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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА 26. СМОТРИ 
ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА

ВИНА И 
РАКИЈЕ, 

ПОВОДОМ 
СВ.ТРИФУНА
Обавештавају се заинтересовани 

индивидуални пољопривредни 
приозвођачи да ће се 26. смотра 
оцењивања квалитета вина и 
ракије, поводом Св. Трифуна, дана 
виноградара, одржати 14. фебруара 
2018. године у Пољопривредној 
школи „Вршац“ у Вршцу, ул. 
Архитекте Брашована 1.

Произвођачи могу своје узорке 
донети у Пољопривредну школу 
„Вршац“ до 01. фебруара 2018. 
године сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова. Узорке треба донети 
у три боце (најмање од 0,7л) тако да 
се на једну боцу, која иде на изложбу, 
залепи етикета док на друге две 
боце, које иду на анализу, не треба 
залепити етикете.

Уплата по узорку износи 1000 
динара које је могуће уплатити на 
жиро рачун школе 840-831666-67 или 
на благајни школе. За произвођаче 
који имају више узорака, сваки 
трећи узорак је бесплатан.

Организациони одбор 
Пољопривредне школе „Вршац“

Крајем прошле године у Дому Народне 
скупштине Републике Србије  одржана 
је Пета национална конференција 
Женске парламентарне мреже, у чијем 
су раду активно учествовале Вршчанке 
Милана Копил , одборница СНС,  
Славица Стоисављевић, одборница 
СПС  и  Верица Преда, чланица Савета 
за родну равноправност Града Вршца. 
Конференцију су организовале 
Скупштина Републике Србије и Мисија 
ОЕБС, а учествовало је око 360 одборница 
из читаве Србије као и из удружења која 
окупљају жене у разним сегментима 
деловања. 

-У заступљености жена на високим  
државним функцијама, Србија  је далеко 
превазишла европске стандарде, 
констатовала је Маја Гојковић,  
председница републичког Парламента, 
поздрављајући учеснице 5.  националне 
конференције Женске парламентарне 
мреже. 

Она је подсетила да су у Србији у самом 
врху државе све жене  - председница 
и потпредседница Владе, четири 
министарке, председница Уставног суда 
Србије, државна тужитељка, гувернерка 
и она као председница Скупштине. 

Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС у 
Србији, истакао је да то није политичко 
питање, нити има везе са партијама, већ 
би требало да буде родно питање које 
уједињује припаднице свих партија. 

Александра  Јерков, координаторка 
Женске парламентарне мреже,  
упозорила је да жене у Србији и даље 
нису равноправне и додала:

-И даље имају проблем да се 
запосле ако планирају трудноћу, имају 
проблеме да напредују на послу, да 
препишу имовину на своје име, без 
подршке су система кад трпе насиље, а 
у образовању и у уџбеницима су и даље 
дискириминисане. 

У наставку рада конференције, 
организоване су четири панел дискусије: 
„Од нацрта до предлога закона о родној 
равноправности”, „Жене и животна 
средина”, „Економско оснаживање жена, 
жене на селу” и „Здравље жена”, које су 
предводиле народне посланице Гордана 
Чомић, Јасмина Каранац, Нада Лазић и 
Вера Пауновић и Санда Рашковић Ивић.

Милана Копил  учествовала је на 
панел дискусији „Здравље жена“ на којој 
је нагласила да је потребно радити на 
превентивним активностима и едукацији 
жена у циљу смањења болести код жена , 
а самим тим и као узрочно –последична 

веза- оптерећење на РФЗО.  
-Бити здрав значи не живети 

у   окружењу породичног насиља: 
физичког и свеприсутнијег економског, 
често оправдаваног од самих жена као 
последицa  обичаја и традиција, каже 
Копил.  Жене се морају солидарисати 
и подржавати једна другу. Усвојена 
национална Стратегија за побољшање 
положаја жена и унапређивање родне 
равноправности омогућава да жене 
учине много више за себе и своје 
здравље, јер превенција је основ 
здравља. Едукација жене треба почети 
у раној фази одрастања, односно треба 
укључити систем основног образовања 
у развијању свести о здравом начину 
живота и последицама које настају.

Славица Стоисављевић  сматра да 
су жене на селу више маргинализоване 
него жене у граду, што је последица 
њиховог нижег нивоа образовања и 
традиционалнијег друштвеног окружења. 

- Жене у руралној средини имају 
ограничен приступ власништву над 
имовином и земљом, обуци, модерним 
техникама пољопривредне производње, 
средствима за финансирање и опреми, 
што значи да морају напорно радити, 
а мало зарађују, сматра Стоисављевић. 
Жене на селу, углавном , раде у 
пољопривреди, као неквалификована 
радна снага. Још један фактор који 
ограничава напредак жена на селу је 
њихов ограничен приступ институцијама 
и друштвеним мрежама које би им 
могле помоћи да играју важнију улогу 
у одлукама које утичу на њихов живот.  

Жене у Војводини , у руралним срединама, 
постигле су већи ниво оснаживања у 
односу на остале делове у Србији, али то 
још увек није довољно.  Оне су пример 
добре праксе за друге руралне средине.

Учествујући на панелу „Економско 
оснаживање жена, жене на селу” ,  Верица 
Преда је нагласила да је потребно радити 
на подизању свести жена у руралним 
срединама. 

-Жене на селу су „невидљиве“ у 
службеним статистикама запослености и 
власништва над имовином, сматра Преда.  
Рурална подручја су суочена са изазовима 
као што је веће сиромаштво, мања 
покривеност здравственим осигурањем 
, слабији приступ здравственој заштити 
и пружању социјалних услуга.  Све то 
заједно чини да проблеми са којима 
се суочавају особе изложене насиљу у 
породици буду још теже решиви. Морамо 
се борити да се традиционална култура у 
руралним заједницама измени .  

Женска парламентарна мрежа 
(ЖПМ)  је формирана 14. фебруара 
2013. године. Први пут у историји 
парламентаризма Србије, одлуком 
свих народних посланица, покренуто 
је удруживање свих посланица због 
виших циљева без обзира на страначку 
припадност.  Приоритети рада ЖПМ 
су подстицај женама у Србији за веће 
учешће у политичком и јавном животу, 
ширење свести о женској солидарности, 
афирмација родне равноправности на 
свим нивоима одлучивања.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ

ВРШЧАНКЕ У  ДОМУ  НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ

Вршчанке на Конференцији Женске парламентарне мреже

Током ове грејне сезоне, ЕЈ 
Топлана ЈКП „Други октобар“, у циљу 
побољшања квалитета услуга, наставља 
са повећањем енергетске ефикасности.

У топлани у насељу Хемоград, у току 
је уградња најсавременијег котла снаге 
2000 Kw са гасним гориоником. 

Степен корисности котла биће 96 
%, а снабдевање санитарном водом 
биће ефикасније и боље, са адекватном 
температуром воде.

Након завршетка грејне сезоне, у 
све три топлане у граду, биће уграђени 
калориметри, а затим почињемо 
са мерењем произведене топлотне 
енергије. 

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ПОБОЉШАВА КВАЛИТЕТ УСЛУГА

ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ТОПЛАНЕ У ХЕМОГРАДУ
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Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић обратила се, крајем 2017, 
грађанима путем овдашњих медија и 
обавестила их о актуелним активностима 
градске власти. Једна од њих је, свакако, 
подршка Републике Србије Граду Вршцу.

-Министарство финансија Републике 
Србије одобрило је, из текуће буџетске 
резерве, Граду Вршцу средства у износу 
од 20 милиона динара ради обезбеђења 
текуће ликвидности буџета града и 
измирења доспелих обавеза, рекла је 
градоначелница Митровић. Наиме, у 
овој години дошло је до непредвиђених 
околности у извршењу расхода и издатака 
буџета изазваних поплавама које су 
задесиле град  Вршац и три насељена 
места. Суочен са великом материјалном 
штетом, Град Вршац је усмерио све своје 
ресурсе на санацију као и на превенцију 
од сличних догађаја тако да Град није 
могао да на време извршава и друге 
своје преузете обавезе. Ми смо се, на 
крају године, обратили Министарству 
финансија за ангажовање буџетске 
резерве Републике која би нам помогла да 
успешно завршимо текућу 2017. годину, 
обзиром на околности и природне 
непогоде које су нас задесиле. 

Републичко министарство је одобрило 
средства Граду Вршцу, а градоначелница 
Митровић се захвалила на подршци и 
додала:

-Ово је први пут у последњих десет 
година да на овај начин Министарство 
финансија помогне граду Вршцу, и то је 
засигурно знак да Република води рачуна 
о локалним самоуправама, да брине о 
њиховим финансијама, као и да су локалне 
самоуправе равноправни партнер 
Републике у планирању и извршавању 
буџета наших градова. Захвалила бих 
се на великој подршци Министарству 
финансија и Влади Републике Србије.

Градоначелница Митровић подсетила 
је да је усвојен буџет Града Вршца за 2018. 
годину који је у складу са упутствима 
републичког Министарства финансија. 

-Желим да нагласим да је  дефицит 
најмањи у односу на вишедеценијски 
период и да је консолидација јавних 
финансија, којом се тренутно бавимо, 
први и основни предуслов за даље 
напредовање, развој привредних 
активности и привлачење инвестиција, 
нагласила је градоначелница.

Осврт на 2017. годину

-Упркос бројним проблемима, 2017. 
годину је обележило преко 590 милиона 
динара улагања у инфраструктуру, 

спортске објекте, школе, болницу, 
предшколске установе, а да смо, при 
том, смањили јавни дуг за 300 милиона 
динара, што је велика ствар, као и да 
смо водили друштвено и социјално 
одговорну политику и да није изостала 
подршка ни у ком сегменту, нагласила 
је Градоначелница Митровић. Трудили 
смо се и, верујем, успели да вратимо 
поверење наших суграђана у систем рада 

свих органа градске власти, да укинемо 
праксу повлашћених појединаца, 
селективну примену закона, и да тако 
вратимо поверење грађана у градске 
институције. 

Градоначелница је истакла да се 
упорно радило на томе да законске 
процедуре морају једнако важити за све, 
што је дало резултате, и подсетила на 
актуелне пројекте.

-Индустријска зона Север налази се 
тренутно у фази израде Плана детаљне 
регулације и то је први корак, нагласила 
је градоначелница. На прошлој седници 

изгласали смо План детаљне регулације, 
за 2018. је обезбеђено пројектовање, а 
када ћемо кренути у изградњу зависи 
од тога са ли ћемо успети да привучемо 
одређена средства од виших нивоа 
власти или прекограничном сарадњом. 
Пре тога је неопходно да урадимо 
планску и пројектну документацију. 
Површина земљишта Зоне Север 
тренутно је око 20 хектара, што је веће од 

постојеће индустријске зоне. У плану је да 
прибавимо још земљишта непосредном 
погодбом или експропријацијом, јер 
постоје услови за ширење индустријске 
зоне Север.

Један од капиталнијих пројеката јесте 
базен који се гради код градског језера.

-Базен ћемо завршити, као што смо 
и обећали, до јуна 2018. године, каже 
Митровићева. Остало је за извршење још 
око 67 милиона динара, на половини смо 
радова, они најкомпликованији су готови. 
Мислим да је набављена и опрема, тако да 
ће базен бити спреман на наредну сезону 
купања. Базен је намењен грађанима 
Вршца за коришћење, а цена ће бити 
таква да свако може да га користи. 

Планови за 2018. годину

-У 2018. години наставићемо 
све започете пројекте, рекла је 
градоначелница Митровић. Велики део 
њих смо завршили у 2017. години, али 
имамо много нових планова за 2018. Оно 
што је веома важно јесте да ће активности 
како чланова Градског већа, тако  и мене, 
као градоначелнице, бити усмерене ка 
стварању услова за развој привредног 
амбијента. Индустријска зона Север је оно 
што је граду у овом тренутку неопходно и 
важно, да бисмо могли да даље развијамо 
привреду.  У 2018. години улагаћемо  и у 
пројекте са којима ћемо конкурисати код 
виших нивоа власти, значи удруживати 
средства и покушати да заједнички 
урадимо и канализацију у Павлишу и 
да испројектујемо пречистач Уљма - 
Избиште. То су све велике  ствари које 
смо планирали да реализујемо у 2018. 
Са „Водама Војводине“ смо потписали 
уговор којим је одређено пројектовање 
бране, односно ретензије у Уљми  што 
би у потпуности решило вишедеценијски 
проблем када је реч о поплавама у 
поменутом насељеном месту. 

Ј.Е.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДОБРИЛО СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА ДИНАРА - ПОДРШКА РЕПУБЛИКЕ ВРШЦУ-

Министарство финансија одобрило граду Вршцу 20 милиона динара из текуће буџетске резерве - То је сигуран знак да Република води рачуна о локалним самоуправама, да брине о њиховим 
финансијама, као и да су локалне самоуправе равноправни партнери Републике у планирању и извршавању обавеза и буџета, каже градоначелница Драгана Митровић -

Градоначелница Драгана Митровић са члановима Већа

Градска власт је уприличила 
свечани новогодишњи коктел 
у згради Конкордије коме су 
присуствовале бројне званице, 
високи функционери  Српске 
напредне странке Бранко 
Маловић и Дарко Јовановић, 
представници политичког, 
привредног, културног живота 
града. 

Присутнима су се обратили 
Ненад Барош, председник 
Скупштие Града Вршца, као и 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић.

- Скупштина Града 
Вршца одржала је десет седница 
у протеклој години на којима 
је разматрала укупно 154 тачке 
дневног реда, што показује 
велику жељу, хтење и настојање 
градске власти да спроведе  дело 
своје идеје и замисли, а исто 
тако и да се ухвати у коштац са 
бројним изазовима, проблемима, 
наслеђеним вишедеценијским 
ситуацијама, рекао је Ненад 
Барош, председник Скупштие 
Града Вршца. Све је то са 
једним основним циљем - 
подизање стандарда наших 

суграђана и стварање услова 
за квалитетнији живот у Граду 
Вршцу. Из тог разлога желим 
да се захвалим одборницима, 
пратећим стручним службама, 
градској управи - Већу на челу 

са градоначелницом Драганом 
Митровић и да изразим наду да 
ће 2018. година такође бити пуна 
марљивости и рада, а да ћемо се 
и следеће године наћи на овом 
истом месту и представити нове 
бројне успехе и резултате.

Председник Барош је пожелео 
успешну 2018.годину свим 
грађанима, присутним гостима, 
како на професионалном, тако и 
на личном плану.

Жељама се придружила и 

градоначелница Вршца Драгана 
Митровић која је дала кратак 
осврт на протеклу 2017.годину 
везано за активности градске 
власти.

- Са поносом вам могу 
рећи да Град Вршац завршава 

пословну 2017. буџетску годину 
са више од 500 милиона динара 
улагања како у инфраструктуру, 
тако и у школе, болнице, 
предшколске установе, рекла је 
градоначелница. Такође, било 
је и улагања која су усмерена 
у привреду и пољопривреду, 
што је начин за унапређење 
даље привредне активности. 
Јавни дуг је смањен за око 
300 милиона динара, што је 
знак да ова градска власт води 
одговорну буџетску политику. 
Подсетићу да смо у 2017. 
години имали велику подршку 
Владе Републике Србије, као 
и покрајинских институција, 
а то је, такође, знак да смо на 
правом путу. Што се планова 
за 2018. годину тиче, буџетом 
за ову годину предвидели 
смо наставак свих започетих 
пројеката, водећи рачуна о 
социјалној политици, друштвено 
одговорном понашању. Ми ћемо 
усмерити све своје активности 
ка повећању привредне 
активности - новим улагањима. 
На тај начин Вршац може бити 
један модеран град у коме би 

свако желео да живи. Мислим да 
ћемо тако оправдати очекивања 
наших суграђана и омогућити 
квалитетније услове живота. 

Градоначелница се захвалила 
свим присутним гостима а 
дружење је настављено уз 
пригодан програм који су 
припремили ученици Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“.

Ј.Е.

У ЗГРАДИ КОНКОРДИЈЕ ОДРЖАН НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ

УЗ НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ ЗА УСПЕШНУ 2018. ГОДИНУ
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Реализованe активности у ресору социјалне 
заштите у 2017. години

-Трудили смо се изађемо у сусрет нашим 
суграђанима и њиховим потребама колико је 
год то било у нашој моћи, каже Татјана Николић, 
чланица Већа. Прошлу годину почели смо 
даровањем прворођене бебе у 2017, поклоном  
у вредности 50. 000 динара.  Расписан је нови 
јавни рад за ангажовање 11 личних пратилаца за 
које је организована обука у Центру за социјални 
рад. Током 2017. додељене су просторије 
за потребе Ромске националне заједнице и 
новоформираног Удружења Рома, у С. Милетића 
99, затим Огранку Инвалида рада у Избишту, 
као и Удружењу Свих инвалида и пензионера 
и Покрету  ветерана, у Стеријиној 69. Отворене 
су  просторије за рад Клуба за старе у Марковцу.  
Израђен је и усвојен  нови Правилник  за 
расподелу средстава за удружења из области 
здравствене и социјалне заштите и додељена 
су им средства у два наврата у 2017. години. 
Најугроженије категорије становништва ( 800 
породица) добиле су по 5.000 динара за набавку 
огрева. Исплаћена је новогодишња  материјална  
једнократна новчана помоћ за све кориснике 
НСП Центра за социјалн и рад. За  914 ученика 
из социјално угрожених породица додељено 
је 1.450.000 динара за опремање за полазак 
у школу. Уз подршку Града и Црвеног крста 
обезбеђен је одлазак на летовање у Баошиће 
за 25 деце из социјално угрожених породица 
корисника народне кухиње. Обезбеђена су 
додатна средства за наставак рада Народне 
кухиње.

Велику помоћ и подршку градска власт 
пружила је особама са инвалидитетом и 

Удружењу „Параквад ВШ“, кроз бројне пројекте. 

-Постављене су сакупљачке кућице за 
акцију „Сакупи хумани чеп“ на више места у 
граду, пружили смо подршку  хуманитарним 
концертима и донаторском ручку за набавку 
помагала за ОСИ и за игралиште за децу са 
инвлидитетом које је изграђено на травњаку 
Хотела „Србија“, подсећа Николићева.  Уређен 
је приступ игралишту, прилагођен за прилаз 
особама у колицима,  а постављена је и нова 
јавна чесма. Сређена је и просторија за рад 
Канцеларије за ОСИ у Градској кући, урађена 
је рампа за прилаз ОСИ у холу градске куће 
и набављен је гусеничар за пењање на спрат 
за ОСИ у инвалидским колицима, тако да је 
спрат Градске куће сада доступан особама 
са инвалидитетом. Одобрен је пројекат за 
адаптацију и реконструкцију зграде Центра за 
социјални рад по основу конкурса код ресорног 
министарства (одобрено за 10 установа овог 
типа) за адаптацију  крова, грејања тоалета и 

прилазне рампе за ОСИ: споља фиксна у виду 
косе рампе, а унутра монтажно -демонтажна. 
Урађен је нови тоалет за  ОСИ у ОШ „Јован 
Стерија Поповић“.

У 2017. години пружена је подршка избеглим 
лицима који живе на територији Града Вршца.

-Уручени  су уговори за 16 избегличких 
породица за пакете грађевинског материјала 
појединачне вредности до 9.000 еура  укупне 
вредности 126.000 еура, истиче Николићева.  
Постављен је камен темељац за зграду са 20 
станова за избегличке породице у Ужичкој 
51. Укупна вредност инвестиције је 400.000 
еура . Финансира се од стране Светске банке и 
Комесаријата за избеглице, док је Град Вршац 
обезбедио плац за изградњу (5,2 милиона динара) 
и потребну инфраструктуру (укупна вредност 
10,3 милиона). Камен темељац положили су први 
потпредседник Владе Ивица Дачић,амбасадор 
ОЕБС-а у Србији, државни секретари Бошњак 
и Одаловић са представницима Комесаријата 
за избеглице и Града. Расписан је конкурс 
за решавање стамбеног питања и доделу 40 
станова за избегла и расељена лица.

Према речима Николићеве, одобрена 
су средства на покрајинском конкурсу за 
унапређење становања Рома у износу од 
500. 000 динара за увођење струје ромским 
породицама, а град је издвојио још 750. 000. 
На тај начин решен је проблем  за 9 ромских 
породица са 35 чланова који живе у становима 
који су власништво града. 

Ресор социјалне заштите ангажовао се и 
код збрињавања и прихвата 123 угрожених 
лица у поплавама у Уљми који су смештени у 
Миленијуму (80), Дом ученика(17) и прихватним 
станицама у  Белој Цркви (42) и Старом Лецу 
(2),  преко надлежног ЦЗСР и Црвеног крста. 
Колективне центре обишао је ресорни министар.

Стручне службе присуствовале су бројним 
едукацијама, а стечена знања примењивана су 
у раду овдашњих установа социјалне заштите 
како би се услуге, које пружају, подигле на виши 
ниво.

Међу бројним активностима ресора 
социјалне заштите је и Камп деце из социјално 
угрожених породица у одмаралишту Црвеног 
крста где је било укупно 500 деце по основу 
конкурса код ресорног Министарства. Успешна 
2017. завршена је доделом новогодишњих 
пакетића за 3.500 деце са територије  Града 
Вршца старости  до 7 година. 

Успешна година ресора за здравство

-Међу значајним пројектима је Акт о 
акредитацији Дома здравља Вршац који је 
добијен на период од 7 година и траје до 
августа 2024, наглашава Николићева. Добијена 

је употребна дозвола за новоизграђени 
објекат на простору бивше  гарнизонске 
амбуланте,прибављене су све сагласности од 
Министарства за Апотеку и амбуланту Дома 
здравља, а у делу простора отворен је и Дечји 
вртић. Оспособљена је и почела је са радом 
просторија за психофизичку припрему трудница 
у Диспанзеру за жене, реконструисана је и са 
радом поново почела амбуланта у Уљми, која 
је била оштећена поплавом. Набављена су три 
комби возила (2 су типа Реани мобил-а) за  Хитну 
медицинску помоћ, као и нова медицинска 
опрема из средстава самодоприноса. Збринут је 
заостали фармацеутски отпад из простора старе 
Апотеке Вршац који тамо датира више од 20-так 
година.

Обележавани су значајни датуми по календару 
здравља и организовани Базари здравља 

са превентивним активностима, као и  Дани 
менталног здравља и организована је изложба 

ликовних радова у холу Градске куће.

-Покренута је иницијатива да  се Град Вршац,  
преко Покрајинског секретаријата за здравство, 
укључи у пројекат „Здрави градови“, подсећа 
чланица Већа за здравство. Приступило се 
изради Плана јавног здравља Града Вршца, 

формирана је радна група и донете су потребне 
одлуке, а формиран је и нови Савет за здравље 
Града Вршца.  

Планови за 2018.

-У плану активности ресора социјалне 
заштите јесу изградња 40 станова за 
избеглице, почетак рада канцеларије за особе 
са инвалидитетом, ангажовање ромског 
координатора и формирање мобилног тима за 
Роме, као и повећање броја ангажованих личних 
пратилаца, објашњава Николићева. Значајна 
ставка у плановима је обезбеђење несметаног 
рада Народне кухиње, затим унапређење 
квалитета рада кроз лиценцирање услуга у 
области социјалне заштите, усвајање Акционог 
плана за Роме и аплицирање за пројекте и 
обезбеђивање додатних средстава за развијање 
нових услуга.

Када је реч о ресору здравства, међу 
приоритетима је доношење Плана јавног 
здравља, брига о јавном здрављу, унапређење 
рада и подизање квалитета услуга у локалним 
здравственим институцијамаи праћење 
активности око увођења електронских рецепата.

Ј.Е.

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗДРАВСТВО

РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ
Ресори социјалне заштите и здравства, за које је задужена 

чланица Градског већа Татјана Николић, спровели су у дело 
бројне идеје и реализовали много пројеката у протеклој 
години.  

Татјана Николић, чланица Градског већа за социјалну заштиту и здравство

О Г Л А С 
Народно позориште „Стерија“ 

Вршац издаје у закуп путем 
прикупљања писмених понуда у 
затвореним ковертама и то:                

Пословни простор – део фоајеа 
у Народном позоришту „Стерија“ 
Вршац у површини од 145 м2 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 у виђeнoм 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 уторка 23.01.2018. године 
до 10 часова.

               Пријаве се подносе 
препорученом пошиљком или 
предајом пријаве на деловодник 
Народног позоришта „Стерија“. 

Предаја се може извршити до 
понедељка 22.01.2018. године 
до 10 часова. У разматрање, као 
благовремене, ће се узети пријаве 
које стигну до назначеног рока на 
деловодник Позоришта.

Отварање писмених понуда уз 
присуство понуђача обавиће се 
23.01.2018. 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 22.01.2018. године.

ВД директора НП „Стерија“                                                                                                       
Марина Лазаревић
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Где почиње Ваша животна 
прича?

-Рођен сам у Славонији, у селу 
Чаглину, Општина Славонска 
Пожега,1937. Отац Ђура и мајка 
Марија имали су петоро деце. Мајка 
ми је рано умрла, имао сам само 6 
година. Много ми је жао што немам ни 
једну мамину фотографију. Најстарији 
брат Славко погинуо је у рату. Сестре 
Јела и Ката живе у Немачкој, имају 
93 и 90 година. Брат Ивица умро 
је прошле године са 72 године. Ја 
сам најмлађи са 80 година. Био 
сам мали, али памтим добро тешке 
ратне и послератне године, које сам 
проживео у родном селу, све док 
нисам отишао у Осијек на школовање 
и на занат. Као деца играли смо се са 
муницијом, бомбама, биле су свуда 
око нас. Двојица другара су погинула 
од бомбе које су нашли на пољани, 
један је остао без руке.  Биле су то 
јако, јако тешке године, сиромаштво, 
неимаштина... Отац је радио у пилани 
која је била затворена за време 
рата, тако да смо остали, практично, 
без хлеба и мучили се. У каснијим 
годинама, када сам мало сазрео, 
мој циљ је био само да се из те беде 
извучем, да одем што даље из села. 

Како сте се одлучили да кренете 
у ваздухопловство?

-Кренуо сам на ковачко - браварски 
занат. Радионица је била на неком 
имању, пустари, а одатле сам ишао 5-6 
км у школу, увече, и враћао се ноћу 
касно пругом. Било је тешко. Нисам 
могао да издржим, напустио сам. Отац 
ме је тукао, терао ме је назад, уплашио 
се да неће бити ништа од мене. Старија 
сестра ме је повукла код себе у Осијек 
да учим столарски занат. Нисам га 
волео, али био сам најбољи ученик и 
завршио сам га. Опет сам гледао где 
ћу, куда ћу, нисам био задовољан. 

Једног дана видео сам једног младог 
потпоручника пилота у униформи, 
са пилотском значком, и рекао сам 
себи:“То ћу ја да будем!“ Када је 
изашао конкурс, пријавио сам се за 
пилотску школу.  Биле су провере да 
ли сам подобан, од куће, до фирме где 
сам радио. Добио сам позив да идем 
на лекарски преглед у Земун, трајао 

је недељу дана, 23 прегледа. После 
неког времена добио сам да сам 
примљен у Пилотску подофицирску 
школу, у Мостару, у оквиру војске, 
1956. Волео сам летење, направио 
сам неколико самосталних летова, 
али нисам могао да издржим тај 
војни режим, ту тортуру. Свашта сам 
радио да се извучем из те школе, чак 
сам симулирао и болест стомака, и 
извукао сам се. Преместили су ме 
да радим у штабу док није стигло 
решење да сам  неспособан за службу 
у ЈНА. Покупио сам своје сттвари, 
вратио се у Осијек, примили су ме 
поново у фирму где сам радио.

Када се враћате летењу?
-У Осијеку је био јак аеро клуб, 

много авиона, чланова и ја се ту 
пријавим и почео да летим. Имао 
сам 19 година. Увече сам ишао на 
наставу у аеро клуб, летео сам, ту 
сам проводио слободно време, 
стицао услове за летење. Имам и 
један падобрански скок, летео сам 
и на једрилицама. Форсирали су 
ме да будем први агроном пилот, 
пољопривредна авијација била 
је у замаху. Није ми се свиђала 
пољопривреда, исписао сам се и 
уписао на право. Остао сам неколико 
месеци, није ме ни то интересовало. 
Положио сам квалификациони испит 
на економском, али и то сам напустио. 
Нигде нисам могао да се пронађем 
до те 1961. Школовање сам завршио 
касније када сам дошао у Вршац. 
Нисам могао да будем инструктор у 
вишој школи, а да и сам немам неку 
вишу школу. Тако сам завршио Вишу 
ваздухпловну пилотску школу, 1972.

Како долазите у Вршац?
-Изашао је конкурс за школу 

за наставнике летења у Савезном 

ваздухопловном центру у Вршцу. Био 
сам примљен, а пошто је требало 
кадрова, мени општина Осијек 
одобри и стипендију. Завршим ја 
ту једногодишњу школу у Вршцу, 
1962,и вратим се у Осијек. Поставе 
ме за управника летачког дела аеро 
клуба. Било је људи који ме нису 
волели, били су љубоморни на моје 
брзо напредовање. Дошло је до 
несугласица, проблема, и дао сам 
отказ у пуној сезони. Отишао сам 
у Зрењанин да обучавам студенте 
Техничког факултета. Када је то 
било готово, вратио сам се у Осијек, 
остао сам без посла. Сретнем једног 
дана друга Драгон Душана који је 
радио у синдикату, зачудио се да 
нигде не радим, јер био сам активан 
омладинац, председник омладине 

и феријалног савеза. Понудио ми 
је место референта за друштвене 
делатности у Синдикату, прихватио 
сам. Ишао сам на састанке, радио 
административне послове... а зује 
авиони изнад моје главе. Стално сам 
висио на прозору, гледао авионе, 
нисам знао ни куд ћу, ни шта ћу. Док 
сам био у Вршцу, упознао сам једну 
лепу девојку и мој циљ је био да се 
дочепам Вршца. Имао сам озбиљне 
намере, хтео сам да се женим. И тако 
изађе конкурс да примају наставника 
летења у Вршцу. Поднео сам молбу, 
а имао сам овде другаре који су ме 
хвалили код управе да ме приме, 
да сам добар, све најбоље о мени. И 
једног дана добијем ја позив да се 
јавим на посао. Тако сам ја дошао 
у Вршац, децембра 1965. године, 
и почео да радим као наставник 
летења. Радили смо и пољопривредну 

авијацију, и програме за војску, 
била је Школа резервних официра, 
селективно летење за Гимназију 
„Маршал Тито“ из Мостара. Свашта 
смо радили све до 1972. када смо 
се „удали“ у ЈАТ систем и добили 
Пилотску школу ЈАТ-а. После Светског 
првенства у једриличарству, 1972, ми 
смо званично постали Школа ЈАТ-а 
и ја сам ту радио до пензионисања, 
августа 1992. У пензију сам отишао са 
55 година старости и 45 година радног 
стажа. Имали смо бенефиције - година 

ИНТЕРВЈУ

ЈОСИП ЛУКАШЕК ЈОЦА, КАПЕТАН ПИЛОТ ИНСТРУКТОР, 38 ГОДИНА У ВРШАЧКОЈ ПИЛОТСКОЈ АКАДЕМИЈИ:

КАД СЕ ВИНЕШ НЕБУ ПОД ОБЛАКЕ...
Јосип Лукашек Јоца, капетан пилот инструктор, највећи 

део радног века провео је у вршачкој Пилотској школи. 
Заволео је авионе као дечак гледајући их како парају небо 

над Осијеком где је и почео да лети, у тамошњем аеро клубу. 
У ваздуху је провео 11. 477 сати дружећи се са птицама, са 25. 
342 полетања и слетања. Аутор је књиге „Летење као судбина“ у 
којој је описао ризичне тренутке из своје авијатичарске праксе, 
интересантне за читаоце, али и као наук за младе пилоте. Јер, 
лакше се и боље, каже, учи на туђим, него на својим грешкама.
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и по за годину. После пензионисања 
одржавао сам дозволу и по мало 
летео још 5 година. 

Да ли је било доста посла у 
Пилотској школи у Вршцу тада?

-Кад сам ја дошао у Вршац, 
Савезни ваздухопловни центар био 
је пред расформирањем. Успели 
смо некако да се извучемо. Радили 
смо са пољопривредним авионима, 
куповали смо своје авионе и извукли 
Центар да није пропао. Ваздухопловни 
савез Југославије повукао је све своје 
авионе и једрилице, а ми смо остали 
са тим пољопривредним авионима. 
Два пута смо били на ивици да се 
расформирамо, али смо успели да се 
извучемо. 

Колико сте провели на небу, 
дружећи се са облацима и ластама?

-Укупно сам налетео 11. 477 сати у 
ваздуху, са 25. 342 полетања и слетања. 
У пензију сам отишао са авиона 
Пајпер чен 2 на коме сам обучавао 
ученике. Отишао сам без своје воље, 
биле су тада оне санкције. Хаџијевић 
ме је пензионисао, рекао је да је то 
била одлука генералног директора 
ЈАТ-а. Само смо нас двојица отишли 
у пензију, Влада Радић и ја. Имао сам 
35 година летачког стажа, од тога 
27 година у Школи ЈАТ-а. Испраћај 
у пензију био ми је и мало тужан и 
мало ружан. Добио сам решење да ми 
следују три просечне плате и док сам 
добио те паре, могао сам да купим 3 
кг меса, била је инфлација.

Летење је за мене било све. Волео 
сам га. Све је лепо у летењу, и небо, и 
земља. Кад се винеш небу под облаке, 
то је нешто најлепше. Гледаш доле на 
мала села, кућице, путеве које као да 
си оловком повукао црту... То је нека 
нова, другачија стварност, неки други 
поглед на свет, који не могу сви да 
виде. А, и сам посао је атрактиван, 
кад се воли, ништа није тешко. Леп је 
за мене и тај ризик који летење носи. 

Дај ми само да летим, никад нисам 
питао колика ће ми бити плата. Ја 
сам, као млад, долазио овде и цео 
годишњи одмор проводио у Вршцу, 
летео сам. Дешавало се и да је 20 дана 

дувала кошава, па нисам ни полетео, 
али дружио сам се са пилотима, 
једриличарима, падобранцима... 
Мени је то био најлепши годишњи 
одмор. Долазио сам стално у Вршац, 

још док је била калдрма до Београда.
Аутор  сте књиге „Летење као 

судбина“, објављене 2012. Како је 
настала књига и шта садржи?

-Идеја се родила у дружењу са 
Драгољубом Ташлићем, вршачким 
новинаром који, нажалост, већ пар 
година није са нама. Стално ме је 
нешто питао о летењу, ја сам му 
причао о својим доживљајима, о 

опасностима, ризицима, о свему и 
свачему. Стално ми је говорио:“Пиши!“ 
Нисам био заинтересован, а онда 
једног дана почнем да бележим. 
Драган је то сређивао и то је излазило 
као колумна у „Вршачким вестима“ 
око 2 године. Онда је Ташлић рекао: 
„Е, сад ћемо да објавимо књигу“. 
Тако је и било. У књизи сам писао о 
својим драматичним доживљајима. 
Неке моје колеге су ми говориле да 
испада да пишем негативно о себи, 
које сам ризике направио, где сам ја 
кривац, да све то даје мени лош углед 
као инструктору. Међутим, ја сам хтео 
да напишем да то буде интересантно 
за читаоце, али и да буде уџбеник за 
младе пилоте. Имају они ту много да 
науче, лакше се и боље учи на туђим 
него на својим грешкама. Нисам хтео 
да пишем о лепоти летења, како 
цветају руже, како је са неба лепо 
гледати зелена поља, жуто жито... 
писао сам само о својим ризицима.  

Како је изгледао Ваш лични 
живот?

-Ожениосам се 1965. Супруга 
Љиљана је Вршчанка. Имамо две 
ћерке, Тању и Наташу. Обе имају своје 
породице, а ја имам унука Миленка 
од старије ћерке Тање и  унуку 
Алексију од Наташе. Љиљана и ја смо 
били у браку 24- 25 година, и скоро 
исто толико има како сада живим сам. 
Могао сам много пута да погинем у 
авијацији, али мени је распад нашег 
брака јако тешко пао, много теже 
него све то лоше што сам доживео у 
авијацији. Мени је породица светиња, 
али нисам успео да је сачувам. 
Најлепше ми је у животу било кад сам 
био млад, кад сам се оженио, био сам 
срећан, задовољан. Имао сам овде 
у Вршцу и добру тазбину, волели су 
ме и поштовали. Најлепше година 
провео сам са породицом овде у 
Вршцу.

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

У каквом стању сте затекли 
Општину Пландиште после 
локалних избора 2016. године?

- Дужност председника Општине 
Пландиште преузео сам 24. 6. 2016. 
године, после локалних избора а 
стање је било веома тешко. Мој 
претходник, господин Милан 
Селаковић, на жалост, наследио је 
велике дугове из времена док је 
председник општине био Зоран 
Воркапић, а ти дугови сачекали су 
и мене. Подсетићу, у питању је дуг у 
износу од 4 милиона динара месечно 
који плаћамо на име пенала извођачу 
радова који је обављао посао 
изградње канализационе мреже. Дуг 
ћемо тплаћивати до 2020. године. 
Да ствар буде гора, канализација 
није ни урађена како треба, ради 
са половином капацитета и људи у 
Пландишту због тога имају велике 
проблеме. Комплетна документација 
налази се  у полицији и ми не смемо да 
наставимо радове докле год се судски 
спор не оконча. Имали смо једну 
веома занимљиву ситуацију да нам 
је због проблема са канализацијом 
долазио да протестује одборник из 
Воркапићеве групе грађана који је 
и сам својим гласањем допринео да 
се ти проблеми створе. Добра ствар 
је што у време мандата господина 
Селаковића ниједан кредит није 
подигнут, тај тренд наставио сам и 
ја, међутим, потешкоће нам ствара 
кредит који је подигао Зоран 
Воркапић, који истиче у марту 2018. 
године, за инвестиције за које се 
уопште и не зна да ли су урађене, 
попут водовода у Банатском Соколцу. 
Уколико би се одлучили на вештачење, 
то би нас коштало као половина 
тог кредита. Радници општинске 
управе вредно раде и верујте да сам 
изузетно поносан на свих 45 радника. 
Због забране запошљавања нисмо 
у могућности да примамо људе који 
би заменили колеге које су отишле 
у заслужену пензију, обим посла 
остаје исти и наслеђују га људи који 
раде. Што се ситуације у локалном 
парламенту тиче, владајућа коалиција 
окупљена око Српске напредне 
странке од првих дана 2018. године 
имаће 22 од 23 одборника чиме ретко 
који парламент у Србији може да се 
похвали. 

Осим тешке ситуације коју 
сте као председник општине 
наследили, суочили сте се и са 
реалношћу да је Пландиште једна 
од најнеразвијенијих општина у 
Србији. Које сте кораке предузели 
током 2017. године да би кренуло 
на боље?

- Пландиште је према статистичким 
подацима најстарија општина у 
Војводини са просеком од 45 година 
и имамо великих проблема са 
младим образованим кадром који по 
завршетку факултета остаје у Београду 
и Новом Саду. То је потпуно разумљиво 
јер у Пландишту тренутно не могу 
да нађу запослење. Покушавамо да 
створимо услове за привлачење 
инвеститора који би отворили 
нова радна места, поседујемо 
индустријску зону површине 

8 хектара која је захваљујући 
господину Игору Мировићу, у то 
време министра регионалног развоја 
и локалне самоуправе, комплетно 
инфраструкутурно опремљена 
са уложених 59 милиона динара. 
Изузетно важан догађај у прошлој 
години био је потписивање уговора 
са хрватском фирмом „Брк и партнер“ 
која са бави производњоммонтажних 
кућа. Та фирма тренутно има 
производњу у Ивањици, али с 
обзиром на то да раде за УНИЦЕФ и 
извозе на Блиски исток, а имајући у 
виду пореске олакшице пословањем 
у неразвијеној општини и близине 
границе са Румунијом преко које 
иде транспорт, решили су да откупе 
два хектара у индустријској зони и 
отворе производни погон у коме ће 
средином 2018. године запослити 10 
радника. Укупан број радника који ће 
радити у том погону кад буде пословао 
пуним капацитетом биће 30, што је 
за Пландиште од великог значаја. 
Последњих дана протекле године 
разговарао сам са представницима 
„Виндије“ који отварају две нове 
фарме на излазу из Пландишта према 
Банатском Соколцу у којима ће 
радити 30 нових радника. Што се тиче 
државног земљишта право пречег 
закупа тражили су немачки „Тенис“ 
и дански „Бигадан“. Ко год од њих да 
дође, добро је дошао јер обећавају 
много радних места, али и једна и 
друга компанија траже исто земљиште 
тако да је на држави да одлучи ко ће 
бити инвеститор. Такође, сарађујемо 
и са Националном службом за 
запошљавање захваљујући којој смо 
упослили доста људи путем јавних 
радова, децу палих бораца као и 
раднике који су технолишки вишак и 
спадају у категорију теже запошљивих 
лица. Надам се да ће у наредном 
периоду услови бити још бољи и 
да ћемо поред неквалификованих 
радника путем јавних радова моћи да 
упошљавамо и раднике са средњом и 
високом стручном спремом. 

Један од најважнијих 
задатака сваке локалне власти је 
поправљање инфраструктуре. 
Како сте на том плану задовољни 
урађеним у години за нама?

- Доста је урађено захваљујући 
изузетној сарадњи са вишим нивоима 
власти, односно Владом Аутономне 
Покрајине Војводине и Канцеларијом 
за управљање јавним улагањима 
при Влади Републике Србије коју 
води Марко Благојевић. Сећам се да 
ме је у јуну 2016. када сам тек ступио 
на дужност контактирао Огњен 
Бијелић, покрајински секретар за 
међурегионалну сарадњу, и тада је 
Општина Пландиште добила лепак 
за стиропор за изолацију. Многи 
су се тада смејали и то сматрали 
неозбиљним, али верујте, кад немате 
ништа у кући и то много значи. 
Искористили смо то за адаптацију 
објеката у власништву Општине, 
након тога добили смо две ротационе 
косачице које смо ставили на 
располагање ЈП “Полет” за одржавање 
јавних зелених површина, а касније 
су уследили много озбиљнији 

пројекти. Један од њих био је уређење 
свлачионица у Великој Греди чија 
је вредност око 7 милиона динара. 
Помогла нам је и Дирекција за 
капитална улагања Владе Војводине 
коју води Недељко Ковачевић и 
захвални смо им на томе. Током 
јануара 2018. године финализоваћемо 
пројекат реконструкције Дома 
културе у Милетићеву који је 
вредан 12 милиона динара, који 
финансира Влада Аутономне 
Покрајине Војводине. Комплетно 
смо реновирали Основну школу 
“Доситеј Обрадовић” у Пландишту 
захваљујући Канцеларији за јавна 
улагања Владе Србије у износу од 
88 милиона динара. Задовољни су и 
ђаци и родитељи и наставници јер је 
то први пут да је школа реновирана 
на тај начин. У току је тендерска 
процедура за реконструкцију Дома 
за душевно оболела лица у Старом 
Лецу, процењена вредност радова 
је 75 милиона динара. Нови изглед 
добиће и Дом здравља, радови 
ће трајати наредна три месеца а 
њихова вредност је 45 милиона 
динара. Такође, набављено је и ново, 
комплетно опремљено санитетско 
возило, опет захваљујући 
Влади Аутономне Покрајине 
Војводине. У 2018. години 
планирамо комплетно 
реновирање основне 
школе у Великом 
Гају, и коначни 
з а в р ш е т а к 
ф и с к у л т у р н е 
сале у школи 
у Маргити 
коју су 

обећавале многе власти у претходном 
периоду, али до сада то није урађено. 

Колико сте на плану обнављања 
и изградње инфраструктуре 
урадили средствима из општинског 
буџета?

- Током 2017. године планирана су 
средства за изградњу  две капеле на 
гробљима у Барицама и Милетићеву. 
Капела у Барицама је скоро сасвим 
готова док ће у Милетићеву бити 
готова током 2018. године. Урађени 
су тротоари у Маргити, у главној 
улици. То је по мени изузетно битна 
инвестиција јер су годинама људи 
ходали по путу, били изложени 
великој опасности у саобраћају и било 
је много трагичних случајева. У  првом 
тренутку наишли смо на негодовање 
мештана Маргите јер у тој улици 
живи најмање људи, али сада су нам 
захвални на томе јер ходају безбедно 

улицом. Помагали смо студентима, 
спустили смо просек оцена на 8,5 
да би што више њих могло да добије 
једнократну стипендију у износу од 
50.000динара, а студенти који први 
пут упишу прву годину на државном 
факултету добијају 5.000 динара 
месечно у трајању од 10 месеци.

Овим сте започели и тему 
социјалне политике, да ли сте на 
том плану успели да направите 
помак током 2017. године?

- Морам да похвалим изузетну 
сарадњу са Центром за социјални 
рад. Сваког петка од 13 до 15 часова 
је пријем грађана, наравно и током 
недеље кад год се укаже прилика, 
углавном је то тражење једнократне 
финансијске помоћи коју ја као 
председник општине више немам 
право да дајем већ то иде преко 
Центра за социјални рад. Оно за чега 

људи могу да добију једнократну 
помоћ везано је за здравствену 
заштиту, уколико морају да иду на 
нека додатна испитивања, снимања, 
наравно уз обавезно документовање. 
Такође, помагали смо породицама са 
ниским примањима давајући по три 
кубна метра огревног дрвета, као 
и пакете са храном за које се људи 
радно ангажују у својим месним 
заједницама. На тај начин се осећају 
кориснима, а ми им показујемо да 
нису одбачени од заједнице зато 
што су сиромашни. Могу да кажем 
да су људи који су заиста сиромашни 
веома скромни, не траже пуно и треба 
им помоћи. Са друге стране, имате 
гомилу превараната, који лажу о свом 
имовинском стању, не знам зашто то 
раде, али смо их разоткрили и знамо 
како да поступамо са њима.

У протеклој години доста 

сте урадили на неговању 
мултиетичности као једног од 
обележја Општине Пландиште. 
Који су конкретни потези?

- Према задњем попису из 2011. 
године у Општини Пландиште 
живе људи 22 националности. 
Интересантно је да у нашој највећој 
улици, Илинденској, има припадника 
чак 18 националности и сви живе 
у слози и узајамном поштовању. 
Локална самоуправа препознаје 
сва културно - уметничка друштва у 
којима се негују традиција и обичаји а 
најлепши тренутак у години је свакако 
годишњи концерт на којем учествују 
сви КУД-ови са територије Општине 
Пландиште. На нашем општинском 
печату заступљено је пет језика, 
поред српског ту су и румунски, 
мађарски, словачки и македонски. Ми 
смо једина општина у свету која има 
признат македонски као званичан 
језик. Побратимили смо се Општином 
Росоман у близини Кавадараца, на 
око 100 км од грчке границе, одакле 
потиче много наших мештана. Та 
сарадња је значајна због неговања 
традиције и обичаја, али и због 
заједничких пројеката о којима смо 
разговарали приликом наше посете 
Росоману у децембру 2017. године. 
Тамо су били и представници румунске 
Општине Анина, са којом сарађујемо 
у оквиру ИПА пројектата. Анина је 
такође побратимљена са Росоманом. 
Били су ту и представници једне 
општине из турског града Измира у 
којем живи преко 90.000 Македонаца. 
У фебруару 2018. године састаће се 
представници свих ових општина у 
Пландишту и разговараћемо како 
можемо једни другима да помогнемо. 
Наравно то увек креће од културних 
дешавања, па онда, ако можемо 
преко пројеката Европске уније да 
нађемо заједнички интерес. Једини 
проблем који имамо је са одласком 
људи из Јерменоваца који имају 
мађарски пасош и из Хајдучице који 
имају словачки, па одлазе у земље 
Европске уније. По задњем попису 
Општина Пландиште има 11.500 
становника а тренутна ситуација је 
таква да овде живи и мање од 10.000 
становника. Због свега тога драго ми 
је што и покрајинска и републичка 
влада брине о нама, у инфраструктуру 
наше општине уложено је преко 363 
милиона динара. Колики је то новац за 
нас најбоље ће се видети ако кажем да 
је наш буџет за 2017. годину износио 
512 милиона динара. Дакле више од 
половине износа нашег буџета успели 
смо да донесемо у Пландиште са 
виших нивоа власти. То нам намеће 
обавезу да следеће године будемо 
још бољи јер нађши грађани од нас то 
очекују.

Како би окарактерисали Буџет 
Општине Пландиште за 2018. 
годину?

- Буџет за наредну годину је 
инвестициони, износи 545 милиона 
динара. Планирамо да наставимо 
изградњу капела у насељеним 
местима јер наши мештани то истичу 
као најнеопходније. Планиране су 
капеле у Маргити и Великом Гају. 
Ттакође, у центру Пландишта, иза 
католичке цркве, треба уредити 
паркинге, годинама ту лежи вода и 
то треба поправити. Планирамо да 
уредимо биоскопску салу у Великој 
Греди, пројекат је вредан 20 милиона 
динара. Наравно, учествоваћемо на 
свим конкурсима које ће расписати 
покрајинска и републичка влада, 
имамо пуно идеја, али имамо и пуно 
проблема. Ту смо да их решавамо.

Б. Јосимов

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЈОВАН РЕПАЦ О 2017. ГОДИНИ:

 ИМАМО ПРОБЛЕМЕ, 
ТУ СМО ДА ИХ РЕШАВАМО!

Председник Општине Пландиште Јован Репац 
најмлађи је председник општине у Србији. У 
новогодишем интервјуу за “Вршачку кулу” говорио 
је о затеченом стању по преузимању дужности, 
о предузетим корацима у циљу превазилажења 
тешкоће бремена једне од најнеразвијенијих српских 
општина, о очувању и развијању мултиетичности 
као и о плановима за 2018. годину.

возило, опет захваљујући 
Влади Аутономне Покрајине 
Војводине. У 2018. години 
планирамо комплетно 
реновирање основне 
школе у Великом 
Гају, и коначни 
з а в р ш е т а к 
ф и с к у л т у р н е 
сале у школи 
у Маргити 
коју су 

ОДЛИЧНА САРАДЊА СА РУМУНСКИМ ОПШТИНАМА У ИПА ПРОЈЕКТИМА

- Општина Пландиште је тренутно заступљена са два пројекта у 
ИПА фондовима, један је везан за инклузију у заједницу деце ометене 
у развоју у којем учествују основне школе у Пландишту, Хајдучици и 
Великој Греди заједно са школама у Румунији. У оквиру тог пројекта 
добили смо аутобус који ће користити грађанима наше општине 
према одлуци коју припремамо. Други пројекат је побољшање уличне 
расвете у самом Пландишту, у питању је ЛЕД осветљење, учешће 
општине Пландиште у финансирању је 15%. Оно што је још битније је 
да смо добили дозволу Владе Републике Србије да можемо да идемо у 
јавно -приватно партнерство за остала места у Општини Пландиште и 
да ће остала места пре добити ту уличну расвету од Пландишта. На тај 
начин покушавамо да учинимо једнаким услове живота у свим нашим 
селима. 
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Туристичка организације Града 
Вршца (ТОВ) успешно је представила 
туристичку понуду Града Вршца на 
бројним сајамским манифестација 
широм Србије, али и ван њених 
граница. Предан рад туристичких 
прегалаца резултирао је све већим 
интересовањем туриста за наш град и 
све бројнијом посетом, посебно када 
је реч о овдашњим манифестацијама 
као што су Дани бербе грожђа, 
Фестивал фолклора „Вршачки венац“...

-И у 2017. години Туристичка 
организација Вршца је спроводила 
активности које су се односиле 
на употпуњавање туристичке 
понуде града кроз организацију 
и суорганизацију сајмова, 
манифестација, фестивала и других 
програма у Вршцу и насељеним 
местима, затим дефинисање и 
обједињавање туристичке понуде 
Вршца, као и анимирање туристичких 
агенција и прављење туристичких 
програма за обилазак Вршца, 
објашњава Јулкица Митрашиновић, 
директорка Туристичке организације 
Града Вршца. У 2017. години смо 
представили туристичку понуду 
нашег града на међународним 
сајмовима туризма у Београду, Новом 
Саду, Љубљани, Крагујевцу, Нишу. 
На позив Туристичке организације 
Војводине промовисали смо наш град 
у оквиру пројекта ,,Дани Војводине,, 
у Подгорици, Бања Луци, Сегедину, 
Темишвару, на Златибору... 

Активности на организацији 
манифестација и подизању њиховог 
квалитета, уродиле су плодом и у 
Вршац довеле бројне туристе.

-Највећа туристичко-привредна 
манифестација Дани бербе грожђа 
прошле године организована је 60. 
пут, уз посету преко 100.000  туриста 
из земље и иностранства, наглашава 
Митрашиновић. Ништа мању пажњу 
није изазвала ни манифестација 
„Винофест“, коју смо одржали у марту 
месецу прошле године и то по 12. пут. 

У овој манифестацији учествовало је 
више од 60 излагача вина из земље 
и иностранства, и сваке године је 
заинтересованост излагача и учесника 
све већа. Уз ове две престижне 
манифестације, ТОВ је организатор и 
пролећног сајма цвећа на градском 
тргу, као и Ускршње шаренице 
која окупи велики број наших 

најмлађих суграђана који се такмиче 
за одабир најлепше украшеног 
ускршњег јајета. Туристичку годину 
завршавамо изложбом празничне 
трпезе, сувенира, разних ђаконија у 
време слава, Божића и нове године-
манифестацијом познатом под 
називом „Празничне ђаконије“,на 
којој се организује такмичење за 

избор најлепше божићне погаче.
Туристичка организације Града 

Вршца била је, током прошле године,  
суорганизатор манифестација: 
Гудуричка златна јесен, Way of life 
- фестивалa рејв музике у Стражи, 
као и „Златног котлића Војводине“ 
који је јесенас одржан на вршачком 
Градском језеру.

- У току прошлогодишње 
купалишне сезоне на Градском језеру 
смо припремили и водили пројекат 
спортско рекреативног карактера, 
организујући низ активности за 
посетиоце језера, додаје директорка 
ТОВ. Вршац, као виноградарски крај, 
обилује винским подрумима тако да 
је и 2017. Туристичка организација 
омогућила заинтересованим 
винарима да учествују на сајмовима 
вина у Темерину, Београду, Новом 
Саду, Иригу, Сомбору.

Према речима Митрашиновићеве, 
услед недовољног броја смештајних 
јединица у нашем граду, у 2017. 
стављен је акценат на едукацији 
локалног становништва који имају 
капацитете и услове за категоризацију 
приватног смештаја и тако подигну 
ниво услуге и повећају могућност 
смештаја већег броја туриста.

Као резултат и потврда квалитетног 
и преданог рада Туристичке 
организације Града Вршца у 2017. 
години, стигла су и многобројна 
признања: Награда Новосадског сајма 
за врхунски квалитет организације 60. 
,,Дана бербе грожђа“, а признања су 
добиле и штампане публикације које 
су награђене у Крушевцу и Лесковцу.

Да су и други препознали значај 
нашег рада говори и чињеница да је 
Покрајински секретарија за привреду 
и туризам Вршац именовао за носиоца 
развоја туризма Јужнобанатског 
региона у Стратегији развоја туризма 
АП Војводине за период 2018 -2022. 
године.

Ј.Е.

ЈУЛКИЦА МИТРАШИНОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА:

УСПЕШНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВРШЦА 
НА САЈМОВИМА

Удружење „Весела 
породица“ крајем децембра 
основало је у просторијама 
играонице Делтикс Школу 
родитељства и школу за 
труднице, замишљену као 
подршку младим, али и 
будућим родитељима. 

Према речима Марине 
Ристић, оснивачице 
удружења „Весела породица“, 
Школа родитељства и школа 
за труднице има за циљ 
подизање нивоа знања и 
вештина чланова породице, 
односно трудница и будућих 
очева, као и осталих чланова 
породице. У рад школе биће 
укључен тим здравствених 
радника, а поред 
психофизичке припреме за 
порођај, полазници ће бити 
у могућности да добију и 
одговоре на бројна питања 
у вези са првим данима и 

годинама дететовог живота. 
- Циљ нашег будућег рада 

јесте промоција здравог и 
срећног живота, од зачећа 
до старости. Бавићемо се 
заштитом и унапређењем 
здравља мајки и деце, 
али и целе породице, јер 
је за долазак новог члана 
породице здрава средина 
од веома великог значаја. 
Трудићемо се да путем 
предавања изграђујемо 
одговорно родитељство, 
утичемо на превенцију 
постпорођајне депресије и 
упознамо будуће родитеље 
са правима из области 
здравственог и социјалног 
осигурања – рекла је др 
Татјана Вешовић, једна од 
предавача новоосноване 
школе. 

Т.С. 

ОСНОВАНА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА И ШКОЛА ЗА ТРУДНИЦЕ 

ПОДРШКА МЛАДИМ ПОРОДИЦАМА 
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ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ, АУТОР 
РОМАНА „ПА КАО“: 

„Ужасно ми је важно да 
останем млад док пишем, да 
не заборавим како је бити 
дериште које у свет упада 
желећи да га повинује својој 
перцепцији.“ 

МАРКО ШЕЛИЋ МАРЧЕЛО, АУТОР 
„МАЛТЕРЕГА“: 

„Ера блок-
бастера до-
принела је 
о г у г л а в а њ у 
путем мону-
ментализова-
ња: гледамо 
веома уверљи-
ве сцене не-
станка читавих 
светова, што, 
може бити, у 
нечијим очима као да отежава да 
се драма сагради око неке мале, 
свакодневне људске трагедије. 
Иронично, међутим, иза наших 
далекосежних личних несрећа и 
даље стоје „обичности“, догађаји 
који немају еп да их оправда и, 
неретко, људи које је Достојевски 
тако радо а једноставно називао 
подлацима.“ 

МИРЈАНА НОВАКОВИЋ, АУТОРКА 
„ТАЈНИХ ПРИЧА“: 

„Ако пишете о 
садашњости, морате да 
пазите да не претерате, а 
окружени сте невероватним 
догађајима које да је било 
ко ставио у књигу, рекли 
би да је претерао. Живот је 
претеранији од књига и то 
писце прилично ограничава“ 

ДЕЈАН МАНОЈЛОВИЋ, АУТОР 
КЊИГЕ „ЧУВАР ВАТРЕ“: 

„Релативизација зна-чаја 
демонстрација из деведесетих 
довела је до тога да се данас 
свака врста протестовања 

сматра несврсисходном и 
бесмисленом акцијом. То је 
опасно за једно друштво и та 
врста помирености створила је 
простор политичарима да буду 
сами себи сврха, а учешће у власти 
постало је императив јачи од 
сваке принципијелности и жеље 
за чињењем добра.“ 

СРЂАН КРСТИЋ, АУТОР РОМАНА 
„МЕФИСТО И ЗЛАТОКОСА“: 

„Права љубав увек рађа. 
Понекад је то живо биће, 
понекад читав свет, а некад 
тек уметничко дело.“ 

КРСТА ПОПОВСКИ, АУТОР 
РОМАНА „ИНА“: 

„Човек, појединац – то 
је атом. А знамо да атоми у 
природи не опстају сами, 
везују се с другим атомима 
јонским и ковалентним 
везама. А као што молекули 
у хемијским реакцијама 
губе своја својства, тако се 
и породице изобличавају, 
руше, мењају форму, постају 
дисфункционалне“ 

МАРКО АЛЕКСИЋ, АУТОР 
„СРПСКОГ ВИТЕШКОГ КОДА“: 

„Витештво и данас носи 
највећи ауторитет и означава 
врхунске људске особине.“ 

ДУШАН МИКЉА, АУТОР „ХРОНИКЕ 
НАСТРАНОСТИ“: 

„Одсуство аутономне 
критичне свести је увек 
у непосредној вези са 

одсуством увида у то да се 
може и другачије и часније 
живети.“ 

ДРАГАН ВЕЛИКИЋ, АУТОР 
РОМАНА „СЛУЧАЈ БРЕМЕН“: 

„Уметност треба све 
познато да доводи у питање.“ 

БЛАГОЈЕ ГРАХОВАЦ, АУТОР 
КЊИГЕ „ТРИ ЦУНАМИЈА ИЛИ 

ЕВРОПА ЈЕ РАЊЕНА“: 

„Немамо нити једну партију која 
стварно штити интересе радника 
и пољопривредника. Убијена 
је студентска авангардност, 
радничка солидарност и 
академска мудрост као темељ 
сваког напредног друштва.“ 

МИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ, 
АУТОРКА „ДНЕВНИКА СРПСКЕ 

ДОМАЋИЦЕ“: 

„Сећање на детињство и 
младост увек је носталгично 
и лепо, и ако није духовито, 
онда то детињство и та 
младост нису ваљали. С 
друге стране, осврт на бољу 
прошлост, као на заувек 
изгубљени идеал, у себи увек 
крије управо то – некритичко 
промишљање прошлости.“ 

НАТАША ДРАГНИЋ, АУТОРКА 
РОМАНА „КРИВ ЈЕ ВЕТАР“: 

„Вјерујем 
да нас језик 
о д р е ђ у ј е , 
да обликује 
начин на који 
м и с л и м о . 
Сваки језик 
има своју 
о с о б н у 
с т р у к т у р у 
и логику и она се одражава у 
нашим мислима. Што више језика 

познајемо, то смо флексибилнији, 
бржи, отворенији према другим 
људима и културама и погледима 
на свијет.“ 

ВЛАДИМИР ЂУРИЋ ЂУРА, АУТОР 
„БЕОГРАДА БЕЗ СНА“: 

„ Д и в н у 
р о м а н тич н у 
а н а л о г н у 
с т в а р н о с т 
осамдесетих, 
з а м е н и л а 
је цинична 
с т в а р н о с т 
д и г и т а л н о г 
доба, са 

новотаријама као што су кућни 
компјутери, мобилни телефони, 
Интернет, социјалне мреже, 
сателитска ТВ... Људи су преко 
ноћи постали киборзи, са новим 
техно чулима за виртуелни 
свет. У време новог таласа, 
комуницирало се непосредно на 
журкама и концертима, није било 
пресије технологије, нити нових 
болести попут сиде.“ 

МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ, АУТОР 
РОМАНА „СУДБИНЕ ПЛЕШУ 

ТАНГО“: 

„Озбиљан део наше уметности 
бежи од савременог тренутка у 
лажно романтизовану прошлост 
у којој даме и господа тако дивно 
персирају једни другима док се 
возају отвореним олдтајмерима 
по Врњачкој Бањи.“ 

ВЕСНА ЋОРОВИЋ БУТРИЋ, 
АУТОРКА „ИЗМИСЛИЦЕ“: 

„Верујем да о „укусима не 
треба расправљати“, кад су већ 
створени, али 
такође верујем и 
да се у детињим 
данима може 
и мора на њих 
утицати. Још је 
Ст а н и с л а в с к и 
говорио својим 
глумцима, да 
за децу треба 
глумити као за одрасле – само 
мало боље... Оно што понудите 
детету, оно у чему расте, у шта 
гледа и шта слуша, оставља траг и 
гради укус.“ 

РАДМИЛА ЛАЗИЋ, АУТОРКА 
КЊИГЕ „УГРИЗИ ЖИВОТ“: 

„Не интерсује ме нарочито 
место поезије у друштву, 

бавити се тиме, то су залудне 
ствари. А и иначе претрује 
се за кукњавом да се поезија 
мало чита, да има незавидно 
место у друштву и слично. То 
се беспотребно поставља као 
тема јер се поезија никада 
није писала за широке 
народне масе, нити је њен 
положај у друштву био битно 
друкчији. Они који имају шта 
да кажу пишу без обзира на 
друштвене околности.“ 

НЕНАД ЏОНИ РАЦКОВИЋ, АУТОР 
„ПЕТОГ ГОДИШЊЕГ ДОБА“: 

„Немир може да уништи 
човека ако је то његов 
основни материјал за рад.“ 

НЕНАД НОВАК СТЕФАНОВИЋ, 
АУТОР „ВОДИЧА КРОЗ ЉУБАВНУ 

ИСТОРИЈУ БЕОГРАДА“: 

„Већина људи трчи за својим 
послом да би преживела, овде је 
на снази акција преживљавања, 
борба за голи живот, само 
мали слој уопште има вишак 
слободног времена  да се бави 
тако суптилним стварима као 
што је култура сећања. Владари 
увек мисле да ће лакше владати 
народом којем је избрисано 
сећање, неком  флотантном 
масом која се обликује по дневно-
политичким потребама. И то тако 
траје, не од јуче.“ 

МИРЈАНА МИТРОВИЋ, АУТОРКА 
КЊИГЕ „ХЕЛЕНА ИЛИ О НЕМИРУ“: 

„У историји трагам за 
сличношћу са мојим личним 
и нашим колективним 
искуством.“  

РЕКЛИ СУ ЗА „КУЛУ“ У 2017. 
Ево шта су познати књижевници изјавили у разговорима за „Вршачку кулу“ у претходној години:  

КУЛТУРА
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Песнику Адаму Пуслојићу 29. 
децембра је у Градској кући уручена 
награда „Васко Попа“. Признање за 
најбољу песничку књигу, које је у 
2017. додељено по 23. пут, Пуслојићу 
је припало за збирку песама 
„Сомнабулиа Балканика“ у издању 
неготинске „Лексике“. 

- Лепо је бити данас у Вршцу и 
звати се Адам Пуслојић – истакао 
је песник који је градоначелници 
Вршца Драгани Митровић поклонио 
песму под називом „Васкова плава 
песма“, коју је написао уочи свечане 
доделе, док је председнику жирија 
Јовану Зивлаку уручио цртеж 
Леонида Шејке, који му је славни 
уметник поклонио 1961. године. 

- Шта је поезија? Да ли нам поезија 
отвара путеве смисла да дубље 
проживимо свој живот или је поезија 
чуђење? То је једна формула коју бих 
ставио наспрам Пуслојићеве поезије, 
са осећањем да смо наградили 
правог песника који је током четири 
деценије био нека врста амблема 
песничке судбине и песничког 
живота – рекао је председник жирија 
Јован Зивлак. 

Годинама уназад награду „Васко 
Попа“ је финансирала „Хемофарм 
фондација“, а новчани део признања 
износио је 5.000 евра, међутим, 
ове године је Град Вршац, иначе, 
покровитељ ове најпрестижније 
награде за песничко стваралаштво 
на српском језику, стао је у 
целости иза свог и најзначајнијег 
српског песника модерне поезије 
друге половине двадесетог века, 
несуђеног нобеловца Васка Попе. 

- Ми као Град имамо дужност да 
сачувамо награду „Васко Попа“, чиме 
негујемо сећање на нашег великог 
песника. Тако да ће ове, али и сваке 
наредне године, Град Вршац бити 
и покровитељ али и дародавац 

награде – рекла је градоначелница 
Драгана Митровић. 

Програм поводом доделе награде 
у Градској кући, традиционално је 
водила глумица Рада Ђуричин која је 
била велики пријатељ Васка Попе и 
његове супруге Хаше. 

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“. 

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

УРУЧЕНА НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ 

АДАМ ПУСЛОЈИЋ – АМБЛЕМ 
ПЕСНИЧКОГ ЖИВОТА 

Под благословом епископа 
банатског Никанора, на Градском 
језеру ће се на Богојављење, 
у петак 19. јануара, по шести 
пут одржати традиционално 
пливање за крст. Како су 
организатори истакли, у питању 
је веома значајна манифестација, 
јер се кроз њу прожимају 
верски, духовни, спортски и 
традиционални карактер. 

- Богојављенско пливање има 
за циљ очување вере, традиције 
и идентитета, а уједно јача 
спортски дух, ослобађа нас и 

даје нам снаге да савладамо све 
препреке – рекао је Владимир 
Симеуновић, протонамесник. 
Симеуновић је додао да ће 
манифестација почети светом 
архијерејском литургијом у 
Саборној цркви у осам часова, 
након чега ће бити извршено 
освећење воде. У 11 часова ће се 
испед Саборне цркве формирати 
литија на челу са свештенством, 
барјацима и пливачима, док ће 
сама манифетација на Градском 
језеру почети у 12 часова. 

Члан организационог одбора 

и пливач Дарко Којић захвалио се 
полицијској управи, ватрогасној 
јединици, Дому здравља и 
градској управи Вршца и позвао 
све суграђане да подрже 
пливаче и саму манифестацију 
Богојављенског пливања. 

Пријаве за учешће на овој 
манифестацији су завршене, 
а тачан број пливача знаће се 
после лекарских прегледа, које 
су сви пријављени кандидати 
обавезни да обаве 15. и 16. 
јануара у Дому здравља. 

ВРШЧАНИ ШЕСТИ ПУТ ПЛИВАЈУ ЗА КРСТ ЧАСНИ 

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ 19. ЈАНУАРА 
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Историја  Српске савремене уметности 

одавно је написана, чак и десетак година 
у будућност за сваки случај. У њој нема ни 
помена о сликарству Васе Доловачког. Ипак, 
због таквих апсолутних сликара једном ће 
права историја уметности Србије морати бити 
поново написана.

Зато је сликарство Васе Доловачког тако 
драгоцено као чиста превратничка духовност 
у времену духовне пустоши. Још пре тридесет 
пет година Васа Доловачки је са тек двадесетак 
година био велики јеретик на ликовној 
академији у Београду својим ортодоксним 
ставом о слици, а не о помодарству у 
сликарству, које су плагијатори ондашње 
сцене одређивали.

Изложба у Галерији „Галеријана“ у Вршцу, 
чији је власник непоколебљива Гордана 
Велован, место је својеврсног ходочашћа. У њу 
са осећањем фасцинираности и очараности 
улазе људи који годинама нису имали прилике 
да виде апсолутну слику. По логици да људи 
не иду у галерије да виде слике, већ да уз 
помоћ слике, ако то она јесте, виде себе онај 
део духовности коју ликовност, враћа у живот 
и зато они који су очарани овим сликама 
излазе очарани собом јер је ткање ових 
слика успело да постане својеврсна терапија, 
скоро молитва, која нашу духовност буди из 
мртвих и чини нас саме живима уколико смо 
заборавили да то јесмо. 

Постоји велика тишина у вези Ликовне 
уметности Васе Доловачког, скоро непрозирни 
зид, јер овакве слике управо угрожавају 
страховит „успех“ постмодерних бесмислица 
код нас и ми поново откривамо да је цар го.

Искуство ликовне логике Васиних слика 
постаје наше интуитивно оружје којим можемо 
видети дугу у сивилу наше наде.

Зато је сликарство Васе Доловачког тако 
драгоцено у овом тренутку иако није ни 
наручено из центара моћи, нити подржано 
од оних који су плаћени да одрже културни 
идентитет Србије.

Зато пре него што се поново угаси светло и 
завлада прозаичност поново треба посетити 
ову изложбу у центру Вршца која је данас 
право светилиште и посматрати себе како се 
мењамо посматрајући ове слике.

Т. Сухецки.
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A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN A SZERVO MIHÁLY ISKOLA ELŐADÁSA

A muzslyai tanulók ünnepváró műsora 
A szülőkkel, nagyszülőkkel, 

rokonokkal és barátokkal 
zsúfolásig megtelt Muzslai Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület nagytermében a hely-
beli Szervó Mihály Általános Is-
kola mindkét épületének tanu-
lói - a tanítók és tanárok köz-
reműködésével – színvonalas 
ünnepváró műsort szerveztek. 
Az egybegyűlteket Molnár At-
tila, a tanintézmény megbízott 
igazgatója köszöntötte, majd al-
kalmi szavalatokkal, énekekkel 
és betlehemi jelenettel a diákok 
valódi karácsonyi hangulatot te-
remtettek. B. TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR

Karácsonyi találkozó és vásár
Nagybecskereken a Petőfi 

Sándor Magyar Műve-
lődési Egyesület kará-

csony előtti találkozót rende-
zett a tolerancia jegyében az   
„Együtt élni” címmel  mely-
re meghívták a bánáti festő-
ket és alkotókat, valamint más 
civil szervezet tagjait akik be-
mutatták múltjukat.  A cseré-
paljaiak bemutatták a nagya-
nyáik  hagyományos receptje-
ivel készült édességeket, kalá-
csokat. A festők  is szép szám-
ban megjelentek.  Itt voltak 
Dojkić Predrag botosrol, Flo-
ra Viorel festőművész Nagy-
becskerekről, Rašević Rozsi-
ka  és Hallai Mihály Muzslyá-
rol, Juhász István Lukácsfal-
várol, Mellegy Zsuzsanna és 

Duk Julianna Nagybecskerek-
röl,   Huszár  Rozália  pedig Ma-
gyarittabéről.

Bukovics Éva az egyesület 
titkárnője elmondta, hogy e ta-
lálkozónak az az értéke, hogy 
bemutassuk régiónk nemze-
ti, művelődési és gasztronó-
miai sokszínűségét, tekintet-
tel, hogy  itt magyarok, romá-
nok,szerbek, szlovákok, bolgá-
rok, németek....  élnek együtt. 
Célunk összehozni  bár egy 
napra is  ezeket a csoporto-
kat. A találkozó támogatója, a 
Tarományi Oktatási, Jogalko-
tási, Közigazgatási és Nemze-
ti Kisebbségi- Nemzeti Közös-
ségi Titkárság.

Muzslyán,  Karácsonyi vásár 
volt a  elmúlt szombaton.  Imár 

ötödik alkalommal került sor e 
szép rendezvényre, melynek a 
helybeli Emmanus Kollégium, 
adott otthont. Paligros Gabriel-
la, elmondta, hogy az alkalmi 
ünnepségen a kézmüvesek ál-
lították ki munkáikat, akik csak-
is   alkalmi karácsonyi és újévi 
díszeket  készítettek és árulnak. 
A bevételt  pedig egy rászoruló 
családnak szánják. Már a déli 
órákban a hagyományápolok 
RÉMUSZ Egyesülete elkészitet-
te az ízletes hallevest és sült ha-
lat ezt követöen pedig forralt 
bort is lehetet vásárolniés szó-
rakozni pedig Barna István ze-
nekara mellett. A szépen sike-
rült tartós ünnepi vásár a késö 
esti órákban ért véget. 

KÉP ÉS SZÖVET  PRÉCZ ISTVÁN

NAGYBECSKEREKEN ÉS MUZSLYÁN ÜNNEPI RENDEZVÉNYEKET SZERVEZTEK

„
e találkozónak az 
az értéke, hogy 
bemutassuk régiónk 
nemzeti, művelődési 
és gasztronómiai 
sokszínűségét, 
tekintettel, hogy  
itt magyarok, 
románok,szerbek, 
szlovákok, bolgárok, 
németek....  élnek együtt

 » A nagybecskereki találkozó  » A muzslyai vásár

A JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS-BÁL BEVÉTELÉBŐL

Megajándékozták a 
muzslyai ovisokat 
A  VMSZ muzslyai helyi szervezete, a párt Női-, Ifjúsági-és 

Nyugdíjas Fóruma, valamint Muzslya helyi közössége 
a közelmúltban tizedik alkalommal szervezett jótékony-
sági Mikulás-bált, melynek bevételéből – a hagyományok-
hoz hűen - játékokat vásároltak a Hófehérke Óvoda növen-
dékeinek.  Az ajándékok, a legkisebbek nagy örömére, a 
Télapó jelenlétében kerültek átadásra. BORBÉLY TIVADAR

ÜNNEPI HANGULAT A BEGASZENTGYÖRGYI KÖZSÉGBEN

Tordán járt a télapó, 
ajándékcsomag a 
gyermekeknek
A begaszentgyörgyi köz-

séghez tartozó Tor-
dán a karácsonyi ünnepe-
ket megelőzően, a helybeli 
kultúrotthon nagytermé-
ben csomagosztással egy-
bekötött koncertet tartot-
tak. Ez a rendezvény a he-
lyi közösség jóvoltából im-

már hagyományossá vált, 
ugyanis az idén már nyol-
cadik alkalommal lepi meg 
a tordai gyermekeket a Mi-
kulás. Ez alakalommal 120 
gyermek kapott ajándé-
kot,akik Juhász Zenekar ka-
rácsonyi koncertjét is figye-
lemmel kísérhették végig.

 »Részlet a műsorból

TÁMOGATÁS A MAGYAR TÜKÖRNEK

A Bethlen Gábor 
Alapkezelő jóvoltából
Az ide évben is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támo-

gatásban részesítette lapunk Magyar Tükör című ol-
dalát. Így a Bethlen Gábor Alapkezelő ismételten,  az előző 
évekhez hasonlóan ismét hozzájárult, ahhoz, hogy a Kö-
zép-bánáti magyarság zökkenőmentes és naprakész tájé-
koztatását kapjon ezen  régió mindennapjairól.

A PROJEKTUMOT BEGASZENTGYÖRGY ÖNKORMÁNYZATA 
TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULHATOTT MEG. A MEGJELENT 
ÍRÁSOK A SZERZŐK ÉS MUNKATÁRSAINAK A FELSŐSÉGE 

ÉS NEM TÜKRÖZIK FELTÉTEL NÉLKÜL BEGASZENTGYÖRGY 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÁLLÁSPONTJÁT.

A MUZSLYAI NŐK KLUBJA SZERVEZÉSÉBEN

Karácsonyi találkozó 
a szokások jegyében
A szeretet ünnepének kö-

zeledtével a muzslyai 
Nõk Klubjának tagjai a Muzs-
lai Petőfi Sándor MME nagy-
termében hagyományos ka-
rácsonyi találkozót szervez-
tek. A vendégeket, akik Vaj-
daság számos településéről 
érkeztek, Molnár Rozália el-
nökasszony köszöntötte, 
majd Sztojkó József, a váro-
si tanács tagja szólt az egy-
begyültekhez. Beszédében 
kiemelte, hogy a karácsony 
a család, a szeretet és az aján-

dékozáson kívül az összetar-
tozás ünnepe is. Az esemény 
házigazdái karácsonyi mű-
sorral is készültek, amely-
ben szavalattal és énekkel 
fellépett Kapusi Ilona, Hallai 
Magdolna és Sötét Erzsébet.  
Az ünnepi köntösbe öltött te-
rítékről ezúttal sem maradha-
tott el az alma, a méz, a fog-
hagyma, a dió és az ízletes 
bableves sem. A karácsonyi 
találkozót a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatta. 
        BORBÉLY TIVADAR

Minden kedves оlvasónknak 
boldog új esztendőt kívánunk!
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1 1 5 1
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 стан 55m2, 

ул. Феликса Милекера 
20/1 и сателитску антену 
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-
49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, 
парно грејање, демит фасада, 

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

И з н а ј м љ у ј е м  
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

И з н а ј м љ у ј е м 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем спратну кућу 
са гаражом са плацем 700 
м². Тел.837-631 и 064/280-
56.

Хитно продајем кућу 

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

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

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

П р о д а ј е м 
п о љ о п р и в р е д н о 
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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Ексклузивни локал у 
строгом центру Вршца, 
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укњижена. Може замена 
за мању уз доплату. Тел. 
063/ 89-09-896.

Продајем кућу у 
Пaвлишу стара градња. 
Тел. 062/82-68-613.

Повољно продајем 
укњижену кућу (стан), у 
Панчеву, 67 m2, у центру  
града без посредника, 
власник. Тел. 064/13-23-
663 и 063/75-79-722.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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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986. 
Ораси очишћени на 

продају поивољно. Тел. 
064/390-62-76.

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

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

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

Продајем изузетно 
добро очуван дечји 
креветац „беби макс“ за 
дете до 6 год. са душеком, 
кључ и упутство за 
демонтажу и монтажу 
истог, мањи орман за 
књиге дим. 130х90х42 цм 
и пластично буре од 120 
л.Тел 806-527.

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

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 

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

Продајем или издајем 
једнособни стан од 42 м² 
на Војничком тргу, стан је 
реновиран и комплетно 
опремљен. Тел. 060/020-11-
74.

Продајем једнособни 
стан у центру површине 35 
м² (соба, кухиња, купатило, 
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-
436. 

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

РАЗНО

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.

П р о д а ј е м 
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 
с р е д њ о ш к о л ц и м а . 
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 

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
саксијске 10 и 15 година 
старе. Тел. 837-631 и 
064//280-58-62

Продајем балконска 
врата, дупло стакло 
„ С л о в е н и ј а л е с “ 
некоришћена. Тел. 
013/837-631 и 064/280-58-
62.

Продајем половна, 
исправна, балконска 
врата“С ловенија лес“, 
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-

куће, чистио олуке, као 
и остале послове. Тел. 
064/45-36-503.

Продајем ракијем 
ракију од кајсије, 
шљиве, грожђа и од 
виноградарске брескве. 
Тел. 065/2-579-100.

Продајем санке 
изузетан квалитет, велика 
носивост, демонтажни 
наслон за најмлађе, 
срвене,плаве,зелене. Тел. 
065/529-36-02.

Дводелна судопера, 
комбиновани креденац за 
трпезарију мали прозор 
са  шалоном (60х60), кауч, 
два сточића за телевизор, 
комода за постељину. Тел. 
061/18-44-316.

Свве поправке у кући 
из грађевинског дела 
(кров, зидање, бетонажа, 
фасада, малтерисање) 
вршим повољно и 
квалитетно у року. Тел. 
061/265-62-04.

Продајем телевизор 
„Самсунг“ цена по 
договору. Тел. 065/571-50-
14 или 013/835-105.

Продајем две гуме 
задње за трактор 539, 
у одличном стању. Тел. 
013/845-063.

Продајем грабуљу 
носећу, немачке 
производње за 
сакупљање детелине и 
сена у исправном стању. 
Тел. 013/845-063.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем аутомобил 

ЛАДА 110, 1500 кубика, 
2003. годиште, прешла 
109. 000 км. Први власник, 

могућ договор. Тел. 
064/819-9260

На продају југо 
корал60. Цена по 
договору. Тел. 060/555-
15-67.

П р о д а ј е м “ То ј о т у “ 
црвене боје, кућу у Улици 
Југ Богдана 48, у Вршцу и 3 
бицикла „пони“. Повољно. 
Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 
626, 1500 кубика, 1997 
годиште, цена 650 евра.
Тел: 2891-209

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

Република Србија – АП Војводина   -  Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ , ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И 
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 
135/04 и 36/09), у предмету одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта 
Постројење за управљање неопасним отпадом, инвеститора ̀ `BIOGAS ENERGY``D.O.O. ALIBUNAR, 
(Иланџа) Економија 1 бб, Иланџа, Алибунар, чија се реализација планира на парцели топ. бр. 
5350/15. к.о. Иланџа, Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове, издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Дана 15.12.2017. године, на основу члана 2. и 10. Закона о процени 

утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), 
Општинска управа општине Алибунар - Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове, је донело 
Решење бр. 501-36/2017-05, да за пројекат Постројење за управљање 
неопасним отпадом инвеститора ``BIOGAS ENERGY``D.O.O. ALIBUNAR, 
(Иланџа) Економија 1 бб, Иланџа, Алибунар, чија се реализација планира 
на парцели топ. бр. 5350/15. к.о. Иланџа, није потребна процена утицаја 
на животну средину. Поред тога, на основу члана 29. Закона о управљању 
отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09 , 88/10 , 14/16 ) утврђене су обавезе 
оператера постројења за  третман отпада.

Ово Обавештење се објављује на огласној табли Општине Алибунар,на 
огласној табли МЗ Иланџа и у недељном листу Вршачка Кула Вршац.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против предметног Решења, 
заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату 
за заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, у 
року од 15 дана од дана објављивања овог Обавештења.

Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на 
записник, или шаље препоручено путем поште са таксом од 460,00 динара 
по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама 
(``Сл. гласник РС``, бр. 43/2003, 51/2003...93/12, 47/2013, 57/14, 45/15, 
112/15,50/2016 и 61/2017).

 Обрадио:
                                                                                      Ардељан Јон
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Удружење параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
припремило је новогодишње 
изненађење за своје најмлађе 
чланове у Хотелу Србија. Уз 
леп програм и дружење уз 
песму и игру, Деда Мраз је 
уручио новогодишње пакетиће 
члановима „Параквада ВШ“.

Програм су отворили 
распевани гласови дечијег хора 
„Звончићи“ у здруженој пратњи 
проф.Олгице Чех на клавиру и 
Ненада Кукића  на гитари, химном 
„Ми смо анђели и не посустајемо“, 
коју је Вршачка афирмација 
уметника - ВАУ “АРС” даровао 
Удружењу “Параквад”.

Модератор програма била је 
Верица Преда ПреВера која се, у 
име Удружења домаћина, као и 
у име свог матичног удружења, 
захвалила добрим вилама 
и вилењацима нашег града, 
који несебично помажу рад 
„Параквада“.

О чаролијама новогоди-
шњих празника, кроз стихове 

су говорили Љиљана Мудрић, 
Ангела Тот и Јасна Крсмановић, а 
кроз певање - Ана Марија Бућинац 
и „Звончићи“.

Специјални гости, заједно са 
васпитачицама Горданом и Радом, 
дошли су из вртића из Великог 
Средишта, пробудивши лепе 
претпразничне емоције.

На крају програма, пре саме 
доделе пакетића и Деда Мраз, који 
је са пажњом и радошћу пратио 
програм, одржао је новогодишњу 
беседу и подсетио да је увек ту за 
добру децу.

Малишане је забављао и Мики 
Маус коме је лик и глас подарила 
вршачка драмска уметница Соња 
Радосављевић.

-Пробудивши радост код оних 
малишана, који немају често 
прилику да уживају у дечјим 
програмима и представама, 
ВАУ “АРС” је, посредством 
својих чланова, успео да скрене 
пажњу на важност испољавања 
хуманости кроз уметност, 
каже са задовољством Преда. 

Резултат је безгранично 
душевно богатство, које овај 
живот свима чини бољим и 
смисленијим.

Подела новогодишњих 
пакетића најмлађим 
члановима „Параквада ВШ“ 
унела је радост у дечја срца, 

а у свечаности су уживали и 
родитељи и сви присутни.

Ј.Е.

У ХОТЕЛУ СРБИЈА ДЕДА МРАЗ ПОДЕЛИО НОВОГОДИШЊЕ ДАРОВЕ

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

Вршачко Удружење „Црвени 
цвет“ приредило је изненађење 
за малишане из породица 
слабијег материјалног стања и 
децу са посебним потребама. 
Након дружења у Играоници 
„Делтикс“, децу је обрадовао Деда 
Мраз и поделио им тридесетак 
новогодишњих пакетића. 

-Данас смо поделили деци 
пакетиће и реализовали наш 
пројекат под називом „Божић и 
Нова година за сву децу“, који живи 
од 2010. године, од оснивања 
Удружења, каже Васа Павлов, 
председник Скупштине Удружења 
„Црвени цвет“. Пројекат смо 
започели у сарадњи са тадашњом 
Општином Вршац и данас га 
спроводимо уз подршку Града 
Вршца. Трудимо се да обрадујемо 
децу из социјално угрожених 
породица, малишане са посебним 

потребама, а ту су укључена и 
деца из насеља Мали Рит који је 
у саставу наше Месне заједнице. 
Уз новогодишње пакетића, ове 
године Удружење „Црвени цвет“ 
поклониће и дечје наочаре 
Владимиру Рајди, Теодори 
Рудинац, Жељани Михајловић. А 
Коци Јовановић је добио и пакет 
хигијенских пелена.

Павлов и председница 
Удружења „Црвени цвет“ Јованка 
Варађан подсећају да су од 
2010. до данас, уз новогодишње 
пакетиће, деца добијала и слушне 
апарате, специјалне наочаре, 
пелене... 

- Удружење „Црвени 
цвет“ препознаје потребе те деце 
и покушавамо да помогнемо 
колико смо у могућности, додаје 
Павлов. Ове године поделили смо 
31 новогодишњи пакетић деци у 

чему су нам помогли запослени 
у СОШО „Јелена Варјашки“ и ОШ 
„Паја Јовановић“. Средства за 
пакетиће обезбедили смо од 
пројекта „Божић и Нова година 
за сву децу“,  који је финансијски 
подржао Град Вршац, нешто од 
чланарине и других средстава 
Удружења. 

Подршку већ другу годину 
пружа и Играоница „Делтикс“, 
власништво породице Бундало, 
која уступа простор где се 
малишани лепо друже и играју 
док чекају Деда Мраза да им 
донесе пакетиће. 

Према речима Павлова, од 
оснивања па до сада, Удружење 
„Црвени цвет“ поделили је више 
од 200 новогодишњих пакетића, 
као и бројна помагала деци са 
посебним потребама. Социјално 
угроженим породицама 

Удружење донира животне 
намирнице и огревно дрво.

„Црвени цвет“ има педесет 
активних чланова. Окупља 

грађана, пензионере, инвалиде... 
углавном са подручја Месне 
заједнице „Братство јединство“.

Ј.Е.

Вршачко Удружење „Црвени потребама, а ту су укључена и чему су нам помогли запослени 

УДРУЖЕЊЕ „ЦРВЕНИ ЦВЕТ“ ОБРАДОВАЛО МАЛИШАНЕ

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „БОЖИЋНО НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋ“

Град Вршац, ОШ „Младост“ и Центар 
за социјални рад усрећили су најмлађе 
Вршчане приредивши им лепу приредбу 
на којој су им додељени новогодишњи 
пакетићи. Дарове су добила деца из 
хранитељских породица,малишани са 
инвалидитетом и деца чије су породице 
корисници народне кухиње.

- Ово је још један поклон Града 
Вршца, ОШ “Младост” и људи добре воље 
најмлађим суграђанима, каже Татјана 
Николић, чланица Градског већа задужена 
за социјалну заштиту и здравство. Ученици 
Школе”Младост” и чланови Удружења 
“Отворено срце света”  припремили су 
приредбу за наше најмлађе суграђане, а 
Деда Мраз им је уручио пакетиће. Укупно је 
подељено 70 пакетића. 

Према речима Татјане Јашин Мојсе, 
директорке ОШ „Младост“, ово је 
традиционална новогодишња приредба 
за ученике млађих разреда на коју су, 
као и претходних година, дошли гости - 
корисници Центра за социјални рад. 

- То је једна лепа традиција од 
које не одустајемо и сви се лепо осећамо, 
каже директорка ОШ „Младост“. Радујемо 

се што смо домаћини овим малим гостима 
и нећемо одустати од тог дружења. Наши 
ђаци током године доносе играчке, ђачки 
прибор, гардеробу... све то ми сложимо и 
поклањамо деци. И за данас смо спремили 
сличне пакете које ће Центар за социјални 
рад поделити најмлађим корисницима. 

Сличне поклоне ђака Школе 
„Младост“добила су и деца из 
СОШО „Јелена Варјашки“, пакете са 
играчкама и прибором за школу. 
Ученици ОШ „Младост“ припремили 
су изненађење и за мале пацијенте 
Дечјег одељења вршачке Болнице, 
пакетиће ће им уручити до краја 
године. 

- Као и сваке године, и ове Центар 
за социјални рад се потрудио да наша деца 
без родитељског старања добију пригодне 
новогодишње пакетиће, каже Милутин 
Маринковић, специјални педагог у Центру 
за социјални рад Града Вршца, и нагласио 
да су деца у хранитељским породицама 
вредни, добри ђаци, да су они старији 
завршили школе и нашли свој животни 
пут. Овде су и деца са посебним потребама 
којима је Град Вршац безбедио пратиоце.

Било је то једно пријатно дружење 
уз песму и игру, а деца су се посебно 
обрадовала Деда Мразу и његовој торби са 
даровима.

Ј.Е.

Град Вршац, ОШ „Младост“ и Центар 

ОШ „МЛАДОСТ“ УГОСТИЛА ДЕЦУ ИЗ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА 

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ - ПОКЛОН ГРАДА ВРШЦА 
Од фебруара 2017.у ОШ „Младост“ одржавају се часови Румунског 

језика са елементима националне културе суботом, као изборни 
предмет. Има око 80 ђака. Прошлог петка припремили су леп програм и 
показали шта су све научили на часовима румунског језика. У госте су им 
дошла деца из Куштиља. И они су учествовали у програму. Куштиљска 
деца представила су румунске народне обичаје за ове благдане. Биле 
је то пријатно дружење, а ОШ „Младост“ је обезбедила новогодишње 
пакетиће за ђаке који уче румунски језик. 
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Све популарнији тренд 
у источној индијској 
држави Ориса – прављење 
селфи фотографија са 
дивљим слоновима, 
довео је до повећаног 
броја забележених напада 
слонова, чак и смртних 
случајева, пише Би-Би-Си. 

Један од тих случајева 
десио се када је један слон 

залутао у село а велики 
број људи окупио се око 
животиње и почео да је 
слика. 

Узнемирена животиња 
ухватила је једног дечака 
сурлом, бацила га на земљу 
и усмртила. 

Сличан напад десио се и у 
септембру, када је слон убио 
припадника обезбеђења 

који му се приближио 
желећи да направи селфи са 
животињом. 

Осим тога, забележени 
су бројни случајеви када су 
животиње задале озбиљне 
повреде особама које су 
хтеле да се сликају са њима. 

„Има доста случајева 
напада слонова, али о мало 
њих се зна”, рекао је Би-Би-

Сију експерт за животиње 
Бисваџит Моханти. 

Влада Орисе почела је 
да се озбиљно бави овим 
трендом, а како је речено 
у плану је да се организују 
вежбе и кампање како би се 
подигла свест о опасности 
приближавања дивљим 
слоновима. 

Према званичним 
подацима, 60 особа је 
погинуло приликом напада 
слонова, али нису сви 
повезани са прављењем 
селфија. 

Како се наводи, 
слонови излазе из шума и 
приближавају се насељеним 
местима највероватније 
због недостатка хране, а 
у децембру и јануару се 
бележи већи број слонова 
који на плантажама пиринча 
проналазе храну. 

Према истраживању 
Карнеги Мелоун 
Универзитета, Индија 
последњих година држи 
рекорд по броју смртних 
случајева особа које су 
покушавале да направе 
селфи. 

Извор: Политика 

Све популарнији тренд који му се приближио Сију експерт за животиње 

ОПАСАН ТРЕНД 

ИНДИЈЦИ ГИНУ ПРАВЕЋИ 
СЕЛФИЈЕ СА СЛОНОВИМА 

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

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

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

Егзипери 
2. Прича о Јангу, Урош Петровић и 

Алекса Гајић 
3. Ово је моја шпијунска мисија, Крис 

Џаџ и Ендру Џаџ 
4. Испричај ми причу – Три прасета, 

Група аутора 
5. Змајева ризница, Јован Јовановић 

Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Сара Јо – Немам времена за то 
2. Ајри ФМ – Путеви 
3. Ху си – Насеље 
4.Дубиоза колектив – Химна 

генерације 
5. Елевен – Ужурбана гомила 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Сви смо чули 
за барове са 
кисеоником који су 
осмишљени тако 

да би побољшали ваше 
здравствено стање. Ту, 
међутим, није крај. Јапан је, 
наиме, још једном повећао 
улог у оваквим трендовима 
тиме што је представио 
витаминске ИВ кафиће. 

 „Тентеки 10”, смештен у 
„елегантној” и монденској 
токијској области Ебису, 
својим муштеријама нуди 
услуге интравенозне 
инфузије по почетној 
цени од 2.000 јена (17,66 
долара) са састојцима 
који побољшавају изглед 
тена, делују као лек против 
старења коже и смањују 
стрес и исцрпљеност. 

Ова врста терапије, 
коју дају регистроване 
медицинске сестре и 
лекари, могла би да 
буде савршен избор за 
хипохондре, футуристе и 
медицинске фетишисте, 
пишу јапански медији. 

У тренди квартовима 
Токија муштерије стоје 
у реду за витаминске 
инјекције „које обећавају” да 
ће им побољшати здравље 
и лепоту. Свако паковање 
интравенозне инфузије 
садржи физиолошки 
раствор и посебне 
витамине и минерале који 
треба да делују на одређена 
здравствена обољења 
или проблем лепоте (за 
побољшање изгледа коже, 
сагоревање масних наслага 
и побољшање енергије). 

У „Тентекију” можете да 

изаберете једну од десет 
варијанти. „Наранџаста” 
има састојке који се боре 
против старости, па је пуна 
антиоксиданата. „Паковање 
плацента”, кажу, помаже 
код подмлађивања и 
опушта напетост мишића. 
Цене се крећу изеђу 20 и 
30 долара по инфузији, а 
сестре „опслуже” између 30 
и 40 особа дневно. 

Најчешћи „пацијенти” 
су јапански бизнисмени 
који раде у истој згради у 
којој је смештен „Тентеки”. 
Многи од њих жале се да 
немају времена да спавају, 
па им ИВ инфузија даје 
додатну енергију. За то 
је најтраженије „плаво” 
витаминско паковање – 
смеша витамина Бе-1 и Е 
која гарантује ублажавање 
исцрпљености. 

За сада нема убедљивих 
медицинских доказа који 
би поткрепили тврдње о 
корисности ових инфузија 
за здравље, али многи 
нутриционисти упозоравају 
да не би требало користити 
витаминске суплементе 
који се на овај начин дају јер 
нису регулисане количине. 

„Већа количина није 
нужно и боља. Неки 
витамини и минерали 
могу да буду токсични у 
већим дозама”, нарочито 
они који растварају масти 
које организам складишти, 
као што су витамини А, Де, 
Е и Ка, објашњава Клер 
Вилијамсон, научница 
која се бави изучавањем 
исхране у Британској 
фондацији за исхрану. 

У Европи и Сједињеним 
Државама инјекције 

витамина, посебно Бе-12, 
популарне су међу славним 
личностима које „брзо 
живе” и немају довољно 
времена за спавање. Бивша 
чланица „Спајс герлс” Гери 
Халивел и певач Роби 
Вилијамс потврдили су да 
су користили витаминске 
инјекције у исхрани да 
би издржали темпо на 
турнејама. А некадашња 
манекенка Синди Крафорд 
признала је да је добијала 
дерматолошке инјекције 
витамина Це да би јој кожа 
остала чврста и без бора. 

Није битно, уосталом, да 
ли се витамини убризгавају 
у вену или у кожу, тврде 
стручњаци. Резултат је исти 
– на крају сви они стижу у 
крвоток. 

Извор: Политика 

ЈАПАНСКИ ТРЕНДОВИ 

ЈЕДНУ 
ИНФУЗИЈУ, 
МОЛИМ  



ПЕТАК • 12. јануар 2018.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Но Вршчани још не 
победише. Новембра месеца, 
њихови посланици чувши да 
Mехеши и секретар Винклер 
оће вршачке прилике да 
поведу под план саветника 
администрације Кранцберга 
о згодној управи камералних 
добара, који је овај још г. 
1793. израдио, због чега се 
устезало са привилегијама, 
поднесу поново молбеницу. 
Њег. Величанству, доказујући 
да вршачке прилике, као и 
кикиндског дистрикта, чији се 
посланици у Бечу већ 10 месеци 
задржавају, немају ничега 
сродног са оним планом. 1).

И опет су наши посланици 
сваку могућу прилику 
употребили да користе 
ствари, излазили су пред 
царицу, надвојводу Карла, 
пред палатина итд. Тако дође 
и пролеће г. 1802. а они још у 
Бечу и несвршена посла. Тада 
се излегу нове тешкоће. Наиме 
у то време имао се састати у 
Пожуну зем. сабор. Мађистрат, 
у претпоставци да се за време 
сабора неће моћи ништа 
урадити и да би по општину 
само излиштан трошак био, 
закључи да позове своје 
посланике натраг 2). О томе је 
расправљао и спољашни савет.

Посланици одговоре, 
како сабор не смета развоју 
вршачких прилика и да се 
њихова ствар на боље окреће, 
пошто је сам краљ - који је 
30. марта врш. посланике на 
аудијенцију примио – наложио, 
да се вршачка акта потраже, 
јер се у писарници кабинета 
није знало где су. Акта се нађу, 
на реч наших посланика. Краљ 
Фрања и овом приликом 
покаже особити интресовање, 

рекавши дворском агенту: 
“вршачка ствар сада се мора 
преломити“.

Акта, нађена у бироу 
дворског саветника Мехешија, 
који међутим беше умро, преда, 
на молбу наших посланика 
гроф Кохари, потпредседник 
краљ. дворске канцеларије, 
дворском саветнику Рајнеру на 
рефераду 3). 

Но и сада било је успоравања. 
Рајнер је  морао због порушеног 
здравља ићи у купатило. С 
тога он извести депутацију, да 
ће предати њихову прилику 
pеференту Сегедеју. Али 
се  депутација,  бојећи се од  
успоравања, по савету Рајнера, 
обрати председнику с молбом, 
да се Рајнеру дозволи акта са 
собом у купатило понети, што је 
одобрено 4).

Тако је опасност отклоњена, 
мада она није сасвим престала. 
Као гром из ведрог неба 
погоди наше посланике вест, 
да је  врш. општини камерална 
администрација наложила, 
да  своје депутирце натраг 
позове, јер им се дијурне више 
не одобравају. Но и за ово нађе 
се помоћи. Кад не помогоше 
односно тога разлози општине, 
наши посланици изјавише, да 
им дијурне више не требају 5).

Једва почетком новембра 
1802. врати се потпредседник 
Кохари са пожунског сабора 
у Беч. Сад се изда налог 
референту, да поднесе извештај 
о вршачким приликама. И како 
се држало, да ће протећи јошт 
6 месеци док се ствар ова не 
реши, посланици јавише, да ће 
се вратити дома, пошто у Бечу 
немају шта више да траже 6).

Али се они не вратише, већ 
остадоше горе још једну целу 

годину.
18. фебуара 1803. поднесе 

се извештај потпретседнику 
грофу Кохарију о приликама 
вршачким 7), који га отпреми, 
ради ревизије, председнику 
коморе, грофу Зичију, а овај 
га опет пошље угар. дворској 
канцеларији. Одавде врате 
натраг вршачке прилике 
државном саветнику 
Шомођију, а овај их подастре 
конференцији савета, да се 
одреди у контракту како године 
закупа  тако и свота његова 8).

Тек 17. августа, после 
толиког времена, цар потпише 
привилегије; требало је 
јошт да се одобре оне тачке 
уговора, које су се односиле на 
урбаријалне и бенефицијалне 
прилике, што је у изглед 
стављено јошт онда, кад их 
је угар, дворска канцеларија 
извештајем отпремила горе на 
потврду 9). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (104)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Екон.седница од 9. децембра 
1801.и од 3. марта 1802.

2) Екон.седница од 7. априла 1802.
3) Екон.седница од 4. маја 1802.

4) Екон.седница од 9. јунија и 5. 
јулија 1802.

5) Екон.седница од 3. октобра 1802.
6) Екон.седница од 10. новембра 

1802.
7) Екон.седница од 9. марта 1803.
8) Екон.седница од 5. априла 1803.
9) Екон.седница од 31. августа 1803.

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 546, 5. 
НОВЕМБРА  2003.

НОВИ ТЕАТАРСКИ ВЕТАР
Премијером комада „Декомпоновано позориште или човек 

контејнер“ аутора Матеја Вишњека, савременог румунског 
књижевника, који живи и ради у Паризу, заживела је Сцена 
професионалног позоришта на румунском на „даскама које живот 
значе“ у “Стерији“.

Циљ покровитеља пројекта, Покрајинског секретаријата 
за културу, је оснивање професионалних сцена на језицима 
националних мањина. Првенац румунске сцене изведен је у суботу, 
15. новембра, у 20 часова у вршачком театру.

- Ово је нови ветар театарског стваралаштва у барокној 
дворани нашег позоришта. Након 1956. године у Вршцу, средишту 
румунског живља у Србији, поново ће заживети професионална 
позоришна сцена на румунском језику захваљујући Покрајинском 
секретаријату за културу, каже Миленко Гвоздић, управник 
Народног позоришта “Стерија“.

Драмско дело, у оргиналу написано на француском језику 
1993. године, бави се теоријом рециклаже и филозофијом ђубрета 
савременог друштва, изводи се већ 10 година у позориштима 
широм света.

- Кренули смо са  савременим делом писца светске 
репутације Матеја Вишњека, румунског песника и драмског писца 
који живи у Паризу, а не са класичним позоришним комадом, каже 
Петру Крду председник Уметничког савета Сцене. Изузетна шанса 
је дата Румунима на овим просторима, а како ћемо је искористити 
зависи од нас.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 547, 5. 
ДЕЦЕМБАР 2003.

ДЕСЕТ ГОДИНА УСПЕХА
Теквондо клуб „Вршац“ је у недељу 23. 11. 2003. у Спорткефеу 

организовао прославу поводом десетогодишњице клуба. Били 
су изложени многобројни пехари и медаље, које су освојили 
такмичари клуба на разним такмичењима на којима су учествовали. 
Тим поводом разговарали смо са Борисом Горјупом оснивачем и 
тренером, некада репрезентативцем Југославије а сада тренером 
јуниорске репрезентације Србије и Црне Горе, носиоцем црног 
појаса трећи дан.

Успеха је било много, можеш ли издвојити највеће?
„Мислим да је највећи успех друго место на отвореном првенству 

Америке Александра Даскалова, првак Балкана је Драгица Мунћан 
ове године и Милан Љубинковић, треће место на отвореном 
првенству Шпаније које је један од најјачих турнира на свету. И 
свакако највећи успех су клупски репрезентативци, ове године их 
је било осам.“

Колико сада у клубу има активних такмичара и које су категорије у 
питању?

„У клубу имамо пионире, јуниоре и сениоре. Негде око 60 
активних чланова који долазе на све тренинге“

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Удружење тренера ГФС Вршац на својој 
годишњој скупштини одржаној 26. децембра 
прошле године анализирало је рад у 2017. 
Председник Удружења Александар Какован 
оценио је да стање у вршачком фудбалу није 
на завидном нивоу и да у наредној години 
треба урадити доста на његовом унапређењу. 
У свечаном делу седнице Какован и његов 
помоћник Предраг Ракочевић уручили 
су признања за животно дело истакнутим 
фудбалским тренерима Милутину Тасићу 
и Ђорђу Кампферу захваливши им се на 
преданом раду током богате фудбалске 
каријере. 

НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ:

ПРИЗНАЊА ТАСИЋУ И КАМПФЕРУ
ФУД БА Л

Милутин Тасић и Ђорђе Кампер (са плакетама) са вршачким фудбалским тренерима

Омладински фудбалски клуб Вршац 
припреме за пролећни део сезоне 
почиње 29. јануара. До тада играчи 
неће одмарати већ ће радити по 
индивидуалним програмима. Шеф 
стручног штаба Ненад Мијаиловић 
истиче да су најмлађи првотимци већ 
на окупу и да су почели са радом по 
посебном програму.

- Десеторица најмлађих првотимаца 
имаће петонедељни рад као увод у 
припреме које очекују екипу. Званичан 
припремни период трајаће шест недеља 
и планирано је шест припремних 
утакмица плус финална утакмица Купа 
јужног Баната која ће нам послужити као 
генерална проба пред старт пролећног 
дела првенства. 

Званично прелазни рок почиње 17. 
јануара,  али је управа ОФК Вршца већ 
ангажовала неколико појачања.

- Практично смо завршили комплетан 
посао који смо планирали, све играче 
које сам желео да нас појачају управа 
је успела да доведе. Заједничко нам је 
мишљење да су то играчи који могу да 
се уклопе у наш систем и да нам помогну 
да дођемо до титуле првака Војвођанске 
лиге исток. До сада су ангажовани: 
Сава Балан, доскорашњи нападач 
избиштанског Полета, играч кога смо 
пратили и који је сазрео да заигра на 
вишем нивоу. Данило Ђулчић, голман, 
прошле сезоне бранио је у београдској 
Локомотиви, прошао је омладинску 
школу Новог Пазара и био је селектиран 
у кадетској репрезентацији Србије. 
Дејан Лукић, штопер, дошао је из Сопота, 
то је играч кога сам тренираао у млађим 
категоријама БСК-а из Борче и који 

је за тај клуб дебитовао у сениорској 
конкуренцији у Другој лиги и има 
десетак наступа на прволигашкој сцени. 
Стефан Тошић је бонус играч, дошао је 
на позајмицу из суперлигаша Рада, реч 
је о нападачу који се добро сналази и 
као бочни и као централни нападач. 
Играч кога сам највише желео је Милан 
Војводић, бивши омладински европски 
шампион из генерације секетора 
Љубинка Друловића. После завршеног 
јуниорског стажа лутао је у каријери, 
како он каже због неких нефудбалских 
ствари, али успели смо да га убедимо 
да такав таленат не треба да напусти 
фудбал. Имамо договор да ми пре свега 
помогнемо њему, а он да то узврати и 
покуша да помогне нама. Мислим да 
смо добили огромно појачање јер се 
ради о заиста одличном фудбалеру. 

У тиму нема само нових имена већ и 
повратника.

-Александар Станковић, 
догогодишњи првотимац и капитен 
екипе враћа се на терен после паузе 
од шест месеци. Он је већ у тренажном 
процесу, ради по посебном програму 
до почетка припрема. Осећа велику 
припадност нашој причи и мислим да ће 
бити од помоћи млађим играчима, али и 
мени као тренеру.

Промена има и у стручном штабу, 
Перица Ранков именован је за првог 
помоћника Ненада Мијаиловића. 

- Ранков ће и даље бити у тиму, 
али ће због обавеза у раду са млађим 
категоријама и проблема са опоравком 
од повреда више бити ангажован као 
мој први сарадник. На позицији штопера 
због тога тражимо још једно квалитетно 
појачање, али нећемо журити, 
можемо да чекамо и до последњег 
дана прелазног рока, закључио је 
Мијаиловић.

ТРЕНЕР ОФК ВРШЦА НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ ЗАДОВОЉАН АНГАЖОВАНИМ ПОЈАЧАЊИМА

 ЗА ЈУРИШ НА ТИТУЛУ ПЕТОРИЦА НОВАЈЛИЈА

Амбиције титула: Перица Ранков, помоћни тренр, Мирослав Бељин директор ОФК Вршца и Ненад Мијаиловић 
шеф стручног штаба

ОДЛАСЦИ: РАДИЋ И ЋУЛИБРК НАПУСТИЛИ ВРШАЦ

- Завршетком јесењег дела сезоне истекла је позајмица голману Браниславу 
Катанићу и он се вратио у свој Железничар из Панчева. Дефанзивац Сретен 
Новаков је завршио епизоду у нашем клубу и желимо му пуно среће у 
наставку каријере. Вршчани Никола Радић и Данијел Ћулибрк такође више 
нису са нама, желимо им пуно успеха и да пронађу боље средине које су 
желели. Сви остали играчи из јесењег дела сезоне остају у тиму и почињу 
припреме за напад на титулу, јасан је Мијаиловић.

Име Вршац јунајтед отишло је 
у историју а пролећни део сезоне 
најбољи вршачки клуб почеће под 
именом ОФК Вршац. Јесењи део 
сезоне на војвођанском истоку 
завршен је са веома добрим 
резултатима. Поред доброг пласмана 
сениорске екипе и млађе селекције 
имале  су респектабилне резултате у 
својим такмичењима.

На редовној седници Скупштине 
клуба која је одржана 12. децембра 
2017. године донета је одлука да се 
промени име клуба у ОФК Вршац. Тим 
поводом клуб је издао саопштење.

Протеклих деценија било је разних 

фузија, гашења и промена имена, 
ниједан клуб у Вршцу кроз историју 
није имао континуитет дужи од 
педесетак година.

Током лета, стицајем околности, 
некадашњи Вршац јунајтед а сада 
ОФК Вршац постао је водећи 
фудбалски колектив у граду и 
сви у клубу су озбиљно схватили 
новонасталу ситуацију. Подигнут је 
ниво организације на виши ниво и за 
кратако време направљен је напредак 
у свим клупским селекцијама. За 
тренера сениорске екипе постављен 
је млади вршачки стручањак 
Ненад Мијаиловић који је дошао из 

суперлигаша Мачве из Шапца, где је 
био први асистент. Поред тога враћена 
је већина вршачких играча који су 
играли широм Србије. Практично 
постоје само још три Вршчанина који 
играју у другим срединама. Рад са 
младима је и протеклих година био 
главно опредељење клуба а план је 
да у наредне три године број играча 
са стране буде сведен на минимум са 
тенденцијом да их уопште не буде. 

- Уз адекватна појачања 
очекујемо освајање првог места и 
пласман у Српску лигу, што сматрамо 
да наш град заслужује. Што се млађих 
селекција тиче кадети су задржали 

статус у кадетској лиги Војводине, а да 
би унапредили овај узраст ангажован 
је тренер Александар Какован. 
Пионири су изборили пласман у 
Пионирску лигу Војводине на челу 
са тренером Гораном Милићевићем. 
У базичном фудбалу имамо све 
селекције које се такмиче у Мини-
макси лиги, са поносом кажу у ОФК 
Вршац.

Управа се на Скупштини захвалила 
Граду Вршцу на коректном односу 
према спорту и клубу и поручила 
да иза себе неће оставити дугове 
и вршачку децу олако терати из 
фудбала. 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОДРЖАО ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ 

 ОФК ВРШАЦ НОВА СТРАНИЦА ИСТОРИЈЕ
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Дворана Леон Штукељ, гледалаца 750, судије: 
Херцег, Драгојевић, Пеић

КРКА: Шишка, Јанчар, Шкедељ, Осолник 4, 
Братож 4, Цинац 23, Димец 6, Ђапа 16, Јошило 20, 
Ковачевич 10, Фифолт.

ВРШАЦ: Пашајлић 11, Митровић 9, Глишић 17, 
Кутлешић 25, Мунижаба, Вељковић 2, Остојић 2, 
Момиров, Симеуновић 8, Ђорђевић 2.

Упркос томе што су наступили без тројице 
стандардних првотимаца, капитена савовића, 
Ђерића и Јововића Вршчани су пропустили прилику 
да се поврате после шокантног пораза од Босне у 
Миленијуму и нису успели да забележе први тријумф 
на словеначким теренима. Ђокићеви момци почели 
су врло добро, повели су са 8:0, али су веома слабо 

одиграли завршницу прве и друге четвртине па су 
тако периоди добре игре остали нематеријализовани. 
У трећој четвртини Вршац је имао предност од 9 
поена (48:57), али је Крка серијом 13:0 успела да 
направи преокрет и у последњих десет минута уђе 
и са резултатском и психолошком предношћу. На 
пет минута до краја домаћи тим је имао двоцифрену 
предност (69:59) и чинило се да је питање победника 
решено. Међутим, Вршчани су нашли снаге да се у 
потпуности врате у меч, пришли су на само два поена 
заостатка (75:73), али су пропустили да реализују три 
напада за редом па је потпуни преокрет изостао. Крка 
је у финишу добро одиграла пенал завршницу и у 
последњим секундама није испустила победу.

- Меч је у потпуности оправдао епитет дербија. 
Пропустили смо зицер за преокрет, али то се дешава у 
кошарци. Крка се није предавала, успели су да достигну 
нашу предност од 9 поена и ја им честитам на победи, 
рекао је тренер Вршца Владимир Ђокић.

Милош Глишић није крио разочарање.
- Болан пораз за нас јер смо играли добро три 

четвртине. Мислим да је ово далеко од оног што ми 
заиста можемо, у наредним утакмицама показаћемо 
какву кошарку можемо да играмо.

У суботу од 18 часова у Миленијуму Вршцу следи 
меч у домаћој лиги. У госте долази Беовук.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ И НА ТРЕЋЕМ ГОСТОВАЊУ У СЛОВЕНИЈИ

ИСПУШТЕНА ПОБЕДА У НОВОМ МЕСТУ
КРКА - ВРШАЦ 83:76 (20:19, 17:16, 24:22, 22:19)

КО Ш А Р К А

ВРШАЦ ПРОТИВ САРАЈЛИЈА 
ДОЖИВЕО ПРВИ ПОРАЗ У АБА 2 

ЛИГИ НА СВОМ ТЕРЕНУ
ВРШАЦ – БОСНА 78:81 

(28:22, 14:18, 15:15, 21:26)

Вршчани су одиграли најслабији меч у свом 
Миленијуму у АБА 2 лиги и доживели пораз 
на домаћем паркету. Сарајлије су шокирале 
Ђокићеве изабранике у финишу меча када су 
за пет минута успели да се врате из минуса од 7 
поена (62:69) захваљујући пре свега изванредним 
Американцима, Ханеру који је сјајно играо 
током читаве утакмице и Бредфорду који је 
преспавао прво полувреме а у финишу са два 
тројке био играч одлуке. Вршчани су меч почели 
у свом стилу, агресивно у одбрани са муњевитим 
контранападима и у 8. минуту водили су са 
23:9, али Босна се није предавала. У последњој 
четвртини чинило се да ће Вршац ипак 
преломити меч и решити га у своју корист када су 
Вељковић силовитим закуцавањем и Митровић 
тројком подигли публику на ноге и донели седам 
поена предности. Ипак, у последњим минутима 
Сарајлије су имале више расположених играча, 
осим одличних Американаца важне кошеве 
постигли су Ћуревац и Кнежевић и када су гости 
повели са 77:71 Вршчани нису имали ни снаге ни 
времена за преокрет.

АБА 2 ЛИГА 13. КОЛО
Борац - Приморска  78 : 75
Охрид- Ловћен   75 : 96
Крка - Вршац   83 : 76
Сплит - Рогашка  85 : 75
Теодо - Динамик  88 : 78
Босна - Зрињски  играно у четвртак 

1. Борац   13  10  3  23
2. Приморска 13   9  4  22
3. Крка  13   9 4  22
4. Вршац  13   8  5  21
5. Рогашка 13   7  6  20
6. Зрињски 12   7  5  19
7.Ловћен 1947  13   6  7  19
8. Теодо   13   6  7 19
9. Сплит  13   6  7  19
10. Динамик 13   5  8  18
11.Босна Ројал (-1) 12   3  9  15
12.АВ Охрид  13   1  12  14

Борац је у заосталом мечу 9. кола у Миленијуму био 
срећнији ривал и после велике борбе и продужетка 
нанео први пораз Ђокићевим изабраницима ове 
сезоне на домаћем терену у КЛС. Јунаци тријумфа 
Чачана били су Мариновић, Балабан и Ђоковић чија 
је тројка у одсудним тренуцима одлучила победника. 
Никад се није догодило да Вршчани изгубе утакмицу 
у којој су имали чак 19 скокова више од противника, 
али исто тако ове сезоне није било утакмице у којој 
су имали 20 изгубљених лопти. Ђокићев тим је имао 
иницијативу на почетку, почетком друге четвртине 
је са две тројке расположеног Пашајлића повео са 9 
разлике (27:18), али је Борац преко Мариновића вратио 
резултатску равнотежу. Половином друге четвртине 
Вршац је имао двоцифрену предност (36:24), али су 
Чачани одговорили тројкама Поповића и продорима 
Мариновића па се на одмор отишло са нерешеним 
резултатом (41:41). Почетак другог полувремена 
припао је Вршчанима, направљена је серија 8:0 
захваљујући одличној сарадњи Симеуновића и 
Глишића, чинило се тада да је домаћин ближи победи. 
Међутим, уследио је нови преокрет. Борац је пронашао 
решење за одбрану Вршца, Чарапић је погађао тројке 
а Мариновић креирао зицере Балабану у рекету. На 
5 минута до краја чинило се да је предност Борца 
од 10 поена (77:67) недостижна, али узбуђењима ту 
није био крај. Нови преокрет иницирали су тројкама 
Глишић и Момиров, ушло се у продужетак у којем је 
Борац мудро користио грешке Вршчана и на крају 
заслужено славио. Завршни ударац задао је Ђоковић, 
невероватном тројком преко руке.

ВРШАЦ И БОРАЦ ОДИГРАЛИ МЕЧ ЗА СЛАДОКУСЦЕ У ПОСЛЕДЊЕМ МЕЧУ У 2017. ГОДИНИ

ЧАЧАНИ БОЉИ У ДЕРБИЈУ
ВРШАЦ – БОРАЦ 97:103 (19:16, 22:25, 21:24, 21:18, 14:20)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 13. КОЛО

Дунав - Војводина   97 : 94
Младост Адмирал -Беовук 72   81 : 94
Вршац  - Тамиш    83 : 78
ККК Раднички – Слога    78 : 76
Дyнамиц – Златибор    78 : 68
Металац - ОКК Београд     94 : 71
Спартак – Борац     83 : 87 

1.Динамик  13  10  3  23
2.Металац  13  9  4  22
3.Борац   12  9  3  21
4.Вршац   12  9  3  21
5.Спартак  13  7  6  20
6.Тамиш   13  7  6  20
7.Златибор  13  6  7  19
8.Војводина  13  6  7  19
9.Младост Адмирал  13  6  7  19
10.Беовук 72  13  6  7  19
11.ОКК Београд  13  6  7  19
12.Дунав  13  6  7  19
13.ККК Раднички  13  2  11  15
14.Слога  13  1  12  14
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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

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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