаћег коња, који је био на средини између 
средњовековног коња и магарца, доста близу 
мазге, затим рогату марву, овце у великом броју 
и мало свиња, углавном у храстовим шумама и у 
мочварним деловима, далеко од очију Турака.

 Земљорадњом су се бавили тек толико колико 
им је  било потребно за храну и то су сејали 
пшеницу. Кромпир и кукуруз је у ове крајеве 
стигао тек у 18.веку.

У селу је било и занатлија, ковача, колара и 
ћурчија. На челу села се налазио кнез.

Године 1713. Маргита је имала 22 дома. Три 
године касније ово насеље је додељено вршачком 
диштрикту (дистрикту). У периоду од 1724. до1740. 
већи део становника се иселио, а на њихово 
место, вероватно одмах после 1740. настанили 
су се Румуни. Најстарији румунске фамилије су 
Ардељан, Гроза, Згрђа, Јоргован, Кокора, Муста, 
Паскулови, Царан, Шипецан,Гатајанц...

У Прегледу колонизације Војводине у 18. и 
19. веку др Борислава Јанкулова стоји да после 
освајања Баната од Турака (средина 16. века) 
долазе Румуни у све већем броју у равни Банат 
чак из Ердеља.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (37)
МАРГИТА 

- СЕНТ МАРГИТА - НАГИ МАРГИТА

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 2018. ГОДИНИ ЖЕЛИМ ДА ВАМ СВАКА ЖЕЉА 
ПОСТАНЕ СТВАРНОСТ, А СВАКИ ПОКУШАЈ 

УСПЕХ!

СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ 
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

ЖЕЛИ ВАМ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
ЈОВАН РЕПАЦ
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-Stimate domnule doctor, 
așa cum se obișnuiește la 
începutul unui interviu, 
vă rugăm să vă prezentați 
cititorilor noștri.

- Sunt născut la Coştei, 
unde am absolvit şcoala 
generală, după care am urmat 
Liceul Sanitar din Panciova. 
După absolvirea liceului, am 
înscris Facultatea de Medicină 
de la Timişoara, pe care am 
terminat-o cu succes, în timpul 
prevăzut. În anul 2000 m-am 
angajat la Spitalul General din 
Vârșeț. Între anii 2002 – 2010, 
am activat în cadrul Căminului 
Sanitar din Pladiște, precum și 
în dispensarurile din localitățile 
Velika Greda și Hajdučica. Am 
făcut naveta zilnic pe relația 
Pladiște – Coștei, dar nu mi-a 
fost greu, pentru că pasiunea 
pentru nobila meserie de 
medic și dorința de a-mi ajuta 
pacienții, mi-au dat forța 
necesară. Din anul 2010 și până 
în prezent, lucrez din nou în 
cadrul Spitalului General din 
Vârșeț. Când este nevoie, lucrez 
și în satele de pe raza acestui 
oraș, precum Gudurica, Râtișor, 
Marcovăț, Uljma... Îndrăznesc 
a spune că nu există sat în 
municipiul Vârșeț în care să nu 
�  lucrat, � e că acolo mi-a fost 
postul de muncă, sau că am 
înlocuit pe vreun coleg. Lumea 
în satele noastre este foarte 
amabilă și ne respectă enorm. 
Iar eu, ca medic, răspund 
pacienților mei în aceiași 
măsură. Aici deschid o mică 
paranteză. Să lucrezi la sate 
este și o adevărată provocare. 
Mai ales în perioada de iarnă. 
Aș aminti o întâmplare care a 
avut loc în urmă cu vreo trei 
ani, când zăpezile cădeau 
din abundență. Drumul spre 
Marcovăț nu era accesibil și am 
mers împreună cu asistenta 
pe jos, aproximativ 2 km, prin 
zăpadă, ca să ajungem la 
pacienții noștri. 

Pe parcursul şcolarizării, am 
găsit timp pentru a mă dedica 
pasiunilor mele, astfel că am fost 
încadrat în mai multe activităţi 
extraşcolare. În amintire îmi 
va rămâne dramatizarea 
„Luceafărului” şi piesa de teatru 
„Năpasta”. Revenind la Coştei, 
am continuat să joc teatrul. Au 
urmat alte roluri, spectacole, iar 
munca mi-a fost răsplătită prin 
aplauze, ovațiile publicului și 
cucerirea premiilor de frunte la 
„Zilele de teatru”. 

-Să începem de la început... 
Când ați făcut primii pași 
în lumea artei teatrale și ce 
v-a determinat ca pe lângă 
nobila misiune de medic, să 
vă dedicați și acestei pasiuni?

-Fiind medic de profesie, 
pot a� rma că mă a� u 24 de 
ore în slujba umanităţii și 
am foarte puțin timp liber, 
dar atunci când timpul îmi 
permite, încerc să mă dedic și 
marei mele pasiunii, care este 
teatrul. Primii paşi, aşa cum e şi 
� resc, au fost făcuţi în frageda-
mi copilărie. Îmi amintesc cu 
drag de piesa „Fără prieteni 
nu se poate”, în regia doamnei 
educatoare Malina Drăgan, şi 
succesele deosebite pe care le-
am avut la competiţile zonale. 
În anul 1986, � ind elev în clasa 
a V-a la şcoala din Coştei, am 
interpretat rolul principal – 
Barbu, în piesa „Barbu, dinţii şi o 
metodă” de Barbu Ştefănescu. 
La marcarea celor 100 de ani de 
la moartea lui Mihai Eminescu, 
am jucat în dramatizarea 
„Luceafărul”, unde am încercat 
să intru în rolul lui Cătălin, � ind 
instruiţi de doamna profesoară 
Elena Lelea. La Şcoala Medie de 
Medicină din Panciova, la fel 
m-am dedicat acestei pasiuni. 
Am jucat în spectacolul „Romeo 
şi Julietta”, unde am interpetat 
rolul lui Romeo. A urmat 
perioada studiilor la Timişoara, 
astfel că am făcut o pauză. 
Reîntors în satul natal, m-am 
încadrat în Trupa de Teatru 
„Neica”, unde în anul 2001, am 
interpretat rolul lui Alexandru, 
în piesa „Sinucigaşul” de Nikolai 
Erdamn, în regia lui Ovidiu 
Cristea. În anul următor, acelaşi 
regizor îmi încredinţează 
rolul principal Fix în comedia 
„Agenţia de detectvi”, cu care 
am luat premiul pentru actorul 
serii şi pentru mimică la „Zile”. 
În anul 2004, la Coştei se 
montează „Chiriţa în provincie”, 
iar eu am interpretat rolul 
lui Ion. Anul 2005 a fost anul 
marilor succese. Cu piesa „Ţara 
lui Gu�  ” de Matei Vişniec în care 
am intrpretat rolul văzătorului 
Robderouă, am cucerit 
premiul I la „Zile”, premiul I la 
comeptiţiile provinciale şi o 
sumedenie de alte premii. A 
urmat o perioadă în care trupa 
noastră mare de 15 oameni a 
început să se destrame, astfel 
că piesele se jucau cu câte 3-4 
persoane. Din fericire, în anul 
2008, Virginea Marina Guzina 

reuşeşte să reunească trupa. 
Urmează piesa „O noapte 
furtunoasă”, în urma căreia eu şi 
colega mea dr. Luminiţa Gaşpăr, 
am fost proclamaţi laureaţii 
ediţiei din acel an a „Zilelor”. O 
piesă mai neobişnuită pentru 
public a fost „Viitorul e în ouă”, 
unde la fel am obţinut premiul 
pentru expresie şi mimică. În 
2010 din cauza unui deces în 
familie am făcut pauză, iar în 
2011, regizorul Ion Omoran-
Cliţu îmi oferă roulul lui Tea 
Craiu, cu care primesc locul 
III la „Zile” şi diplomă pentru 
actorul serii. Anul 2012 – anul 
Caragiale, „Năpasta” şi rolul 
lui Ion Nebunul – rolul în care 

am intrat cu tot su� etul și am 
primit mențiune specială. Piesa 
a avut mare priză la public, însă 
nu a fost apreciată obiectiv 
de juriu. A urmat comedia „La 
Moscheta”, care mi-a adus din 
nou titlul de laureat al „Zilelor”.

     În ultimii patru ani, au 
colaborat cu regizorul N.D. 
Vlădulescu, iar spectacolele pe 
care le-am montat împreună 
au fost „Fusul”, „Cu ușile închise”, 
„Două surori ca două nurori” și 
„Prințesa nebună”. 

-Spectacolele „Cu ușile 
închise” și „Prințesa nebună” 
ați avut ocazia să le prezentați 
pe scena renumitului Teatru 
„Pygmalion” din Viena. Ce ne 
puteți spune despre această 
experiență?

-A fost o experiență unică! 
Mie îmi place foarte mult 
să călătoresc și am vizitat 
deja foarte multe țări de pe 
mapamond. La Viena am fost de 
mai multe ori, însă popospind 
cu trupa, sentimentul a fost 
mai deosebit. Am contribuit la 
înfăptuirea istoriei, pentru că 
suntem prima trupă de amatori 

a românilor de pe aceste 
meleaguri, care a avut ocazia să 
se prezinte în „inima Europei”. 
Este o mare onoare pentru noi. 
Impresiile din Viena sunt pe cât 
se poate de pozitive, deoarece 
am avut prilejul să vizităm 
acest oraș cu toate farmecele 
sale. Amintim renumitul Centru 
de distracție „Prater”, Casa 
Parlamentului, Universitatea la 
care a studiat Mihai Eminescu, 
renumitul Palat „Schonbrunn” 
și multe, multe altele. Publicul a 
fost alcătuit din coșteieni de-ai 
noștri, a� ați la muncă provizorie 
la Viena, precum și din români 
din România, stabiliți acolo. 
Fără falsă modestie pot să spun 

că vizita noastră la Viena este o 
vizită istorică și un succes real 
atât pentru noi, cât și pentru 
toți românii din Serbia.

-În cele două spectacole 
amintite mai sus, v-a 
revenit din nou premiul 
„Actorul serii”. Ce înseamnă 
aceste premii pentru 
dumneavoastră?

-Mi-a făcut plăcere să 
� u numit „Actorul serii”, dar 
acest premiu aparține tuturor 
colegilor de trupă, căci 
împreună am dus spectacolul 
la bun sfârșit. Premiile nu 
sunt atât de importante, căci 
nu sunt întotdeuna măsura 
adevăratelor valori. În cadrul 
„Zilelor”, unele spectacole nu 
au fost apreciate la adevărata 
lor valore, dar iată că dreptate 
există și au fost apreciate 
dincolo de frontieră. Suntem 
tot mai puțini și trebuie să � m 
uniți, să ne dăm aportul deplin 
la păstrarea „Zilelor de Teatru”, 
căci este manifestarea de su� et 
a tuturor acelora care adoră 
lumea magică a Thaliei. 

- Ce înseamnă actoria 
pentru dumneavoastră?

- Actoria nu este numai o 
artă prin care interpretezi un 
rol, un personaj, ci prin actorie 
te dezvolţi și tu ca persoană, 
evoluezi, ai o mentalitate 
psihologică mai complexă, 
eşti mai expresiv. Este o 
enigmă prin care sentimentele 
și emoţiile tale devin mai 
profunde. Pentru cei ce simt 
și iubesc actoria cu adevărat, 
acesta este genul de artă care 
trebuie să-i atingă la su� et, să-i 
determine să intre în rezonanță 
cu spectatorii și să interpreteze 
roluri din plăcere, chiar dacă 
acest fapt cere multe repetiţii 
și dăruire de sine. Dorința mea 
este ca vechea trupă din Coștei 
să se reunească și să aducă din 
nou Marele Premiu la Coștei. 

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

-Probleme la nivel minoritar 
nu avem. Ca minoritari 
români avem toate drepturile. 
Problema cea mai majoră 
este că suntem tot mai puțini. 
Numărul copiilor scade drastic. 
De exemplu, la școala din satul 
meu natal, numărul copiilor 
scade pe an ce trece. Unii părinți 
își înscriu copiii la școlile cu 
limba de predare sârbă. La unii 
dintre colegii mei am remarcat 
că vorbesc cu copiii în familie 
limba sârbă. Misiunea noastră 
este să ne păstrăm identitatea, 
iar aceasta o putem face dacă 
ne păstrăm limba și tradițiile.

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

-Informarea în limba 
română este la un nivel destul 
de bun. Avem săptămânalul 
„Libertatea” care are o tradiție 
de 72 de ani și ai căror ziariști 
se străduiesc săptămână 
de săptămână să ne aducă 
informații noi și să ne țină la 
curent cu tot ce se petrece în 
cadrul minorității noastre. Eu 
și familia mea suntem abonați 
și suntem cititori � deli ai 
acestui ziar. Consdier că toate 
familile de români ar trebui să 
� e abonate la acest ziar, dar 
din păcate, nu e cazul. La fel, 
avem program de calitate în 
limba română la TV „Voivodina”, 
dar ne-am �  dorit să avem mai 
mult spațiu. Programul în limba 
română să dureze mai mult. 
Despre activitățile noastre să se 
relateze mai mult și la posturile 
locale, precum și în mass-media 
din România. 

Ne bucură faptul că există 
această pagină în ziarul „Vršačka 
Kula”, pentru ca să poată �  
auzită și vocea românilor. Țin ca 
pe această cale să urez tuturor 
cititorilor dumneavoastră un 
An Nou mai bun, mai prosper, 
plin de realizări frumoase, 
precum și tradiționalul „La 
mulți ani”.

T.S. 

DR. MARIUS SAVU

 MEDICINA, ÎN CONCORDANȚĂ CU ACTORIA

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

Dr. Savu Marius (n. 1974) a realizat roluri 
memorabile în 13 spectacole; A fost laureatul edițiilor 
din 2008 și 2013 a prestigioasei manifestări „Zilele de 
Teatru ale Românilor din Voivodina”; În 2011 și 2014, 
la „Zile...” s-a clasat pe locurile II și III; De șase ori a fost 
proclamat „Actorul serii” și de trei ori a primit mențiuni 
speciale ale juriului pentru expresie și mimică. Pe lângă 
numeroase participări la festivaluri în țară și România, 
dr. Savu se mândrește și cu faptul că de două ori (în anii 
2015 și 2017) a avut prilejul să se prezinte cu Trupa de 
Teatru „Neica” a S.C.A. „Mihai Eminescu” din Coștei, pe 
scena Teatrului „Pygmalion” din Viena (Austria), � ind 
unica trupă de amatori de la noi, care a avut prilejul să 
se prezinte în Europa de Apus.

     Iar ca medic, putem spune că se a� ă 24 de ore în 
slujba umanităţii.
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Данас (у петак, 29. децембра) тачно 
у подне у Градској кући песнику Адаму 
Пуслојићу биће свечано уручена 23. 
Награда „Васко Попа“, најпрестижније 
признање за песничко стваралаштво на 
српском језику. 

Жири у саставу Јован Зивлак, 
председник, Славомир Гвозденовић, 
Владимир Гвозден, Радомир Андрић и 
Душко Новаковић, чланови, погласио 
је јуна месеца у Београду, за најбољу 
објављену  у 2016. Години, у конкуренцији 
85 песничких књига, збирку песама 
Адама Пуслојића под називом 
„Сомнабулиа Балканика“ издавачке кућа 
„Лексика“ из Неготина. 

Награда „Васко Попа” има за циљ 
да ода признање ауторима домаће 
савремене поезије и додељује се од  
1995. Године за најбољу новообјављену 
књигу песама, као и за избор који као 
додатак садржи релевантан обим нових 
песама на српском говорном подручју. 
Награда посебно уважава ауторе са 
песничким опусом који имају значајно 
и вишегодишње присуство у савременој 
српској поезији. 

Песничка награда „Васко Попа“ један 
је од битних бастиона савремене српске 
поезије. За више од две деценије, колико 
постоји,  указала  је на  нека од највећих 

песничких имена данашњице попут 
Ивана В. Лалића, Стевана Раичковића, 
Љубомира Симовића или Драгана 
Јовановића Данилова.  

Адам Пуслојић рођен је 1943. 
Године у Кобишници код Неготина 
(Тимочка Крајина, Србија). Школовао се 
у Кобишници и Неготину. Апсолвирао 
на Филолошком факултету у Београду. 
Дебитује пое¬зи¬јом (1964) у 
београдским „Видицима“ и у зајечарском 
„Развитку“, а исте године објављује и прве 
преводе Никите Станескуа, у „Видицима“. 
Прву збирку песама „Постоји земља“  
објављује 1967, у „Видицима“, за којом су 
уследиле збирке: „Падам ка небу“ (1970), 
„Идем смрти на подшишивање“ (1972), 
„Негледуш“ (поема, 1973), „Религија пса“ 
(1974), „Бекство у дактилографски вез“ 
(1977), „Плесме“ ( 1977), „Прелом“ (1979), 
„Дародавац“ (1980), „Окована уста“ 
(библиофилско издање, 1982), „Капија на 
истоку“ (1987) итд. До најновијих наслова 
„Сабране песме“ ( 2012, у четрири тома)  
и „Тајна вечера у осмици“ ( 2105). 

На румунском језику објавио је 
једанаест збирки песама. Објавио је око 
80 књига превода са румунског и руског 
језика. Пуслојић је члан Удружења 
књижевника Србије, и Удружења књижев-
них преводилаца Србије од 1969. године, 

као и Српског ПЕН – центра. Почасни је 
члан Академије Румуније од 1995. Године. 
Добитник је бројних књижевних награда 
и признања у Србији, Румунији, Италији, 
Немачкој и Македонији. Његове су 
песме у преводу објављене у Румунији, 
Италији, Македонији, Француској, 
Русији, Немачкој, Бугарској, Мађарској, 
Малезији, Белорусији, Молдавији... 
Добитник је „Вукове награде“  за животно 
дело и признања за трајни допринос 
култури Србије, као и награда: „Милан 
Ракић“, у Румунији: „Михај Еминеску“, 
„Лућијан Блага“, „Тудор Аргези“, „Никита 
Станеску“. 

- Награда „Васко Попа“ се састоји 
од повеље и новчаног износа. Град 
Вршац иначе, покровитељ ове 
најпрестижније награде за песничко 
стваралаштво на српском језику, 
на иницијативу и по доброј вољи 
градоначелнице Вршца Драгане 
Митровић, стао је у целости  иза свог 
и најзначајнијег српског песника 
модерне поезије друге половине 
двадесетог века, несуђеног 
нобеловца Васка Попе – поручено 
је из Агенције Ђорђевић, која је 
оснивач престижне награде. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

НА ИНИЦИЈАТИВУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ДРАГАНЕ МИТРОВИЋ ГРАД ВРШАЦ ПОСТАО ПОКРОВИТЕЉ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕГ 
ПРИЗНАЊА ЗА ПЕСНИЧКО СТВАРАЛАШТВО

АДАМУ ПУСЛОЈИЋУ НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ 

Дом омладине Вршац у петак 
12. јануара са почетком од 22 сата 
организује концерт бенда Артан 
Лили. Артан Лили је музички 
састав из Београда и један од 
представника нове српске сцене. 

Група Артан Лили постоји 
од 2013. године. Почела је као 
експериментални трио, а након 
извесних персоналних промена 

ова „нојз-поп“ четворка из 
Београда се усталила у својој 
препознатљивој постави: Бојан 
Слачала – бас и вокал, Романа 
Слачала – вокал и даире; Марко 
Ајковић – бубањ и Драган Кнежевић 
– гитара. Снимају први сингл¬спот 
за песму „Џони“ са продуцентом 
Давором Сопићем, и настављају са 
снимањем идућих шест синглова 

које у Скопљу продуцира Ненад 
Трифуновски Трипе. Након нове 
персоналне промене и доласка 
Романе Слачале у бенд, снимају 
преосталих пет синглова за први 
албум са продуцентом Петром 
Рудићем. 

Цена улазнице за концерт у 
вршачком Дому омладине је 300 
динара. 

НАСТУП БЕОГРАДСКОГ БЕНДА У ЈАНУАРУ 

АРТАН ЛИЛИ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ 
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- ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
- ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

- ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
- РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР

ПОЉ. ТЕХНИКЕ
- КУВАР
- ПЕКАР- ПЕКАР

Ш КОЛЕ  ВРШАЦ

СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ

2018
ПОЉОПРИВРЕДНЕ

ЖЕЛИ  ВАМ  КОЛЕКТИВ

И  БОЖИЋНЕ  ПРАЗНИКЕ

КАО  И  УЧЕНИЦИ  СМЕРОВА
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Свим 
грађанима 

Општине 
Вршац срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели SREĆNU NOVU 2018. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE GRADJANIMA 

OPŠTINE VRŠAC ŽELI

CENTAR ZA 
SOCIJALNI RAD 

ZA OPŠTINU VRŠAC

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ВРШАЦ

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ 
И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ



ПЕТАК • 29. децембар 2017.ВРШАЧКА КУЛА14
1722. децембар 2017.  Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN A MAGYAR TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE!

KARÁCSONY, 2017 DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK ÜZENETE

Legyünk nyitottak az adakozásra!
Rendhagyó karácsony elé 

nézünk: lehet, hogy a 90-
es évek háborús eszten-

dőit nem számítva az idén jön 
majd legtöbb elköltözött test-
vérünk haza, hogy itthon ün-
nepeljen.

Keresztény kultúránk egyik 
legfontosabb ünnepe a kará-
csony: megváltó Jézusunk szü-
letésnapját ünnepeljük. Igazi 
vallási ünnep. Ezt mi időseb-
bek abból is tudjuk, hogy ami-
kor a kommunista diktatúra 
vezette országunkat, a kará-
csony nem volt szabadnap, az 
iskolában meg külön érdeklőd-
tek a „jó tanító bácsik és nénik”, 
hogy voltunk-e éjféli misén. 
Nem róluk szólt ez a történet, 
hanem a rendszerről, amely ki 
akarta irtani hitünket, Egyhá-
zunkat.

Ma szabad világban élünk. 
Testvéreink hazajönnek, mert 
sokan, nagyon sokan elmen-
tek. De a Bánsághoz kötődő szálak még nem teljesen sza-

kadtak meg. Örömmel tölt el, 
hogy ezek a szálak megmarad-
tak, hogy ti, kedves külföldre 
került testvérek, most velünk 
együtt ünneplitek karácsony 
szent ünnepét. Számomra ez 
azt jelenti, hogy megőriztétek 
hiteteket, kötődéseteket az 
Egyházhoz és itthon maradt 
családtagjaitokhoz. Ahogy az 
Egyházmegyei zsinatunk mot-
tója is mondja: Jó nekünk itt!

A Nagybecskereki Egyház-
megye (és nem csak mi, hanem 
15 országban a katolikusok) sok 
anyagi támogatást kaptak nyu-
gat-európai katolikusoktól az 
utóbbi évtizedekben, amelyből 
mi Nagykikindán például idő-
sek otthonát építettünk, lega-
lább kéttucatnyi templomot ja-
vítottunk meg, és négy teljesen 
új közösségi házat hoztunk lét-
re. Ez nagyban segít bennünket 

abban, hogy tényleg jobban él-
hessünk itt a Bánátban. 

Ezzel kapcsolatban szeret-
nék valamit mondani. Azon or-
szágok között, ahol most el-
vándorolt testvéreink élnek, az 
Egyházhoz való tartozás egyik 
látható jele az egyházi adó fize-
tése, amely hozzátartozik a hit 
megvallásához.

Kereszténynek, katolikus-
nak lenni nem csak azt jelen-
ti, hogy az ünnepi asztalhoz 
ülünk a családdal, hanem hogy 
komolyan vesszük az Egyház-
hoz való tartozásunkat is. Ezt 
akkor is kimutatjuk, ha szolidá-
risan osztozunk a javainkkal és 
támogatjuk az egyházközsége-
inket, ahol élünk, itthon vagy 
külföldön. Köszönetet mondok 
azoknak, akik külföldön élnek 
és fizetik az egyházi adót, ezzel 
gyakorolják a szolidaritást és 
támogatják egyházunkat itt-

hon is. De ugyanez a köszönet 
szól az itthon élő és egyházun-
kat támogató testvéreknek is.

Elvándorolt testvéreink kö-
zül azonban néhányan sajnos 
„kilépnek az Egyházból”. Az 
adatokat azokról, akik kilép-
nek az Egyházból, mi itt rend-
szeresen megkapjuk, mert a ki-
lépést jegyeznünk kell az anya-
könyvekben. A kilépéssel meg 
lehet „spórolni” egy bizonyos 
összeget. Értem ezt, hisz kike-
rülve a messze világba, minden 
euró, minden frank számít. De 
ezzel együtt sajnos spóroljuk 
hitmegvallásunkat és szolida-
ritásunkat is. 

Erről azért merek beszélni, 
mert a karácsony és az újév az 
az idő az életünkben, amikor a 
legtöbb ajándékot osztjuk szét 
ismerőseink, rokonaik, mun-
katársaink, az üzleti partnerek 
vagy alkalmazottaink között. 
Gondoljunk ilyenkor a helyi 
egyházunkra is! Ha valaki Nyu-
gaton „kilépett az Egyházból”, 
de most itthon van, ellensú-
lyozhatja ezt a hit és szolidari-
tás jegyében. Tegyük közösen 
jobbá életünket itt a Bánátban 
abban a reményben, hogy el-
vándorolt testvéreink mindig 
boldogan térnek majd vissza 
ide, mert akár itt élünk, akár 
nem, felelősségünk közösen 
dolgozni a jobb jövő érdekében 
itt a Bánátban is. Jézus születé-
se egy jobb jövő reményében 
erősít meg minket.

Kedves testvéreim! Isten 
megajándékozott minket Fia 
születésével. Fogadjuk be ezt 
az ajándékot, mely nyitottá 
tesz minket is az ajándéko-
zásra. Ebben a reményben kí-
vánok nektek áldott, kegyel-
mekben gazdag karácsonyt és 
újévet. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD

NAGYBECSKEREKI PÜSPÖK

 »msgr. Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök

„
Tegyük közösen 
jobbá életünket itt 
a Bánátban abban 
a reményben, 
hogy elvándorolt 
testvéreink mindig 
boldogan térnek majd 
vissza ide, mert akár 
itt élünk, akár nem, 
felelősségünk közösen 
dolgozni a jobb 
jövő érdekében itt a 
Bánátban is.

KISS NÁNDOR BÁNÁTI REFORMÁTUS ESPERES  ÜZENETE

Marad a szeretet. 
Nektek és nekünk, 
kedves testvéreink.

Kedves testvéreim!
2017 karácsony ünne-

pén köszöntelek bennete-
ket a Nagybecskereki Refor-
mátus Egyházközség és csa-
ládom nevében. A követke-
ző bibliai igeverset és az az 
alapján írt prédikációt sze-
retném megosztani veletek:

„Most azért megmarad 
a hit, a remény, a szeretet, 
e három; ezek közül pedig 
a legnagyobb a szeretet.” I. 
Kor 13:13

Marad a szeretet. Nek-
tek és nekünk, kedves test-
véreink.

Sajnos, sokszor hall-
juk életünkben másokról 
és akár magunkról is azt a 
megjegyzést, miszerint ez 
vagy az az ember semmire-
való, nem sok haszon van 
belőle és keveset tud nyúj-
tani, vagy „biznisz-nyelven”: 
alulteljesít. Ennek nyomán, 
sajnos, néha az idősek, a sze-
gények és a betegek is a cél-
táblára kerülnek, és ne csak 
mások jegyzik meg róluk, 
hanem még ők is megkér-
dezik maguktól, hogy mit 
tudnak ők még adni? Mi ma-

radt hát minden emberben, 
függetlenül helyzetétől, ál-
lapotától? Marad a szeretet.

Ezt olvassuk a bibliai ige-
versben is: „Most azért meg-
marad a hit, a remény, a sze-
retet, e három; ezek közül 
pedig a legnagyobb a sze-
retet.”

Az ember életében van-
nak időszakok, amikor telje-
sítménye megkérdőjelező-
dik. Nem tudja nyújtani azt, 
amit eddig, vagy amit kel-
lene. Vagy leszegényedik, 
vagy megbetegszik, vagy 
fegyveres háború dúl körü-
lötte, vagy szenvedélybeteg-
ség áldozata lesz. Ilyenkor 
elfogy az ereje. Az erő meg-
fogyatkozásának időszaka-
iban sokszor megtapasztal-
juk, hogy mástól függünk. 
Ha betegek vagyunk és fi-
atalok, ha egészségesek és 
idősek, akkor is jól esik, ha 
más valaki elmegy kenyé-
rért, bevásárolni, vagy csak 
szorgoskodik körülöttünk. 
Mert nekünk ilyenkor nincs 
sok erőnk. Nem maradt. De 
valami maradt. Pontosab-
ban három dolog is maradt: 
hit, remény és szeretet. És a 
legnagyobb a szeretet.

Testvéreim, most kará-
csonykor ebből a megma-

radt szeretetből meríthet-
nek és bőségesen adhatnak 
mindenkinek. Azoknak is, 
akik körülöttük forgolód-
nak és azoknak is, akik körül 
mi forgolódunk, azoknak is, 
akiket velőig ismerünk, de 
az ismeretleneknek is, azok-
nak is, akik mindennap ve-
lünk vannak, de azoknak is, 
akiket évente csak egyszer, 
ünnep tájt látunk.

Ez a szeretet táplálja 
mindenkinek a hitét is. Mert 
Istentől kaptuk ezt, hogy 
képesek vagyunk szeretni 
mindenkit. Isten az, aki sze-
retetét bizonyította felénk: 
elküldte egyszülött Fiát – 
megszületett az első kará-
csonykor Jézus Krisztus. Ez 
a hit jelenti azt, hogy bízha-
tunk Istenben, akkor is, ami-
kor gyengék vagyunk, akár-
milyen oknál fogva. Beteg-
ségünkben, idősségünkben, 
magányunkban és szegény-
ségünkben is. Bízhatunk Is-
tenben – ő a mi jóakarónk.

Jóakarata abban is meg-
mutatkozott, hogy remény-
nyel töltötte ki életünket: 
eljuthatunk Hozzá, a meny-

nyek országába, ha teljesen 
szívünkbe fogadjuk Fiát, Jé-
zus Krisztust. Jézus az evan-
géliumokban tanított min-
ket az életről, az élet szere-
tetéről, a bizalomról és arról 
a reményről, hogy ha úgy 
tűnik, mindenem elhagy, 
akkor is ott van Isten, aki 
sohasem hagy el. Sőt szere-
tetéből mindig rajtam tart-
ja szemét és figyel imádsá-
gomra, szükségeimre. Mert 
megmarad a szeretet. És ez 
a legnagyobb dolog, amivel 
ezen a karácsonyon is meg-
lephetjük hozzátartozóin-
kat, rokonainkat, szomszéd-
jainkat, mindenkit. Minél 
több embernek mondjuk 
el, hogy mennyire szeret-
jük őket és milyen fonto-
sak számunkra!

Mert szeretni valakit, azt 
jelenti elfogadni őt és ragasz-
kodni hozzá. És az odaadó 
szeretet nem a külsőért, pén-
zért, erőért, befolyásért sze-
ret, hanem azért, mert Isten 
gyermekei vagyunk mind-
annyian és így testvérek, 
szövetségesek. A szeretet 
szövetsége pedig nem fakul 
a próbák során sem. Ámen.

NAGYBECSKEREK, 2017.12.18.
KISS NÁNDOR, REFORMÁTUS 

LELKÉSZ, ESPERES

„
Most azért 
megmarad a hit, 
a remény, a szeretet, 
e három; ezek közül 
pedig a legnagyobb 
a szeretet.  »Kiss Nándor református esperes

A PETŐFI SÁNDOR MME-BEN ÉS A SZERVÓ MIHSKOLÁBAN 

Jócselekedet és 
örömszerzés Muzslyán 
A  Petőfi Sándor Magyar Mű-

velődési Egyesület nagy-
termében december 6-án tarka 
Mikulásváró műsort rendeztek 
a Hófehérke és a Tücsök Óvoda 
növendékei, valamint a Szervó 
Mihály Iskola első osztályos ta-
nulói részére. A gyerekeknek a 
fiatalok színvonalas előadással 
kedveskedtek, mely alatt – a 
legkisebbek nagy örömére és 
meglepetésére – megérkezett 
a Mikulás is, aki az óriás put-
tonyából csomagokat ajándé-

kozott a jelenlevőknek. Az ovi-
sok és a kisiskolások e alkalmi 
szavalattal és énekkel köszön-
ték meg a csomagokat. Az ese-
ményt a helybeli Császárkert 
Kft. és a Muzslai Petőfi Sándor 
MME tagsága támogatta. Hét-
főn a helybeli skola mindkét 
épületében Hallai Tímea, egy-
kori tanuló jóvoltából, karácso-
nyi csomagokat ajándékoztak  
diákoknak, akik nehéz anyagi 
körülmények kzött élnek.    
              BORBÉLY TIVADAR

 » A Mikulás a gyermekek között

Meglátogatták az idős 
polgártársaikat is
A Vöröskereszt muzslyai helyi szervezetének önkéntesei – 

a helyi közösség tanácsának szociális bizottságával és a 
Vöröskereszt nagybecskereki szervezetével karöltve – meg-
látogattak és megajándékoztak néhány idős és beteg polgár-
társat. Szalma Károly, a Vöröskereszt helyi szervezetének el-
nöke és Borbély Tivadar, a szociális bizottság képviselője el-
mondták, hogy a látogatási/ajándékozási akciók jövőre is foly-
tatódni fognak. B. TIVADAR

A VÖRÖSKERESZT MUZSLYAI TAGOZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN 

 »Megajándékozták az idős polgárokat
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1 1 4 9 - 5 0
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
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.

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

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 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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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 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.

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

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

Жени са двоје деце  
потребна кућа за становање, 
чување и одржавање, у 
Маргити. Тел. 062/872-72-04.

Издајем намештену 
гарсоњеру за самца или самицу. 
Гарсоњера је прелепа а цена 
повољна. Тел. 064/35-12-026.

РАЗНО
Продајем половна , исправна, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.

Продајем стан 43 м² у центру 
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.

Кућу продајем, хитно,  
изузетно повољно ул. 
Кајмакчаланска 25, 10 мин од 
центра. Стамбени део 77 м², плац 
438 м², комплетна инфраструктура, 
за становање, одмах усељива и 
адаптацију. 11.000 € Тел. 062/157-
65-80 Звати од 18 до 20 часова.

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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Пословни простор – део фоајеа у Народном позоришту „Стерија“ 
Вршацу површини од 145 m2 и то од улаза до првог преградног паноа са 
почетном ценом од 79.750,00 динара месечно као и припадајући порез на 
закуп који се плаћа Пореској управи.

Закупац је у обавези да плаћа све зависне трошкове за коришћење 
закупљеног простора по испостављеној фактури.

Простор се издаје за обављање угоститељске делатности типа 
кафеа, кафе-посластичарнице, посластичарнице и сл. без могућности 
припреме хране у оквиру пословног простора. Радно време је у складу са 
градском одлуком о раду угоститељских објеката. У објекту није могуће 
организовати наступ музичких група и појединаца „уживо“ већ се иста 
може пуштати само са техничких уређаја предвиђених за репродукцију 
звука и то нижег интезитета чујности. Ближе услове за обављање 
делатности уредиће се у складу са пословном политиком Позоришта а 
што ће се посебно регулисати уговором о закупу.

Овај пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 
гoдинe увиђeнoм стaњу.

У цену закупа није урачунат ПДВ јер је Позориште ослобођено плаћање 
истог.

У овом поступку могу да учествују физичка и правна лица која доставе 
уредну, писану и благовремену пријаву.

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

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

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

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

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

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена 
мера забране обављања делатности у претходне две године (уколико 
пријаву подноси правно лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ 
закупац пословног простора у јавној својини Града Вршца или уколико је 
оснивач (члан) правног лица које је закупац

Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене приликом 
подношења пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе само једну писмену понуду.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу присуствовати 

отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 

односно до петка 05.01.2018. године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на 

деловодник Народног позоришта „Стерија“. Предаја се може извршити до 
петка05.01.2018. године до 10 часова. У разматрање, као благовремене, ће 
се узети пријавекоје стигну до назначеног рока на деловодник Позоришта.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 
05.01.2018.године са почетком у 12 часова у пословним просторијама НП 
„Стерија“ Вршац,Светосавски трг 6.

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

За све ближе информације и могућност разгледања пословног 
простора обратити се Народном позоришту „Стерија“ Вршац, Светосавски 
трг 6, тел.бр.: 060/821-3016 сваког радног дана у времену од 09-14 часова 
до 04.01.2018. године.

ВД директора НП „Стерија“
Марина Лазаревић

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, 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 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.

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 

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
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.

На продају плинске пећи: 
Алфа, Термо4 и Карма, све 
исправне. Цена по договору. 
Тел. 063/482-418 и 2101-623.

Продајем велике фикусе. 
Тел. 833-478.На продају два 
хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-
420.

Радио би домаћинске 
послове у кући и око куће, 
чистио олуке, као и остале 
послове. Тел. 064/45-36-503.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
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

Дел. бр. 445
У Вршцу, 27.12.2017. године

О Г Л А С
Народно позориште „Стерија“ Вршац издаје у закуп 
путем прикупљања писмених понуда у затвореним 

ковертама и то:
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Srećne 
novogodišnje 

i  božićne 
praznike 

želi

Srećne 
novogodišnje 

i  božićne 
praznike 

želi

Poljoprivredna stručna služba  
„AGROZAVOD“ doo

Срећне 
новогодишње и

божићне 
празнике 

жели

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
ВРШАЦ
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Srećne 
novogodišnje 

i  božićne praznike 
želi

GERONTOLOŠKI CENTAR
VRŠAC

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА СВОЈИМ 
СУГРАЂАНИМА ЧЕСТИТА НАСТУПАЈУЋУ 

2018. ГОДИНУ СА ЖЕЉОМ ЗА ДОБРО 
ЗДРАВЉЕ, БЛАГОСТАЊЕ, СРЕЋУ И МИР

ЈУБИЛЕЈ 70 ГОДИНА СУБНОРА СРБИЈЕ

Srećne novogodišnje 
i  božićne praznike želi

VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO

“JUŽNI BANAT” DOO
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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

У магистратској седници од 23. октобра 1798. 
г. комесар економије Херт представи магистрату, 
да је сада опет нужно послати депутирце у Беч. 
Услед тога магистрат и  спољашни свет, у седници 
од 1. новембра, изаберу за депутирца Михаила 
Кормана и од своје воље пријављеног трговца 
Максима Спасића, који је уз то најавио, да ће о свом 
трошку путовати, пошто се избора Т. Кумановић 
није хтео примити. Овај последњи изабран буде у 
магистратској седници од 4. новембра оне године 
за кнеза, а за градоначелниковог заменика Готлиб 
Керер 1).

Ова депутација крене се на пут 10. новембра 
1798., а врати се после 112 дана, 1. марта 1799.  
Она је све што је могла употребила у корист 
општине, двапут је излазила пред цара, једанпут 
пред краљицу, пред платина, магистра финанције 
гр. Соро (Sоrеаu) и пред млоге друге личности 
од уплива. Показало се је да је вршачке прилике 
задржало дворско књиговодство, где су оне целу 
годину и неколико месеци лежале. И пошто су ова 
два посланика свршила свој посо у Бечу и Пешти 
2), вратише се они  у свој завичај, да охрабре 
своје суграђане. Но и овога пута ствар не пође 
на боље. Комора је претила, да не може бити ни 
помена о привилегијама, док се најпре не исплати 
рестанција, која је у другој половини г. 1799. 30.618 
ф.4  5/8 кр. износила 3). У бечким меродавним 
круговима  пак нису били начисто односно трајање 
аренде, да ли је на 20 или 30 година.

Г. 1800., 9. децембра, рестауриран је мађистрат 
тржишта под председништвом Парчетића, асесора 
камералне администрације. Ово је требало 
извести јошт г. 1798. Споразумом изабраше 
обе народности за кнеза Србина и сенатора 
Константина Спаића, а за првог сенатора бившег 
кнеза Кормана. Овај се није смео, по наредби 
камералне администрације од 27. фебруара 1799. 
г., бр. 2644, називати градоначелником, коа што се 
називао први сенатор  слободних вароши. 4).

Пошто су прилике у Вршцу и Бечу опет 
на сметње наишле, спољашни савет замоли 
мађистрат, да поново ради њих отпреми 
депутацију. И како се мађистрат осећао у овоме 
не надлежан, спроведе он ову молбу у Тамишград, 
камералној администрацији на решење 5), која 
ју је без сваког приговора одобри 6). Како је кам. 
администрација дозволила да се у депутацију 
само један изасланик пошаље, а Вршчани опет 
желели дау њој буду заступљене обе народности, 

морало се је поново обраћати Тамишграду. На 
основу примљеног одобрења , мађистрат изабере  
за посланике Константина Спајића и Михала 
Кормана 7), а спољашни савет за заменике им 
Тимотија Кумановића и Јована Еберхарда 8).

Ова депутација стиже срећно у Беч 8. септембра 
1801. и оде сместа дворском агенту Керестурију. 
Наши посланици тражећи једва после шест дана 
нађоше вршачка акта код референта и дворског 
саветника Мехашија – у прашини и неизрађена, 
оваква каква их је кр. дворска комора из Будима 28. 
јунија 1797. под бројем 8709 отпремила. Овде они 
и то дознадоше, како јошт није одређено колико 
ће трајати уговор о регалним бенифицијама 
закупнина, пошто то само од милости цареве 
зависи. 

С тога вршачки посланици изиђоше 23. септембр 
пред цара, коме је најпре Керестури  преставио 
вршачке прилике, а затим Спаић молебницу 
Вршчана предао, у којој се сем познатог молило 
још за привилегије, као што их Винга имађаше. 
Краљ Фрања, особито  благонаклоњен депутацији, 
и  распитујући се за месне прилике Вршца, прими 
молебницу уз примедбу, да се сада лакше учинити 
може, пошто земља опет мир ужива. 9).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (103)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Види записник споменуте 
седнице

2) Екон. сесија од 2. марта 1799.
3) Екон. сесија од 18. децембра 

1799.
4) Екон. сесија од 15. јулија 1801.
5) Екон. сесија од 29. јулија 1801.
6) Екон. сесија од 5. августа 1801.

7) Екон. сесија од 9. августа 1801.
8) Екон. сесија од 7. октобар 1801.

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 27, БРОЈ 519, 18. ОКТОБАР  2002.

ЕВРОПСКИ ХРАМ КЊИГЕ
Некада  Хотел „Милекер“, већ дужи временски период  Градска 

библиотека, почеће  ускоро да исписује странице новог периода у 
свом постојању као уврштена у ред библиотека савремене Европе. 
Наиме, урађено је идејно решење за реконструкцију, заједно са 
постојећим стањем зграде која је поприлично ненаменска, како би 
зграда Градске библиотеке била стављена у функцију и прилагођена 
савременим потребама. 

- Биће враћен стари улаз из садашњег дечијег одељења које 
ће бити смештено у дворишни део зграде. Уклањањем преграда у 
читаоници и дела пулта читаоци ће имати слободан приступ књизи 
и цео простор за употеребу. Решењем је направљен комуникациони 
мост са Музичком школом, а двориште  ће добити летњу позорницу. 
У подруму, који је тренутно у катастрофалном стању, биће 
смештене помоћне просторије за техничку опрему саме зграде. 
Планом за спратни део, предвиђена је израда медијалне сале за 
међународне  програме, која ће бити опремљена  видео бимом и 
опремом за симултани  превод.  Поред одељења за „Банатику“  биће 
смештена научна читаоница . Каталошко одељење биће  потпуно 
компјутеризовано.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 519, 18. ОКТОБАР  2002.

КАД ГОСПА ЈУЦА ЛЕМА
Стерија је најпотпуније и, рекло би се, најпрофесиналније 

овековечио способности Вршчана  да добро запазе, бистро 
процене и интелигентно прокоментаришу карактере, понашања и 
појаве око себе. У томе им никада није мањкало тонова  шаљивости, 
хумора и сатире. И то оне – вршачке, која би се, у најкраћем, могла 
„писати“ као комшијска, грађански и варошки притајена, вољена, не 
толико да насмеје, колико да „грицне“, опомене и прошири појаву – 
смејуљења.

 Управо због тога, када данас читате, рецимо „лист за шалу и 
забаву“, вршачки „Бубањ“, од пре сто и нешто година, вама много 
тога, једноставно, није смешно. Јер, тадашње пошалице, песмице 
и  причице о чича Радоју, Кир Дими, тетка Кати, Јоци, Мити, Кочи,  
Груји, Шварцу, Фехеру, Вајсу тачно су „знале“ на кога „пуцају“, коме се 
и зашто „замерају и спрдају“.

Ипак, нађу се ту шаке, које су и данас, наиме смешне, без обзира 
на то што задржавају арому оног старог времена.

У том погледу, следи неколико таквих „Бубњевих“ шала од пре 
107 година. 

Женска причљивост била је често на мети вршачких хумориста. 
Један од њих с потписом Г.р.ч. дао је ову „препоруку“: Редак је 
муж који својој жени не би требало топло да препоручи најновије  
изумљене продукте личне хигијене: „Кључалу воду за уста“, „Прашак 
за зубало“ и „Језик за зубе“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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 Стефан Ђорђевић (19, 206) и Стефан 
Момиров (18, 198), свој кошаркашки 
развој наставиће у Вршцу. Млади 
репрезентативци Србије у 
Миленијум стижу на позајмицу из 
ФМП-а и још више ће подмладити 
најмлађи тим Кошаркашке лиге 
Србије. На тај начин Вршчани 
настављају са праксом довођења и 
афирмисања младих играча започет 
прошлогодишњим довођењем 
јуниорског репрезентативца Милоша 
Глишића. Ђорђевић и Момиров били 
су на листи жеља Вршца још летос, али 

су се сада створили услови да се ставе 
на располагање тренеру Владимиру 
Ђокићу. Момиров се на тај начин 
враћа у клуб у којем је направио прве 
кошаркашке кораке.

-Велику захвалност дугујемо 
руководству ФМП-а које нам је 
изашло у сусрет у жељи да велики 
таленти српске кошарке стасавају у 

нашим редовима. Трудићемо се да им 
омогућимо врхунске услове за рад 
а имена тренера Ђокића и његовог 
помоћника Топића гаранција су да ће 
имати квалитетан стручни рад, рекао 
је директор Вршчана Аца Грујин.

Ђорђевић и Момиров дебитовали 
су за Вршац у јужнобанатском дербију 
13. кола КЛС против Тамиша.

ЂОРЂЕВИЋ И МОМИРОВ У ВРШЦУ 
КО Ш А Р К А

ФУД БА Л

ТИЈАНА ЈОКИЋ 
УСПЕШНА И МЕЂУ СЕНИОРКАМА

Тијана је освојила треће место на 
сениорском ТОП-у  12 и самим тим доказала 
да јој  је протекла сезона била веома 
успешна. Сениорски ТОП 12 је такмичење 
које окупља по 12 стонотенисера и 
стонотенисерки најбољих у Србији. 
Јокићева је успела  да се докаже и у 
сениорској конкуренцији  иако  је  још увек 
јуниорка и пласирала се на ово такмичење, 
где такмичари  играју по принципу свако  
са сваким. 

 

Током турнира приказала је врхунску игру 
и остварила је скор од осам победа и три 
пораза, исти  као другопласирана Андреа 
Тодоровић , међутим она је била боља у 
међусобном мечу  тако да је Тијана освојила 
треће место и завршила ову веома успешну 
сезону.

Повратак кући: Стефан Момиров 

Руководство Вршац јунајтеда пуном паром 
ради од првог дана зимског прелазног рока 
и појачава играчки кадар за пролећни део 
сезоне. До сада су ангажовани Дејан Лукић 
(22), Сава Балан (23) и најзвучније појачање 
Милан Војводић (23).

Лукић је дефанзивац који је играо у млађим 
категоријама Чукаричког док је у сениорској 
конкуренцији наступао на прволигашкој 
сцени  за БСК из Борче. Последњих шест 
месеци провео је у српсколигашу Сопоту.

- Свој долазак у Вршац јунајтед видим 
као корак унапред иако никада нисам 
играо зонски ранг такмичења. Са тренером 
Мијаиловићем сам сарађивао у Борчи и 
радујем се новој сарадњи. Директор Бељин 
ми је предочио амбиције клуба и после тога 
није ми требало ни минут да пристанем, 
рекао је Лукић.

Балан је дугогодишњи играч Полета из 
Избишта. Реч је о крилном нападачу који се 
добро сналази на обе стране терена.

- Срећан сам што долазим у веома 
организован клуб, надам се да ћу у Вршцу 
наћи своје место под сунцем и дуго се овде 
задржати.

Војводић је бивши репрезентативац 
омладинске репрезентације Србије која се 
2013 попела на кров Европе и некадашњи 
играч Војводине, Спартака, Победе из 
Прилепа. Игра на позицији офанзивног 
везисте.

- Иза мене је тежак период, после 
омладинског погона и освајања Првенства 
Европе, нисам имао жељени развој каријере. 
Био сам разочаран неким нефудбалским 
стварима. Протеклих шест месеци много сам 
размишљао и схватио да је рано да фудбалу 
кажем збогом. Са Вршцем желим да се вратим 
на фудбалску мапу. Задовољан сам условима 
и организацијом у клубу.

Нову улогу у тиму има Перица Ранков (34) 
поред играња биће и први сарадник Ненада 
Мијаиловића. На терен се после паузе враћа 

и Александар Станковић(32) који је годинама 
био ударна игла тима.

Вршац јунајтед ће током зимских 
припрема одиграти шест утакмица као и 
финале купа Јужног Баната. Противници 
ће бити Партизан (Уљма), БАК (Бела Црква), 
Младост (Омољица), Борац (Сакуле), ИМТ 
(Београд) и у финалу купа Железничар 
(Панчево).

Почетак припрема заказан је за 29. јануар 
2018.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОЈАЧАВА ЕКИПУ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ СА ВОЈВОДИЋЕМ ЦИЉАЈУ ВРХ

ВРШЧАНИ БОЉИ ОД ПАНЧЕВАЦА У 
ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ

ВРШАЦ – ТАМИШ 83:78 (24:17, 17:14, 19:22, 23:25)

Центар Миленијум, гледалаца 1.100, судије: Јовчић, Николић, Свркота (БГ)
ВРШАЦ: Ђерић 6, Пашајлић 9 (3 ск 1 ас), Митровић 5 (2 ас), Глишић 14 (5 ск), Кутлешић 7 (3 

ск, 2 ас), Вељковић 4 (6 ск), Јововић 10 (2 ас), Савовић, Остојић 6 (3 ск), Момиров 4 (5 ск, 1 ас), 
Симеуновић 7 (8 ск), Ђорђевић 11 (6 ск, 2 ас).

ТАМИШ: Ђорђевић 2, Сочанац 9 (4 ск, 6 ас), Илкић 9 (5 ск, 9 ас), Кањевац, Баловић, Витковић 
14 (3 ск, 3 ас), Раичевић, Смиљанић 16 (6 ск), Савић 15 (5 ск), Кнежевић 12 (7 ск, 6 ас), Митровић, 
Раденковић.

Вршац је новом победом продужио успешан низ. Тријумф против Тамиша није био 
резултатски убедљив највише захваљујући добром шуту за три поена Панчеваца (13 тројки), 
али је домаћи тим у читавом току меча имао потпуну контролу. Вршац је до прве озбиљније 
предности дошао фуриозним темпом у финишу друге четвртине када је за свега два минута 
направио серију 10:0 и створио двоцифрену предност (41:29). То ипак није сломило играче 
Тамиша који су били веома мотивисани и у игру се вратили са две узастопне тројке Илкића у 
трећој четвртини. Момиров је тројком четири минута пре краја повисио на 74:65, вођство од 
девет поена домаћи су чували све до последњег минута када је Витковић са две брзе тројке 
ублажио пораз Панчеваца. Вршчани су били бољи у скоку (47:37) и имали много већи број 
поена од играча са клупе (42:11) што је умногоме допринело освајању нових бодова.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА 
ЗАВРШИЛЕ ГОДИНУ 

ПОРАЗОМ
ВРШАЦ – СТУДЕНТ 79:85 

(15:24, 19:24, 20:22, 25:15)
Центар Миленијум, гледалаца 200, 

судије: Дојчиновић, Својић, Кнежевић
ВРШАЦ: Ћорда 30 (4 ск, 5 ас), Јакшић 

28 (10 ск), Ратковић 6 (3 ск), Керкез 14 (9 
ск), Веригић, Бабић, Јовановић 1 (8 ск), 
Томашевић, Лучић, Лазаревић.

СТУДЕНТ: Вујисић 11, Анђелковић, 
Јеремић 17 (6 ск), Димитријевић 9 (3 ск), 
Ђорђевић, М. Јовановић, Милошевић 11 (6 
ск), Ј. Јовановић, Стошић 3, Живковић 4 (4 
ск), Мијатовић 22 (6 ск, 4 ас), Стојановић 5.

Борбене Вршчанке два пута су биле 
близу великог преокрета у последњем мечу 
у 2017. години, али  Студент није дозволио 
изненађење и остварио је очекивану 
победу. Нишлијке су у првој четвртини 
стекале двоцифрену предност серијом 
11:0 уз веома добар проценат шута из игре. 
Вршчанке су пружиле максимум залагања, 
али са начиниле доста грешака и  са свега 
30 % шута нису успевале да парирају. У 
другом полувремену разиграле су најбоље 
играчице Вршца Ћорда и Јакшић и у 25. 
минуту предност Нишлијки смањена је на 
свега 6 поена (51:57). Вршчанке тада нису 
искористиле два напада а потом ушле у 
серију грешака које је Студент умео да 
казни. Домаће су још једном, у финишу 
меча, успеле да припрете, смањиле 
заостатак на пет поена, али за потпуни 
преокрет није било времена.

С ТО Н И  Т Е Н И С

 Повратак на фудбаслку сцену: Војводић са директором Вршац јунајтеда Бељином после потписивања уговора

ВРШЧАНИ ДЕКЛАСИРАЛИ СПЛИЋАНЕ

НОВОГОДИШЊИ 
ШОУ ЂЕРИЋА

ВРШАЦ – СПЛИТ 100:69 
(26:13, 29:25, 23:11, 22:20)

Вршчани су својим навијачима 
приредили истински кошаркашки угођај 
савладавши у најбољој игри ове сезоне 
некадашњег троструког европског 
шампиона. Читава дворана устала је 
на ноге у последњем нападу Вршца и 
овацијама наградила Ђокићеве изабранике 
за врхунску представу и убедљиву победу. 
Јунак утакмице био је сјајни Мирко Ђерић 
који разнео кош Сплићана са девет тројки 
од чега чак 7 у првом полувремену и 
практично сам направио недостижну 
разлику за ривала.

У последњем мечу у 2017. Години, 
Вршац дочекује екипу чачанског Борца у 
застоламо мечу КЛС. Утакмица се игра у 
суботу, 30. децембра у 18 часова. 
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