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

Оцењујући протеклу пословну годину, 
Небојша Перић, директор Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, каже да је 
предузеће добро радило, да је испуњен план 
активности, као и да увек има простора за 
напредак.

-Протекла година била је година промена 
у „Другом октобру“ у којој смо успели да 
реализујемо план када су у питању запослени, 
започете инвестиције, првенствено мислим  
на завршетак постројења за прераду пијаће  
воде у Павлишу, које је пуштено у пробни 
рад, истиче директор Перић. Ту је, свакако, 
и почетак занављања механизације, која 
нам је била преко потребна будући да нам је 
возни парк био стар 30 и више година. То су 
и сви послови везани за текуће одржавање - 
уређење града, затим акције које смо, по први 
пут, спроводили као друштвено одговорно 
предузеће: изградња дечјих игралишта, 
теретана н отвореном и остали садржаји. 

Година уштеде

Прошла година може се означити и као 
година уштеде у којој су смањени трошкови 
пословања, у неким областима и до 50 и више 
одсто.

-Наш први задатак био је да пословање 
предузећа доведемо на ниво да функционише 
у складу са свим прописима за рад јавних 
предузећа, од увођења јавних набавки, до 
плаћања свих пореза, и резултати су видљиви, 
каже Перић. Због таквог рационалног и 
одговорног пословања, постигли смо озбиљне 
уштеде: потрошњу горива смањили смо са 55 
на 20 милиона динара, на резервним деловима 
са 30 на 10 милиона, на канцеларијском 
материјалу трошкови су смањени са 13 на 2 
милиона динара, затим уља и мазиво са 5 на 
2 милиона, гуме са 4 на 2 милиона... Смањили 
смо губитак угоститељства за око 16 милиона 
динара, „Моје воде“ за више од 10 милиона, 
смањили репрезентацију. Све се то, у глобалу, 
одразило тако да смо могли из сопствених 
средстава, без задуживања, да финансирамо 
и социјални програм који смо спровели и 
комплетно занављање механизације током 
2017. А, с друге стране, ситуација је таква да се 
сада из буџета Града за обављање делатности 
„Другог октобра“ издваја дупло мање новца 
него некада. Тако да нам је једини начин 
управо домаћинско и одговорно пословање, 
крајње рационално, да трошимо само онолико 
колико нам је нужно и неопходно да можемо 
нормално да функционишемо.

Боља наплата дуговања

Током 2017, један од циљева у пословању 
„Другог октобра“ био је да се побољша наплата 
дуговања за услуге које ово предузеће пружа 
грађанима и привреди, која су се, каже Перић, 
нагомилавала годинама у назад. 

-Прво смо спровели репрограм, а пре месец 
дана започели смо још једну акцију како бисмо 
омогућили нашим дужницима да дуг измире 

на рате, објашњава директор „Другог октобра“. 
Број запослених усклађен са прописаном 

квотом
Коментаришући број запослених у 

комуналном предузећу, Перић је истакао да 
је дошло до енормног запошљавања људи 
на неодређено време у првој половини 2016. 
године, без сагласности Владе Републике 
Србије. Он је подсетио да радници комуналног 
нису били обухваћени  дозвољеном квотом 
запослених за Град Вршац, јер „Други октобар“ 
није био на мапи јавних предузећа. 

- Успели смо да се изборимо да током 
2017. дођемо до тог броја запослених који је 
прописан од стране Владе Србије за јединицу 
локалне самоуправе Вршца, наглашава 
Перић. Сопственим средствима смо спровели 
социјални програм, без великих тензија, 
трзавица, имали смо одређене критеријуме на 
основу којих су људи могли да оду из предузећа. 
Биле су то стимулативне отпремнине, и водили 
смо рачуна да нам не оду људи који носе посао. 
Одлуком локалне самоуправе број запослених 
на неодређено време у „Другом октобру“ је 
525 радника и успели смо да то спроведемо. 
Из предузећа је отишло од 50 до 60 запослених 
током прошле године, а највећа категорија 
били су они који су узели отпремнине, којима 

је остало годину, две до пензије. У предузећу 
је тренутно запослено, по свим основама, 
између 570 и 580 радника, а када сам ја дошао 
било је 632. 

Планови за 2018. годину

-Фабрика воде у Павлишу је у пробном раду 
и ускоро очекујемо да потече исправна вода 
за пиће за све Вршчане, рекао је за „Кулу“ 
директор „Другог октобра“. Од планираних 
инвестиција за ову годину је наставак 
занављања механизације, почетак замене 
азбестно-цементних водоводних цеви прво на 
изворишту у Павлишу, а касније и на градској 
водоводној мрежи. У плану су и реконструкција 
канализационе мреже, обнављање гасне 
мреже у дужини од око 3 км, затим завршетак 
канализације на Гудуричком путу, дужине око 
2,5 км, као и наставак друштвено одговорних 
акција, које су инвесиције у будућност, у 
квалитетнији живот. 

Према речима Перића, добродошли су сви 
предлози, идеје грађана у циљу побољшања 
квалитета услуга комуналног предузећа које 
би се реализовало на обострано задовољство 
и грађана и запослених у „Другом октобру“.

Ј.Е.

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ РЕАЛИЗОВАО ПЛАН ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

2017. - ГОДИНА ПРОМЕНА У 
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“
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Уређење дела тока потока Месић, заједнички 
пројекат Града Вршца и Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
решиће проблем заштите града од поплава. 

- Цео пројекат је започео још 2014. године, 
после поплава, подсећа Мирослав Ступар, члан 
Градског већа задужен за привреду. Урађен је 
један озбиљнији пројекат регулације тока Месића, 
Вршац је аплицирао са тим пројектом, Влада је 
донела одлуку да ће га финансирати из средстава 
за заштиту од поплава Министарства, тако да смо 
ми сада пред закључењем споразума о извођењу 
тих радова. Цео пројекат односи се на прву фазу 
која ће покрити део тока Месића од Ауто мото 
савеза до ушћа Месића у Вршачки канал, иза 
Градског језера. Дужина је нешто више од 2 км. 
Вредност комплетног пројекта је око 3 милиона 

евра, планирано је да највећи део средстава иде 
из програма санације од поплава Министарства, 
које је наручилац посла. Град Вршац ће, као 
инвеститор, имати одређене обавезе везано за 
уређење простора око самог корита Месића, затим 
за припрему земљишта и обезбеђе комуналних 
услова, измештање инсталација... Град има обавезу 
и да уради усаглашавање пројекта са новим 
законом, што није велики посао.

Ступар истиче да су припремни радови на 
пројекту започели снимањем из ваздуха дела тока 
Месића који ће бити предмет радова у овој фази. 
Урађено је  упоређивање затеченог стања и оног 
које треба пројектом да буде санирано, разматрају 
се евентуални проблеми - имовинско- правни 
односи, угрожени облици својина... Урађена је  
анкета, јер Месић пролази кроз град, на његов се 

ток ослањају куће, грађани су подигли неке објекте.
- Град ће покушати да све те грађане 

мотивише да прихвате пројекат, да их обештети 
због неких евентуалних штета које могу да настану, 
ако буде потребно да радови уђу дубље у имовину 
грађана, каже Ступар. Прва фаза уређења Месића 
требало би да буде готова до краја 2019. године. 
Очекујемо да Министарство, као наручилац, 
распише тендер почетком пролећа и да радови 
започну ове године. Овај пројекат је изузетно 
значајан за Град Вршац, пре свега у погледу заштите 
од поплава. Корито Месића биће највећим делом 
урађено у бетону како би се убрзале воде у том 
делу тока, да се не би сакупљале и изливале. 

Поменути пројекат значајан је и са еколошког 
аспекта, јер неки грађани и даље одлажу отпад 
у месићко корито, почев од прикључака за 
канализацију која се улива у овај вршачки поток, па 
до делова покућства, старих шпорета, фрижидера... 
Након сређивања корита Месића те лоше навике 
сигурно ће нестати, што добровољно, што 
санкционисањем, а све у циљу заштите животне 
средине.

Ј.Е.

ПРОЈЕКАТ ГРАДА ВРШЦА И МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

УРЕЂЕЊЕ МЕСИЋА ЗА ЗАШТИТУ ВРШЦА ОД ПОПЛАВА

Мирослав Ступар, члан Већа за привреду

Вршац је међу ретким 
градовима и општинама у Србији 
који су се озбиљно посветили 
процесу комасације. Подршку 
да се комасација успешно 
реализује до краја пружила је 
Вршцу Покрајина. Нашем су 
граду одобрена финансијска 
средства кроз два уговора 
које је Вршац потписао са 
Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство.  У име Вршца, уговоре 
је потписао Слободан Јованов, 
члан Градског већа задужен за 
ресор  пољопривреде. 

-Вредност првог уговора 
је 2.983.971 динара, од тога 
Покрајински секретаријат 
финансира 1.502.683 динара, 
а Град Вршац 1.481.287, 
објашњава Јованов. Уговор се 
односи на плаћање таксе код 
Републичког геодетског завода 

за преглед и пријем елабората 
Катастарске општине Вршац где 
смо завршили комасацију. Када 
после комасације, Републички 
геодетски завод испрегледа цео 

елаборат, долази до излагања, 
а после до формирања новог 
катастра где се решења о 
расподели комасационе масе 
претварају у поседовне листове. 

Други већи уговор је за прву 
фазу извођења радова и односи 
се на грађевински рејон, где је 
вредност уговора 22.071.260 
динара. Град Вршац учествује са 

13.072.424 динара, а Покрајински 
секретаријат са 8.998.835. 
Поменута средства намењена 
су за процес нових комасација 
и то у Катастарским општинама 

Избиште, Уљма и Влајковац. Реч 
је о првој фази комасације коју 
смо ми већ започели.

Према речима Јованова, 
управо се формира катастар 
непокретности у Павлишу. 
Катастар је почео са излагањем 
октобра прошле године. Очекује 
се да до фебруара, марта 
треба да се заврши излагање и 
формирање новог катастра.

-Када је реч о граду Вршцу, 
комасација је завршена за део 
града КО Вршац 1, око 10,5 
хиљада хектара, објашњава 
Јованов. Остала је да се уради 
Катастарска општина Вршац 
2. Имамо завршено Велико 
Средиште, Павлиш је на самом 
крају, остало је да посао 
заврши Републички геодетски 
завод. Кренули смо да радимо 
Катастарске општине Избиште, 
Уљма и Влајковац, површине 

више од 15.000 хектара. 
Јованов истиче да се 

очекујемо да ће се поменути 
пројекат радити током наредне 
2 до 3 године. 

Ј.Е.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВ, ЧЛАН ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ПРОЦЕСУ КОМАСАЦИЈЕ

Слободан Јованов, члан 
Градског већа задужен за 

пољопривреду 
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Ресор за заштиту животне средине 
реализовао је, током прошле године, 
низ пројеката према усвојеном 
плану и програму за 2017. годину.

-Активности у претходној 2017. 
години ресора за заштиту животне 
средине одвијале су се на основу  
Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине, усвојеног од стране 
Скупштине  Града Вршца, објашњава 
Милош Васић, члан Градског већа 
задужен за заштиту животне средине. 
Поред законских обавеза које град 
има према праћењу стања животне 
средине (мониторинг ваздуха, 
буке, зрачења базних станица 
мобилне телефоније), спроведене 
су и значајне активности које су од 
велике важности за Град Вршац када 
је животна средина у питању. 

Васић наглашава да је у току израда 
пројекта фекалне канализације за 
насељено место Павлиш и додаје:

-Град Вршац планира изградњу  
канализације у Павлишу која би, 
повезним водом, била спојена 
са градском канализацијом. На 
тај начин би све отпадне воде, 
прикупљене у Павлишу и Фабрици 
воде у истом селу, биле усмерене 
на градски пречистач и, тако 
пречишћене,  даље пуштене у 
каналску мрежу. Реализација једног 
оваквог пројекта је од великог 
значаја и за Фабрику воде која се 
завршава у Павлишу.

Један од највећих проблема 
насељених места на територији 
Града Вршца јесу дивље депоније, 
као значајни загађивачи животне 
средине.

-Град Вршац је спровео активности 
на уклањању три дивље депоније у 
Павлишу, подсећа Васић. Сва тако 
прикупљена количина  отпада је 
однесена на градску депонију. Такве 
активности наставићемо и у другим 
селима. 

Уређење заштићених 
подручја

У 2017. години,  доста је пажње 
посвећено заштићеним подручјима 
на територији Града Вршца. 

-Спровели смо велику акцију 
чишћења и уређења Вршачког 
брега, додаје саговорник „Куле“. 
Отпад смо скупљали од Хелвеције 
и Црквице па све до Планинарског 
дома. Уредили смо и плато на 
Гудуричком врху. Све ове активности 
смо спровели захваљујући 
подршци ученика основних и 
средњих школа, удружењима 
грађана и љубитеља природе и 
Вршачког брега. Такође, у сарадњи 
са нашим јавним предузећима,  
заменили смо дотрајали мобилијар 
до Црвеног крста, обележили 
хоризонталну сигнализацију и 
заменили оштећену  вертикалну 
сигнализацију. У склопу активности 
око заштићених природних  
добара,  израдили смо и Пројекат 
обнове Старог парка у Влајковцу. У 
плану нам је да у наредном периоду 

уредимо и ово заштићено подручје 
како би сачували његове природне 
вредности.

У 2017. години је  одржан 16. 
по реду  Горански Еко - камп 
„Вршачки брег“ који је ове године 
имао међународни карактер, 
учествовали су и ученици из Српске 
гимназије из Темишвара. 

-Кроз пројекат Еко-школе Града 
Вршца, окупили смо основне и 
средње школе и тако смо подржали  
све програме школа који се баве 
животном средином, каже члан 
Већа Васић. Овај пројекат је 
наишао на велику подршку свих 
школа у Граду. Из овог Пројекта 
бих издвојио  обележавање 
Светског дана  енергетске 
ефикасности чији је носилац била 
Хемијско-медицинска школа, као 
и стручно предавање о Вршачким 
планинама, које је организовала 
Пољопривредна школа „Вршац“ 
за све ученике средњих школа. 
Пројекат Еко-школе Града Вршца је 
прихваћен код свих ученика наших 
школа тако да ће бити настављен и 
у овој години.

Повећање енергетске 
ефикасности

-Када је реч о Енергетској ефикасности, 
важно је истаћи да је Град Вршац 
учесник у пројекта Ембилд (EmBuild), 
објашњава Васић. Реч је о пројекту који 
спроводи тим стручњака састављен од 
професора Архитектонског, Машинског и 
Електротехничког факултета, у сарадњи са 
немачком организацијом ГИЗ и ресорним 
Министарством рударства и енергетике. 
Градска управа Вршца је урадила базу 
података  о стању енергетске ефикасности 
јавних зграда. План је да се, уз помоћ 
руководиоца овог пројекта, изради 
Акциони план за обнову јавних зграда 
чијом поступном  реализацијом би значајно 
смањили утрошак енергије у јавном 
сектору.

Планови за 2018.

-У овој години, Град Вршац 
наставља активности које су 
усмерене ка селима и подизању 
стандарда становника који живе 
на селу, објашњава члан Већа. 
Урадићемо пројекат за постројење 
за пречишћавање отпадних 
вода за насељена места Уљма и 
Избиште. Спровешћемо активности 
око усаглашавања техничке 
документације и свих сагласности 
за уређење корита потока Месић. 
Почетак реализација овог пројекта  и 
покретање радова на уређењу корита 
потока Месић планирано је за крај 
фебруара ове године. То су велике 
инвестиције које ће трајно решити 
проблеме Града  Вршца од поплава  
и наравно еколошке проблеме које 
грађана који живе у близини Месића.

Према речима Васића, у овој 
години биће настављено уклањање 
дивљих депонија у насељеним 
местима, у плану је село Влајковац.

Ј.Е.

МИЛОШ ВАСИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

АКТИВНОСТИ РЕСОРА ЕКОЛОГИЈЕ 
ИЗВРШЕНЕ ПО ПЛАНУ

Милош Васић, члан Градско г већа за заштиту животне средине

Српска напредна 
странка изабрала је 
нови Извршни одбор 
и именовала четири 
потпредседника. Је-дан 
од четворице потпред-
седника новоформираног 
Извршног одбора 
Српске напредне 
странке је Бранко 
Маловић, координатор 
Јужнобанатског и 
Подунавског округа.

Уз Маловића, на 
потпредседничке функ-
ције именовани су и 
Дамир Зобеница, Лука 
Петровић и Драган 
Стевановић, наводи 

портал Евршац. Актуелни 
сазив Извршног одбора 
Српске напредне странке 
има 57 чланова. За новог 
члана именован је и Дарко 
Јовановић, први сарадник 
Бранка Маловића. На 
челу Извршног одбора 
СНС и даље је председник 
Дарко Глишић. 

Н о в о ф о р м и р а н и 
Извршни одбор Српске 
напредне странке 
обављаће своје задатке 
вредно и предано, уз пуну 
посвећеност програму 
СНС-а.

 
Ј.Е.

НА СЕДНИЦИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СНС

БРАНКО МАЛОВИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА СНС

Бранко Маловић у друштву председника Србије Александра Вучића
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Каква сећања носите из 
детињства?

-Рођен сам 16. 2. 1953, у Вршцу. 
Отац ми се звао Јован, а мајка 
Драгица. Кажу ми да је била јака зима, 
велики снег, санкама су ме довели 
из породилишта. Живот сам почео у 
Бранка Радичевића 16, после смо се 
преселили у Другог октобра, у бабину 
кућу, ту сам провео део детињства 
и момковање. Био је то леп период. 
Родитељи су имали стабилан брак, 
био сам једино дете, увек пажен и 
мажен. Трудили су се и успели да ме 
васпитају тако да им будем за понос. 
Били смо радничка фамилија. Отац 
је био месар - кобасичар, радио је 
у кланици Граничар, а мајка је била 
домаћица. Мама је из Словеније 
дошла у Пландиште. Ту су се моји 
родитељи и упознали, јер је отац 
често долазио у Пландиште због 
посла. 

Ишао сам у Школу „Вук Караџић“. 
Била је изузетно квалитетна школа. 
Био сам одличан, а у 7.и 8. јак 
врлодобраш. 

Како сте се определили за посао 
авиомеханичара?

-У комшилуку смо имали Марију 
и Стојана Корду. Био је начелник 
вршачког Једриличарског центра. 
Дружио сам се са њиховим сином 
Радованом и ћерком Јасном, 
одлазили смо на аеродром. Али, све 
је то било дечачки, ништа озбиљно. 
Кад је дошло време за средњу 
школу, положио сам пријемни у 
Пољопривредној. Желео сам да 
избегнем хемију! Ђура Радивојевић, 
кога сам касније венчао  као кум, био 
је тада примљен у Ваздухопловно 
- технички центар као ученик за 
авиобравара. Јавио ми је да је 
отворен конкурс за авиомеханичара 
у Савезном ваздухопловном центру 

у Вршцу (СВЦ),тако сам ја поново 
положио пријемни и кренуо у средњу 
школу. Било је то право дуално 
образовање - три дана смо ишли у 
школу, три дана на праксу, радило се и 
суботом. Током летњег распуста били 
смо слободни месец дана,а све остало 
били смо у обавези да радимо праксу. 
Желим да поменем тадашњег шефа 

техничке службе Мирка Јакшића 
који је бринуо о нашем образовању. 
Организовао нам је посебну наставу, 
у склопу праксе, из аеродинамике, 
авио мотора, механике лета и 
конструкције ваздухоплова. Као 
ученици, имали смо и плату , а износ 
је зависио од личног ангажмана 
на пракси, максимално половина 
мајсторске плате.

Наша група била је од десетак ђака 
и сви су касније постали признати 
мајстори, стручњаци, неки су 
наставили даље. Наставио сам да се 
дружим са њима, а са мојим бившим 
колегом, који је после постао пилот, 
Милорадом Алексићем касније сам 
се и окумио. 

Да ли сте добили посао одмах по 
завршетку средње школе?

-Прошло је дугих 25 дана и ја 
сам добио посао. Већ сам био 
нервозан, почео сам да се спремам 
за Вишу машинску, коју сам касније 
и уписао, али је нисам завршио. 
После сам, уз рад, завршио школу за 
висококвалификоване механичаре. 
Добио сам и лиценцу, ми смо морали 
да имамо сертификате још тих 70-
тих година. Полагали смо испите 
пред комисијом Ваздухопловног 
инспектората. Касније сам полагао 
и за ваздухопловно - техничког 
контролора и као такав сам завршио 
радни век у Пилотској академији. У 
међувремену сам отишао у војску, 
1974. Био сам у Школи резервних 
ваздухопловно - техничких официра и 
завршио сам ту академију у Рајловцу. 
То је баш моја струка, касније ми је 
пуно помогло у даљем напредовању, 
јер била је то тада била најбоља 
ваздухопловно - техничка школа у 
бившој Југославији. Тако да сам био и 

ваздухопловно - технички официр. 
Шта се тада све радило у 

вршачком Ваздухопловном 
центру?

-До 1972, када је у Вршцу било 
Светско првенство у једриличарству, 
овде је, углавном, егзистирала ЈАТ-
ова пољопривредна авијација. Онда 
је дошло до трансформације кад 
се вршачки аеродром издвојио из 
Ваздухопловног савеза и те 1972.
постали смо ЈАТ-ова пољопривредна 
авијација. Касније се део кадра 
трансформисао у Пилотску 
школу. Направљена су два ОУР-а: 
Пољопривредна авијација и Школа. 
Ја сам био примљен, као механичар, 
у Пилотску школу. На самом почетку 
било је нас 4 авиомеханичара. 
Касније је школа прерасла у Пилотску 

академију, повећао се број авиона 
и типова авиона. Моја и каријере 
свих осталих колега напредовале 
су доласком нових типова авиона, 
јер за сваки тип авиона, морала смо 
поново да идемо у школу, поново 
да полажемо, да нам се то упише у 
лиценцу, да будемо сертификовано 
особље. И данас је таква пракса, 
можда за нијансу другачије. 

Посао авиомеханичара је врло 
одговоран. Има ли места за грешке?

-Јесте, то је посао који је веома 
одговоран, тражи да се све ради по 
прописима, како техничким, тако 
и оним које прописују одређене 
ваздухопловне власти. Тражи 
дисциплину, систематски рад. Иза 
сваке акције која се уради на авиону, 
стоји опис рада и потпис механичара, а 
технички контролор својим потписом 
гарантује да је то квалитетно урађено. 

Сваки авион има своју књигу техничке 
исправности где се све то уписује. Сви 
ми грешимо, али хвала Богу, ја нисам 
доживео да нека грешка промакне, 
да не буде регистрована, да изазове 
неки инцидент. Исто је било и са 
мојим колегама. Авион увек мора да 
полети исправан!

Дружећи се са пилотима и 
авионима, да ли сте пожелели да и 
Ви полетите?

-Заволео сам свој посао, посебно 
у домену лаке авијације, било је то 

ИНТЕРВЈУ

ЈОСИФ КАПЕЛЕР ЈОЖИ, АВИОМЕХАНИЧАР, ВАЗДУХОПЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КОНТРОЛОР, РАДНИ ВЕК ПРОВЕО У ЈАТ- ОВОЈ ПИЛОТСКОЈ АКАДЕМИЈИ:

СВЕ ШТО САМ ПОСТИГАО ЈЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦЕ
Јосиф  Капелер Јожи волео је посао авиомеханичара. Током 

каријере пратио је долазак нових авиона у флоту Пилотске 
академије у Вршцу и редовно одлазио на едукације како би 

стручно и квалитетно одговорио пословним изазовима. Знање 
је стицао у Америци, Канади, Холандији, Немачкој, Француској... 
Најпоноснији је, каже, што је техника вршачке Пилотске 
академије прва у Србији добила сертификат од Европске 
агенција за безбедност у ваздухопловном саобраћају, чак пре и 
од ЈАТ-ове технике у Београду.
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за мене нешто много лепо. Имао 
сам прилику да одем у велики ЈАТ, 
да будем на великим авионима, што 
су неке моје колеге и урадиле. Али, 
нисам то желео, био сам стабилан у 
свом послу. Летео сам ја са колегама 
пилотима, знам како се лети. Давали 
су ми да управљам авионом, није то 
нешто што ми је страно. Али, ја сам 
себе нашао у свом послу и задовољан 
сам. У каријери сам постигао све 
што сам желео, немам неиспуњених 
жеља. 

Има ли нешто на што сте 
поносни, што сте урадили током 
Ваше каријере, заједно са својим 
колегама?

-Посао авиомеханичара је тимски 
рад. Посебан изазов био је када се у 
флоту уводи нови авион, када пређеш 
са клипног на елисо-млазни, па онда 
на млазни. Поносан сам на што смо 
моје колеге и ја успели све то стручно 
да испратимо, уз бројне едукације. 
Био сам 2 пута у Америци, у Канади, 
Холандији, Немачкој, Француској... на 
тим сам дестинацијама стицао знање. 
Посебно сам поносан и на то да је 
техника Пилотске академије, чији 
сам био члан, прва у Србији постала 
сертификована од стране ЕАСА, 
Европске агенције за безбедност 
у ваздухопловном саобраћају, 
практично европске ваздухопловне 
власти. Било је то око 2000.године. 
Добили смо сертификат пре ЈАТ-ове 
технике у Београду. Лидер програма 
био је инжењер Милутин Милунов, 
ми смо га сви пратили. Овај пројекат 
актуелан је и данас у Пилотској 
академији СМАТСА. Тако смо постали 
европски сервис. Осим што смо 
одржавали флоту Пилотске академије 
ЈАТ-а, радили смо и сервисирање 
авиони из околних земаља. И данас 
Пилотска академија СМАТС-а ради 
авионе из Грчке, ту сам конекцију ја 
успоставио, али и из осталих земаља, 

Република бивше Југославије,из 
Румуније.

Ако рачунам бенефицирани стаж, 
у Пилотској академији провео сам 
пуних 40 година, од 1970. до 2005. 
када сам отишао на програм и ту се 
завршила моја каријера у вршачкој 
Пилотској академији. Стицајем 
околности, наставио сам сарадњу, 
која није била перманентног типа, 
са грчком приватном фирмом која 
штити 5.000 ха од града, противградна 
авио заштита. Повремено сам им 
био консултант, ишколовао сам им 
двојицу момака, инжењера.

Желео бих да поменем да сам имао 
лепу сарадњу са колегама. У нашем 
тиму од старијих колега били су Арса 
Зарић, Тихомир Чочић, Сватозар 
Бекић, Владимир Станковић, Дејан 
Живојинов, а од млађих Јован Милић, 
Андрија Ђорђевић, Иван Караиван... 
Били смо одличан тим. 

Током свог радног века, било је 
лепих тренутака као што је учешће 
Пилотске академије у снимању 
филма „Партизанска ескадрила“ са 
наша 2 авиона PТ 75 Stearman, које 
смо сами ревидирали и довели у 
пловидбено стање. Поред пилота 
Миленка Делића, Пере Стевановића, 

механичара Драгана Секулића, био 
сам и ја. Било је то лепо искуство 
где сам учествовао и као стрелац, а 
упознао сам и Бату Живојиновића, 
Злату Петковић, Радоша Бајића. Били 
су коректни, обични људи, без обзира 

на тадашњу огромну популарност.
Када сте формирали породицу?
-Оженио сам се мојом супругом 

Розалијом, Вршчанком, девојачко 
презиме Зима. Било је то децембра 
1977. године. Прошле године 
обележили смо 40 година лепог, 
срећног и успешног брака. Знали 
смо се 6 месеци пре него што смо се 
венчали. Упознали смо се на једној 
свадби. Имамо сина Драгана, родио 
се јануара 1979. Драган је завршио 
Медицински факултет, а после и 
специјализацију гинекологију. Ради у 
Дому здравља. Припрема докторску 
дисертацију, жели да докторира. 
Љубав према медицини имала је и 
моја баба Елизабета Капелер која 
је била цењена и позната вршачка 
бабица. 

Шта је у животу најважније?
-Када је реч о мом животу, не могу да 

се жалим. Имао сам лепо детињство, 
лепу младост, момачки живот, све 
што сам у каријери пожелео, то сам 
и остварио. Имам срећну и сложну 
фамилију, леп породични живот. 
Мислим да није битно шта човек 
ради, којом се професијом бави,шта 
је постигао, битно је да не улази у 
сукобе, што би наши стари рекли да 
родитељи не црвене због његових 
поступака. Важно је, такође, да човек 
буде стабилан на свом животном путу, 
да не лута, да све што постигне, уради 
то коректно, поштено. Све што сам 
постигао у животу, то је захваљујући 
подршци породице! Да имаш 
подршку од родитеља, од брачног 
друга, од породице, то је филозофија 
живота. Треба да поштујемо оно 
што су створили наши родитељи, да 
сачувамо, надградимо, да наставимо 
тим путем, као што би наш пут, моје 
супруге и мене, требало да настави 
наш син. Тај породични континуитет - 
то је лепота живота!

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

До доба Марије Терезије заправо није 
ни било румунских општина у Банату, 
јер су они живели само у повременим 
покретљивим насељима, а њих су често 
мењали по просторним пределима. 
Прва румунска насеља постала су у 
источном Банату. Марија Терезија 
сматра Румуне као равноправне 
колонисте, те их дотацијама изједначује 
са Немцима, чак више поклања пажњу 
њиховим насељима и кућама. Наређује 
да кућна подручја („плацеви“) морају 
бити дугачка 75-100 хвати, широка 
12-15 хвати, а растојање између кућа 
да буде, с обзиром на пожар најмање 
9 хвати. Сваки домаћин дужан је да 
засади 20 комада дрвета, дудова, топола 
или врба, било пред кућом, било у 
дворишту, а највише дудова ради гајења 
свилене бубе, по чему је општинско 
поглаварство строго водило рачуна. 
Топола брзо расте, даје огрев и хлад 
стоци и живини, а врба пруће за корпе. 
Сем земље сваки домаћин је примио и 
разно семе на отплату, па и за кудељу, 
лан и дуван, а парцеле њива треба да се 
омеђе шанчевима и камењем. Власници 
се на три године ослобађају пореза као 
и осталих дажбина и кулука. Румуни, 
пре свега сточари, тешко се везују за 
земљу, па је Марија Терезија наредила 

да им се додељују мањи поседи, уместо 
целе сесије (34 ланца), половина па и 
четвртина.

Колонизацију Румуна спровооди у то 
доба и војна власт у јужном Банату где 
је потреба за оружаном снагом била 
велика.

За време царице Марије Терезије 
основана је Парохијална општина у 
Маргити по некима 1750. а  по другима 
нешто раније – 1715. Црква брвнара 
подигнута је 1742.  године и била је од 
прућа и под  шиндром. Из ње су све 
иконе у садашњој цркви и све су српске 
по Ердељановићу.

Српска црква је сазидана 1810. 
године.

Нова црква , која и данас постоји, 
зидана је  од 1833. до 1836. године за 
време патријарха Јосифа Рајачића 
и Стефана  Стратимировића, а за 
владе цара Фердинанда Првог, стоји 
у Летопису Српске православне 
парохије у Маргити, о чему сведочи и 
Повеља прикључења овом Летопису 
писана старословенским писменима на 
румунском језику која у преводу гласи:

„Са помоћу Божјом и његовом 
вољом свешта (освети) се овај Св. храм 
на силазак светог Духа – кроз Високо 
преосвећеног и праведног господина 

Јосипа Рајачића, православног епископа 
Вршачког, карансебешког и лугошког 
а за време благовјерног императора и 
краља Фердинанда Првог“.

Свети храм је посвећен Светој 
тројици, а слава се одржавала редовно 
и свечано.

Тај храм је имао три звона, два су за 
време рата 1915. године Аустирјанци 
однели, да би 1938. године набављена 
два нова звона, која су освећена 29. маја 
те године која и данас постоје. Ливена су 
у звоноливници „Предрага Јовановића“ 
у Новом Саду.

Овај храм је до 1899. године био је 
заједнички за Србе и Румуне, када су 
је Срби откупили од Румуна. Румуни су 
подигли своју цркву 1899.године.

Од 1775.па до 1826. године црквени 
рачуни су се водили на српском,  а 
затим на румунском и то пишу исти 
свештеници, Срби Никола и Кирил 
Јовановић.

У цркви постоје матичне књиге 
рођених и умрлих од 1792. а венчаних 
1824. године, од када се протоколи 
венчаних, крштених и умрлих воде на 
румунском језику.

Гробље је одувек на овом месту, код 
станице на Селишту. Приликом копања 
пруге, наишло се на старо гробље; због 

вампира било је преко воде (а око села 
био је шанац због колере). О том гробљу 
се у Маргити ништа не зна.

Од 1716. до око 1830. године 
пролазила је пошта из Темишвара, 
Денте, Маргите и Алибунара за Панчево. 
Средином 19. века Маргита је била 
развијено село. Имала је седам млинова, 
пет кафана...

По Ердељановићу село није било 
спахијско, него су само сељани давали 
десетак држави, који су носили у Денту-
постојале су две  старе државе куће у 
којима се скупљао десетак.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (38)
МАРГИТА (2)

- СЕНТ МАРГИТА - НАГИ МАРГИТА

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

Као и сваке године, и у буџету 
Општине Пландиште за 2018. 
годину, део средстава се издваја 
за подстицај младим студентима 
кроз новчану помоћ у износу 
од 50.000 динара, који ће се 
исплатити у 10 рата, почев од 
јануара.

У организацији Кабинета 
председника Општине, првог 
радног дана у новој години, 
младим студентима уговоре 
је свечано уручио председник 
Општине Јован Репац.

- Пре свега желим свим 
студентима да пожелим срећну 
Нову годину, пуно здравља среће 
и љубави, и да у овој години 

имате успеха на факултету, а то 
се постиже марљивим радом и 
упорношћу. Такође, родитељима 
желим све најбоље и да буду 
поносни на своју децу. Драго 
ми је што ми први радни дан у 
новој години почиње управо са 
младим људима и што могу да 

кажем да сте управо ви понос и 
дика ове општине. Као и сваке 
године, и буџетом за 2018. годину 
издвојена су средства за младе 
студенте. Верујем да су трошкови 
студирања велики и да овај 
износ може макар делимично 
да помогне буџету родитеља. 
Општина Пландиште је увек ту 
да помогне младим људима који 

желе да се образују и трудићемо 
се да увек тако остане, јер на 
младима свет остаје. Драго 
ми је што имамо 34 студента 
прве године, и што су сви који 
су доставили пријаве прошли 
конкурс . Надам се да ћете бити 
добри студенти и да ћемо се 

видети на додели награда за 
најбоље студенте ове године, 
поручио је председник општине 
студентима.

После доделе Уговора 
уследио је коктел где су студенти 
имали прилику да разговарају са 
председником.

ПРВИ РАДНИ ДАН У НОВОЈ ГОДИНИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО 
НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

Инфо семинар под називом ИПАРД 
ЗА ПОЧЕТНИКЕ у организацији удружења 
СЕЛО ПЛУС и консултанске куће АЦДЕ, 
одржан је понедељак 15.01.2018. године 
у КОЦ-у “Вук Караџић“ у Пландишту. Инфо 
семинар отворио је Зоран Брдар, запослен у 
Општинској управи општине Пландиште, а о 
разлозима оснивања Удружења СЕЛО ПЛУС 
која делује у општинама Пландиште, Бела 
Црква и граду Вршцу, говорио је Славиша 
Максимовић, члан већа за рурални развој 
града Вршца.

Максимовић је том приликом рекао 
да је удружење грађана СЕЛО ПЛУС као 
невладина, нестраначка и непрофитна 
организација основана 2017. године уз 
помоћ града Вршца и Чешке развојне 
агенције са визијом да по правилима 
ЛЕАДЕР концепта ЕУ унапређује сеоску 
комуналну, пословну, културну, социјалну, 
еколошку и спортску инфраструктуру, 
пољопривредну производњу, прераду и 
продају пољопривредних производа и 
сеоски етно и екотуризам у Пландиштанским, 
Белоцркванским и Вршачким селима.

О пројекту ИПАРД ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
говорила је Данијела Боу, председница 
Удружења и том приликом рекла да је циљ 
пројекта да власници пољопривредних 
газдинстава, агро предузећа и директори 
задруга што боље припреме конкурсну 
документацију за добијање националних и 
европских подстицаја за развој властитог 
агро бизниса.

О ИПАРД програму ЕУ и националним 
мерама Републике Србије на скупу је говорио 
Радојица Мојсијев, пројектни директор 
консултанске куће АЦДЕ.

Он је том приликом објаснио процедуре 
за припрему документације и услове за 
конкурисање за ИПАРД програм.

После одговора на питања учесника 
скупа, Зоран Брдар је заинтересованим 
поделио упитнике и позвао их да испуњене 
упитнике врате њему како би и у општини 
Пландиште започео процес припреме 
пољопривредника за финансирање њиховог 
агро бизниса Европским парама из ИПАРД 
програма ЕУ.

ИНФО СЕМИНАР У КОЦ “ВУК КАРАЏИЋ”

КАКО ФИНАНСИРАТИ РАЗВОЈ СОПСТВЕНОГ 
АГРО БИЗНИСА ЕВРОПСКИМ НОВЦЕМ?
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Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 
обавештава грађане о распореду одношења смећа 
из градских домаћинстава у овој години. 

Понедељком ће смеће бити изношено из првог 
рејона. То су улице: Михајла Пупина, Војвођанских 
бригада, Игманска, Бихаћка, Војводе Мишића, 
Карпатска, Султане Цијук, Јанка Халабуре, Милана  
Тепића, Борачка, Личка, Топовски пут, Стадионска, 
Дрварска, Првомајска, Ђуре Смедеревца, Трг 
Андрије Лукића, Поп Маринкова, Павлишки пут, 
Невесињска, Загорке Маливук, Синђелићева, Змај 
Јовина, 2. октобар,  Фрушкогорска, Зеленгорска, 
Дринска, Цара Лазара, Бранка Радичевића, Дворска, 
Трг Саве Ковачевића, Сплитска, Пашићев трг, 
Кумановска, Доситејева, Ђуре Јакшића, Прва Нова, 
Друга Нова и Београдски пут.

Уторком је ред на други рејон, а то су следеће 
улице: Паје Јовановића, Тврђавска, нушићева, 
Ђакова, Балканска, Абрашевићева, Стевана Немање, 
Подвршанска, Гудурички пут,   Призренска, Ритска, 
Панонска, Танаска Рајића, Хаџи Проданова, Васе 
Чарапића, Кајмакчаланска, Романијска, Ломина, 
Јанка Катића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, 
Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, Сремска, 
Булевар ослобођења, Железничка, Студеничка, 
Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина, Банатска, 
Цветна, Новосадска, Саве Мунћана, Станоја Главаша, 
Шумадијска, Светозара Марковића, Трг партизана, 
Мокрањчева, Авијатичарска, Трг К. Спајића и 
Слободана Пенезића.

Из трећег рејона смеће ће бити изношено средом. 
Реч је о следећим улицама: Његошева, Црног Јована, 
Вардарска, Ђуре Цвејића, Трг зелена пијаца, Ђуре 
Даничића, Николе Нешковића, Косанчић Ивана, 
Страхињића Бана, Реље Крилатице, Јаноша Ленђела, 
Паје Маргановића, Чарнојевићева, Делиградска, 
Генерала Емануела Арсенијевића, Врачарска, 
Радничка, Војводе Степе, Милоша Обилића, Николе 
Тесле, Трг Победе, Светосавски трг, Јаше Томића, 

Данила Илића, Јакова Игњатовића, Гаврила 
Принципа, Стевана Мокрањца, Жарка Зрењанина, 
Феликса Милекера, Вука Караџића, Васка Попе, 
Козарачка и Иве Милутиновића.

Четвртак је дан за четврти рејон. Тога дана 
смеће ће бити изношено из улица: Партријарха 
Рајачића, Језерска, Брегалничка, Краљевића 
Марка, Југ Богдана, Радакова, Хајдук Вељка, Љутице 
Богдана,Боре Костића, Старине Новака, Косовска, 
Звездана, Ђердапска, Ибарска, Ситничка, Авалска, 
Мирочка, Дунавска, Светозара Милетића, Савска, 
Хероја Пинкија, Никите Толстоја, Димитрија 
Туцовића, Митрополита Стратимировића и Јаворска.

У петак, екипе „Другог октобра“ изношиће смеће 
из следећих улица: Трг Дејана Бранкова, Борислава 

Јовановића, Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе 
Јовановића, Војводе Путника, Филипа Вишњића, 
Маргитска, Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића, 
Охридска, Јадранска, Данила Киша, Ђуре Ђаковића, 
Владике Јована Георгијевића, Карела Направника, 
Јосипа Дебељака, Владимира Стојшина, Симе 
Гвозденова, Николае Попеску, Боре Станковића, 
Петра Кочића, Бранка Ћопића, Милоша Црњнског, 
Скадарска, Васе Пелагића, Петра Драпшина, 
Милана Токина, Рудолфа Корнауера, Церска, 
Жупска,Стари куштиљски пут, Шабачка, Нишка, 
Цетињска, Космајска, Колубарска, Мачванска, 
Копаоничка, Карађорђева, Ужичка,Виногорска, 
Куштиљска и Прве Крајишке Бригаде.

Ј.Е.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ УСВОЈИЛО ГОДИШЊИ ПЛАН ОДНОШЕЊА СМЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ЗА ДОМАЋИНСТВА 
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Јунаци новог романа Марка 
Видојковића наши су савременици. 
Међутим, не мисле о загађењу 
и смртним болестима, јер 
су ове искорењене, опуштају 
се конзумацијом потпуно 
легализованих лаких дрога од 
чије продаје грађанима, али и 
туристима, држава убире огроман 
профит, возе се електричним 
аутомобилима и најбржом 
железницом, уживају у благодетима 
бесплатног здравства и 
образовања, и живе у најнапреднијој 
земљи на свету – у Југославији. И 
то оној која се никада није распала. 
Али када у међудимензионалном 
простору неконтролисано почну да 
се отварају портали, наша суморна 
стварност прети да наруши 
идиличан живот у СФРЈ... 

Новим романом „Е баш вам 
хвала“, један сасвим другачији 
Видојковић још једном нам нуди 
огледало у ком бисмо се погледали, 
али и измаштану слику, поређења 
ради, онога што смо (можда) могли и 
хтели да постанемо. 

Марко Видојковић рођен је у 
Београду, 1975. године. Објавио је 
романе „Плес ситних демона“, „Ђаво 
је мој друг“, „Пикавци на плажи“, 
„Канџе“, „Све црвенкпе су исте“, 
„Хоћу да ми се нешто лепо деси 
одмах“ и „Канџе 2: Дилер и смрт“, 
као и збирку прича „Бог ти помого“. 
Роман „Канџе“је од октобра 2004. 
до маја 2005. доживео пет издања 
и, као једна од најпродаванијих 
књига домаћег аутора, добитник је 
награде Златни бестселер. Године 
2006. Видојковић је за „Канџе“ добио 
и награду и Кочићево перо, а за 
„Све црнвекапе су исте“ Виталову 
награду. Објављиван је у Словенији, 
Хрватској, Македонији, Бугарској, 
Немачкој и Пољској. Био је уредник у 
часописима „Максим“ и „Плејбој“. 

Ваш нови роман „Е баш вам хвала“ 
разликује се од претходних, и стилски 
и тематски. Шта је била инспирација за 
ову књигу? 

- Инспирација је била двојака: 
лична и друштвена. На личном плану, 
дошло је до презасићења књигама са 

аутобиографским мотивима. Последњи 
такав роман, „Уредник“, објављен је 2014. и 
то је на неки начин било моје „исписивање“ 
из књига које сам мешао са својим 
животом. Нова књижевна фаза отпочела 
је овом књигом, која се хвата у коштац са 
тешким временима у којима живимо. Тим 
временима долазе у помоћ никад дочекана 
лепша времена целовите Југославије, 
у некој другој димензији. Желео сам да 
се моћна и модерна Југославија, која се 
никада није десила, сукоби са сопственим 
преодвратним остацима, у којима живимо. 

Радња романа смештена је у два 
паралелна универзума – један у 
којем се СФРЈ никада није распала 
и данас је једна од најстабилнијих и 
најперспективнијих земаља света и 
други, који веома личи на овај у којем 
ми живимо. Овај први на први поглед 
делује као утопија, а да ли је заиста 
тако? 

- У доменима људске 
врсте јесте. Она је најдаље 
што је један друштвени 
систем у стању да допре. 
Она је пружила све својим 
држављанима, а заузврат 
тражи покорност, што је, 
рекло би се и логично, с 
обзиром на то да је реч 
о комунистичкој земљи. 
Дакле, она је несавршена 
само утолико што је 
репресивна према противницима система, 
некад чак и потенцијалним. Не може 
се спорити да је у методе Југословена 
укључено немилосрдно гушење људских 

права, али се не може 
спорити ни чињеница да 
су њихове методе јако 
ефикасне у остваривању 
њихових циљева. 

Ипак, решења за 
проблеме из нашег 
универзума стижу из 
Југославије, односно из 
тајног огранка ЈНА? 

- Југословени су јаки 
на обарачу, а у посебним 
ситуацијама, какве су 
описане у мојој књизи, у 
акцију убацују супертајну 
специјалну јединицу ЈНА, 
коју из милоште зовем ЈСО 
ЈНА, с обзиром да сам њене припаднике 
правио по узору на припаднике „црвених 
беретки“ из нашег универзума. Из разлога 
с којима ће се читаоци упознати у књизи, 
Југословени одлучују да кроз портале 

убаце скоро целу ту 
јединицу са задатком да 
пококају председнике и 
премијере свих бивших 
југословенских република, 
а кад се та јединица ЈНА 
намери на неког, њему 
спаса нема. Та симболична 
литерарна илустрација 
заправо говори о томе 
колико нам је тешко данас, 
у реалности. Толико нам је 

тешко, да су брза и лака решења немогућа. 
Њих има само у овој књизи. У правом 
животу, ми се налазимо на трновитом и 
неизвесном путу ка евентуалном спасењу 

од истребљења и потпуне пропасти. 
Роман се налази на самом врху 

топ листа, и то не само у Србији, 
већ и у Хрватској. А за кога сте га ви 
првенствено писали? Да ли је „Е баш 
вам хвала“ више намењена онима који 
су некад били Југословени или онима 
који су стасавали после распада СФРЈ? 

- Они који се сећају Југославије 
несумњиво ће имати вишеслојан и потпун 
доживљај ове књиге. На жалост, они млађи 
неће моћи да похватају све референце, али 
то су само референце, испоставило се да су 
оне у неким тренуцима бивше Југословене 
омеле у праћењу радње. Толико су се 
забављали читајући о електромобилу 
Застава 1001, Ободовим лап топовима, 
Еи Ниш мобилним телефонима, да често 
причамо више о томе како изгледа та „моја“ 
Југославија, него о радњи романа. Кад је 
реч о онима који се не сећају Југославије, 
они су одлично одреаговали на радњу. 
Скапирали су све одмах и допада им се 
моје виђење наших и њихових проблема. 
Књига, дакле, ради на свим нивоима, она је, 
дакле, народна, да не кажем комунистичка. 

Поједини детаљи и епизоде у роману 
одају утисак да сте се сјајно забављали 
док сте их писали („Бољи живот“ се 
емитује већ 80 сезона, у Југословенској 
железници се користи технологија 
магнетне левитације...). Колико је 
уопште за вас било компликовано 
замислити данашњицу Југославије која 
је преживела? Шта су ваши фаворити у 
измаштаној СФРЈ? 

- Било је тешко,  не толико због тих 
геџета, тога могу да смишљам на тоне, већ 
пре свега због нарације главног јунака, 
који је четрдесетогодишњи комуниста – 
идеалиста – Југословен, што ће рећи нешто 
што не постоји последњих тридесет година, 
а ипак постоји у некој новој реалности, 
са интернетом и паметним телефоном. 
Толико сам испрљан животом у овој 
проклетој реалности на коју смо осуђени, 
да је на тренутке било готово немогуће 
убацивати се у тај лик, зато је само писање 
књиге било веома компликован посао. Да 
се вратим на тренутак на југо-геџете и на 

тај начин одговорим на 
ваше питање – фаворит 
ми је Застава 666, која је 
петнаест година заредом 
проглашена за најбољи 
ручни пиштољ на свету. 

Утисак многих је да је 
роман врло филмичан. 
Постоје ли идеје за 
екранизацију? 

- Постоје, али су 
све још далеко од 
реализација, како ствари 
стоје. Оно што је добро 
јесте чињеница да се 
заинтересовани јављају 
са различитих страна, 

што адаптацији романа за велики или 
мали екран даје веће шансе. 

Чини се да крај романа „Е баш 
вам хвала“ оставља могућност и 
за наставак. Имате ли тако нешто у 
плану? 

- Овај роман је отворио читаоцима 
врата једног новог универзума. Тај 
универзум је толико велики, да је глупо 
да пишем наставак са истим јунацима, 
у смеру у ком се даље одвија њихова 
животна прича. Иако делује као да се 
роман завршава нагло, он се завршава 
заправо тачно у тренутку када су све 
приче које сам хтео да испричам у њему 
испричане. Дакле, неће бити наставка, 
него спин офа, са новим јунацима и 
новим заплетом, уз, наравно већ познате 
мотиве и неке од ликова из прве књиге. 

Т.С. 

МАРКО ВИДОЈКОВИЋ: 

„НАЛАЗИМО СЕ НА ТРНОВИТОМ И НЕИЗВЕСНОМ 
ПУТУ КА ЕВЕНТУАЛНОМ СПАСЕЊУ“  

„Толико сам 
испрљан животом 

у реалности на коју 
смо осуђени, да је 
на тренутке било 
готово немогуће 

убацивати се у лик 
четрдесетогодишњег 

идеалисте 
Југословена“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Желео сам 
да се моћна 
и модерна 

Југославија, 
која се 

никада није 
десила, 

сукоби са 
сопственим 
остацима, 
у којима 
живимо“ 

 

 

 

Ф
ото: Владим

ир П
авловић 

„Књига Е баш вам 
хвала комуницира са 
свим генерацијама. 

Она је, дакле, 
народна, да не кажем 

комунистичка“ 
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Београдски бенд 
„Артан Лили“ наступио 
је прошлог викенда пред 
вршачком публиком у Дому 
омладине. Бојан Слачала, 
фронтмен и певач једне од 
најзначајнијих група нове 
домаће сцене, говорио је за 
„Вршачку кулу“ о естетици 
бенда, предстојећем албуму 
и плановима. 

Недавно сте објавили 
нови сингл „Није свеједно“, 
специфичан између осталог 
и по томе што је цела песма 
снимљена на телефону, док је 
спот снимљен из једног јединог 
кадра? 

- Када смо тражили сензацију 
око те песме, нисмо могли да се 
одлучимода ли ће то бити вест 
да је то песма која је направљена 
на телефону или то да је спот 
снимљен из једног кадра. Све су то 
опште карактеристике онога што 
смо направили са новим синглом 
који је, ето, атрактиван са више 
аспеката. Врло смо срећни што 
је то тако уједињено око једне 
песме. Песма је направљена у 
„garagebandu”, једном релативно 
новом медију, а онда у студију 
преточена у велики звук. Та песма 
адекватно осликава садашњост и 
бави се разним феноменима међу 
младима... 

Песма би, заједно са 
претходно снимљеним и онима 
које ће тек настати, требало да 
се нађе на другом албуму, који 
издајете по истом принципу као 
и први, сингл по сингл. Када ће 
други албум бити готов? 

- Мислим да ће нам требати 
још око пола године да објавимо 
преостале песме, а онда мислим 
да је време за један LP. Публика је 
доста добијала све на кашичицу 
и мислим да је сада време за 
„дугосвирајући“ албум. 

Тај принцип издаваштва „на 

кашичицу“, односно сингл по 
сингл, већ се дуго у медијима 
проглашава неком врстом 
вашег патента? 

- Док нешто не прогласите 
својим, нико вам не верује. Будући 
да смо ми одрасли на домаћој 
сцени и јако добро пратимо све 
оно што се дешавало откад је те 
сцене, знамо за бројне примере 
који то потврђују. Тако је рецимо 
Која из „Дисциплине кичме“ на 
глави написао да је најбољи, и 
сад сви знамо да јесте, а пре тога 
то нико није знао... У суштини је 
акценат на проглашењу нечега 
својим проналаском, то је био део 
нашег пакленог издавачког плана. 

Од недавно имате новог 
гитаристу Ивана Скопуловича. 
Да ли се и на који начин енергија 
бенда променила са овом 
персоналном променом? 

- Иван је, иако није био члан 
бенда, био ту од почетка и пратио 
све наше песме. Учествовао је 
и на снимању неких песама са 
првог албума. Промена је за нас 
била велики корак, али се десила 
на наше огромно задовољство, а 
колико видим, и на задовољство 
публике... Од кад је бенда ми смо 
у континуитету правили музику. 
Ми стално радимо. Снимање овог 
албума се протеже кроз четири 
календарске године. Пролазимо 
лично кроз сваку песму, то је 
помало застрашујуће и у исто 
време прекрасно. 

Да ли вам је, с обзиром на 
тај велики временски распон 
у настајању албума, напорно 
да одржите стилски и естетски 
континуитет како би албум 
представљао заокружену 
целину? 

- То је мало хаотична ситуација, 
али свој живот смо посветили 
томе, па је утолико онда то 
занимљивије и забавније. Некад 
је тешко, досадно, напорни смо 
једни другима, али када се деси 
један добар моменат, све се то 
оправда. 

Текстови бенда Артан Лили 
привлаче много пажње. Иако 
их пишете ви, писани су махом у 
женском роду, бунтовни су, али 
и оптимистични? 

- Ја тежим да се публика 
идентификује са текстовима, јер је 
онда наша конекција са публиком 
већа. Ми смо расли на другачијој 
музици од ове која припада 
овом времену. Данашња сцена је 
свеопште шаренило које је више 
у домену забаве, а тектови немају 
поенту сем неке духовитости... 
Неки се питају зашто данас нема 
рокенрол текстова, а како ће их 
уопште бити када већ сто година 
нема великих филозофских 
мисли?! И кога би то уопште 
занимало?! Сви певају или о 
измаглици сећања, или о пуцању, 
затвору, парама... 

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

БОЈАН СЛАЧАЛА, ФРОНТМЕН ГРУПЕ „АРТАН ЛИЛИ“: 

„БАВЉЕЊЕ МУЗИКОМ 
ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО 

ЗАСТРАШУЈУЋЕ И ПРЕКРАСНО“ 
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ЗИМСКО „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ ЗА КРАЈ 2017. 

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА „БАНАТ – ЦЕНТАР КУЛТУРЕ ЕВРОПЕ“ 
Крајем децембра, у Вршцу и Панчеву 

организовано је зимско „Циркулирање“, а колективне 
изложбе које су том приликом представљене 
јавности, према речима организатора означавају 
почетак реализације трансдисциплинарног  пројекта 
„Банат – центар културе Европе – у сусрет 2021. 
години“. Пројекат се реализује у сарадњи Фестивала 
„Циркулирање“, који је у организацији Центра за 

развој регионалног туризма и екологије ЦРРТЕ и 
Региналног центра за таленте – „Михајло Пупин“. 

Један од основних циљева пројекта је 
повезивање младих и талентованих људи и 
промоција њиховог рада кроз сарадњу образовних 
институција, друштвених активиста, институција 
културе у Вршцу, Панчеву, Зрењанину, Кикинди и 
Темишвару. 
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ЗИМСКО „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ ЗА КРАЈ 2017. 

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА „БАНАТ – ЦЕНТАР КУЛТУРЕ ЕВРОПЕ“ Ф
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MAGYAR TÜKÖR

 »Az Emmanuel Kamarakórus januárban ünnepelte fennállásának 20. 
évfordulóját. Az ünnepséget követően a kórus új vezetőt és elnököt kapott, 
ugyanis Konrád Emma a kórus vezetését átadta Dutina Vilmának, míg Balázs 
Józsefet az elnöki tisztségben Kelemen Imre követte.  »Januárban A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjait a Vatikánban fogadta Ferenc pápa. 

 »Májusban Dr. Németh László SVD nagybecskereki püspök bemutatta az egykori zárda épület felújításának a tervét. 

 »Muzslya helyi közösség tanácsának küldöttsége júniusban a 
magyarországi Bakonypéterdre látogatott, ahol ünnepi keretek között 
aláírták a két helység közötti testvértelepülési megállapodást.

 »Szeptemberben nagybecskereki látogatáson tartózkodott   Békéscsaba város önkormányzatának delegációja Szarvas 
Péter polgármester vezetésével. A magyarországi vendégek az idén az évindító konferenciájuk helyszínévé választották 
Nagybecskereket, tekintettel, hogy a két település testvérvárosi kapcsolatának félévszázados múltja van.

 »Októberben a Nagybecskereki Gimnázium vendégei voltak a nyíregyházi Szent István Katolikus Gimnázium tanulói 
és tanárai. Arany János emlékév kapcsán a nyíregyházi és nagybecskereki gimnazisták Arany János Ágnes asszony 
című balladáját dramatizálták, illetve plakátokat készítettek. 

 »Ádvent első vasárnapján a székesegyházban ünnepi szentmise keretében 
msgr. Dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök megnyitotta az 
első egyházmegyei zsinatot, amely három évig fog tartani. A szentmisét 
követően a hívők és a nagybecskereki egyházmegye papsága Német 
püspök úrral együtt a templom előtti téren mécsesekkel a kezükben 
nyitott szívet formáltak, ami a zsinat logója is egyben.

 »A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában novemberben mutatták be a leendő tornaterem tervt.A terv kidolgozására a Tartományi Oktatási 
Titkárság tervdokumentáció kidolgozására kiírt pályázatán 300.000 dinárt hagytak jóvá e célra. A tervrajzokat a nagybecskereki  ARS FORMA projektiroda 
készítette el. 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1 1 5 2
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, 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, 

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

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

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

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

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

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.

Нов лоkал за издавање 
у ул. Жара Зрењанина бр. 
77. П=33м²са санитарним 
чвором, велиим ал. 
Излогом и металном роло 
решетом(заштита). Цена 
150€. Тел. 064/123-17-56.

РАЗНО
Продајем стилски сто и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

орман са 4 фијоке, тросед на 
развлачење, тв „Самсунг“ екран 
52 цм, исправан. Тел. 064/19-09-
791 и 064/588-46-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем или мењам за 
Београд или Нови Сад спратну 
кућу сутерен, високо приземље 
и спрат, почетак Борачке 
улице, 200 м², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, 
укњижено. Тел. 064/897-46-35.

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

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

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

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

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

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

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Усамљен девизни 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем житну сејалицу 18 
реди запрежна преправљена на 
трактор. Сејалица је у Загајици.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

749
Продајем три слике уље 

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

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

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

29-29 и 060/333-34-41.
На продају калолифер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем пржионицу за 

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

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

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

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

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

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

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски 
орман са стакленим делом, 
стилски, дрвени. Повољно. Тел. 

064/186-52-44. 
Продајем електрични грил, 

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

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

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

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

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

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

Продајем балконска 
врата, дупло стакло 
„ 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 
в р а т а “ С л о в е н и ј а л е с “, 
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 

2,10м х1м цена 1.500 дин. 
Тел. 069/323-44-88.

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

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

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

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 кауч, 
дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, 
комоду за постеqину, мали 
прозор 60х60 са шалоном 
два ТВ сочића. Тел. 061/18-
44-316.

На продају пећ „Алфа 
плам“ Врање 7 kw, 
коришћена у добром 
стању. Цена 60 € . Две 
ел. плафоњерке (руске 
производње “Иколајн“) Тел. 
064/456-59-19.

Продајем фрижидер, 
балоне за ракију(обучени), 
кауч, викендицу на 
ватинском путу. Тел. 806-
158.

Продајем пола ланца 
земље код Шинтераја. Цена 
по договору. Телефон 063- 
88-26-144.

Продајем плинске пећи, 
тики бојлер и косилицу за 
трактор. Тел. 064/047-54-90.

На продају половна 
очувана кована ограда 
за гробно место 
(2,60мх2,40мх0,85м). Цена 
150€. Тел. 064/123-17-56.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
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

На продају Југо 55. Тел: 
063/844-8994

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Мио 
стандард, мотор брикс 2 
кс са 2 брзине. Генерално 
сређен. Тел. 060/03-30-746.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 064/598-3898

25. јануара, даћемо четрдесетодневни помен, твој 
гроб прекрити цвецем и залити сузама.

Чувамо те у нашим срцима и мислима. 
Твоји: супруга Слободанка, синови Драган и 

Слободан, снаха Александра, унуци Алекса и Лука, и 
многобројна родбина и пријатељи.

ДИМИТРИЈЕ  РАШИЋ
10.11.1939. -17.12.2017.

Дана 17. децембра 2017. године преминуо је мој 
драги супруг, отац, деда и свекар
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Представљамо вам догађаје који су 
обележили културну сцену Вршца у претходној 
години. 

ЈАНУАР 
2017. година у 

Градском музеју почела 
је изложбом радова 
академске уметнице 
Доминике Морариу, из 
циклуса под називом 
„МеМОРАРИУм“. 

У Градској 
библиотеци Вршац 
организовано је 
предавање на тему 
„Истраживање новог 
света у Банатском 
региону“. Предавање 
је организовало вршачко удружење „Феликс 
Милекер“ у сарадњи са организацијом 
из Темишвара, а предавач је био Леонард 
Дорогостаискy, инжењер НВО, постдипломац 
интердисциплинарне археологије, магистар 
Универзитета у Темишвару и писац 
многобројних радова, чланака и расправа. 

ФЕБРУАР 
Удружење за промоцију културе, науке и 

уметности „Тачка сусретања“ прославило је 
14. фебруара трогодишњицу свог постојања. 
Тим поводом је у „Салону код Порте“ отворена 
хуманитарна продајна изложба на којој су 
представљени радови вршачких сликара и 
фотографа у координацији сликарке Невене 
Чолаков. Прославу трећег рођендана „Тачке 
сусретања“ увеличао је и програм ученика 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 

Народно позориште „Стерија“ обележило је 
почетком фебруара свој празник и прославило 
72 године од свог оснивања. Празничних дана 
изведене су и праизведба представе „Мама“, 
по тексту и у режији Александре Урошевић, 
као и премијера представе „Vinovatul“ или 
„Кривац“ Јона Бејешуа у режији Зорана 
Цветковића и извођењу професионалне сцене 
на румунском. 

Градска библиотека, Књижевна општина 
Вршац и „Галеријана“ својим акцијама су 
21. фебруара обележиле Међународни 
дан матерњег језика, а затим 28. фебруара 
Национални дан књиге. 

МАРТ 
Једна од 

најзначајнијих 
личности домаће 
с а в р е м е н е 
к њ и ж е в н о с т и 
Филип Давид , 
представио се у 
марту вршачкој 
публици у 
„Салону код 
Порте“. Овај савремени класик Вршчанима је 
говорио о писању, али и читању, анегдотама 
са књижевницима домаће и светске сцене, 
наградама, успесима, па и сећањима на Вршац. 

Поводом Светског дана поезије и доласка 
пролећа, Књижевна општина Вршац је и овог 
21. марта, тачно у подне, са подножја Вршачке 
куле у небо над Вршцем послала разнобојне 
балоне са којих су се виорили стихови 
домаћих и светских песника. 

Народно позориште „Стерија“ прославило 
је 27. марта Светски дан позоришта, 
отварањем изложбе дечијих радова под 
називом „Чаробан свет позоришта“. Ауторима 
најбољих радова приспелих на конкурс са 
темом „Омиљена представа или омиљени лик“, 
додељене су дипломе и награде, а признања 
су добили и њихови учитељи. 

АПРИЛ 
Г р а д с к а 

библиотека је 2. 
априла заједно са 
својим најмлађим 
к о р и с н и ц и м а 
о б е л е ж и л а 
Међународни дан 
књиге за децу. 

Гост Удружења „Тачка сусретања“ 12. 
априла био је двоструки добитник Нинове 
награде за књижевност Драган Великић. 

Поводом Светског дана књиге и ауторских 
права, Књижевна општина Вршац, Вршачка 
афирмација уметника „АРС“, Вршачки 
књижевни клуб и Удружење љубитеља 
књижевности, ликовне уметности и дизајна 
„Леонардо“ у центру града приредили су 

књижевни перформанс. 
На сцени Народног позоришта „Стерија“ 

у Вршцу, књижевно-уметничка радионица 
„Академика“ студената Учитељског факултета 
Универзитета у Београду – наставно одељење 
у Вршцу, Високе школе струковних студија 
за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац и 
Удружење грађана „Банатик Арт“ из Вршца 
представили су се 23. априла на Позоришним 
данима Румуна у Војводини са комедијом 
„Професор француског“, адаптација према 
тексту Тудора Мушатескуа у режији Јулијана 
Урсулескуа. 

МАЈ 
Нова књига вршачког књижевника Драгог 

Бугарчића „Вршац ? – 33 приче“ у издању 
Чигоје, представљена је 8. маја у згради 
Конкордије у Градском музеју Вршац. 

У Градском музеју Вршац у згради 
Конкордије 9. маја свечано је отворена 
изложба знаменитог уметника Роберта 
Хамерштила. Хамерштил, који је пре неколико 
година проглашен и почасним грађанином 
свог родног Вршца, овога пута је изложио 
слике и графике са релегијском темом „Приче 
у слици – у потрази за идентитетом”. 

У Народном позоришту „Стерија“ одиграна 
је премијера представе „Едмунд Кин“ по тексту 
Хадија Курића, а у режији Ирфана Менсура. 

20. маја одржана је још једна Ноћ музеја. 
Програми који су овај пут припремани под 
називом „Мале и велике револуције“, одржани 
су у Градском музеју, Културном центру, 
Градској библиотеци, Књижевној општини 
Вршац, Дому омладине, „Тачки сусретања“, али 
и у неким школама. 

ЈУН 
У Вршцу је 

претходног викенда 
по други пут 
одржан фестивал 
„Циркулирање“, у 
организацији Центра 
за развој регионалног 
туризма и екологије. 
Сусрет културних, 
спортских и 
социјалних активности 
са фестивалског 
аспекта, и пословних 
трендова из области 
туризма, едукације и 
креативних индустрија, и ове године је окупио 
велики број посетилаца свих генерација. 

Гошћа „Салона код Порте“ била је чувена 
књижевница и редитељка Вида Огњеновић. 

Крајем јуна Књижевна општина Вршац 
прославила је јубилеј, 45 година постојања. 
Прослава је почела у Градском музеју, 
изложбом фотографија, књига и плаката, 
на тему „Европска награда за поезију Петру 
Крду“, а затим су представљени најновији број 
часописа „Ковине“, збирка поезије Александра 
Јовановића „Пожуда као узбуна“, као и књиге 
Гордане Влаховић „Разодевање“, Вукашина 
Војводића „Забрањени лекови“ и Снежане 
Миладиновић Лекан „Ни магле нису увек исте“. 

ЈУЛ 
Јул месец обележио је јубиларни 20. 

Међународни фестивал фоклора „Вршачки 
венац“. Током четири фестивалска дана, 
љубитељима традиционалне песме и игре 
представили су се ансамбли из Аргентине, 
Чешке, Кине, Колумбије, Порторика, Португала 
и Румуније, два врхунска ансамбла из Србије 
(Богатић и Ужице), као и два културно 
уметничка друштва из Вршца (ГКУД „Лаза 
Нанчић – Вршачки виногради“ и КУД „Грозд“). 

У Удружењу „Тачка сусретања“ одржана 
је промоција књиге „Хигијена несећања“ 
познатог музичара и књижевника Марка 
Шелића Марчела. У питању је први том другог 
дела трилогије под називом „Малтерего“, 
објављене у издању Лагуне, а вршачка 
публика имала је прилику да се са новом 
књигом упозна прва, одмах након београдске 
промоције. 

АВГУСТ 
Током августа су у Вршцу у организацији 

Културног центра одржани Дани данске 
културе, отпочети отварањем изложбе 
„Решења из Копенхагена“, коју је отворила 
Мариане Гаде Топак, заменица Амбасадора 
Данске у Београду. Одмах за њима, 
организовани су и Дани аустријске културе, у 
сарадњи са Аустријским културним форумом 
из Београда. Тим поводом је у галерији 

Дома војске отворена изложба под називом 
„Калиопе Аустрија – жене у друштву, уметности 
и култури“. 

СЕПТЕМБАР 
У септембру је у великој галерији Културног 

центра Вршац отворена изложба радова са 
Конкурса 58. ликовне манифестације деце и 
омладине за Награду Паје Јовановића. Том 
приликом, најуспешнијим младим уметницима 
уручена су и признања. 

У оквиру програма под називом „Дани 
Градске библиотеке“ организована је Свечана 
академија поводом 130 година од оснивања 
прве школске и јавне библиотеке у Вршцу. 
Градска библиотека Вршац је овим поводом 
представила и изложбу која прати историјски 
развој ове установе. 

ОКТОБАР 
Удружење грађана за неговање шаховске 

традиције Вршац у сарадњи са Градским 
музејом Вршац организовало је у згради 
„Конкордије“ шаховску трибину и изложбу, 
поводом навршавања 130 година од рођења 
Боре Костића, првог српског велемајстора. 

У организацији Књижевне општине Вршац 
по шести пут су одржани „Дани Петру Крдуа“. 

Одржан је 25. Међународни фестивал 
класике „Вршачка позоришна јесен“, под 
слоганом „Човек... загонетка сам себи“. 
Током десет фестивалских дана, у оквиру 
такмичарског програма одиграно је седам 
представа, а најбољом је проглашена 
представа „Тако је (ако вам се тако чини)“ 
Југословенског драмског позоришта Београд, 
рађена по тексту Луиђија Пирандела, а у 
режији Јагоша Марковића. 

НОВЕМБАР 
Гандијев национални музеј из Њу Делхија 

и Амбасада Индије у Београду у сарадњи 
са Културним центром Вршац у новембру 
су организовали изложбу фотографија „Мој 
живот је моја порука – Махатма Ганди“. 

ДЕЦЕМБАР 
На сцени вршачког Народног позоришта 

„Стерија“, почетком децембра гостовао је 
Балетски караван чувене балерине Аје Јунг. 
Вршац је био један од 15 градова у Србији, 
у коме је реализован пројекат „Караван 
игре“, током којег је публика свих генерација 
присуствовала представама, пратила филмски 
програм и презентације, откривала уметничке 
фотографије из савремених продукција, 
слушала предавања о историји игре, новим 
кореографским поставкама, правилном и 
правовременом раду са балетским талентима, 
фестивалима игре у свету. 

У Градском музеју Вршац отворен је 
сегмент нове сталне поставке под називом 
„Сећање на Пају Јовановића”. У поставци се 
могу видети слике и цртежи Паје Јовановића 
у власништву Градског музеја Вршац као и две 
слике у техници уља на платну „Света Мајка 
Ангелина“ и „Свети Никола спасава невино 
осуђене“ које припадају Српској православној 
епархији банатској. Поставка је допуњена 
бројним фотографијама из живота сликара, 
као и кутијом с бојама које је користио Паја 
Јовановић. 

П е с н и к у 
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“. 

КУЛТУРА У ВРШЦУ У 2017. 

ФЕСТИВАЛИ, ИЗЛОЖБЕ, ЈУБИЛЕЈИ... 
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Зато посланици, у име 
Вршца, поднесу у јесен поново 
молбеницу, да се извесне тачке 
уговора у обзир узму: - тако 
између осталог већ познатог и 
право на лов, пивару и.т.д. Али 
се на решење овога морало 
чекати, пошто су се уговори 
већ од 9 месеци налазили код 
администрације у Тамишграду 
1). Једва стигоше из Тамишграда 
записници књиговодства 
камералне администрације 
и књиговодства будимско 
дворске коморе 8. марта 
1803. г., тек после 2 године и 8 
месеци канцлер гроф Палфи 
уручи депутацију потврђене 
привилегије.

Али наша депутација могла 
се  је тек на свршетку јесени 
из Беча кренути 29. новембра 
1804. г. стиже она у Вршац, 
оставивши га  17. августа 1801. 
Трошак на депутацију износио 
је 14.430 ф. и 16кр“) – 29. 
октобра 1804. обнародноване 
су привилегије у генералној 
конгрегацији тамишке 
жупаније у Тамишграду 3).

Углавном узевши, Вршчани 
постигоше циљ, али не беху 
задовољни. Добише само 
привилегију тржишта, ма да 
су јошт год. 1799. изрично 
молили, да се њиховом месту 
даду слободе једне слободне 
краљеве вароши. Место 
администратора Дешана, који, 
препречен осталим званичним 
послом, не могаше доћи да 
обнародује привилегије, 
одреде за ову прилику Херта, 
комесара економије у месту. Но 
како је општина на највишем 
месту молила, “да јој се дозволи 
своје место не тржиштем већ 
вароши називати“, публикација 
се одложи док и о томе не би 
стигло највише решење 4).

Магистратска седница од 11. 
августа 1805. г. закључи, ради 
напред споменутог и ради 
решења осталих предвиђених 
прилика, поново послати у Беч 
бившу депутацију. Ова тамо 
стиже 7. септембра и преда цару, 
на аудијенцију 11. септембра, 
односно молбеницу. 5)

Децембра месеца врати се 
она дома. Маја и јунија 1806. г. 

ишао је Спајић сам у Беч да 
ургира код цара решење 

уговора 6). Али ова 
ствар опет застаде.

Тек 2. јунија исте 
године изађе, 
преко бечке 
дворске коморе, 
по Вршчане тако 
значајна царска 
р е з о л у ц и ј а 
односно уговора 
о урбаријалним 

и регалним 
б е н е ф и ц и ј а м а . 

Уговори су на 10 година 
одређени били. Општина 

је имала да плати 22.000 ф. 

закупнине. Ту је  спадала аренда 
од шуме, којом је требала, по 
предлогу дворског саветника 
Етвеша кад је оно 1804. г. Вршац 
походило, комора управљати, 
затим аренда на крчму вина, 
на лов и право на пивару, 
цигљарство и каменарицу 7).

Дође и дан публикације 
привилегија и рестаурација 
новог мађистрата тржишта. 
И како Дешан и овога пута 
бејаше препречен званичним 
послом, тамишка камерална 
администрација одреди за 
ово приседника Леополда 
Сенткерестија 8).

Акт овај свршио се на 
најсвечанији начин од 2. до 
13. августа. Привилегија сама 
публикована је 4. августа. 
Између осталих изабран буде 
за кнеза тржишта стари и 
заслужни Михаило Корман, за 
градоначелника Арон Недић а 
за формундера Никола Теодор 
Алишверић 9).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (105)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Екон.седница од 23.новембра 
1803.

2) Екон.седница од 3. Јулија 1805., 
прилог бр.1

3) Примедба на самој привилегији
4) Екон.седница од 3.јулија 1805.
5) Екон.седница од 16. октобра 

1805.

6) Екон.седница од 27. маја 1806.
7) Екон.седница од 11. јулија 1806.
8) Екон.седница од 20. јулија 1806.
9) Записник рестаурације од 1806.г.

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 567, 24. СЕПТЕМБАР  
2004.

ДИГИТАЛНИ „ХАЛО“ ЗА СВЕ
Дуго најављивано монтирање и прикључење 

најмодерније телефонске централе у вршачкој пошти ових 
дана приводи се крају. Реч је о дигиталној ТТ централи 
марке „Алкател“  из Француске са око 6.000 бројева. До 
краја септембра централа ће бити монтирана, а потом  
ће мајстори отпочети са постепеним пребацивањем 
претплатника, чак и „двојника“ са старе аналогне. 
Прикључивањем хало-апарата Вршчана на савремену 
централу промениће се прва два броја (биће 83) док ће се 
остали задржати. 

Преласком на дигитални режим рада добиће се 
знатно на брзини. То значи да ће се истог тренутка када 
претплатник формира број позвани телефон зазвонити. 
Овим се омогућава бржи проток података за кориснике 
интернета. На мобилном телефону ће се видети 
идентификација.

Иначе, заинтересовани корисници ће моћи да добију 
листинг телефонских позива, да пребаце позиве на другу 
линију, а имаће и низ других корисних погодности које  
пружа савремена технологија.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 567, 24. СЕПТЕМБАР 
2004.

„НЕКЕРМАН“ ЗАЛУДЕО 
ВРШЧАНЕ

У свету позната по каталошкој продаји немачка фирма 
„Некерман“ има велики број поклоника куповине из фотеље у 
Вршцу. Поштари који дистрибуирају каталоге и службеници на 
шалтеру задужени за пакете са гардеробом и техничким стварима 
буквално су презапослени.

Прва „најезда“ посла уследи са изласком новог каталога. Тако 
је било и ових дана. Поштанске торбе од „шарене“ понуде робе 
„Некерман“ за јесен-зима по приступачним, сниженим ценама биле 
су крцате каталозима.

- У вршачкој Пошти је стигло преко 4.500 каталога 
„Некерман“. У просеку сваком поштару је „запало“ да уручи 
Вршчанима по 250 комада, напомиње Бранислав Павков, помоћник 
директора ПТТ Србија Радна јединица Панчево.

Вршчани не гледају само каталоге већ се често одлучују за 
куповину. У прилог томе податак да дневно у град стигне у просеку 
по 20 пакета „Некермана“ . Највишле посла поштари имају по 
објављивању новог каталога тако да се „пакет бум“ очекује за месец 
дана.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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НИН-ова награда критике за најбољи 
роман у 2017. години на српском 
језику припала је Дејану Атанацковићу, 
визуелном уметнику и универзитетском 
професору, за његову прву прозну 
књигу „Лузитанија”, у издању „Бесне 
кобиле”. Овогодишње проглашење 
добитника НИН-ове награде 
протекло је у већем ишчекивању и 
узбуђењу од уобичајеног, зато што су 
новинари, окупљени на Дорћол плацу, 
информацију о награђеној књизи и 
аутору добили са више од сат времена 
закашњења. 

Резултати гласања показали су 
плуралност мишљења у жирију, па 
су тако за награђени роман гласали 
Тамара Крстић, Зоран Пауновић 
и Михајло Пантић, за дело Мире 
Оташевић „Горгоне” (Геопоетика) 
гласао је Божо Копривица, председник, 
док је за роман Срђана Срдића 
„Сребрна магла пада” (Партизанска 
књига) гласала Јасмина Врбавац. У 
најужем избору били су и романи 
Јовице Аћина „Сродници” (Лагуна) и 
Давида Албахарија „Данас је среда” 
(Чаробна књига). 

– У роману „Лузитанија” приповеда 
се фантазмагоријско-алегоријска 
повест из времена Првог светског рата, 
виђеног из вишеструко померене, 
вишеслојне, перспективе. Укрштајући 
ерудицију и снажну имагинацију 
Атанацковић ствара комплексну слику 
света, у којој се лудило доживљава као 
острво разума у свеопштој суманутости 
ратне стварности. Делом ослоњен на 
традицију фантастичног реализма, 
делом настајући на транспоновању и 
очуђењу документарне грађе, а делом 
на сазнањима из природних наука 
и психологије, роман „Лузитанија” 
склопљен је од низа динамичних, 
визуелно и реторички упечатљивих 
поглавља, став је жирија, уз напомену 
да Атанацковић исписује причу која 
сугестивно надилази сопствене 
временске и просторне координате 
и израста у универзалну причу, 
преиспитујући тему лудила као 
уточишта и као начина супротста-
вљања хаосу. 

Дејан Атанацковић предаје 
више предмета из области 
визуелне уметности и културе на 
универзитетским програмима у 

Фиренци и Сијени, сарађује са 
фирентинским Музејем природних 
наука на предмету „Body Archives” 
посвећеном историји представа 

људског тела. Последњих година 
води радионице засноване на 
дијалогу студената и психијатријских 
пацијената. У Београду је, уз подршку 
Музеја савремене уметности покренуо 
иницијативу за нове наративне 
токове кроз јавни рад београдских 
алтернативних водича. Као визуелни 
уметник, од деведесетих остварује 
самосталне изложбе и кустоске 
пројекте. 

Будући да није могао да присуствује 
проглашењу, Атанацковић се јавио 
скајпом, захваливши жирију због тога 
што је пажњу посветио пре свега делу, а 
не аутору који није познат у књижевним 
круговима. Такође, Атанацковић је 
изразио задовољство због успеха 
малог издавача „Бесне кобиле”, који 
је заслужан за објављивање његовог 
романа. 

– Постоји стигма везана за лудило, 
овладавање лудилом сматра се врстом 
прогреса, а не узимањем у обзир 
различитости и другости. У данашњем 
друштву и људи са посебним потребама 
обесправљена су категорија, којима се 
одузимају сва људска права – приметио 
је Атанацковић. Будући да долази из 
друге уметничке области, запазио је да 
текст види саставним делом припреме 
визуелног рада. 

Чланови жирија НИН-ове награде у 
појединачним излагањима оценили су 
да су свих пет књига из најужег избора, 
па и оне из ширег, заслужиле читалачку 
пажњу. Посеб¬но је Михајло Пантић, 
коме је ово последња година учешћа 
у овом жирију, поставио питање улоге 
књижевности у јавном животу, у ери 
прозне хиперпродукције. 

– Упркос томе што су за четири 
године чланови овог жирија прочитали 
око 800 књига, тај рад за мене је 
представљао задовољство. Мој први 
фаворит био је Албахари, али сам на 
крају гласао за „Лузитанију” – додао је 
Пантић. 

Божо Копривица указао је на важност 
књиге „Горгоне” Мире Оташевић, која 
се бави великом темом холокауста, 
као и „сталним злом које обитава 
пред нашим очима”. Јасмина Врбавац 
мишљења је да Срдићев роман помера 
границе језика у прози, а да се дела 
Аћина и Албахарија баве оним што се 
налази иза завесе стварности. Тамара 
Крстић у пет романа из најужег избора 
уочила је особене односе према теми 
болести. 

Извор: Политика 

ДОДЕЉЕНА НИН-ОВА НАГРАДА 

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

2. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
3. Министарство неизмерне среће, 
Арундати Рој 
4. Двадесет српских подела, Душан 
Ковачевић 
5. Водич кроз љубавну историју 
Београда, Ненад Новак Стефановић 
 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мађионичарски трикови, Група 

аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

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

5. Девојчице су обично више, Роберт 
Такарич  

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
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Традиционална манифестација Избор 
спортисте године у организацији Спортског 
савеза Вршац одржаће се у понедељак, 29. јануара 
ове године у Конгресно - музичкој дворани 
Центра Миленијум. Осим најбољег спортисте 
града, биће проглашен и најбољи тренер, екипа, 
затим најбољи у категоријама сениор, јуниор, 
кадет и пионир у мушкој и женској конкуренцији. 
Такође, биће додељено признање за животно 
дело.

Анализирајући учинак вршачких спортиста 
у протеклој години може се дати оцена да је 
било мало ремек дела и врхунских резултата и 
да је само вршачки кошаркаш Стефан Момиров 
успео да донесе медаљу са великог такмичења, 
и то најсјанију, са Европског првенства за јуниоре 
у Словачкој. Сем тог резултата вредна је и 
сениорска титула првака Србије у стрељаштву још 
увек јуниорке, Уљманке Јелене Стојадинов, као 
и прво место кошаркаша Вршца у Кошаркашкој 
лиги Србије.

У конкуренцији за најбољу пионирку 
у 2017. години биле су: џудисткиња Тара 
Ђекић, атлетичарка Наталија Дијак, плесачица 
Мина Манчу, рукометашица Хелена Инђић и 
каратисткиње Мелиса Цветковић из Уљме и 
Тамара Родловачки из Вршца. Највеће шансе дају 
се Дијаковој која је првакиња Србије и Ђекићевој 
која је вицешампионка државе, али добар резултат 
има и Мина Манчу са Светског плесног фестивала 
где је освојила прво место у групној кореографији. 
У конкуренцији пионира кандидовани су: 
одбојкаш Вељко Радмановац, рукометаш Никола 
Бекић, каратиста Вук Пеђа Ловрић, бадминтонаш 
Вук Димитријевић, каратиста Андрија Ђокић и 
теквондока Огњен Радосављевић. Фаворити су 
свакако шампион Србије Ловрић и освајач првог 
места у држави Димитријевић. У конкуренцији 
кадеткиња номиноване су стрелкиња Милица 
Јовановић, рукометашица Дијана Балабан и 
теквондока Тамара Жарков. Јовановић и Жарков 
имају титуле првака са државних првенстава 
и сигурно је да између њих треба тражити 
лауреата. Највећа конкуренција је код кадета где 
су номиновани: теквондока Марко Маринковић, 
атлетичар Алексеј Федор Павков, боксер Лазар 

Вукашиновић, каратиста Владимир Бранков, 
стрелац Немања Стојанов, рукометаш Матија 
Шојић, кошаркаш Павле Радић и теквондока 
Никола Лончар. Павков је са титулама првака 
Србије у дисциплинама 100 метара препоне и 300 
метара препоне најближи трофеју за најбољег 
кадета, али шансе имају теквондо шампиони 
Марко Маринковић и Никола Лончар, као и 
првак Србије у саватеу Лазар Вукашиновић. У 
конкуренцији за најбољу јуниорку су: стрелкиња 
Јована Стојадинов, рукометашица Јована Ковач, 
каратисткиња Бојана Сувачаров, стонотенисерка 
Тијана Јокић, каратисткиња Невена Бранков 
и теквондока Миљана Стефанов. Највеће 
фавориткиње су Јована Стојадинов, затим 

прошлогодишња освајачица признања Тијана 
Јокић и Миљана Стефанов. У конкуренцији за 
најбољег јуниора налазе се: теквондока Борислав 
Болдиш, кошаркаш Стефан Момиров, рукометаш 
Вељко Ћосић, бадминтонаш Андреј Шафарик 
и теквондока Велимир Величковић. Фаворит 
је златни јуниор Србије Момиров, шансе има и 

Величковић, јуниорски првак Србије у теквондоу. 
За најбољу сениорку номиноване су: теквондока 
Бојана Пауновић, боксерка Сандра Маран и 
каратисткиња Млађана Никшић. Изразите 
фавориткиње нема, подсећамо да је прошле 
године Пауновићева освојила признање.  У 
конкуренцији за најбољег сениора налазе се: 
одбојкаш Никола Савин, алпиниста Александар 
Патрић, рукометаш Никола Петровић, кошаркаш 
Милош Глишић и теквондока Дамир Фејзић. И у 
овој категорији ће бити врло занимљиво јер нема 
фаворита, сви кандидати имају скоро подједнаке 
шансе да освоје признање. У конкуренцији 
за најбољу екипу су: мушка и женска екипа 
Одбојкашког клуба Банат, Кошаркашки клуб 

Вршац и Теквондо клуб Еурошпед. Кошаркаши 
су освојили КЛС, Еурошпед је клуб са највише 
медаља на међународној сцени од свих српских 
клубова, одбојкаши Баната су остварили пласман 
у Прву Б лигу. Биће занимљиво видети ко ће бити 
проглашен за најбољу екипу. Јака конкуренција 
је и у избору за најбољег тренера где се налазе: 
Ненад Варађан тренер Клуба малог фудбала 
Форум, Зоран Попов тренер Стрељачког клуба 
Уљма, Владимир Ђокић тренер кошаркаша Вршца 
и селектор јуниорске репрезентације Србије, 
Станислав Димитријевић тренер Бадминтон 
клуба Фанатик као и теквондо тренери Марин и 
Марио Дујић, освајачи признања пре две године.

У СУСРЕТ ТРАДИЦИОНАЛНОМ ИЗБОРУ СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА

 ТРОФЕЈИ ЧЕКАЈУ НАЈБОЉЕ
СПОРТ

ПОДСЕЋАЊЕ

ПРОШЛОГОДИЊИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТА 
ТАМАРА РАДОЧАЈ, НАЈБОЉИ КЛУБ КК 

ВРШАЦ, ЕКИПА ОК БАНАТ

На прошлогодишњем Избору за најбољег спортисту 2016. године проглашена је кошаркашица 
Тамара Радочај, која је у Рио де Жанеиру освојила бронзану медаљу са кошаркашком 
репрезентацијом Србије и постала прва вршачка спортисткиња у историји која је освојила 
олимпијско одличје. За најбољи спортски клуб Града Вршца проглашен је Кошаркашки клуб Вршац, 
најбоља сениорска мушка екипа у Вршцу у 2016. години  била је Одбојкашки клуб Банат, а женска 
Стрељачки клуб Уљма. Најбољи сениор 2016. године био је Горан Ђурковић из Параглајдинг клуба 
Беркут, а сениорка Бојана Пауновић из Таекwондо клуба Вршац. Најбоља јуниорка је Тијана Јокић 
из СТК Вршац, а јуниор Никола Мијајловић из КБС Гошинкан. Најбоља пионирка је Тамара Жарков а 
пионир Огњен Драгосављевић, обоје из Теквондо клуба Еурошпед.

Награду за најбољег тренера добио је Горан Топић из КК Вршац, а за животно дело признања 
су уручена Славољубу Шојићу из Удружења спортских риболоваца Шаран и Радовану Ђурићу, 
председнику Теквондо клуба Еурошпед. 
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Центар Миленијум, гледалаца 1.000, 
судије: Бабић, Гајшек, Лакићевић

ВРШАЦ: Ђерић 23, Пашајлић 7, 
Митровић 5, Глишић 23, Кутлешић 14, 
Мунижаба 3, Вељковић 3, Савовић 3, 
Остојић, Момиров 13, Ђорђевић 17.

ОХРИД: Зафиров 1, Бакоч 2, Зимић 
6, Јунаковић 25, Лефкоски 4, Рос 32, 
Домаковски, Николоски, Михајловски 2, 
Бојевски, Глигоријевић 7.

Резултатски лако и убедљиво Вршац 
је дошао до победе против фењераша, 
али Вршчани нису били поштеђени 
нових проблема са повредама. Гости 
из Македоније су храбро почели меч 
и захваљујући свом најбољем играчу, 
Американцу Росу, половином прве 
четвртине повели су са 14:13. После 
тајм – аута тренера Ђокића, Вршац је 
направио серију 10:2 и преузео вођство 
које је увећавао до краја меча. Већ тада 
је питање победника престало да се 
поставља и једина дилема била је да ли 

ће Вршчани успети да издрже у свом 
ритму до краја.  У 15. минуту водили 
су са 17 разлике (47:30), половином 
треће четвртине имали су 20 поена 
предности, а једини период пада у 
ритму иамли су половином трећег 
периода који су играчи Охрида успели 
да искористе и разлику смањили на 
само десет поена (67:57). У том периоду 
повредили су се Пашајлић и Вељковић, 
ударац у лице добио је Момиров, 
чинило се да малерима Вршчана нема 
краја. Ипак, у другом полувремену, 
Ђокићев тим играо је дисциплиновано 
и одговорно, ређале су се ефектне 
акције, свој тренутак надахнућа имало 
је бомбардер Ђерић, ефикасан је био и 
Глишић, а запажене партије пружио је 
тандем младих репрезентаиваца Стефан 
Момиров – Стефан Ђорђевић. 

Владимир Ђокић, тренер Вршца: 
-У најави меча рекао сам да смо 

квалитетнији тим од Охрида и да 

ће резултат зависити искључиво од 
приступа мојих играча. Почели смо 
онако како смо хтели, али су онда 
дошли проблеми са повредама. После 
приласка противника на десет поена 
разлике успели смо да одговоримо 
чвршћом одбраном и мислим да смо, 
ипак, мирно привели утакмицу крају. Тек 
сад нам следи период тешких мечева, 
надам се да ћемо се што пре опоравити.

Стефан Ђорђевић, играч Вршца:
-Показали смо да смо квалитетнији од 

Охрида, али тек у другом полувремену 
које смо одиграли много боље него прво. 
Честитам гостима на фер и коректној 
игри а мојим саиграчима на победи.

Петар Чочороски, тренер Охрида:
-Честитке Вршцу на заслуженој 

победи. На неким утакмицама се види 
напредак у нашој игри, на некима не. 
Мислим да је 111 примљених поена 
превише од било ког противника. АБА 2 
лига је за нас у овом тренутку превелик 
залогај, покушаћемо да остваримо једну 
победу до краја такмичења.

Александар Николоски, играч 
Охрида:

-Ми смо фокусирани на домаћи 
шампионат, нарочито на меч који нас 
очекује у суботу. Играње у АБА лиги 
користимо за стицање искуства.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У АБА 2 ЛИГИ ЗА ЧВРШЋУ ПОЗИЦИЈУ У ВРХУ ТАБЕЛЕ

СТОТКОМ ПРЕКО ОХРИДСКИХ ИЗВОРА
ВРШАЦ – ОХРИД 111:79 (28:19, 30:19, 23:24, 30:17)

КО Ш А Р К А

Само десет минута било је довољно Вршчанима 
да надокндаде пропуштено у три четвртине 
сустигну и престигну двоцифрену предност 
ривала и дођу до нове победе. Домаћи су против 
надахнутих Београђана наступили без капитена 
Савовића, Јововића и Вељковића, али уз велику 
подршку са трибина и велику борбеност у финишу 
меча заслужено су славили. Вршачку кошаву 
покренуо је Ђерић са две тројке, наставили су 
Митровић, Пашајлић да би све крунисао Остојић 
ефектним закуцавањем.

Меч у Миленијуму почео је са пола сата 
закашњења због промене обруча а пауза је 
више пријала играчима Беовука који су прве 
две четвртине одиграли скоро идеално са 
изванредним процентима шута за два (13/22) и три 
поена (7/10) а најистакнутији у тиму Београђана 
били су Матијашевић и Грушановић. У игри 
Вршчана није било препознатљиве агресивности 
и чврстине у одбрани, као ни контранапада. Гости 
су успели да остваре предност у скоку, три пута су 
водили са двоцифреном разликом а са две тројке, 
преко Марјановића и Матијашевића, у 18. минуту 
стекли и највећу предност на мечу (53:39).

Почетком другог полувремена Вршчани су 
серијом 5:0 преполовили вођство ривала, чинило 
се да ће уследити преокрет, међутим Беовук 
је наставио са добром игром у оба правца и 
половином трећег периода дошао до значајне 
предности од 13 поена (63:50).

ВРШЧАНИ СЕ ВРАТИЛИ НА СТАЗУ УСПЕХА И У КЛС

ВУКОВИ ПЛЕН ВРШЧАНА
ВРШАЦ – БЕОВУК 94:87 (18:25, 25:28, 20:22, 31:12)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО

Војводина - Борац    98 : 97
Спартак - ОКК Београд   72 : 91
Металац – Златибор   85 : 98
Динамик – Слога   88 : 63
Раднички – Тамиш   87 : 88
Вршац - Беовук 72   94 : 87
Младост Адмирал - Дунав   101 : 76
 

1.Динамик  14  11  3  25
2.Борац   14  10  4  23
3.Вршац   14  10  4  23
4.Металац  14  8  6  22
5.Тамиш   14  8  6  22
6.Златибор  14  7  7  21
7.Младост Адмирал  14  7  7  21
8.Војводина  14  7  7  21
9.ОКК Београд  14  7  7  21
10.Спартак  14  7  7  21
11.Беовук 72  14  6  8  20
12.Дунав  14  6  8  20
13.ККК Раднички  14  2  12  16
14.Слога  14  1  13  15

Добар финиш: Милош Глишић (Вршац)

Форма у успону: Стефан Момиров

Седам хитаца у мету са дистанце: Мирко Ђерић
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Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

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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