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РЕДОВНА КОНТРОЛА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ПАВЛИШУ

ВИСОКА ОЦЕНА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ

Изградња постројења за прераду воде за пиће у Павлишу
завршена је, тренутно се обавља његово подешавање, а
пуштање у погон биће крајем следећег месеца, закључак
је након редовне контроле овог постројења. Фабрику воде
обишли су, прошлог четвртка, представници Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре,
Консултантске куће Сетек, која је, у име КFW банке, водила
пројекат, и домаћина - ЈКП „Други октобар“. Постројење је
добило високу оцену којом се придружује постројењима са
најсавременијим стандардима у области водоснабдевања.
-Постројење је у пробном раду где се врши подешавање
технологије и параметара, а на неким цевоводима вода је
већ сасвим исправна за пиће и ми очекујемо да најкасније

до краја фебруара, потпуно исправна и квалитетна вода
потече ка граду, истиче Небојша Перић, директор Јавног
комуналног предузећа „Други октобар“.
Постројење за прераду воде највећа је инвестиција Града
Вршца како по вредности, тако и по значају. Око 60 одсто
инвестиције, вредне око 6 милиона евра, финансира „Други
октобар“ кроз кредитну линију са немачком Развојном КFW
банком. Остатак је донација реализована кроз заједничку
сарадњу Влада Србије и Немачке.
Фабрика ће регулисати повишени ниво амонијака и
мангана у води за пиће на изворишту у Павлишу, тако
ће Вршчани, према процени стручњака, пити једну од
најквалитетнијих вода у Покрајини.

-Фабрика је прављена за капацитет од 200 литара у
секунди, плус резервних 100 л у секунди, наглашава Наташа
Биочанин, помоћник директора ЈКП „Други октобар“ за
водоснабдевање. Овом фабриком покрили смо целокупан
капацитет изворишта подземних вода и предвидели да
на ову фабрику сутра можемо да повежемо сва насељена
места на територији Града Вршца.
Фабрика ће квалитетном водом за пиће снабдевати град,
као и села Павлиш и Јабланка, а у плану „Другог октобра“ за
наредних 5 година је да се повежу сва насељена места где
постоје техничке могућности и економска оправданост. На
тај начин би још десетак села решило проблем квалитетног
водоснабдевања.
Ј.Е.
ПОСЛЕ ОБУКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕДРАГ МАНДИЋ ПРВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК ЗГРАДА У ВРШЦУ

Предраг Мандић први је
професионални управник зграда
у Вршцу. Како објашњава, пре пар
година у згради у којој станује изабран
је за председника Скупштине станара.
У складу са одредбама новог
закона, сада је прошао је и
обуку и постао и лиценцирани
професионални управник. Још увек
не зна да ли ће овај посао обављати
у својој згради. Вршац је тако добио
првог професионалног управника
зграда. Привредна комора Србије
једина је овлашћена за организацију
обука професионалних управника,
и ту обавезу има два пута годишње.
Претходну обуку прошло је тројица
Вршчана, а само један је и стекао
лиценцу за ово звање. Након успешно
завршене обуке, Мандићу је лиценца
званично уручена у вршачкој

канцеларији Одељења Привредне
коморе Србије Јужнобанатског
управног округа.
- Мислим да је нормална потреба
да се, када дође кући, човек осећа
нормално, сигурно и безбедно, а
бојим се да ће то бити мали проблем
у току обављања овог посла. Самим
тим, не посматрам баш са симпатијама
ту обавезу. Али видећемо, ако се
остале комшије сложе, то није само до
мене, истиче Предраг Мандић.
Према подацима ПКС, до сада је
на територији Србије лиценцирано
око 500 професионалних управника,
али их је на простору Јужног Баната
још увек јако мало. Вршац је добио тек
првог, а у Панчеву их, на пример, има
свега четворица.
- Слажем се, мање су средине,
па је и мања потреба за тим, али у

сваком случају мислим да средине
попут Панчева, Вршца, па и Ковина
имају потребу за већим бројем људи.
Једноставно, имају приступ као и
обично када су у питању нека нова
законска решења - ‘има времена’,
а закон ипак не даје пуно времена
и простора у томе, објашњава
Зоран Чернох из Одељења ПКС
Јужнобанатског управног округа.
Због тога ће у најскорије време
морати да се знатно повећа број
професионалних управника зграда, а
док лиценце не стекне довољно њих,
постоји могућност избора управника
из редова станара. То је привремено
решење, јер су само професионални
управници у потпуности обучени за
тај посао:
- Управник из редова станара
није на адекватан начин обучен да се

носи са свим проблемима са којима
се суочава једна стамбена заједница
током живота, а професионални
управници су ту да на прави начин
те ствари санирају, да евентуалне
несугласице међу станарима односно
власницим апосебних јединица
разреше, и омогуће им да нађу
заједнички интерес, додаје Радован
Трифунов, ПР менаџер Удружења
професионалних управника Србије.
У Удружењу професионалних
управника Србије сматрају да ће
грађани живети безбедније и да ће
њихова деца имати боље услове
за одрастање, само уколико буду
на прави начин, поступно и у
континуитету улагали у одржавање
зграда, што ће много успешније
радити уз професионалне управнике.

М. Тришић

СТРУЧЊАЦИ “АГРОЗАВОДА” ОЦЕЊУЈУ ДА СУ УСЕВИ ЗА САДА У ДОБРОМ СТАЊУ

НЕДОВОЉНО ВЛАГЕ, УСЕВИ ЈОШ УВЕК ЦРПЕ РЕЗЕРВЕ
Плећаш, саветодавац вршачког
“Агрозавода” и истиче да су усеви
у овом тренутку добри.
Он каже изгледају су доброј
кондицији поготово тамо где је
урађена сва агротехника, значи
посејани су у оптималном року
и добро су исхрањени НПК
хранивима.
Иако је ово период мировања
биљака, ратари би требало да
обиђу своје њиве, не само ради
прегледа усева.
- Уколико има рупа од мишева
да примене одговарајуће мамке
за елиминацију ових штеточина, а
такође би требало да у наредном

Фото: РТВ (Јан Вало)

Последње кише нису биле
довољне да поправе мањак
влаге на њивама у атару Вршца,
Пландишта, Беле Цркве и Ковина,
који покрива пољопривредна
станица “Агрозавод” из Вршца.
Ипак, стручњаци оцењују да
су усеви сада у добром стању,
посебно они из оптималних
рокова сетве и они на којима је
примењена пуна агротехника.
Иако је у земљишту недовољно
влаге, биљке још увек црпе
резерве и опасан би био дужи
период без кише који би довео
до ране суше, што би могло да
утиче на приносе, каже Божа

периоду узму узорке за Н-мим
методу, каже Плећаш.
Реч је о агрохемијској анализи

којом се одређује количина азота
у земљишту, на основу које се даје
препорука за прихрану усева.

Већ средином фебруара треба
да се приступи прихрани усева,
поготово оних који су раније
засејани и оних који нису добили
довољно азота.
Усеве из каснијих сетви, као
и остала стрна жита, требало
би, уколико буде јачих мразева,
повалити лаким ваљцима пред
кретање вегетације, односно
одмах после прихране.
На тај начин ће се истиснути
ваздух из ваздушних џепова уз
биљку и остварити бољи контакт
између корена и земљишта што ће
појачати ефекат прихране.
В. Сретеновић
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суфинансира Скупштина општине Вршац

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 26. јануар 2018.

33
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БРИГА ГРАДА О ШКОЛАМА ЗА ПОХВАЛУ
Фото: Б. Чарапић Ризвић

Младен Шарчевић, министар просвете,
науке и технолошког развоја у Влади Републике
Србије, посетио је Вршац, 24. јануара, у оквиру
редовних обилазака школског система Србије.
Градоначелница Вршца Драгана Митровић са
сарадницима приредила је пријем за високог
госта у Градској кући, а потом су заједно
обишли вршачку Гимназију “Борислав Петров
Браца”, Основну школу “Младост” и СМАТСА
Ваздухопловну академију.
Градоначелница је, том приликом, упознала
министра са подршком коју градска власт
пружа овдашњим образовним установама,
са улагањима у школску инфраструктуру,
уређењу школских објеката и стварању
квалитетнијих услова за одржавање наставе
за вршачке основце и средњошколце.
Градоначелница је указала на значај посете
министра Шарчевића и подсетила да је
град начинио значајне кораке када је реч
о инклузији деце са посебним потребама
обезбедивши пратиоце, превоз до школе и
прилагодивши школске објекте како би били
приступачнији за особе са инвалидитетом.
Министар Шарчевић изнео је планове
везане за реформисање школства у Србији
почев од дуалног образовања до пројеката као
што је “Студирај у Србији”, намењен будућим
интелектуалцима.
-Вршац јако лепо одржава своје школске
установе и доста улаже сопствена средства,
нагласио је министар Шарчевић похваливши
активности и бригу градске власти везано за

основне и средње школе на територији града.
Говорили смо о мрежи школа која се ради
већ неколико месеци, као нови пакет који ће
обухватити све од вртића до факултета и где ће
бити укључене све локалне самоуправе. Тема

наших разговора били су и сви остали аспекти
као што је исхрана у школи, спорт, примена
нових законских решења, обуке наставника
и директора, све што чини укупну реформу
образовног модела.
Након обиласка Гимназије и ОШ „Младост“,
министар је похвалио рад ових образовних
установа, а вршачке гимназијалце позвао је да,
преко ученичких парламената, изнесу своје
мишљење везано за предстојеће реформе
школства у Србији.
Министар се највише задржао у посети
СМАТСА Ваздухопловне академије у Вршцу
где је, у пратњи домаћина, обишао савремено
опремљен кабинет са говорну комуникацију,
симулатор на коме се обучавају питомци будући
пилоти, ваздухопловну флоту Академије, као
и хангаре у којима авиомеханичари обављају
сервисирање ваздухоплова. Цесном 172
инструктори пилоти повели су министра у
панорамски лет, а након тога уручена му је
почасна диплома за прво ватрено крштење у
ваздуху, како то чине у СМАТСА Ваздухопловној
академији.
Шарчевић је био задовољан капацитетима
и начином рада овдашње Ваздухопловне

академије која има све потенцијале да постане
део програма “Студирај у Србији” који је
покренуло ресорно Министарство.
-Земље које су традиционално слале
питомце овде на обуку, поново се интересују,
нагласио је Шарчевић. Многи наши факултети
су у високо рангираним зонама, ми радимо
каталог са 24 наставна садржаја, односно
акредитације, високообразовних установа
и у другом кругу ћемо укључити и приватне
факултете. Позваћемо људе из вршачке
Академије да са нама сарађују, да нам се
придруже, јер они заиста јесу један квалитетан
извозни производ који је задржао високе
стандарде у свом раду.
У име домаћина, министру се на посети
захвалио Мирко Вранић, начелник СМАТСА

Ваздухопловне академије у Вршцу, нагласивши
да је тренутно на обуци 127 питомаца на
различитим нивоима образовања, од којих је
око 30 из иностранства. Наредни уписни рок
биће у марту и априлу. Школовање кошта 45.000
евра које обухвата 1.160 часова теоретске
наставе и 215 часова летења који се обављају
на двомоторним и једномоторним авионима и
симулатору. СМАТСА Ваздухопловне академије
има флоту од 20 ваздухоплова.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
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ДИРЕКТОР УПРАВЕ ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИЛОШ ТОМИЋ:

БОЉА КОНТРОЛА ГРАНИЦЕ –
ПУНИЈИ БУЏЕТ СРБИЈЕ

Милош Томић на
место директора Управе
царина Републике
Србије дошао је у
октобру 2013. Од тада
је урађено много на
спречавању како
кријумчарења робе тако
и нелегалних прелазака
границе мигранта.
Најважније је да је
побољшана наплата
дажбина, што се види
у републичком буџету,
истиче Томић. Каже да је
лане била још успешнија
пословна година и на
рачун Републике Србије
Управа царина уплатила
је чак 4,4 милијарде
евра, што је за непуних
20 одсто више него
2016. године. Томић за
“НС репортер” наводи
да се сваке године пред
Управу постављају нови
изазови, тако да их већ
следеће године очекује
тежи задатак, а то је да
наплата царине буде
већа за 11 одсто, а ПДВ-а
за 19 одсто.

– Желећи да анализирамо
помаке у резултатима наплате
дажбина, направили смо
пресек стања и упоредили
резултате из 2013. године са
онима из 2017. Резултати су
изненађујуће добри јер се
види да је наплата 2017. већа
за невероватних 50 одсто,
што практично значи да се у
буџет слило милијарду и 324
милиона евра више него у
истом периоду 2013. године.
И ове године смо наставили
тренд изузетних резултата
које постиже Управа царина
у наплати прихода. Наиме,
познато је да велик део
буџета Републике Србије –
око 43 одсто – потиче управо
од
наплаћених
увозних
дажбина које подразумевају
царинске дажбине и ПДВ при
увозу, а тај је проценат ове
године чак и већи.
Колико је Управа царина
допринела буџету у 2017.
години?

Похвала за царинике за борбу против сиве економије: Милош Томић
- Управа царина је 2017.
у буџет уплатила готово 4,4
ПРЕГЛЕД РАСПОРЕЂЕНИХ УВОЗНИХ ДАЖБИНА ОД
милијарде евра (4.387.215.797
2011. ДО 2017.
евра), што је за 19,6% више
него претходне године, а што
1.Година
истовремено
представља
2.Царинске дажбине (млрд дин.)
47,68 одсто учешћа у
3.Остварено у односу на предвиђено Законом о буџету (%)
укупно
распоређеним
средствима прошле године у
4.ПДВ при увозу (млрд дин.)
републичком буџету.
5.Остварено у односу на предвиђено Законом о буџету (%)
Управо то сматрам својим
највећим
успехом,
јер
1			
2
3
4
5
царинска служба неколико
2011.		
38,95 97,95 226,17 96,69
година заредом постиже
2012.		
36,02 102,92 250,25 98,41
задивљујуће резултате у
2013.		
32,61
94,33 267,56 98,55
наплати, што нам је примарни
2014.		
31,07 100,23 295,05 101,36
циљ. Када раст од готово
2015.		
33,40 114,37 315,40 107,98
20 одсто у односу на исти
2016.		
36,50 104,91 337,37 101,22
период претходне године
преведемо у новац – ради
2017.		
39,70 102,87 388,98 108,96
се о готово 700 милиона
евра више. Зато очекујем да кријумчарења.
Наиме, мислили смо да је
ћемо и ове године потпуно
Потпуно
смо
свесни резултат из 2016. рекордан,
испунити задатак који је пред настојања владе и њеног али се показало да смо 2017.
царинску службу постављен дугорочног плана да се удео остварили још бољи резултат
Законом о буџету за 2017. сиве економије смањи на с преко 81.000 боксова
годину, тим пре што већ сада средњеевропски
просек заплењених
цигарета.
имамо реализацију од преко од око 20 одсто. Зато смо Узрок је поново чињеница
98 одсто.
и појачали контроле како
Има
ли
неких на прелазима тако и у
промена у трендовима унутрашњости
ЗА НЕПУНЕ ТРИ ГОДИНЕ
територије
кријумчарења?
и настојимо да у синергији
УПРАВА ЦАРИНА ЈЕ
-Појачаном
контролом с другим органима који
ЗАПЛЕНИЛА
рада царинских службеника се такође боре против
2015–2017.
и најсавременијом техником нелегалне трговине дођемо
којом располажемо успели до системског решења за ту
смо да знатно подигнемо појаву.
Готово шест и по тона
ефикасност у сузбијању
Да
бисмо
постигли
дувана,
око
170.000
још
боље
резултате,
боксова цигарета, готово
наставићемо
интензивну
140.000 литара нафте,
размену информација са
непуних 13 милиона евра
припадницима БИА, МУП-а,
непријављених
девиза,
као и с другим царинским
1,1
тону
дроге,
скоро
40
администрацијама,
а
килограма
злата,
спречила
нарочито
с
колегама
1.412
миграната
да
из региона, с којима је
илегално пређу границу.
комуникација све боља.
Какви
су
резултати
заплена у последње три
године?
да на тој роби може да се
Морам
похвалити оствари знатан профит на
службенике царине, што су разлици у цени уколико
таквим приступом, бољом нелегалан товар успе да
организацијом и трудом дође до западноевропског
успели да дају озбиљан тржишта, где је цена цигарета
допринос борби са сивом неупоредиво виша него код
економијом на коме и влада нас. Од 2015. до новембра
истрајава. А како то изгледа, 2017. царинска служба је
најбоље сведоче подаци. запленила и готово шест и
Током 2016. и 2017. године по тона дувана, али се чини
запленили
смо
готово да тај акцизни производ није
158.000 боксова цигарета. више толико популаран јер
Ти резултати говоре нам количина заплењеног дувана
да
тренд
кријумчарења опада. Када је реч о нафти
цигарета не јењава ни данас. и
нафтним
дериватима,

можемо се похвалити да смо
од 2015. до данас запленили
око 140.000 литара горива, а
да чињеница да је у окружењу
гориво јефтиније него код нас
додатно компликује посао
цариника, јер је много оних
који би у сивој зони хтели да
зараде на разлици у цени.
Какви
су
резултати
када је реч о опојним
средствима,
новцу
па
и нелегалном преласку
миграната?
-Због
непријављивања
новца на граници или
скривања готовине преко
дозвољеног лимита од 10.000
евра, 2017. је одузето скоро
четири и по милиона евра,
а ако посматрамо последње
три године, реч је о суми
од готово 13 милиона евра.
Не треба заборавити да је
то новац који се директно
слива у државни буџет.
Бољи резултат остварен је
и у запленама дроге, тако да
смо у последње две године –
2016. и 2017. спречили да се
на тржишту нађе преко 1.000
килограма разних наркотика.
Ништа мање важна улога
царине није ни у спречавању
илегалних
миграција,
а
током последње две године
цариници су у тој намери
спречили
готово
1.200
миграната који су покушали
нелегално да пређу границу
Републике Србије.
Какви су вам планови за
наредни период?
–Увођењем
Новог
компјутеризованог
транзитног
система
1.
фебруара 2016. постали смо
део јединственог европског
простора и тако елиминисали
границе за промет робе,
што нам је донело знатно
повећање броја камиона
којима се преко наше
територије
транспортује
роба. Управа царина је 2017.
евидентирала скоро милион
и по транзита, што је раст од
девет одсто у односу на 2016.
Увођењем НЦТС-а спречили
смо да привредници изаберу
неку другу земљу преко које
ће транспортовати робу, а
самим тим омогућили смо
да наша земља, захваљујући
повећаном транзиту, убира
знатне приходе. Наставићемо
да истрајавамо на том духу
модернизације и увођења
европских стандарда у свим
сегментима пословања.
Колико је за вас значајно
отварање Поглавља 29?
–Отварање Поглавља 29 –
Царинска унија у јуну прошле
године представља велику
шансу за даље унапређење
и модернизацију царинског
система. Почиње припремна
фаза за увођење аутоматског
увоза и извоза роба, јер
је стварање финансијских
и царинских услова да
Србија постане чланица
ЕУ од животне важности
за
привреду,
буџет
и
за
пословање
домаћих
компанија.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 26. јануар 2018.

ДР ГОРДАНА ГАШПАР, СПЕЦИЈАЛИСТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРШАЦ:

У ЖИВОТУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ИМАТИ ЗДРАВУ, НОРМАЛНУ
ПОРОДИЦУ И РАДИТИ ПОСАО КОЈИ ВОЛИШ!

Д

р Гордана Гашпар више од 3 деценије ради у вршачкој
Болници један врло одговоран и ни мало лак посао.
Као специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
лечи најтеже пацијенте. Анестезиологија је, каже, најмоћнија
медицинска грана: угрожене пацијенте враћа у живот, а оне
у операционој сали уводи у снове. Анестезиолог не сме да
погреши. Њихове су грешке скупе, каже др Гашпар, плаћају се
нечијим животом.
Да ли сте рођени у Вршцу и какве
успомене носите из детињства?
-Да, рођена сам у овом нашем лепом
граду 1955. и то 8.8. Тако да сви знају кад ми
је рођендан, не могу да сакријем године,
две осмице и две петице лако се памте. Тата
ми се звао Душан Татић. Био је диван човек,
име му је баш одговарало, добар као душа.
Мајка ми се зове Љубица. Сви је добро знају.
Радила је као секретар Месне заједнице
Жарко Зрењанин, друштвено - политички
врло активна, елоквентна, предусретљива,
вредна, која и сада јако лепо носи своје
године. И дан данас уме сестру и мене да
посаветује, искритикује, као свака мајка, и
као да смо ми још увек мале. Имам млађу
сестру Мирјану - др Мирјана Ненадов,
специјалиста радиологије, која је оставила
велики траг у нашој болници. Набавила је
мамограф, као велики хуманиста бринула
о здрављу жена, борила се са њима против
рака дојке... то је нешто што је у то време
изгледало као немогућа мисија.
Мирјана и ја смо имале јако лепо
детињство. Читаво лето проводиле смо у
месту Личани, код Осијека, које су населили
људи из Лике после 1. Светског рата, а где
су биле и мамина и татина фамилија. То су
велике фамилије које су се касније расуле
свуда и по Хрватској и по Србији, а и Европи,
а лепо је било што смо се сви лети скупљали.
Кроз шалу се и полемисало зашто је влак,
није воз и обрнуто. И данас смо у контакту,
срећемо се, састајемо.
Наше детињство било је у неким
срећнијим временима. Више смо се
дружили, заједно играли, имали смо здраво
детињство. Нисмо седели за компјутером,
уз мобилне телефоне. Здраво детињство
је основ здраве породице, тако да смо се
и Мира и ја трудиле да и нашу децу тако
васпитамо.
Иначе, дуго нисмо знале нешто на што
смо сада много поносне, а то је да Миљуши,
породица маме и њеног оца, води порекло
од Немањића. Шалимо се па кажемо да
и ми у нашиим венама имамо бар неки
еритроцит од Немањића.
Завршила сам ОШ „Жарко Зрењанин“
(сада ОШ „Јован Стерија Поповић“), срећна
сам што је и моја ћерка ишла у исту школу.
Добра је то школа. После тога завршила
сам Гимназију, језички смер, хтела сам да

студирам језике.
Како сте се онда нашли на медицини?
-Ја сам волела и хемију, физику и
биологију, посебно ме је интересовала
фармакологија. Премишљала сам се
између језика и медицине. Професорка
Мира Милојковић помогла ми је на неки
начин да се определим. У то време најбољи
начин да обогатиш свој језик, да изградиш
личност, било је читање. Много сам читала.
Уз редовну лектиру, читала сам и остала

дела неког писца који ми се допао. Свака
књига је неко ново интелектуално искуство.
Професорка Милојковић ме је посаветовала
да је боље да упишем медицину. Није ми
било јасно како је то мислила, можда да као
лекар могу више да учиним, не знам. Након
положене матуре, положила сам и пријемни
на Медицинском факултету у Београду.
Имала сам 2 месеца да спремим физику,
хемију и биологију за пријемни испит.
Морала сам комплетно да се прешалтујем
са социологије, логике, језика, на природне
науке. Није ми било тешко, желела сам то.
Нисам ишла ни на какве часове, сама сам
се сналазила и учила. Тако сам се нашла на
Медицинском факултету, 1974. године.
Где сте почели да радите након
завршеног Медицинског факултета?
-Вратила сам се у Вршац. У нашој
Болници одрадила приправнички стаж,
положила државни испит и почела да радим
у Пландишту. Није ми било тешко да радим
на селу. Важно је да лечиш људе, где год они
били. Увек сам тако размишљала. После
неког времена, вратила сам се у Вршац,
радила сам у Хитној помоћи. Онда сам се
удала, родила ћерку. После породиљског
сам мало радила у општој пракси и онда
сам конкурисала за специјализацију, за
анестезиолога.
Зашто баш анестезиологија?
-Много сам радила на терену и схватила
сам да ја волим да одмах, на лицу места,
помогнем човеку и да видим резултате. Др
Тинтор, она ми је сестра од стрица, желела
је да дођем на интерно, да је наследим да
водим дијализу, али то за мене није било
довољно динамично. Др Кета ми је стално
говорио да је за мене најбоља анестезија.
Знао ме је још као младог лекара. Тако сам
1991. кренула на специјализацију. У то време
у вршачкој болници анестезиолози су били
др Драгиша Николић, др Михајло Браца
Станивуковић, др Јелена Ерски Алексић,
др Даница Крчагов и др Дара Стојић.
Анестезија је и тада и сада покривала све
операционе гране: хирургију, урологију,
ортопедију, гинекологију, очно и ушно.
Осим хирургије која је била јака, остале

гране нису имале много операција, било је
мало кадра. Међутим, временом се кадар
занављао свуда сем на анестезији која
је покривала све гране. Тако је у једном
тренутку дошло до кадровског вакуума.
После др Весне Милошев и мене, 20 година
нико није специјализовао анестезију. Тек
када је то постало проблем, специјализацију
је добило и завршило петоро младих
колега, а занављање кадра се наставља.
Када је реч о опреми, данас се ради
сасвим другачије. Имамо савремене апарате
за анестезију, комплетан мониторинг у
операционим салама, у интензивној нези.
Пратимо технологију, ишли смо редовно
на едукације како бисмо могли да радимо
на савременој опреми. Тако да данас не
заостајемо ни за једном медицинском
установом секундарног нивоа здравствене
заштите.

Каква је то медицинска грана
анестезиологија?
-Анестезиологија
је
најмоћнија
медицинска грана. Анестезиолог наступа
свуда где је угрожен човеков живот.
Из угроженог стања пацијента враћа у
живот, а у операционој сали уводи га у
снове. Анестезиолог припрема пацијента
пре операције, обради га, води га кроз
операцију, прати његове виталне функције,
одржава га у животу, касније га води кроз
постоперативни ток лечења, све док га
здравог и правог не испрати на одељење.
Већина пацијената ни данас не зна да ми
бринемо о њиховим виталним функцијама
током операције. Насмејала сам се када ме
је пар њих питало да ли сам била у сали и
док су они спавали. Они обично знају само
који их је лекар оперисао.
Када је реч о нашој реанимацији, она
не подразумева кардио - пулмоналну
реанимацију коју зна сваки лекар, нарочито
у хитној помоћи. Наша реанимација
подразумева да водимо тешке пацијенте
који су у ургентном стању, животно
угрожени, који долазе на Интензивну негу,

да их лечимо, враћамо у живот. Витални
параметри се прате из минута у минут,
стални мониторинг. И након пар дана
виде се резултати нашег рада. Срећни смо
када учинимо нешто што је изгледало као
немогућа мисија. А, било је таквих случајева,
и у последњих пар дана, а не током 30 и више
година колико радим посао анестезиолога.
Оно што је код нас јако добро, то је тимски
рад. Имамо дежурства 24 сата и преносимо
једни другима извештаје о стању пацијената
на Интензивној нези када предајемо
дежурство.
Анеастезиологија је врло одговорна
грана. Ми знамо да кажемо да хирург може
да погреши, да оперише, да реоперише, а
ми не смемо да погрешимо. Наша грешка
плаћа се нечијим животом.
Уз редован посао анестезиолога
током више од 3 деценије, били сте и на
неким функцијама. Којим?
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-Била сам начелник Службе анестезије
око 10 година, а од 2000. до 2002. године
била сам директор тадашњег Здравственог
центра Вршац. Оно што је највидљивије и
најбитније што је урађено током те 2 године
је то што је завршена нова зграда болнице.
Након 6 месеци од мог наименовања, 19.
септембра 2000, свечано је отворена нова
болничка зграда која је зидана годинама.
Највећа жеља била ми је да се зграда
заврши и потпуно опреми. Ту су своје
просторе добили интензивна нега, требало
је и кардиологија са коронарном јединицом
и урологија. Покојни др Александар Дашић
имао је идеју да комплетна зграда буде
интерно одељење, али то није могло, јер је
зидана средствима самодоприноса грађана
и пројектом је било тачно дефинисано
коме шта припада. Додатним пројектом
надграђен је последњи спрат који је
добила урологија која је радила у изузетно
тешким условима, практично нехуманим.
Уз сагласност тадашњег министра здравља,
одлучила сам да се у нову зграду пресели
хирургија, тако смо добили Хирургију Б, на
месту где је требало да буде кардиологија.
Нова зграда је и комплетно опремљена у
време када је и отворена.
Поред завршетка те зграде болнице,
поносна сам што смо, за време док сам била
директор, увели лапароскопску методу,
и то пре панчевачке болнице. Први је на
едукацију ишао др Пера Ђорђев, који је то
себи сам платио, а касније су ишли и остали
хирурзи о трошку болнице. Набавила сам
сву потребну опрему и додатке за ЕРЦП
који је радио др Владан Петровић.
Уз те видљиве, крупније ствари, трудила
сам се да успоставим коректне међуљудске
односе у колективу, а имала сма и изузетну
сарадњу са вршачком привредом која нам
је много помагала, посебно Хемофарм и
тадашњи директор Миодраг Бабић.

ИНТЕРВЈУ

Оно што ми је посебно драго јесте
да последњих 12 година представљам
лекаре Јужног Баната, више од 300,
у Лекарској комори Србије. Прва 2
мандата, 8 година, била сам у Извршном
одбору Лекарске коморе Војводине

(ЛКВ). Била сам и у Етичком одбору ЛКВ,
а сада сам потпредседник Скупштине
ЛКВ. Председник сам Синдиката лекара
и фармацеута за Вршац, Белу Цркву и
Пландиште.
Била сам и политички активна, око 5
година, као одборник и као потпредседник
Окружног одбора ЈУЛ-а за Јужни Банат.
Како је текао Ваш лични живот?
-Удала сам се за своју прву, велику и
једину љубав, за Ђорђа Гашпара. Венчали
смо се 1988, а почели смо да се забављамо
1971. Имали смо диван брак, али, нажалост,
супруг ми је умро 2014. Имамо ћерку
Маријану, нашу срећу и наш понос. Израсла
је у дивну девојку која је покупила све оно
најбоље од нас. Завршила је Технолошки
факултет и мастер студије са просеком
10,00. Али, мој мастер дипл.инж. технологије
са просеком 10, која говори 4 језика, не
може да се запосли у Србији. Нажалост, као
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и многи млади, спрема се да напусти нашу
земљу и да крене у свет трбухом за крухом,
да своје знање поклони некој земљи ЕУ, јер
за њу овде нема посла. А, кад она крене, и
ја ћу са њом. Кад размислим, мој је живот
имао смисла. Када бих требало поново
да бирам, све бих урадило исто: опет бих
одабрала анестезиологију, опет бих се
удала за мог Ђоку, ништа не бих мењала.
Одлучила сам да пратиим своју ћерку где
год да крене и да јој помогнем колико могу
у њеним настојањима да организује свој
живот и да оствари своје жеље и снове.
Мислим да је у животу најважније да
човек има једну здраву, нормалну породицу
и да ради посао који воли. То су две
најбитније ствари. Нема ништа лепше када
на посао долазиш са осмехом, када ти ништа
није тешко, нигде не журиш, већ одрадиш
све до краја што треба, са задовољством,
како најбоље умеш. Посебно када се човек
бави анестезиологијом, када треба да
спасава људске животе. Ја заиста волим
свој посао. Често се сетим др Кете који ми
је стално говорио да сам ја за анестезију.
Тада нисам ни знала добро шта је то. Али,
изгледа да је он добро знао. Било ми је
напорно на специјализацији. Маријана је
имала 2 године. Ишла сам првим јутарњим
возом за Београд, одрадим специјализацију
у Ургентном центру и увече се враћам кући.
Јер, нисам желела да моје дете оде у кревет,
а да ја нисам крај ње да је успавам. И тако
сваки дан. Специјализација је трајала 3
године. Није било лако. Али, не кајем се.
Задовољна сам и срећна јер сам успела да
ускладим и породицу и посао који волим.
Јованка Ерски

8
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ИЗВЕШТАЈ СА 61. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈEН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Прва седница Општинског већа
општине Пландиште у овој години,
у 61. сазиву, одржана је у среду,
17.01.2018. године. Седницом је
председавао председник општине
Пландште, Јован Репац који је, пре
почетка седнице
тражио допуну
дневног реда са једном тачком.
После усвајања записника са
претпоследње седнице, већници
су прво утврдили Предлог Одлуке
о измени Одлуке о организацији
Општинске
управе
Општине
Пландиште а затим и Предлог Одлуке о
правцу пружања државних путева који
пролазе кроз насеља на територији
Општини Пландиште. Утврђен је и
Предлог Решења о измени Решења о
образовању и именовању Савета за
безбедност Општине Пландиште. У
вези са овом тачком је речено да је
до измене дошло због новоз Закона
о основама система образовања и
васпитања. У новом саставу Савету
су сада сви директори основних
школа, просветни инспектори и
директор Предшколске установе
као и руководилац интерног тима за
заштиту жртава насиља и насиља у
партнерским односима у Центру за
социјални рад Пландиште.
Након тога усвојен је Предлог
Закључка о усвајању Плана јавних
набавки за 2018. годину. У оквиру
ове тачке дневног реда је речено да
се предлаже План јавних набавки

за 2018. годину који се састоји од
укупно 43 јавне набавке добара,
услуга и радова у укупном износу од
105.830.650 динара. Добра сачињавају
7 јавних набавки што укупно износи
22.080.00 динара, услуге 23 јавне
набавке што укупно износи 35.107.320
динара и радови 13 јавних набавки
што укупно износи 48.643.330 динара.
Већници су уусвојили и План
јавних набавки за 2018. годину на
које се не примењује ЗЈН који се
састоји од укупно 33 набавке добара,
услуга и радова у укупном износу од
13.650.000 динара. Добра сачињавају
13
набавки што укупно износи
4.610.000 динара, услуге 13 набавки
што укупно износи 6.010.000 динара и
радови 7 набавки што укупно износи
3.030.000 динара.
На 61. Седници Општинског већа,
усвојени су Извештај о коришћењу
средстава буџетског фонда у 2017.
години – средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Пландиште, Програм коришћења
средстава
за
финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Пландиште за 2018. Године и Решење
о образовању Савета за безбедност
саобраћаја Општине Пландиште.
Већници су разматрати и усвојили
и Правилника о додели једнократне
помоћи у натури у Општини

Пландиште који предвиђа могућност
да у току једне календарске године
корисник највише три пута добије
помоћ, у колико испуњава и остале
услове. Усвојено је и Решење о
именовању Комисије за доделу
једнократне помоћи у натури у
општини Пландиште као и Правилник
о измени Правилника о одобравању
и финансирању програма у области
спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у
Општини Пландиште
и Решења
о утврђивању коефицијената за
обрачун плате начелнику Општинске
управе Општине Пландиште.
На последњој, 61. седници
Општинског већа донето је Решење

о одобравању средстава Центру
за социјални рад Пландиште за
финансирање
одређеног
броја
радника, Решење о одобравању
средстава Дому здравља „1. октобар“
Пландиште
за
финансирање
одређеног броја радника и Решење о
одобравању средстава за рефундацију
трошкова боравка трећег и четвртог
детета у Предшколској установи
„Срећно детињство“ Пландиште која
остаје на нивоу прошлогодишње, у
износу од 4.000,00 динара месечно по
детету.
Претпоследња и последња тачка су
захтеви и молбе грађана, удружења и
других правних лица а након тога и
текућа питања.

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.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (39)
Само 4 фамилије у време Марије
Терезије добиле су целу сесију (34
ланца оранице) и то : једна румунског
попа, једна српског попа, једна Максе
Комердеља и једна Пасуљевих. Бојно
кретање становништва у овом насељу је
следеће: 1869. било је 1985 становника;
1880 - 1748становника; 1890 - 1819
становника; 1900 - 1876 становника;
1901 - 1847 становника; а 1961. Маргита
је имала највећи број становника -1998.
1991 године ово насеље бројало је 1313
становника и по последњем попису
из 2002. имало је 1047 што чини 7,8%
укупног становништва општине.
Школа се помиње 1879. године
на румунском језику, нешто касније
на српском. Настава је одржавана у
парохијским домовима. Између два
рата постојале су две одвојене школе.
Трајале су 6 година плус 2 године
репетиције када су два дана у недељи
деца ишла на наставу. Непосредно
после Другог светског рата, школа је
трајала исто 6 година до 1958.године,
када се организује настава у трајању од
8 година.
Деца су ишла у Основну школу
„Лукреције Анкуцић“ до 1974. када се
школство у општини централизује у
једну јединствену школу под називом

МАРГИТА (3)
- СЕНТ МАРГИТА - НАГИ МАРГИТА
„1.октобар“. Тада у Маргити иде настава
до 4 разреда, на српском и румунском.
Године 1990. укида се школа на
румунском језику, а овај језик се изучава
као језик средине, са два часа недељно.
Године 1997. у Маргити је отворено
одељење Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ са 8 разреда на српском
језику и изучавањем румунског језика
средине.
У Маргити је отворена железничка
станица на новосређеној прузи Велики
Бечкерек, данашњи Зрењанин –
Маргита 4. маја 1889. године,а 1. јула
1891. године отворен је саобраћај и на
новој прузи за Вршац.
Српска војска је ушла у ово насеље
12. новембра 1918. године и тада је
Маргита припојена Торонталско По подацима из Летописа Српске
тамишкој жупанији.
Православне Цркве, из овог насеља
Након I светског рата у овом насељу око 50 мештана одведено је у немачко
највише је живело Румуна (973) и заробљеништво 1941. године и то Срби
Срба (705) нешто Мађара и Немаца и два Румуна и међу њима је било
само један Словак и осталих 35. По овдашњи свештеник Михајло Николић.
последњем попису најбројнији су Срби, Насеље је ослобођено 2. октобра 1944.
у процентима их има 44,12%, Румуна године када су ушле јединице Црвене
28,94%, следе Роми са 10,22%, Мађари армије
и
Народноослободилачке
са 9,55% и други.
војске. Одмах након тога добар део
Структура становништва у Маргити заробљеника је почео да се враћа
није мењана између два светска рата кућама.
пошто није било насељавање колониста.
Ово насеље добија струју 28.

новембра 1961. године увече у 18,15
сати, односно уочи ондашњег државног
празника Дана републике и тада је
у Летопису СПЦ записано „Када су
сијалице засветлеле - сво грађанствоод
најмлађег до најстаријег изашло је
на улицу где је настала општа радост
-дозивање, па и много суза радосница“.
Године 1962. Довршен је пут од
Вршца до Велике Греде преко Маргите и
Пландишта. Ово насеље телефон добија
1920. године, а немамо података ко је од
првих становника добио приватни број.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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УСПЕШНА ГОДИНА РАДА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ВРШЦА

ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ СВИХ
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Протекла година била је успешна када је реч
о раду Савета за безбедност у саобраћају Града
Вршца. Реализован је низ активности, бројни
пројекти у којима су приоритетна категорија били
деца и омладина, као најугроженији учесници
у саобраћају. Крајњи циљ свих активности је
повећање безбедности свих учесника у саобраћају.
-На личну иницијативу градоначелнице Драгане
Митровић родитељима свих новорођених беба у
2017. години са територије Града Вршца подељена
су дечја аутоседишта, подсећа Милош Васић,
председник Савета за безбедност у саобраћају Града
Вршца. Деца су, као путници у возилу, угрожена
категорија учесника у саобраћају, па је на овај начин
реализована идеја градоначелнице да се безбедност
деце у саобраћају дигне на највиши ниво.
Према речима Васића, Град Вршац је спровео и
низ активности са овдашњим основним и средњим
школама, са циљем да се повећа безбедност младих
у саобраћају.
-Свим ђацима првацима смо на почетку
школске године поделили саобраћајне комплете и
саобраћајни Буквар, додаје председник Савета. Са
ОШ „ Јован Стерија Поповић“ спровели смо акцију „
Ученици - безбедни учесници у саобраћају“, док је
ОШ „Вук Караџић“ била носилац акције „ Шта знаш
о саобраћају“. Такође смо, у сарадњи са средњим
школама, спровели неколико акција са циљем
подизања свести ученика средњих школа о важности
поштовања саобраћајних прописа поготово када
је реч о вожњи под утицајем алкохола. У сарадњи
са Гимназијом „Борислав Петров Браца“ спровели
смо акцију „На матуру без аутомобила“ којом смо
хтели да ученицима матурантима укажемо на
опасности које их вребају као учеснике у саобраћају
после матурских вечери. То је била прилика да се
бројним примерима укаже на велики број повреда
матураната које су последица саобраћајних незгода,
а дешавају се после матурских вечери.
Са Пољопривредном школом „Вршац“ , Савет је
спровео акцију под називом „Још увек возим“.
-Предавачи су била лица са инвалидитетом која
су страдала у саобраћају, а који нису као учесници
у саобраћају поштовали саобраћајне прописе,
каже Васић. Они су својим личним примером и
признањем да нису поштовали саобраћајне прописе,
указали на све проблеме и последице непоштовања
саобраћајних прописа.
Васић је похвалио сарадњу Савета за безбедност
саобраћаја Града Вршца са одељењем Саобраћајне

полиције Полицијске станице у Вршцу. Командир
Саобраћајног одељења Лука Роман је члан Савета за
безбедност саобраћаја.
-У сарадњи са Саобраћајном полицијом
обележили смо Светски дан сећања на страдале у
саобраћајним незгодама, истиче Васић. Такође, у
сарадњи са Саобраћајном полицијом Града Вршца и
Агенцијом за безбедност саобраћаја, спровели смо
едукацију возача пољопривредних машина. Обишли
смо сва села на територији Града Вршца и обавили
разговор са трактористима пред почетак пролећних
пољопривредних радова. Указали смо им на
прекршаје које најчешће праве возачи трактора и на
проблеме које имају возачи моторних возила када
наиђу на трактористе који не поштују саобраћајне
прописе. Саветима еминентних стручњака помогли
смо трактористима да се ови проблеми превазиђу.
Уједно смо поделили саобраћајне знакове за спора
возила трактористима како би њихова безбедност,
а и безбедност осталих учесника, биле на вишем
нивоу.
Васић подсећа да је Скупштина Града Вршца
у 2017. години усвојила Стратегију безбедности
саобраћаја са Акционим планом и додаје:

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ УЗЕЛИ У ЗАКУП ОБРАДИВО ДРЖАВНО ЗЕМЉИШТЕ

-Стратегија је јасно приказала стање безбедности
саобраћаја у протеклих пет година на територији
Града Вршца. На основу приказаног стања
постављени су циљеви којима морамо тежити у
наредне 4 године. Акциони план значајно олакшава
достизање тих циљева, а Програмом Савета за
безбедност саобраћаја за 2018. годину већ су
обухваћене активности које су Акционом планом
предвиђене за ову годину. Нећемо запоставити ни
једну категорију учесника у саобраћају јер нам је,
поврх свега, најважнија безбедност свих учесника у
саобраћају.
Васић је нагласио да ће Савет за безбедност, у
свим даљим активностима, имати подршку Агенције
за безбедност саобраћаја и АМСС - Центра за
моторна возила, са којима је Град Вршац остварио
одличну сарадњу у протеклом периоду.
Председник Савета за безбедност изразио је
наду да ће и у 2018. години Савет бити успешан у
својим активностима чији је крајњи циљ смањење
броја саобраћајних незгода, као и да ове несреће не
однесу више ни један људски живот.
Ј.Е.

ИЗЛИЦИТИРАНО 8.100 ХЕКТАРА ОРАНИЦА

Лицитација издавања у закуп
обрадивог
пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији Града Вршца трајала је два
дана. Пољопирвредници су укупно
излицитирали око 8.000 хектара.
-Првог дана издато је 3.556 хектара,
а другог дана 4.540 хектра, наглашава
Слободан Јованов, члан Градског већа
задужен за пољопривреду. Укупно је
издато 8.100 хектара, што је очекивана
површина која се излицитира скоро
сваке године. На територији Града
Вршца има око 15.000 ха, али од
тога од 2.000 до 3.000 хектара није
обрадиво земљиште. Ако је баш добра
година ретко се изда још око хиљаду
хектара. Иначе, око 2.000 ха издаје
се на основу сточарства и на основу
инфраструктуре, односно система
за наводњавање, тако да укупно

издамо око 10.000 хектара државног
пољопривредног земљишта.
Од
средстава
остварених
издавањем
у
закуп
државног
пољопривредног
земљишта
на
територији нашег града, по 30 одсто
одлази Покрајини и Републици, а
остатак од 40 одсто припада Граду
Вршцу.
-Средства у висини од 40 одсто
остварена издавањем земљишта
сливају се у буџет ресора за
пољопривреду и биће искоришћена
за реализацију плана и програма
рада ресора, а то су комасација,
пољочуварска служба, противградни
стрелци и ракете, атарски путеви...
наглашава члан Већа за пољопривреду
Јованов.
Ј.Е.

10 ВРШАЧКА КУЛА

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ
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„БЕОГРАД У МОМ ШТИВУ ЈОШ ЈЕ
УБРЗАНИЈИ И ОПАСНИЈИ НЕГО ИНАЧЕ“

ИГОР МАРОЈЕВИЋ:

Нови роман Игора
Маројевића „Праве
Београђанке“ четврта је
књига његовог петокњижја
о Београду. Кроз портрете
и судбине неколико младих
Београђана, међу којима је
и лик који носи име аутора
и такође је писац, аутор
поставља питања и нуди
неке од могућих одговора
о концептима дамства и
мужевности, расподели снага
у мушко-женском свету 21.
века.
Маројевић је аутор романа
„Двадесет четири зида“
(1998, 2010), „Жега“ (2004,
2008), „Шнит“ (2007, 2008),
„Партер“ (2009) и „Мајчина
рука“ (2011), као и збирки
прича „Трагачи“ (2001) и
„Медитерани“ (2006, 2008),
књиге есеја „Кроз главу“ (2012)
и новеле „Обмана Бога“ (1997).
Његова дела или њихови
одломци објављивани су на
шпанском, португалском,
каталонском, македонском,
немачком, енглеском,
италијанском, словеначком,
мађарском, украјинском,
чешком, грчком, данском и
бугарском језику. За роман
„Жега“ добио је награду
„Стеван Пешић“ и награду
из фонда „Борислав Пекић“,
а за књигу есеја „Кроз главу“
награду „Десимир Тошић“.
Члан је Српског и Каталонског
ПЕН Центра и један од
оснивача Српског књижевног
друштва. У последњем
издању „Кратке историје
српске књижевности“ Јована
Деретића, најмлађи је
заступљени прозни аутор.

„Интуиција је
нарочито битна
у свакодневном
приступу
нејасном и
непредвидљивом
друштву“
Ко су данашње Београђанке, а ко
данашњи Београђани и ко се од њих
боље сналази у савременој српској
престоници?
- Одакле год биле, особе се без обзира
на пол одвећ разликују да бих тек тако
могао да дам једнозначан одговор на
први део питања. Што се другог тиче, и
поред тога што је овде у константном
порасту породично насиље, на које
охрабрује поткупљено, произвољно и
у најбољем случају инертно судство;
иако је све већем броју разних мајмуна
последњи доказ мужевности да излемају
жену јер је слабија, оне се махом сналазе
боље јер су неупоредиво интуитивније.
Интуиција је нарочито битна у
свакодневном приступу нејасном и
непредвидљивом друштву какво је,
само по себи, свако транзиционо.
Поднаслов ваше нове књиге је
„Роман о фаталним женама 21.
века“. Какву конотацију у модерном
друштву има синтагма „фатална
жена“ и ко јој уопште придаје више
значаја – мушкарци или саме жене?
- Готово сви женски ликови у роману
имају засебно виђење начина на који
у савременом Београду припадница
њиховог пола, неизбројним препрекама
упркос, може да остане дама. Све су то
праве Београђанке. Понека од њих,
упркос дугој потиснутости тог појма,
жели да буде и фатална. Тако да у
мом роману само жене размишљају о
сличним питањима, а верујем да ово
иначе промишља мало ко, готово нико,
без обзира на пол. Иако можда тек
минималан број жена размишља о томе,
многе од њих данас постају фаталне
напросто зато што немају другог избора.
Пошто га мушкарци имају неупоредиво
више а ратно су и, махом, економски
вишеструко поражени, лепши и
интуитивнији пол сразмерно више
жели љубав и мора више да да како би
се изборио за њу. Не само због тога, не
бих се жалио што је понека заузврат
фатална, макар по цену тога да има у

исти мах „две озбиљне везе”, какав је доноси нови и другачији увид у Београд
случај, да се вратим роману, с једном од од деведесетих година до ових дана –
његових главних јунакиња, генералном али и у овдашње жене и мушкарце – него
секретарском филмске куће „Блек остали наслови из пенталогије. Волео
Продакшн“, Александром Ракин.
бих да 12. јула ове године промоција
Ликови у вашем новом роману те књиге буде уводни део журке за
изграђени су на темељу неколико педесети рођендан моје незнатности.
аутентичних исповести. Јесу ли Будући да увелико дописујем давно
оне у већој мери представљале започете „Дошљаке“, мислим да је моја
инспирацију или препреку за развој жеља остварива. Макар с те стране.
радње?
Најављен је и ваш нови музички
- „Овај роман за полазиште узима албум под називом „Да се не замери“,
исповести стварних личности, и тај први солистички. Какав звук публика
уводни део је знатно конвенционалнији може да очекује?
него што би се то од овог писца дало
- Кад је већ у питању поменута публика,
очекивати, али већ после неколико чини ми се да су млади, као у принципу
десетина страна, када
највећи
потрошачи
на сцену ступи ‘прави
савременог
звука,
роман’, читалац долази до „Данас жене постају данас у свим државама
закључка да је средишњи
бившег српскохрватског
и
најобимнији
део фаталне јер немају језика, махом одвећ
другог избора“
заправо деконструкција
прагматични
и
увода који је стога морао
необразовани,
што
бити такав”, написао је
ваљда такође спада у
млади и талентовани писац и критичар прагму; већина младежи слуша турбо
Жељко Обреновић. Не бих томе имао фолк и поноси се ако што мање научи али
шта да додам, а читалац нека сам извуче успе да прође варајући. Другим речима,
закључак о оваквом одговору.
претпостављам да ће „Да се не замери“
У
„Правим
Београђанкама“ и поред питких рефрена бити албум за
читаоци срећу и лик Игора минимум младе публике и, вероватно,
Маројевића. Са каквим се моралним неке старије која је одслушала панк,
дилемама суочава писац када у дело њувејв, неоромантизам: правце који су
уводи јунака са својим именом?
утицали на албум. Пошто пак настојим
- Мени је то што Игор Маројевић у да звук буде реконтекстуализован
роману завршава не баш на највеселији двадесетпрвовековном
музичком
начин,
управо
неки
минимум дистанцом, само би то што А страна
коректности. Уколико сам дозволио плоче
кроз
текстове
критикује
себи да се у роману поиграм животном неке форме савременог српства,
грађом неких стварних ликова и црногорства, југоносталгије, радикалног
доводим их у незгодан контекст – где ми ислама и хрватства, могло да утиче
се понекад чини да је Београд убрзанији да плоча привуче више публике. Не
и опаснији у мом штиву но иначе – онда верујем ни да издавач, часни новосадски
је морално да лик који се зове као ја и СКЦ – из ког ми је најављен излазак
такође је писац, прође горе од свих албума и промотивна свирка у главном
других.
војвођанском граду за септембар ове
„Београдском петокњижју“ сада године – може нарочито допринети
недостаје само завршна књига. Какви да оних што ће слушати и, евентуално,
су вам планови када је она у питању?
купити диск, буде нешто више.
- Посреди је роман „Дошљак“, који
Т.С.

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА „БЕЛА ЦРКВА – ТРИ ВЕКА“

ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА „300
ГОДИНА КРОЗ РЕЧИ И СЛИКЕ“

У салону Градске библиотеке
Вршац одржана је промоција
монографије „Бела Црква –
три века“, као и изложба „300
година кроз речи и слике“ коју је
приредио Историјски архив из
Беле Цркве.
Током 2017. године различитим
манифестацијама обележено је
три века постојања Беле Цркве,
а централна прослава одржана
је 15. октобра када је откривена
биста оснивача ове варошице –
грофа Флоримунда Мерсија.
Центар за кулуру Бела Црква
под покровитељством Скупштине
општине објавио је монографију
„Бела Црква – три века“, коју су
писала четири аутора: Жељко
Комарица, правник запослен у
Историјском архиву, Игор Вокоун,
историчар уметности, кустос
музеја, Ивана Ристић Хуберт
антрополог и етнолог и Емануел
Веверица, туристички водич.
Уредник монографије је Љупче
Станковић, члан Општинског
већа за културу и туризам. Теме из
прошлости разврстане у четири
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целине,
писане
различитим
стиловима, ову монографију
издвајају од других, истичу аутори.
Вршчани су имали прилике да
погледају и изложбу Историјског
архива из Беле Цркве „300 година
кроз речи и слике“, аутора
Гордане Миловановић и Милана
Белобабића. Неки од докумената

изложених овом приликом, сада су
по први пут презентовани широј
јавности, а из Историјског архива
поручују и да је у архиву још пуно
докумената који заслужују да
буду презентовани публици, а да
ће архив радити на томе да они
у неком тренутку постану стална
поставка архива.

УДРУЖЕЊЕ „АРТИУМ“ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

ПОКРЕЋУ СЕ ДРАМСКА И ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

Недавно основано Удружење
грађана „Артиум“ започиње своје
прве активности. У сарадњи са
Домом омладине „Артиум“ организује
драмску и сликарску радионицу
намењену свим узрастима.
Драмски студио и програм „Изрази
се“ замишљен је тако да подстиче и
развија креативност, самопоуздање,
вештину лепог говора, као и
самоспознају и аутентичност у свим
аспектима сценске уметности.
- Часови ће се одвијати у форми
драмских радионица, где ће полазници
бити подстакнути да сами стварају
своје драмске ситуације, истражујући
сопствене емоције, као и да анализирају
постојаће драмске предлошке – каже
дипломирана глумица Јована Божић
која ће водити ову радионицу, и додаје
да ће у оквиру часова полазници
пролазити кроз низ значајних вежби уз

помоћ којих се развијају технике дисања,
моторичке способности, концентрација,
креативно размишљање и рад у групи.
Полазници ће бити разврстани у
различите старосне групе, а током
часова који ће се одржавати у
просторијама Дома омладине, имаће
прилику да сарађују са различитим
стручњацима из области глуме. Крајњи
циљ након припреме кроз глумачке
радонице, истиче Јована Божић, јесте да
се састави аматерски ансмбл и започне
рад на позоришним представама.
Сликарску радионицу у Дому
омладине водиће Александар Грујић,
самоуки уметник и тату-мајстор
иза којег је неколико колективних
изложби. Према његовим речима,
идеја и програм сликарске радионице
биће да подстиче свако дете на игру,
маштовитост, креативност и моћ
запажања кроз различите ликовне

технике.
- Цртање и сликање су основне
дететове делатности. Поред игре, дете
се најбоље и најспонтаније изражава
ликовним путем. Те активности код
детета треба да буду засноване на игри,
јер то је оно што дете најбоље разуме и
што му најбоље полази за руком. Ипак,
игра, да би била сврсисходна, мора
садржавати и образовне елементе.
Игра је средство образовања,
непресушан извор спознаја, које ће
дете моћи да примењује у будућности
– каже Грујић.
Упис на обе радионице је у току.
Додатне информације и пријаве за
драмски студио могу се обавити путем
телефона на број 063 831 79 40, а за
ликовну радионицу на број 064 064 25
38.
Т.С.

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
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Шесту годину заредом
Вршчани су на Богојављење
на Градском језеру пливали за
Крст Часни. Већина пливача је
и ранијих година учествовала у
овој манифестацији, али је ове
године број пливача износио
чак 43: Зоран Јовановић, Дарко
Којић, Душан Тришић, Филип
Митру, Спасоје Сивић, Дарко
Петрушић, Никола Танкосић,
Ненад Тадић, Миодраг
Станковић, Стеван Павловић,
Жељко Видић, Небојша Шош,
Саша Фибишан, Славко Илкић,
Вељко Стојановић, Светислав
Стојановић, Славко Обреновић,
Зоран Аничић, Никола Тасић,
Роберт Икељић, Дарко Ђорђев,
Мирко Новаков, Далибор
Миленковић, Божидар Србуљ,
Будиша Мунћан, Немања
Лекса, Дарко Матицки,Алекса
Добричинац, Предраг
Медаков, Сања Стојковић,
Марко Будимировић, Дејан
Мамић, Марко Влајић, Марко
Ђаковић, Јован Жајски, Стефан
Гроздић, Богдан Плут, Марко
Плут, Драган Виторовић,
Игор Миросављев, Бранислав
Кнежевић, Страхиња Медић и
Никола Млинаревић.
Богојављенска црквенонародна манифестација почела
је Светом архијерејском
литургијом у Саборној
цркви, испред које се око 11
часова формирала литија,
коју су чинили црквени
великодостојници, пливачи и
грађани. Литија је Дворском
улицом преко Градског трга
и Булевара Милоша Обилића
стигла на језеро око 12 часова.
Пливаче је надахнутом беседом
охрабрио јереј Александар
Станојловић а учеснике
манифестације поздравила
је и касније уручила медаље
и плакете градоначелница
Драгана Митровић.
До часног крста први
је допливао је Далибор
Миленковић.
- Мени је срце пуно. Након
шест година успео сам да
допливам први до Часног
Крста, рекао је Далибор
Миленковић.
Организациони одбор
манифестације Пливање за
Крст Часни у Вршцу, захвалио је
се учесницима и свима који су
помогли да се манифестација
успешно одржи. Дешавања
са ове манифестације могу
се погледати и на фејсбук
страници https://www.facebook.
com/zakrstcasnivrsac/
Крст Часни има за циљ
очување вере, традиције и
идентитета. Ова духовна и
световна манифестација, чији
су значај препознали Град
Вршац и бројни донатори,
прожета је спортским духом,
културним наслеђем, а од
изузетног значаја је и за наше
образовање и просвету.

ФОТОРЕПОРТАЖА
ШЕСТО БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ
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16 ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Кућа, спратна, нова, за продају,
плац са кућом 700 m², гаража, воћњак,
лоза и цвеће. Тел. 831-631 и 064/280-5862.
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 061/4949-252.
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. 062/88-37304.
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације
на телефон: 013/805 117.
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. 064/51-06906.
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 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном
инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за
кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.
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.
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. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

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-
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631 и 064/280-56.
Хитно
продајем
кућу
у Избишту са комплетном
инфраструктуром. Тел. 064/390-6276.
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.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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. 060/03021-11.
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. 062/15765-80 Звати од 18 до 20 часова.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
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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 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 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. 063/42-0017.
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.
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.064/35-12026.
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.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/61-52-245.

РАЗНО

Продајем машине од оштрачкокључарске 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. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за кафу
комплетна , са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37.
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461.
На продају женски бицикл
црвене боје, боца зе бутан велика,и
палме старе 10 година Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99.
Услужно
радим
дизајн,
припремуи за штампу, слике по
поруџбини. Повољно. Тел. 069/6266-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129.
Продајем два гардеробна
регала , један трпезаријски орман са
стакленим делом, стилски, дрвени.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем електрични грил,
роштиљ, француски, 3000 W,
температура приликом печења до
300Сº, димензија 40х40цм, дебљина
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.
На продају бутан боца 10
литара пуна, 2 канте за маст од
50 и 30 литара, бицикл женски
црвени, балконска врата дупло
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а поклањам
полован намештај: мадраце,
кревете, ормане, јоргане, кауче.
Тел. 064/390-62-76 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају. Одлично
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по
договору. Тел. 060/333-34-41.
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.

Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56.
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. 064/123-1756.
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
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
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 06557-15-014.
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
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демонтажу и монтажу истог, мањи
орман за књиге дим. 130х90х42 цм
и пластично буре од 120 л.Тел 806527.
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. 064/4536-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел. 065/2579-100.
Продајем санке изузетан
квалитет,
велика
носивост,
демонтажни наслон за најмлађе,
срвене,плаве,зелене. Тел. 065/52936-02.
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. 065/571-5014 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- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
На продају половна очувана
кована ограда за гробно место
(2,60мх2,40мх0,85м).
Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу
„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
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АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ

Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс
са 2 брзине. Генерално сређен.
Тел. 060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем
мопед
орион-гизмо електроник 49
цм3 у возном стању трајно
регистрован, потребна замена
карика! Цена 100€. Тел. 064/16301-18.
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. 064/19-55269.
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.

Предраг-Бата Петров
( 1961- 2002 )

Тешко је корачати стазом живота на којој нас не прате твоји кораци.
Како бити срећан а у себи носити највећу тугу неповратног одласка твог.
Твоје место у нашим срцима је заувек закјучано.
Са пуно љубави те спомињемо и чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка,ташта
Љубинка, свастика Рајна са породицом
Дана 30. јануара 2018. године навршава се шеснаест године туге и бола од како
није са нама наш син, девери и чика

Предраг-Бата Петров
( 1961- 2002 )

Много је туге у нама, а малао речи којима би описали бол коју осећамо.
Сузе не могу избрисати бол и празнину коју си оставио .
Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили.
Мама Милица , тата Жарко, братаница Јелена и Анђела, братанац Жарко и
снаја Снежана

ИН МЕМОРИАМ
Памтићемо га по много
чему добром и задржаћемо
га у трајном сећању као
честитог
и
племенитог
човека!
Мирћа је имао садржајан
животни
пут,
испуњен
радошћу,
успесима
али
и
тешкоћама
које
је
превазилазио
својим
оптимизмом и срдачношћу,
упорношћу и ведрином.
Рођен је јануара 1938
год. у Војводинцима, где
завршава основну школу, а
затим наставља школовање у
Вршцу у Учитељској школи. У
школи упознаје Катицу, своју
будућу супругу која му рађа
две ћерке: Љиљу и Данијелу.
Мирћа је имао леп и срећан
породични живот, што се
одразило и на потомство,
унуку Ању и унука Владана,
које је обожавао.
По завршетку школовања
(1957) запослио се као
учитељ у родном селу.
Касније, 1976. год уз рад
завршава
Педагошку
Академију “Жива Јовановић”
у Вршцу.
Неизмерно је волео своје
село и увек је био спреман
да се укључи у културне
активности сеоске омладине.
Био је на располагању
својој супрузи, која је веома
активна у сеоском културно

МИРЋА БАРБУЛОВ
НАСТАВНИК И МАЈОР У ПЕНЗИЈИ

(1938 - 2017)

уметничком друштву. Волео
је да буде у друштву младих
и да проводи време са њима.
Из тих разлога је заједно са
супругом учествовао у учењу
младих
традиционалним

играма и обичајима. Њихово
ангажовање није прошло
незапажено, јер су за свој
рад добили бројне награде,
дипломе и признања.
Младима
је
често

директно помагао, штитио
их и имао разумевања за
њихове потребе.
Током две деценије
рада у свом селу, помагао
је у сакупљању народних
музичких креација, које су
касније објављене у књизи
која је била веома запажена
од
стране
стручњака.
Помаже др Мири Малуцков
у
сакуплању
предмета
народне радиности. Може се
рећи да је Мирћа Барбулов,
био прави “апостол” у свом
селу.
Мирћа, је био пун
разумевања за потребе
младих и када се запослио
у
бившем
Општинском
штабу
Територијалне
одбране као начелник Штаба
Територијалне бригаде. Као
добар старешина знао је и
да се нашали, али и да од
млађих колега, сарадника
и
потчињених
захтева
извршавање постављених
задатака.
Свој радни век је започео
као учитељ у родном селу а
завршио га у Војном одсеку,
као помочник команданта
за позадину за маневарске
јединице у
Општинском
штабу ТО Вршац, као виши
стручни сарадник , одакле
је пре пар година отишао
у заслужену пензију. За

свој
самопрегоран
и
предан рад у области
одбране, Мирћа Барбулов
је одликован: “Орденом за
војне заслуге са сребрним
мачевима”,
додељен
од
стране Председништва СФРЈ
(1985), Бронзаном значком
САП Војводине (1982)
и
похвалом САП Војводине
за постигнуте резултате у
области едукације (1987).
Трудио се да својим
понашањем
очува
достојанство и углед војног
позива и службе у којој је
радио, како у миру, тако и
на фронту. Увек се старао да
се евентуалне несугласице
или неслагања решавају
на миран и достојанствен
начин.
Памтићемо га као ведрог,
дружељубивог и доброг
човека и старешину који није
ником нанео никакво зло.
Током пролећа прошле
године, тешко се разболео
и пао је у кревет. Нажалост,
тешка и неизлечива болест
га је савладала и довела до
фаталног краја, 25. децембра
2017. године.
Трајно ћемо га памтити
као човека високих људских
вредности.
Нека је хвала и слава
нашем Мирћи Барбулов!
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ПОМОЋ АНДРИЈИНИХ ПРИЈАТЕЉА

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Хуманитарна
акција
“Помоћ пријатеља” за
помоћ дечаку Андрији
Рашајском, оболелом од
Јуинговог саркома (тумора
бутне кости) одржана је
у недељу,21. јануара у
Културном центру. Према
речима
Александре
Сандре Иванов која је
уметнички
уобличила
и
реализовала
идеју
родитеља да се помогне
малом Андрији, циљ је
био да се окупи што већи
број деце, да се друже,
да науче нешто ново и да
буду хумани. Да науче да
пружају помоћ и да помоћ
траже кад им је потребна.
Укупно је у акцији “Помоћ
пријатеља” прикупљено је
105. 570 динара.
- У склопу радионица
деца
су
осликавала
мајице са дизајнерком
ИваномТокин.
Касније
су
дечја
уметничка
дела продавана у циљу
сакупљања
прилога.
Бојана Иванов Ђорђевић
и “Еду” театар окупили су
децу у две радионице у
циљу усвајања основних
глумачких
техника.
Школица спорта “Више
од игре” и Ивана Грковић
Дакић
окупили
су
малишане на тренингу
који је имао своји причу
уз кретне задатке. Деца
су уживала! Сви учесници
радионица су захваљујући
“Банату”, “Свислајону” и
“Другом октобру” добили
слатко-освежавајуће
пакетиће, каже Александра
Иванов.
Потом
је
уследио
завршни концерт који је
резултат сарадње хора
“Распевано срце”, плесног
студија “Степ ап” и Акро
денс студија “Супер стар”.
-Захваљујемо
се
Културном Центру
на
логистичкој,просторној
и
техничкој
подршци
и Јовани Божић која је
водила концерт. Велико
хвала и мами Јелени и
“Фондан декору” који
је цео догађај засладио
колачићима са логоом
манифестације,који
су
допринели
прилозима.
Хвала “Црвеном крсту”
на подршци током целог
догађаја. И велико хвала
родитељима
деце
на
подршци,поготово онима
који су неуморно са нама
из догађаја у догађај,
додала је на крају Сандра
Иванов.
Тако су деца једно
зимско
недељно
поподне учинила мало
другачијим,хуманијим.
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ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 2017. ГОДИНУ
Филмови, серије и музика по којима ћемо памтити 2017.

У прошлој години као најпопуларнији
филмови издвојили су се ,,То’’ (IT), ,,Чудесна
жена’’ (Wonder Woman), ,,Данкирк’’ (Dunkirk),
,,Логан’’,, Атомска плавуша’’ (Atomic Blonde)
и Осма епизода ратова звезда, односно
Последњи џедај (Star Wars: The Last Jedi), а
прошлогодишње Оскаре за најбољег глумца
и глумицу однели су Кејси Афлек (Manchester
By the Sea) и Ема Стоун ( La La Land). Међу
најгледанијим серијама Игра престола (Game
of Thrones) и даље води битку, а следи је
апокалиптична зараза ,,Окружен мртвима’’(The
Walking Dead). ,,13 разлога зашто’’ (13 Reasons
Why) била је једна од најконтроверзнијих
и најпопуларнијих серија прошле године,
посебно међу млађом популацијом, а људи
широм света су жељно ишчекивали и другу
сезону Нетфликсове ,,Чудније ствари’’ (Stranger
Things).

Музика спаја људе
Према Спотифају (Spotify), песме које
смо највише слушали прошле године, биле
су ,,Shape of You’’ Еда Ширана, ,,Despacito’’
Луиса Фонсија и ,,Something Just Like This’’
The Chainsmokers-a и Coldplay-а. У врху
најпопуларнијих музичара налазе се Ед Ширан,
Дрејк, Ријана и Тејлор Свифт. Као што се могло
и да претпоставити, ,,Despacito’’ је апсолутни
победник Јутјубових најпрегледанијих видеа,
након што је још током лета 2017. оборио све
лимите са 3 билиона прегледа. Чак шест од 10
најпопуларнијих музичких видеа на овом сајту
је на шпанском језику, што је показатељ да нам
латино ритмови највише пријају, посебно лети.

,,Заразе’’ на друштвеним мрежама
Меме који је харао друштвеним мрежама
ове године, јесте фотографија нелојалног
дечка који шета са својом девојком, а

задивљено се окреће за другом. Ова
Шатерстокова слика шерована је толико
пута у мноштво различитих верзија да је сам
фотограф, Антонио Гиљем из Барселоне, био
изненађен и огласио се објашњавајући како
је фотографија настала. На жалост многих, на
њој су само три модела, иако они савршено
репрезентују нашу стварност и изборе. Поред
овог, ,,The Floor is Lava’’ изазов који је подстицао
људе широм света да замишљају да је под лава
и да се пењу на разне објекте како се ,,не би
опекли’’, залудео је Инстаграм летос и постао
тренд међу тинејџерима.
На изненађење многих, према статистици
Tumblr Fandometrics, тинејџ-икона која је јутјуб
каријеру започела делећи видее о козметици,
Zoella, не налази се на листи најпопуларнијих
јутјубера.
Прво
место
заузео
је

JackSepticEye са 17 милиона пратилаца који
је своје фанове задобио стварањем комичних
коментара на игрице.

Најуноснији послови
Јутјубери и блогери дефинитивно су
постали нека од најуноснијих занимања у
последњих неколико година, али се ипак
према истраживањима Glassdoor-а не налазе
на листи најплаћенијих послова 2017. године.
У топ пет професија налазе се фармацеути са
просечном платом од 126,989 долара, потом
архитекте, дата научници, менаџери пројеката
и софтвер инжењери са просечном платом од
85,552 долара.
Извор: omladinskenovine.rs
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 592, 16. СЕПТЕМБАР
2005.

ОД ЖЕНЕВЕ ДО БЕОГРАДА

Прво првенство у кошарци одржано је 1935. године у Женеви.
Ове године наша земља, тачније Београд биће домаћин 34.
скупа најбољих кошаркашких репрезентација. Нова формула
организације такмичења омогућиће грађанима Вршца, Новог Сада
и Подгорице да на делу виде квалитетне европске репрезентације,
тако да се ови градови уз Београд појављују као суорганизатори.
На досадашња 33 одржана првенства старог континента
учествовале су репрезентације 39 земаља и ако се узме у обзир да
су репрезентације Србије и Црне Горе и Русије, наследице бивше
Југославије те СССР-а, тај број износи 41. Свакако да је интересантан

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (106)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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
и податак да су међу учесницима Европског првенства биле и
репрезентације неевропских земаља, попут Ирана 1959. Либана
1949. и 1953. Сирије 1949. и Египта 1937. 1947. 1949. 1953. поред
већ традиционалног учешћа Израела који се први пут појавио на
Европском првенству 1953. године у Москви. Највише учешћа до
сада имају репрезентације Италије и Француске, које су само два
пута изостале, и то Италија 1949. и 1961. а Французи 1969. и 1975.
Репрезентација СССР-а држи један рекорд који је највероватније
никад неће бити оборен. У периоду од 1957. до 1969. године,
кошаркаши бившег СССР-а забележили су низ од 55 узастопних
победа на европским шампионатима. Тај низ су прекинули
репрезентативци тадашње Југославије који су 2. октобра у Казерти
(Италија) победили у групи СССР са 73:61.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 594, 14. ОКТОБРА
2005.

ГОСТОВАЊЕ БУКУРЕШТАНСКОГ
ТЕАТРА

На сцени Народног позоришта „Стерија“, у оквиру међународне
културне сарадње у организацији професионалне румунске
сцене која делује при овом позоришту, 9. октобра букурештанска
позоришна кућа „Нотара“, једна од водећих у Румунији, извела
је занимљиву комедију италијанског класика Карла Голдонија

„Грубијани“. Ову представу режирао је Адријан Пинтеа, сценографију
је урадила Марија Добе а кореографију и избор музике Илеана
Николеску. Улоге су тумачили: Богдан Флореа, Моника Добришан,
Илеана Георгина Армасеску, Катарина Наги, Анијела Петреану,
Мариус Мирон и други.
- Имали смо прилику да видимо како водећи румунски глумци
гледају свет кроз лупу комедије попут Голдонијеве, писца који
вечито живи, истакао је Петру Крду, председник КОВ-а.
Ова представа коју је вршачка публика веома лепо примила,
приказана је 10. октобра на сцени „5, спрат“ београдског Народног
позоришта, где је исто тако наишла на знатно интересовање
љубитеља позоришне уметности.
Гостовање реномираног букурештанског театра „Нотара“ у
потпуности је финансирало Министарство културе Румуније.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Повластица
потврди
општини све оне правице и
институције, које је она већином
и пре удружења уживала. Тако
и нр. суђење у првој инстанцији
цивилних прилика становника и
т.д. Дозвољен је и трећи вашар о
светом Пантелији.1)
Приликом
публикације
повластице,
општина
је
извршила један акт пијетета, што
јој на част служи. Сиромашним
наследницима Јакова Хенемана,
који је приликом последњег
рата с Турци храбро бранио
Вршац, општина опрости не
само пупиларан дуг сиротињској
благајни у суми од 400 фор; коју је
доместикална благајна изравнати
имала, него им се јавно и свечано
призна, да су“ у знак признања“
слободни за десет година од свију
јавних, спахијских и општинских
дажбина и терета 2).
Покрај свега тога вршачка
ствар јошт не беше довршена. По
високој објави дворске коморе
од 8.јулија 1807; број 10.200, цар
је решио, да остане у крепости
и да се тачно врши онај уговор,
који је још 10. јунија 1795. са
општином односно урбаријалног
самозакупа углављен и који је
општина преко политичких 3)
и камералних власти примила
; онај уговор пак о регалним
бенифицијама, поднешен 1.
августа 1806. г. на највишу
потврду, који је почевши од 1.
новембра 1804. на десет година
имао важити. требао се тиме
изменити што је аренда регалних
бенифиција на 8858ф. 37 ½
кр.повишена.
На
поменути
уговор
о
спахијским
регалним
бенифицијама
од
1.августа
1806.,који је, потписан од обе
стране, декретом дворске коморе
од 25. јунија 1806, број 10.173.
на највишем месту закључен, и
којим је индивидуална закупнина
од регалија повећана на 6471ф.
22 3/8 кр., а урбаријална на 13.276
ф. 51 ½ кр; мађистрат није могао
пристати и овако поправљени

нови уговор потписати, већ је
рекурирао 4).
Али већ у лето 1808. године
дозна општина, да је она код угар.
дворске коморе, којој се је ради
паушала обратила, одбијена 5).
После толиког заузимања
и пошто је Корман као кнез
општински ишао и године 1808.
у Беч
да
моли
за
Вршац,
објави овдашњи камерални
префекторат, као заступник
спахилука,
мађистрату
наредбу тамишке камералне
администрације од 4. јануара
1809. број 941., да је општина
на највишем месту одбијена
односно одрачунавања 2378 ф.
15 ½ кр., која је свота двоструко
урачуната
код
закупнине
регалних бенифиција, што је у
смислу високог декрета од 6.
децембра 1708., број 19.600.
Уједно је
Њег.величанство
наредило, да се општини за
време уговора опросте 866
ф. 7 7/8 кр., споменути под
13. и 14.тачком урбаријалног

1.
Види односну повластицу о
вашару, која се чува код вар. благајништва.
2.
Екон.седница од 1.априла 1807.

3.
Објаву као дозволу примила је
општина од угар. Штатхалтерије 24.априла
1804.,бр.9114

Јован Михаило Корман
контракта, призрењем на бивше
неродне године и „ друге узроке“.
Тако је аренда од 22135 ф. 29 1/8
кр. смањена на 21269 ф.21 2/8кр.
Овим је ова прилика завршена,
а општина је потписала нови
уговор 6).
Јован Михајло Корман има у

првом реду заслуге што је Вршац
дошао да ових повластица. Рођен
год.1740. у Горњој Аустрији (отац
му се отуда овамо досели и прими
– напустивши протестантску веру
- Католицизам), научи се он за
бравара, држећи се дуго овога
заната. Показавши се достојним
поверења које му је нем.врш.
општина избором за скупштинара
указала, бејаше он г. 1788 - 1791.
општински касир, а суделовао је
и у рату против Турака, бранећи
ово место са чега га је цар Јосиф II
декорирао. Од године 1792 - 1806.
шиљан је или сам или у друштву
са Т.Кумановићем Максимом
и
Константином
Спајићем
шест пута у Беч, као изасланик
општински, да моли цара Фрању
II за привилегије овоме месту. Кад
се године 1795.обе политичке
општине спојиле он постане
кнез. 1804. градоначелник.
1806. први кнез привилегисаног
тржишта. Године 1810. повуче се
у приватан живот и умре 1. марта
1812. Он бејаше човек од рада,
дурашан и енергичан, али сувише
славољубив. Без сумље он је
стекао, својим радом у корист ове
вароши велике заслуге.
4.
5.
6.

Екон.седница од 21.октобра1807.
Екон.седница од 1.јунија1808.
Екон.седница од 21.марта1809.
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ОБЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОСКАРА

„ОБЛИКУ ВОДЕ” 13
НОМИНАЦИЈА

Америчка филмска академија
објавила је номинације за 90.
доделу награда Оскар, а драма
„Облик воде” Гиљерма дел Тора
има рекордних 13 номинација.
У категорији најбољи филм за
престижно признање надметаће
се девет филмова: „Call Me By Your
Name”, „Најмрачнији час” (Darkest
Hour), „Денкерк” (Dunkirk), „Get
Out”, „Lady Bird”, „Phantom Thread”,
„The Post”, „Облик воде” (The
Shape of Water) и „Три билборда
испред Ебинга у Мисурију” (Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri).
За Оскара ће се такмичити
редитељи
Кристофер
Нолан
(“Денкерк”), Џордан Пил (“Get
Out”), Грета Гервиг (“Lady Bird), Пол
Томас Андерсон (“Phantom Thread”
и Гиљермо дел Торо са „Обликом
воде”.
У конкуренцији за престижно
признање у категорији најбољи
глумац налазе се Тимоти Шаламе
за улогу у филму „Call Me By Your
Name”, Данијел Деј Луис (“Phantom
Thread’’), Данијел Калуоја (“Get
Out”), Гери Олдман (“Darkest
Hour”), Дензел Вошингтон (“Roman
J. Israel, Esq”), преноси АП.
У категорији најбоља глумица
номинова
су
Сели
Хокинс
(“The Shape of Water”), Френсис
МекДорманд (“Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri”), Маргот
Роби (“I, Tonya”), Саоирсе Ронан
(“Lady Bird”) и Мерил Стрип (“The
Post”).
Оскар ће бити уручени 26.
фебруара на церемонији коју ће
водити комичар Џими Кимел.

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

Извор: Политика

ФЕЈСБУК ПРОТИВ ЛАЖНИХ ВЕСТИ

УВОДИ СЕ ПРЕПОЗНАВАЊЕ
ВЕРОДОСТОЈНИХ ИЗВОРА

Друштвена мрежа Фејсбук позвала је своје кориснике
на борбу против дезинформација и на препознавање
„веродостојних” извора због поплаве сензационализма
и дезинформација, саопштио је извршни директор
Фејсбука Марк Закерберг.
„Превише је сензационализма, дезинформација и
подељености у данашњем свету”, оценио је Закерберг
додајући да друштвене мреже омогућују људима
пласирање информација брже него икада. Он каже
да је важно да сваки корисник истакне, како оцењује,
квалитетну информацију али да је веома тешко
одлучити који су извори информација веродостојни.
Друштевна мрежа коју користи више од две
милијарде корисника најавила је да ће, између осталог,
користити анкете како би утврдила које медијске куће
корисници Фејсбука сматрају веродостојнима.
„Та новина неће променити количину информација
коју ћете видети на Фејсбуку. То ће само променити
равнотежу информација у корист извора који се
сматрају веродостојнима”, каже Закерберг. Њуз фид ће
давати предност квалитетним вестима пред онима које
објављују мање веродостојни извори.
Извор: Политика

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

22 ВРШАЧКА КУЛА
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Р У КО М Е Т
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИСКОРИСТИЛА ПАУЗУ У ПРВЕНСТВУ И ОБАВИЛА МИНИ ПРИПРЕМЕ У ВРШЦУ

ПЕРУНИЧИЋ: ИГРАЛИ СМО КУКАВИЧКИ ПРОТИВ ХРВАТСКЕ

Рукометаши
Црвене
звезде
искористили паузу у првенству због
Европског шампионата и у својој старој
бази, Вршцу и Центру Миленијум,
обавили мини припреме. Тренер
црвено - белих Ненад Перуничић је
за “Вршачку кулу” говорио томе шта
је урађено у Вршцу, о променама у
играчком кадру, оценио досадашњи ток
првенства Србије и осврнуо се на игре
наше репрезентације у Хрватској.
Како сте задовољни урађеним у
Миленијуму?
- Овде смо где нам је најлепше! Просто
је тако, то траје већ пуне четири године.
Осећамо се добро у Вршцу, ушушкано,
искористили смо максимално ових пет
дана у сјајним условима које Миленијум
нуди. Имали смо тежак новембар
прошле године у којем нас је пратио
невероватан пех са повредама, надам
се да ћемо ове године што се тога тиче
имати много више среће. Ланчано смо
губили важне играче за концепцију
наше игре, неке мечеве смо одиграли
без седам стандардних првотимаца и
просто бих волео мало више здравља
мојим момцима и да нас у овој години
заобиђу ти пехови.
Ко су нови играчи у тиму, ко је
напустио Црвену звезду?

- Ново име је искусно лево крило
Иван Рајичић, као и наше дете Иван
Хорват кога ћемо максимално укључити
у конкуренцију за тим. Напустио нас
је један од наших најбољих играча
у првом делу сезоне, Иван Мошић,
коме сам морао да изађем сусрет јер
је понуда коју је добио из Дубаија била
преозбиљна да би се одбила. Црвена
звезда нема никакву корист од тога, али
договор је да се после истека уговора од
5 месеци поново врати у наше редове.
Мошић је својим односом према клубу
то и заслужио. Југовић је изразио
жељу да оде, Матичић је отишао у
Металопластику и напустио нас је и
Палевић. Амбиције су да извучемо
максимум од ових играча и да будемо
конкурентни за врх.
Колико имате времена да пратите
дешавања на Европском првенству?
- Гледам нашу репрезентацију, али не
бих уопште коментарисао како играму,
каква је концепција игре, једино што ме
је као спортисту заболело зато што смо
против Хрватске одиграли кукавички.
Очекивао сам више карактерам, више
храбрости, да се изађе и преоре терен
па ако је то тих десет разлике, нема
проблема. Овако је остао лош утисак,
бар за мене.

С ТО Н И Т Е Н И С

ТИЈАНА ЈОКИЋ РЕПРЕЗЕНТАТИВКА СРБИЈЕ У СТОНОМ
ТЕНИСУ УСПЕШНА И НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

Тијана Јокић је победама обележила и
почетак ове године, на првенству Војводине
одржаном у Новом Саду 13. и 14. јануара
2018.године.
Тијана је првог дана такмичења у
јуниорској конкуренцији освојила прво
место и постала првакиња Војводине у
дублу са Сабином Шурјан.У појединачном
делу такмичења остварила је пет победа до
финала које је изгубила 3:2.
Тијана је сјајну игру приказала и другог
дана у сениорској конкуренцији где је такође
стигла до финала, али је победило искуство
јер је меч изгубила са 3:2 од сениорке
Анете Максути. Међутим, друго место у
сениорској конкуренцији је сјајан резултат
које константно остварује перспективна
јуниорска репрезентативка Србије Тијана
Јокић.

МАЧЕВАЊЕ

НОВО ИСКУСТВО
ЗА ЈАГОДИЋА И
ДАЊКА
На турниру за кадете и јуниоре који
је у суботу, 20. јануара, организовао
Мачевалачки савез Србије учествовала су
два вршачка такмичара, Илија Јагодић (16) и
Бојан Дањко (17).
Тунир је одржан у Националном центру
за мачевање на Београдском сајму, где су
кадети вршачке Карике изгубили у директим
елиминацијама за медаље и освојили
Јагодић 5, а Дањко 6. место у конкуренцији
од преко 50 мачевалаца.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА И КЛУБ РАЗИШЛИ СЕ ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД ДУНАВА

ВРШАЧКИ СТРУЧЊАК ПРВИ ПУТ У КАРИЈЕРИ ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА МУШКЕ ЕКИПЕ

Утакмица против Дунава из Старих
Бановаца била је последња на којој је Вршчане
предводио тренер Владимир Ђокић. Јуче пре
подне управа клуба и тренер договорили
су се да заврше сарадњу која је почела
новембра 2016.и трајала 14 месеци. Ђокић
је са Вршчанима освојио прво место у КЛС
прошле сезоне и изборио учешће у АБА 2 лиги
на квалификационом турниру у Лакташима
прошлог лета. Ове сезоне Вршац има најмлађи
тим у КЛС и АБА 2 лиги, али због великих
проблема са повредама играча уследиле су
непланиране осцилације у форми.
Управа КК Вршац је поводом споразумног
раскида сарадње са Владимиром Ђокићем
издала саопштење.
Поносни смо што смо у својим
редовима имали људску и тренерску величину
какав је Владимир Ђокић и захваљујемо му се
на огромном доприносу у стварању резултата
као и на сјајном репрезентовању клуба ван
терена. Ђокић је за кратко време стекао
симпатије вршачке публике, оставио је дубок
траг у вршачкој кошарци и желимо му пуно
среће и много успеха у тренерској каријери.
Екипу ће већ у уторак на утакмици у Чачку
водити досадашњи Ђокићев помоћник, Горан
Топић, дугогодишњи члан стручног штаба
репрезентације Србије.

Горан Топић нови је шеф стручног штаба
Вршца. Тренер који је своју каријеру почео
у млађим категоријама Хемофарма 1992.
године и наставио у стручном штабу женске
шампионске екипе коју је деведесетих
година водио легендарни стручњак Миодраг
Весковић. 2003/04 именован је за шефа
стручног штаба женске екипе Хемофарма
и водио тим једну сезону. Идуће сезоне
прекомандован је у мушки тим где је све до
2012. године радио као асистент у стручном
штабу Вршчана који су предводили Мирослав
Николић, Влада Вукојичић, Стеван Караџић,
Жељко Лукајић и Небојша Богавац.
Горан Топић је 2012. године именован у
стручни штаб женске репрезентације Србије
коју је предводила селекторка Марина
Маљковић а исте године и у стручни штаб
мушке репрезентације код селектора Душана
Ивковића. Његов посао био је скаутинг.
Од 2012. до 2014. године радио је у
стручном штабу Црвене звезде и био
сарадник у стручном штабу Владе Вукојичића
и Дејана Радоњића.
У сезони 2014/15 отишао је у пољски
Туров на позив првог тренера Миодрага Киће
Рајковића где је провео две сезоне.
У Вршац се вратио у сезони 2015/16 где
је био асистент тренеру Милану Гуровићу да
би исти посао наставио и када је тим преузео

РАСТАЛИ СЕ ЂОКИЋ И ВРШЧАНИ ГОРАН ТОПИЋ ПРЕУЗЕО КОРМИЛО

Одлазак: Владимир Ђокић

ВРШЧАНИ СЕ ВРАТИЛИ НА СТАЗУ УСПЕХА И У КЛС

ПОРАЗ ВРШЧАНА
ПРОТИВ
БАНОВЧАНА У
КЛС
ДУНАВ - ВРШАЦ 70:59 (9.21, 22:11, 21:16, 18:11)

Двоцифрен учинак слаба утеха (Милош Глишић)

Ништа почетком меча у Старој пазови није
наговештавало да ће Вршац доживети пети
првенствени пораз и да ће то бити последњи
меч у којима ће тим предводити Владимир
Ђокић. Вршчани су повели са 12:0, први период
убедљиво решили у своју корист и чинило се да
ће рутински до нове победе. Међутим показало се
да велики проблеми у организицији игре настали
одсуством два плејмејкера (Пашајлића и Јововића)
били ненадокнадив губитак против мотивисаних
домаћина који су другој четвртини потпуно
преокренули ситуацију на терену. У другом
полувремену играчи Дунава су успели да осујете
све покушаје Вршца да се врати у победнички
ритам и на крају су заслужено славили.

Владимир Ђокић.
Горан Топић је освајао медаље са свим
млађим репрезентативним селекцијама
Југославије, Србије и Црне Горе и Србије, а као
члан стручног штаба мушке репрезентације
Србије има сребрне медаље са Светског
првенства 2014, са Олимпијских игара 2016. и
са Европског првенства 2017. године.

нови шеф стручног штаба: Горан Топић

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО
Младост Адмирал – Војводина
Дунав - Вршац 			
Беовук 72 - Раднички 		
Тамиш – Динамик 		
Слога - Металац 		
Златибор – Спартак 		
ОКК Београд - Борац 		
1.Динамик
15
2.Металац
15
3.Борац 		
14
4.Вршац 		
14
5.Златибор
15
6.Војводина
15
7.Тамиш 		
15
8.Младост Адмирал 15
9.ОКК Београд 15
10.Беовук 72
15
11.Спартак
15
12.Дунав
15
13.ККК Раднички 15
14.Слога
15

12
10
10
10
8
8
8
7
7
7
7
7
2
1

80 : 104
70 : 59
102 : 86
83 : 96
76 : 107
77 : 57
70 : 78
3
5
4
4
7
7
7
8
8
8
8
8
13
14

27
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
22
17
16

ВРШАЦ У ТРИЛЕР ЗАВРШНИЦИ ИСПУСТИО ТРИЈУМФ У ЧАЧКУ

БОРАЦ СРЕЋНИЈИ, ЦРНА ЛИНИЈА СЛОБОДНИХ БАЦАЊА ЗА ВРШАЦ
БОРАЦ - ВРШАЦ 71:68 (19:11, 12:14, 22:20, 18:23)

По традицији Борац и Вршац
играју неизвесне мечеве ове
сезоне. Чачани су били миљеници
среће и пред својим навијачима
славили тријумф у дербију 15. кола
АБА 2 лиге. Да је победио Вршац
било би итекако заслужено, јер
су у два наврата играчи тренера
Топића успевали да сустигну
двоцифрену предност ривала и
пређу у вођство. Практично једна
лопта је пресудила победника. У
сваком случају ово је био један од
слабијих мечева ова два тима што је
последица умора играча изазваног
исцрпљујућим ритмом играња на
два фронта. Сем тога, Вршчани су
били лишени помоћи три важна
играча, повређених Пашајлића,

Вељковића и Јововића.
Меч је од почетка био
изједначен, све до серије Борца
од 8:0 у финишу прве четвртине.
Вршчани су у у финишу треће и
почетком четврте четвртине имали
можда и период своје најбоље игре
и успели су да надокнаде заостатак
од дсет поена и да кошем свог
најбољег појединца на овом мечу,
Симеуновића, дођу до минималне
предности (56:55) на 6 и по минута
до краја. Међутим, данак великој
потрошњи енергије приликом
сустизања вођства Борца одразио
се на играче Вршца у самом
финишу, нису реализовали три
напада за редом, промашили су
12 слободних бацања што је детаљ

који је у егал завршници пресудио
у корист домаћег тима.
Горан Топић, тренер Вршца
овако је окарактерисао утакмицу.
- Било је неизвесно до самог
краја, пресудила је једна или
две лопте. Очајно смо шутирали
пенале у завршници, а и тројке нас
нису хтеле. То су два параметра
која су нас довела у инфериоран
положај. Умор је сустигао обе
екипе. Нама су очито фалили
неки играчи. Честитам Борцу на
заслуженој победи и захваљујем се
на гостопримству.
У суботу Вршац у Кошаркашкој
лиги Србије дочекује земунску
Младост. Меч у Миленијуму
почиње у 18 часова.

Без завршног ударца (Ђорђе Симеуновић)

24 ВРШАЧКА КУЛА
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898

ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46 - VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

Оснивач и издавач:

subotom od 8 do 14h

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ

Tel: 837-902

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,
поштански фах 86, E-mail: vrsackakula@yahoo.com

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica
Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

•
•
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов
•
Маркетинг и огласи А. Бенка
•
Штампа: Штампарија Графопродукт Нови Сад
•
CIP - Каталогизација у публикацији бибиотеке Матице српске, Нови Сад
•
Недељно
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

