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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

Прошле недеље свечано је отворено 
Гинеколошко акушерско одељење 
Опште болнице Вршац, након комплетне 
реконструкције обављене средствима 
сакупљеним кроз хуманитарну акцију 
“Блиц“ фондације. Отварању Одељења 
присуствовали су др Златибор Лончар, 
министар здравља у Влади Републике 
Србије, доц. др Зоран Гојковић, покрајински 
секретар за здравство, Јелена Дракулић 
Петровић, извршна директорка “Блиц“ 
фондације, градоначелница Вршца Драгана 
Митровић, др Данило Митровић, директор 
Опште болнице Вршац, и његов заменик др 
Валентин Кресе. 

Ово одељење вршачке Болнице добило 
је сасвим другачији изглед за нешто више 
од месец дана колико је трајала тотална 
реконструкција у коју је уложено око 13 
милиона динара сакупљених поменутом 
хуманитарном акцијом “Блиц“ фондације. 
Сређено је око 500 метара квадратних 
простора, тако да сада Одељење 
гинекологије располаже са 25 кревета у 8 
савремено и лепо уређених болесничких 
соба, са 5 санитарних чворова, новим 
тоалетима и туш кабинама и трпезаријом. 

-Фондација „Блиц“ је доказ како ствари 
могу да се мењају, нагласио је министар 
Лончар захваливши се Фондацији и Јелени 
Дракулић Петровић која је дала приоритет 
вршачкој Болници. Имала је право, јер овде 
је заиста било великих проблема. Урадили 
су велику ствар, а ми подржавамо овакве 
конкретне ствари, које се виде, нису празне 
приче. Овде видите одлично сређене собе, 
опремљене санитарне чворове,амбуланте, 
просторије за сестре, лекаре, то је нешто 
што ће овде остати. Наставићемо заједно да 
радимо, да се договарамо, да проналазимо 
људе добре воље који желе да помогну и 
тако ћемо учинити срећним и пацијенте и 
здравствене раднике. 

Министар је подсетио да је ово Недеља 
превенције карцинома грлића материце, 
нагласио да је лош одзив жена у овом 
реиону, да не одлазе на превентивне 
прегледе, и позвао их да више брину о свом 
здрављу. 

-Ово је, пре свега, улагање у здравље 
наших супруга, мајки, бака, наше деце, и 
то је димензија која је много већа од самог 
улагања, закључио је доц. др Зоран Гојковић, 
покрајински секретар за здравство, 
похваливши активности „Блиц“ фондације. 
Покрајинска Влада је, у току прошле године, 
у Општу болницу Вршац инвестирала 24 
милиона динара и ми можемо већ сада да 
наговестимо да ће пројекат породилишта 
у Вршцу, такође бити финансиран из 
средстава покрајинског буџета, то смо 
договорили данас. Такође, пар месеци у 

назад, интензивно се ради на решавању 
других горућих инфраструктурних 
проблема у овој установи. 

 Јелена Дракулић Петровић истакла је, у 
име”Блиц“ фондације, да је ова компанија 
друштвено одговорна и да је уочила 
све проблем на Одељењу гинекологије, 
од болничких соба, лоших санитарних 
чворова, до проблема изолације који је 
отклоњен заменом нових прозора. 

- „Блиц“ фондација се профилисала 
за бригу према деци, бринула о деци, 
њиховом здрављу, условима живота, 
а брига за децу је брига за мајке, жене 
и породицу и зато смо данас овде 
да отворимо обновљено Одељење 
гинекологије Болнице у Вршцу, нагласила 
је Дракулић Петровић. Пацијенткиње 
могу сада да се лече у условима достојним 

човека на овом, како смо малочас чули, пре 
3 и по године затвореном одељењу. Желим 
да се захвалим пре свега донаторима, 
без којих све ово не би било могуће, свим 
људима добре воље, читаоцима „Блица“, 
као и Министарству здравља, Граду Вршцу, 
покрајинској Влади која нам је дала огромну 
логистичку помоћ. 

Захваливши се „Блиц“ фондацији у 
име запослениих, али и задовољних 
пацијенткиња, директор др Данило 
Митровић је рекао да би било добро да 
има што мање оболелих жена, да све оне 
буду доброг здравља и додао да је веома 
поносан што ће се болеснице од сада овде 
лечити у много бољим условима. Он је 
подсетио да овдашњој Болници гравитира 
више од 100.000 грађана из Вршца и 
околних општина Бела Црква, Алибунар и 
Пландиште. 

Ј.Е.

СРЕДСТВИМА САКУПЉЕНИМ ХУМАНИТАРНОМ АКЦИОМ „БЛИЦ“ ФОНДАЦИЈЕ 

РЕНОВИРАНО ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКО ОДЕЉЕЊЕ
-У комплетну реконструкцију Одељења гинекологије уложено око 13 милиона динара сакупљених хуманитарном акцијом “Блиц“ фондације 

- Уређено око 500 метара квадратних простора - Сада Одељење гинекологије располаже са 25 кревета у 8 уређених болесничких соба, са 5 
санитарних чворова, новим тоалетима и туш кабинама и трпезаријом - 

Сходно новој организацији посла, 
а по налогу Министарства здравља 
Републике Србије, Институт за 
трансфузију крви у Новом Саду, током 
2018. године, полако преузима све 
војвођанске центре добровољног 
давања крви. Прикупљање драгоцене 
течности од сада врши Завод за 
трансфузију крви Војводине чије 
екипе обилазе градове и општине у 
Покрајини и сакупљају крв директно 
од добровољних давалаца. Тако да, 
од почетка ове године, Служба за 
транфузију крви и крвних продуката 
Опште болнице Вршац не преузима 
више крв од добровољних давалаца. 

Према распореду обиласка 
терена, екипа Завода за трансфузију 
крви Војводине организовала је 

прву овогодишњу акцију у Вршцу, 
29. јануара. Организатори су били 
задовољни одзивом грађана. 

Прикупљена крв односи се у 
Завод за трансфузију крви Војводине, 
где се испитује, контролише, 
прерађује у крвне продукте и потом 
прослеђује здравственим установама 
у Покрајини. Примаран циљ новог 
система рада је да се заштите 
пацијенти који добијају трансфузију 
и да крв буде здрава и испитана 
на присуство бактерија, вируса и 
осталих проузроковача болести. 

- У свим тим центрима у 
Војводини до сада се пола крви, у 
принципу, преузимало на терену, а 
пола у самим заводима, објашњава др 
Здравко Гулан, Завод за трансфузију 

крви Војводине. Сада се ствар мало 
компликује. Наше екипе долазиће 
једном или два пута у Вршац и 
сигурно да није баш тако једноставно 
да тог момента дођу сви добровољни 
даваоци који би хтели да дају крв. 

Према речима др Гулана, 
све здравствене установе биће 
опремљене довољном количином 
крви која ће им се достављати једном 
недељно, а уколико постоји потреба 
за већим количинама, то ће се 
благовремено испоштовати. 

Крви тренутно има довољно 
за потребе свих војвођанских 
здравствених установа, као и вршачке 
Опште болнице којој је екипа Завода 
за трансфузију крви Војводине донела 
одређену количину драгоцене 
течности приликом доласка на прву 
овогодишњу акцију сакупљања крви 
од добровољних давалаца. 

Др Гулан је позвао све хумане људе 
да наставе да добровољно дају крв 
јер се она сада не сакупља само за 
новосадске болнице и клинике, како 
су почеле да круже приче које су 
тотално неистините. Гулан је изричит 
да је овај начин сакупљања течности 
која живот значи бољи јер гарантује 
исправност крви и максимална је 
заштита за пацијенте који је добијају 
трансфузијом јер се врши комплетна 
контрола крви. Он наглашава да ће 
добровољни даваоци крви у Вршцу 

бити правовремено обавештени када 
ће екипе Завода за трансфузију крви 
Војводине поново доћи овде и када 
ће бити наредна акција прикупљања 
крви. 

Ј.Е. 

ОД НОВЕ ГОДИНЕ УСПОСТАВЉЕН НОВИ СИСТЕМ РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 

ЕКИПЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ПРИКУПЉАЈУ КРВ НА ТЕРЕНУ 

ВРШАЦ, БРАНА ЗА 
ЕПИДЕМИЈУ МАЛИХ БОГИЊА 

Др Златибор Лончар, министар 
здравља у Влади Републике 
Србије, похвалио је ангажовање 
вршачких здравствених радника 
који су указали на значај 
вакцинације и нагласио да је 
проценат обухвата вакцинацијом 
овде 95- 96 одсто, што је учинило 
да овај регион буде брана да 
се епидемија малих богињане 
пренесе у централну Србију. 
Министар је подсетио да је у 
Румунији регистровано 10.000 
оболелих од малих богиња,а у 
Бугарској 5.000. 



ПЕТАК • 2. фебруар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 33
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суфинансира Скупштина Града Вршца

Настављајући већ више година устаљени 
леп гест даривања прворођене бебе у новој 
години у вршачком Породилишту, Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца, и 
Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за здравство и социјалну заштиту, 
обишле су избиштанску породицу Зеленков. 
Наиме, Драгана и Јован Зеленков добили су 
малог Матеју, који је рођен 3. јануара, прва 
беба која је угледала свет у 2018. години 
у Породилишту Опште болнице Вршац. 
Представнице Града однеле су дарове 
прворођеној беби. 

- Град Вршац је издвојио 50.000 динара за 
малог Матеју, нагласила је градоначелница 
Митровић. Реч је о ваучеру намењеном 
за куповину беби опреме. Град је, такође, 
малом Матеји поклонио и ауто седиште. 
Осим упознавања са малим Матејом и 
његовом породицом, ова наша посета 
уједно је прилика да сазнамо шта је то 
што је потребно нашим суграђанима 
који живе на селу. Посебно када је реч о 
младим људима, који су, баш као Драгана 
и Јован, одлучили да остану на селу и да се 
баве пољопривредном. Наш задатак је да 

створимо што боље услове за живот свих 
грађана, како у селу, тако и у граду, и тако 
омогућимо бољу будућност младима и 
њиховој деци. 

Татјана Николић је истакла да ће ресор 
социјалне заштите Града Вршца наставити 
да помаже спроводећи све мере активне 
популационе политике. Николићева је 
подсетила да пошто мали Матеја има 
старијег брата Димитрија, Драгана и Јован 
могу да се пријаве како би остварили право 
на родитељски додатак за друго дете. 

У акцији даривања прворођене бебе и 
ове године учествовала је Златара „Боби“ 
која је малом Матеји поклонила дукат. 

Родитељи су се захвалили 
градоначелници и чланици Већа на 
даровима које су донеле њиховом млађем 
сину, а који ће им бити од велике помоћи, и 
похвалили овај леп гест који Вршац негује. 

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ ДАРИВАЊА ПРВОРОЂЕНЕ БЕБЕ 

ПОКЛОНИ ЗА МАЛОГ МАТЕЈУ 

Обележавајући школску славу 
Светог Саву, у конгресно-музичкој 
дворани Центра Миленијум 
уприличена је светосавска академија 
чији је домаћин ове године била 
ОШ „Олга Петров Радишић“. Том 
приликом заменица председника 
Скупштине Града Вршца Андријана 
Максимовић уручила је Награду 
“Никола Брашован” овогодишњим 
добитницама професоркама Јадранки 
Ћулум и Оливери Михајловски. 

Светосавској академији 
присуствовали су бројни гости, 
представници градске власти, 
основних и средњих школа, родитељи 
и ђаци. Присутне је поздравио 
домаћин прославе, директор ОШ 
“Олга Петров Радишић“ Јонел Буга, 
а школску славу просветарима и 
ученицима честитао је и Његово 
преосвештенство владика банатски 
господин Никанор подсетивши 
на значај овог српског светитеља 
и утемељивача духовности и 

образовања нашег народа. 
-Уочи дана духовности народа 

српског поздрављам вас у име Града 
Вршца, као и своје лично име, рекла је 
градоначелница Драгана Митровић 
придружујући се честиткама. Свети 
Сава је научио српски народ шта су 
то љубав, праштање, истинољубље. 
Професори, наставници, учитељи 
и сви остали просветни радници, 
данас за вас, у име Града, имам једну 
посебну поруку: “Научимо наше 
младе генерације како да се понашају, 
како да воле, цене и поштују знање, 
баш као што је томе наш просветитељ 

научио свој народ“. Научимо их да је 
знање од злата вредније, научимо 
их да поштују и да воле и пружимо 
им подршку да постану добри, 
образовани и одговорни људи. Само 
на тај начин, ми ћемо са поносом рећи 
да смо успешно завршили свој посао 
који нам је наш српски просветитељ у 
аманет оставио. 

Градоначелница Митровић је 
честитала овогодишњим лауреатима 
додељену им награду и пожелела 
још много успеха у даљем раду, а 
просветарима и њиховим ђацима 
четитала школску славу Светог Саву. 

Награду “Никола Брашован” 
додељује Град Вршац најбољим 
просветним радницима са територије 

Града који су постигли значајна 
достигнућа у васпитно-образовном 
раду. 

-Велика је част бити добитник 
овог изузетног признања, рекла 
је Јадранка Ћулум захваливши се 
на признању. Добила сам бројне 
књижевне награде, али ово је заиста 
посебна. То је признање за професију 
којом се бавим, за посао који волим 
и радим срцем. Захваљујем се својим 
колегама из Школе „Младост“ који су 
ме предложили за ову награду и који 
су увек били дивни сараданици, а без 
добре сарадње нема ни резултата и 

успеха. Хвала мојој дивној мајци, која 
је остала и била вечита инспирација за 
сва моја књижевна надахнућа. Једино 
што је мерљиво у нашем трајању јесу 
путокази које остављамо, а моји су 
путокази у успесима мојих ђака, у 
мојим књигама, песмама. 

Професорка Ћулум се захвалила 
и својим ученицима, присутнима 
који су поделили са њом овај важан 
тренутак и поручила свима да живе и 
граде своје снове. 

Професорка Оливера Михајловски 
се захвалила својим колегама, 
ђацима, директорима и родитељима, 
без којих ова награда не би дошла у 
њене руке и додала: 

-Позив просветног радника за 

мене је најлепши позив. Не постоји 
ништа лепше него кад уђете у школу, 
а у њој све врви од младости, лепоте 
и позитивне енергије. Већ то је 
довољно да свој радни дан почнете 
са осмехом. Јер, будите сигурни, 
добићете много више за узврат. Бити 
професор, наставник, учитељ није 
лако, то се звање стиче са пуно труда 
који никада не престаје. Увек ћемо 
бити уз наше ученике, јер ми смо 
њихови наставници. 

Након уручења признања, 
ученици ОШ „Олга Петров Радишић“ 
приредили су богат културно-
уметнички програм, подсетили на 
лик и дело српског просветитеља и 
показали шта су све научили са својим 
наставницима и учитељима. 

Ј.Е. 

Јадранка Ћулум је професорка 
српског језика и књижевности у 
Основној школи “Младост”. Постала 
је изузетан професор што потврђује 
одличан однос са ђацима који је 
поштују и воле. Њени су ученици на 
бројним такмичењима остварили 
одличне резултате. Јадранка 
Ћулум има и богат књижевни опус. 
Објавила је девет ауторских збирки 
песама. У школи води рецитаторску и 
литерарну секцију, са својим ђацима 
осваја бројне награде, а може се 
похвалити и тиме да су две ученице 
и саме издале своје прве збирке 
песама, уз Јадранкино менторство. 
Покренула је и Фестивал дечје 
поезије “Дете песнику” који је 
подржало ресорно Министарство. 
Сарадница је часописа “Витез” 
и уредница школског часописа 
“Вртешка”. Учесница је бројних 
фестивала међу којима је и “Витезово 
пролеће”. Добитница је бројних 
награда и признања, и чланица 
Удружења књижевника Србије, 
Удружења књижевника Републике 
Српске, Вршачког књижевног клуба, 
Удружења књижевника у отаџбини 
у расејању и вршачког Хора 
“Распевани професори”. 

НА СВЕТОСАВСКОЈ АКАДЕМИЈИ УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“ 

ЛАУРЕАТИ ЈАДРАНКА ЋУЛУМ И ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВСКИ 
-Професорке Јадранка Ћулум и Оливера Михајловски добитнице су овогодишње награде “Никола Брашован” која се додељује просветним радницима- 

Оливера Михајловски је 
професорка економске групе 
предмета у Хемијско-медицинској 
школи. Током своје богате и успешне 
професорске каријере изградила је 
изузетан однос са својим ученицима 
који на бројним такмичењима 
остварују одличне резултате. Њени 
радови (конкурс Креативна школа) 
уврштени су у базу знања коју 
користе наставници широм Србије. 
Ауторка је бројних пројеката међу 
којима су пројекат за Академију 
школа Централне Европе, Зелена 
учионица и ауторка је два циклуса 
међународног квиза “Знањем до 
знања”. Оливера Михајловски 
је координаторка Ученичког 
парламента са којим је основала и 
ХМШ театар. Њени ђаци су учесници 
бројних такмичења и победници 
Пословног изазова 2016. у коме су 
учествовали и на регионалном и 
на националном нивоу, освојивши 
Прву награду за најбољи тимски рад 
у финалном такмичењу Пословни 
изазов Југоисточне Европе. 
Професорка Михајловски са својим 
ђацима оснива ученичке компаније 
са којима учествује на такмичењима 
у земљи и иностранству бележећи 
одличе резултате. Чланица је 
тима за заштиту од насиља, а до 
2008. године до данас је ментор 
ученицима ромске националности. 
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Енолошка станица из 

Вршца има традицију 
дугу 85 година. 
Основана је далеке 1933. 
године ради “вршења 
анализа и испитивања 
у сврху контроле вина 
и других производа од 
грожђа, као и енолошких 
средстава и тумачења 
резултата, сходно закону 
о вину и Правилнику 
за његово извршење.” 
Данас је то институција 
у власништву Владе 
Републике Србије коју од 
21. августа 2017. године 
води директор Ненад 
Барош. По преузимању 
дужности Барош је у 
Енолошкој станици 
затекао проблеме и 
пословни губитак у 
износу од око 500.000 
евра. У интервјуу 
за “Вршачку кулу” 
директор Енолошке 
станице говорио је о 
затеченом стању, о 
проблемима са којима 
су се запослени суочили 
током прошле године, 
о превазилажењу 
потешкоћа и плановима 
за 2018. годину.

Какву сте ситуацију затекли 
у Енолошкој станици на почетку 
свог директорског мандата?

- У моменту преузимања 
дужности оно што сам затекао 
били су, нажалост, проблеми 
и пословни губитак који није 
био мали, износио је oко пола 
милиона евра. Тај губитак, стваран 
претходних година, покриван 
је из нераспоређене добити, а 
ликвидност из средстава депозита 
отворених код пословних банака, 
односно зарађеног у годинама 
када је Енолошка станица била 
једна од најуспешнијих вршачких 
фирми.  По преузимању дужности, 
на рачунима поменутих депозита, 
средстава више није било. У 
2016. години пословни губитак 
је износио преко 13 милиона 
динара, а од момента мог 
именовања у августу месецу он 
је већ износио око 9 милиона 
динара. Наставком оваквог 
тренда, губитак у 2017. години био 

би већи него у 2016. години. Исто 
тако, у односу на затечен обим 
пословања констатован је и вишак 
запослених. 

Шта је то конкретно значило? 
Какве сте кораке предузели?

- Имајући у виду напред 
изнето, у договору са својим 
сарадницима предузели смо 
мере управљања перформансама 
у кризним ситуацијама, које су 
подразумевале реинжењеринг 
пословања и управљање 
помоћу циљева.  Ови модели, 
између осталог подразумевају 
прерасподелу радне снаге са 
акцентом на повећање, односно 
обезбеђивање већег обима посла 
као и утврђивање преломних 
тачака обима и вредности 
пословања. Поред ових, предузет 
је и низ других захвата који су 
одмах дали очекиване резултате. 
Успели смо да обезбедимо готово 
пуну упосленост капацитета и 
ликвидност првог реда. Пословни 
губитак у 2017. години успели смо 
да сведемо на 6,5 милиона динара 
што значи да је преполовљен 
у односу на губитак који би 
засигурно био остварен да нисмо 
предузели наведене мере, а који 
би износио преко 13 милиона. 

Посебно смо поносни што смо се 
у тим кризним моментима водили 
политиком пословања која је 
економски оправдана и социјално 
одговорна без отпуштања 
иједног запосленог. Наравно, 
заслуге за тај успех, остварен у 
кратком временском периоду, 
припадају свим запосленима који 
су изузетно озбиљно схватили 
ситуацију у којој смо се нашли. 

Који су разлози за несклад 
у приходима које је Енолошка 
станица остваривала  80-их и 90-
их година у односу на период од 
последњих неколико година?

- Не бих се толико освртао 
на период у претходним 
деценијама, јер је проблем у 
пословању Енолошке станице 
настао у периоду последњих пет 
– шест година. Енолошка станица 
имала је периоде веома доброг 
пословања, међутим, у горе 
наведеном периоду дошло је до 
значајног смањења државних 
узорака који се добијају од 
Министарства пољопривреде и 
Министарства здравља кроз рад 
фитосанитарних и санитарних 
инспекција.  У периоду када је 
Енолошка станица постизала 
изванредне резултате и била 
једна од најјачих фирми у граду, 
по платама јача чак и од гиганта 
какав је Хемофарм, на тржишту 
је пословало свега неколико 
лабораторија. Међу њима је била 
и Енолошка станица и практично 
сви узорци, што државни, што 
приватни, делио је мали број 
лабораторија, па је самим тим и 
обим посла био већи. У последњим 
годинама многи су препознали 
интерес у бављењу овом врстом 
посла, што је за резултат имало 
појаву неколико десетина 
референтних лабораторија у 
приватном власништву које 
се могу похвалити изузетном 
опремљеношћу и које су и више 
него конкурентне на тржишту. 
Распадом некадашње државе 
сужено је и тржиште, али оно 
што је још важније, у претходних 
неколико година донети су 
прописи којима је лимитиран број 
државних узорака. Интересантно 
је да су некада државни узорци 
у Енолошкој станици чинили 80 
одсто анализираних узорака, 
док је данас ситуација обрнута. 
Свега 20 % су државни узорци а 
80 одсто анализираних узорака 

чине ткз. Комерцијални узорци. 
Дакле прописи у приличној мери 
спутавају у пословању не само 
Енолошку станицу већ и остале 
државне лабораторије.

У каквом је конкретно 
правном положају Енолошка 
станица?

- Енолошка станица је 100% 
у власништву Републике Србије, 
али у доста чудној ситуацији што 
се тиче правне структуре. Није 
јавно предузеће већ друштво 
са ограниченом одговорношћу 
које је у власништву државе. На 
тај начин подлежемо и Закону 
о јавним предузећима и Закону 
о привредним друштвима и 
оптерећују нас све лоше стране 
и једног и другог закона. По 
тренутно важећим прописима 
у Републици Србији постоји 
обавеза да уплаћујемо 10% од 
зарада запослених  у републички 
буџет. На тај начин смо у 
подређеном положају у односу на 
приватне лабораторије. Сем тога, 
државне установе попут завода, 
института којима лабораторијска 
анализа није примарна делатност, 
препознале су финансијски 
моменат који је могуће остварити 
приликом анализирања 
одређених производа. Оно што 
нас и у односу на њих чини мање 
конкуретним је то што они имају 
обезбеђен посао, обезбеђене 
зараде и регулисане трошкове 

енергије, амортизације, реагенаса 
и хемикалија. 

Како успевате да 
превазиђете потешкоће са 
којима се суочавате у таквој 
конкуренцији?

- Пре свега поштеним односом 
према послу. Код нас се анализира 
сваки узорак понаособ где нам је 
квалитет анализе и исправност 
добијених резултата на првом 
месту. Имамо велики број 
стручних кадрова који су познати 
у целој Србији па и шире, имамо 
оцењиваче који се налазе у саставу 
Акредитационог тела Србије, као 
највећег тела у овој области. Уз 
дугу традицију, надалеко познато 
пословно име и предан рад то 
је нешто што Енолошку станицу 
чини препознатљивом код наших 
комитената. 

Шта планирате у 2018. 
години? 

- Пре свега, неприхватљиво 
и неодговорно управљање 
јавним средствима које је 
за резултат имало стварање 
пословног губитка, у будуће 
нећемо дозволити.  У овој години 
пројектовали смо  улазак у сферу 

позитивног пословања у висини 
од 5 милиона динара, уз адекватно 
улагање у опрему и кадрове као и 
наставак тренда повећања обима 
пословања.  

Познато је да поред функције 
директора обављате и веома 
захтевну функцију председника 
скупштине града Вршца. Како 
успевате да ускладите све 
обавезе и професионално 
одговорите на радне задатке?

Желим да истакнем да 
сам веома поносан што ме 
је одборничка група Српске 
напредне странке предложила, 
а скупштинска већина изгласала 
на место председника скупштине 
града Вршца, функцију коју 
обављам волонтерски. Засигурно 
је да оба места изискују изузетну 
посвећеност, да доносе велики 
обим обавеза, али уз добру 
организацију, квалитетне 
сараднике и изражену жељу за 
доприносом у борби за боље 
сутра, успевам да одговорим 
на све изазове и свакодневне 
задатке.  

Б. Јосимов

НЕНАД БАРОШ, ДИРЕКТОР ЕНОЛОШКЕ СТАНИЦЕ ВРШАЦ

СТРУЧНИ КАДАР, ТРАДИЦИЈА И 
ПРЕДАН РАД - ПОНОС УСТАНОВЕ

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА - ПРИЛИКА ЗА 
ЕНОЛОШКУ СТАНИЦУ

Директор Енолошке станице Ненад Барош 
рекао је да је врло интересантна изјава министра 
пољопривреде Бранислава Недимовића у вези 
оснивања Националне лабораторије за млеко и 
Националне лабораторије за испитивање хране. 
Те две лабораторије бавиће се суперанализама 
и провераваће резултате испитивања других 
лабораторија, а што је веома добро решење ресорног 
министра у смислу увођења реда у ову област.

 - Енолошка станица има капацитете, кадрове, 
традицију, дакле све оно што је потребно да буде 
партнер Националној лабораторији за испитивање 
хране, и на крају крајева, власништво је Републике 
Србије. Моја идеја је да држава део послова 
суперанализе узорака хране повери Енолошкој 
станици.

СЈЕНИЧКИ СИР СЕРТИФИКОВАН У ЕНОЛОШКОЈ СТАНИЦИ

Руководилац одељења за инструментална 
испитивања Саша Попов, један од најеминентнијих 
стручњака из ове области у Србији, објаснио је која 
се испитивања раде у микробиолошкој , физичко-
хемијској и инструменталној лабораторији Енолошке 
станице. 

- Лабораторије су акредитоване према тренутно 
важећем стандарду 17025. У њима се врше испитивања 
животних намирница биљног порекла, вина, јаких 
алкохолних пића, природне минералне воде, адитива, 
арома, хране за животиње, као и предмета опште 
употребе. Енолошка станица у свом саставу има тело 
које се бави сертификацијом производа са географским 
пореклом.

- Домаћи произвођачи имају могућност да у 
Енолошкој станици сертификују свој производ и да га 
географски заштите. То се пре свега односи на вино, али 
и на сву храну која се конзумира од стране потрошача, 
каже Попов. 

У Енолошкој станици Вршац издат је сертификат о 
географском пореклу брендовима као што су сјенички 
сир и сјеничко јагњеће месо, док је у завршној фази 
поступак издавања сертифаката пиротском качкаваљу.
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Где почиње Ваш живот?
-Ја сам рођен 4. октобра 1938, у селу 

Шошиће, општина Брус, од оца Станимира и 
мајке Косане. Била је то сељачка породица 
у којој су живели отац и двојица браће, 
било нас је укупно 15 у кући. Био је ред и 
мир, слога. Када се заратило, 1941, када су 
у јесен, у октобру, Бугари дошли одоздо уз 
Расину, попалили су сва села, па и наше. Кад 
су дошли, у кући смо остали само моја мајка, 
стрина и ја. Био сам трогодишњи дечак. 
Бугари су упалили кућу, гумно са сламом и 
бурад са ракијом. Отели су ме из мајчиног 
наручја и бацили у ту огромну ватру која се 
створила у дворишту, у ту упаљену сламу. 
Мајка сирота утрчи у ватру, узме ме, запали 
јој се одећа. Бугари ме поново зграбише, 
бацише ме опет у ватру. Стрина ме извуче 
из пламена и успе да побегне док су Бугари 
тукли моју мајку пушкама и кундацима. Ту 
су је и убили. Тако сам мали остао без мајке, 
једва је памтим. Отац је био у армији и остао 
је са партизанима до краја рата. 

После рата отац је добио колонизацију, 
морао је да се ожени и тако смо ми дошли 
у Вршац, 1947. Овде смо стигли 14. маја, мој 
отац, маћеха Милена, звали су је Мија, моја 
баба Катарина - Ката (рођена је 1866. а умрла 
је 1969. у 104. години) и ја. Добили смо кућу 
у Сарајевској 10. Колонизацију су давали на 
сваког члана по једна соба. Те швапске куће 
биле су у низу, највећа просторија до улице 
и ишло се из собе у собу. Ја сам био јединац, 
међутим, моја маћеха са оцем роди још 3 
сина и ћерку: Ратомира, Миленка званог 
Стампи (возио је директора у „Вршачким 
виноградима“), Драгана и Зорицу. Баба и 
ја смо били вишак у тој фамилији. Маћеха 
нас је малтретирала, тукла је и мене и бабу. 
У колонизацији смо добили и 8 ланаца 
земље, заједно са ланцом винограда. Ја сам 
морао све да радим. Те 1947. пошао сам у 
1. разред у „Вук Караџић“ школу и завршио 
сам 4 разреда. Од 1. априла до 1. новембра 
ишао сам бос у школу, у једном џемперу 
који ми је иштрикала сестра од стрица и 
панталонама од сукна које ми је сашио 
стриц. У томе сам завршио сва 4 разреда. 
Маћеха ми није дала да идем даље у школу, 
јер морао сам да радим.Исписала ме је 
и са ковачког заната на који сам кренуо. 
Отац је био неписмен, али вредан, миран 
човек, тако да га је маћеха узела под своје 
и газдовала и са њим. Шта је она рекла, то 
је отац радио. Ја сам, као дете, радио све и 
свашта. И косио сам, и учествовао у градњи 
вршачког млина (ручно смо мешали бетон, 
носили га трагачима). Вршачко језеро 

смо копали ручно ашовима, радио сам са 
дрвеним колицима као дете. На крају, нисам 
више могао да издржим тај маћехин терор, 
запослио сам се у „Вршачким виноградима“ 
кад сам напунио 16 година, 1954. Пре тога 
сам радио као сезонац. 

Шта сте радили у „Виноградима“?
-Радио сам у прпоришту, производили 

смо калеме за винограде. Зими смо учили 
да калемимо. Лозу смо паковали у дрвене 
сандуке са пиљевином, кад у пролеће 
пролиста, садили смо је на десној страни 
Магарећег брега да се лоза ожили, па се 
тек следеће године садила се на правом 
месту, у винограду. Ту сам радио до 26. 
марта 1956. Онда сам се добровољно 
пријавио за војску, 3 године пре рока, само 
да побегнем од маћехиног терора. Кад сам 
дошао на регрутацију, чудили су се што се 
тако рано пријављујем за војску. Е, ту сам 
први пут слагао. Кад су ме питали да ли 
родитељи знају, рекао сам да отац зна, а да 
мајку немам. Пошле су ми сузе. Командант 
Ганчевић ме је помиловао по коси, одмах 
је схватио да бежим од маћехиног терора. 
Тако сам отишао сам у Ловран (Хрватска), у 
школу везе. После 10 дана, маћеха избаци 
на улицу моју бабу, сазнао сам тек кад сам 
дошао на прво одсуство. Срећа, бабу су 
прихватили Пера и Ивка Стопић. Остала је 
код њих 3 године док се нисам вратио из 
армије.

Иначе, пре и после војске ишао сам у 
вечерњу школу и успео да завршим Вишу 

пољопривредну. У међувремену су ме 
примили и у Савез комуниста, 7. новембра 
1955. Покојни Дика Јокановић је био 
најстарији, а ја најмлађи члан.  Пошто сам 
био члан Савеза комуниста, у војсци добијам 
прекоманду на Брионе, у морнаричку 
гарду. У армији сам напредовао од десетара 
до млађег водника. Молили су ме да се 
активирам, али одбио сам. Нисам могао 
да оставим баку. Из армије сам се вратио 
у војничкој униформи, нисам имао ко да 
ми пошаље цивилно одело. За 3 године 
војске од маћехе сам добио 2 оне жуте 
банке. Када сам дошао у Вршац, запослио 
сам се у Ливници недељу дана, да зарадим 
радничко одело и да вратим униформу на 
Брионе. 

Како сте се снашли за посао после 
војске?

-Посла није било. Радио сам по члану 18. 
два месеца на кувању битумена за калупе у 

„Зениту“. Онда ме је покојни Милан Ђурић 
запослио у комунално да чистим улице, 
да садим цвеће по парку. А, ја момак, тек 
дошао из армије. Али, шта ћу, морао сам 
да радим. „Вршачки виногради“ ме шаљу у 
Зеницу за шефа стоваришта. Нисам могао да 
прихватим због бабе. Узео сам је код себе и 
бринуо о њој до њене смрти, до 104. године. 
Онда ме 1. 9. 1959. приме на конкурс за 
ложача у ложионици, на железници. Ту сам 
провео цео радни век, до 1. децембра 1994. 
Из ложионице сам прешао у саобраћај, на 
Железничку станицу, 1961, као станични 
радник. Напредовао сам корак по корак. 
Полагао сам за маневристу, скретничара, 
за кондуктера, возовођу, па на крају за 
надзорника скретница. То је одговоран 
посао, и одатле сам и отишао у пензију, са 41 
годином стажа, 1994. Променио сам сва та 
радна места. Био сам активан и у Синдикату 
и партијској организацији. Тако сам 1965. 
био председник Синдиката на Станици, па 
ме изаберу и за председника Синдикалног 
одбора саобраћаја и везе за Јужни Банат. 
Успео сам да обезбедим и решим 36 
стамбених проблема у Железници Вршац, 
1968. 

И као пензионер били сте друштвено 
активни. Где?

-У пензију сам отишао са 57 година 
и онда сам се учланио у Удружење 
пензионера. Председник је био Душко 
Јованчић, благајница је била покојна баба 
Дара, Боса је била шеф рачуноводства, а 
Рада картотекарка. Миле Жунац је држао 
бифе, локал су му издали инвалиди рада. 
После је одустао, имао је већи трошак него 
зараду. Плаћао је струју за целу зграду, 
инвалидима кафе о свом трошку... Биле су 
тада 3 управе: пензионера, инвалида рада 
и дома. Гледам, у великој сали нема зими 
грејања, прокишњава, људи незадовољни, 
много пропуста, стално нека неслагања... 
Ја сам научио на ред на Железници, 
већа дисциплина него у војсци. Тако се 
ми договоримо и, уз дозволу и подршку 
тадашње председнице Општине др Драгице 
Станојловић и Рене Аћимовића,  директора 
ПИО у Вршцу, изаберемо ново руководство, 

ИНТЕРВЈУ

МИЛУТИН СИНЂЕЛИЋ, ЖЕЛЕЗНИЧАР У ПЕНЗИЈИ, 23 ГОДИНЕ АКТИВАН У УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА, 16 ГОДИНА НА ФУНКЦИЈИ ПРЕДСЕДНИКА: 

ВАЖНО ЈЕ ДА СЕ ЧОВЕК НИКАД У ЖИВОТУ НЕ ПРЕДАЈЕ-

Тешко се живело. Радио сам све и свашта. Али, никада се нисам предавао, ишао сам даље. Човек мора да буде упоран, поштен и радан. -

Милутин Синђелић, Вршчанима познатији као Синђа, 
дошао је у ову нашу банатску варош као дечак, 1947. са 
колонизацијом. У родним Шошићима изгубио је мајку 

за време рата, једва да је се и сећа. Његово тешко детињство 
наставља се и у Вршцу. Маћеха га је исписала из школе, јер 
је морао да ради. Милутин и његова бака били су вишак у 
фамилији коју је отац основао поново се оженивши. Али, Синђа 
је био упоран, вредан и радан и никада није одустајао. Радио 
је даноноћно да својој породици и себи обезбеди леп и срећан 
живот. 
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1997. Мене предложе за председника и од 
тада па све до јануара 2014. године био сам 
председник, 4 мандата, пуних 16 година. 

Да ли сте урадили нешто значајно за 
пензионере током тог времена?

-У то време је реновирана зграда, део 
који припада пензионерима. Прозори 
су били као на радионицама, заменили 
смо нове. Покрио сам зграду металном 
конструкцијом и службени део, и велику 
салу. Промењен је и патос у великој 
сали, обновио сам цео инвентар у Дому 
пензионера. Кад сам ја дошао у пензионере, 
била су уписана 102 члана, а свега 5 је било 
осигурано животним осигурањем. На крају 
мог мандата, предао сам 8.182 члана и 2.686 
је било осигурано код ДДОР-а. Имали смо 
контакте са 46 пензионерских организација, 
међусобно смо се посећивали, дружили. 
Организовао сам шаховски турнир у свих 8 
јужнобанатских општина, 1998. То се и данас 
ради. Покојни Раца је био дугогодишњи 
председник нашег Шаховског клуба. Био 
је врло активан. Радило је Културно - 
уметничко друштво, Актив жена, фолклор 
је био код инвалида рада. 

Инвалидима рада сам понудио да се 

удружимо, али нисам успео. Кад неће да се 
удружимо, избацио сам их напоље, 1998. 
Имали су своје просторије у Змај Јовиној 
улици, код Црвеног крста и издавали су их 
под кирију, а код нас су бадава становали 
и још газдовали. Јован Кркобабић, тада 
председник Савеза пензионера Србије, и 
ја били смо заједно у Извршном одбору у 
Новом Саду, и када је он све то чуо, рекао 
ми је: “Слободно.“ А, ја се сећам када се 
рушио цео кварт преко од Поште, 1979, 
Удружење пензионера је имало тада своје 
просторије у број 15, преко од Поште, па 
су онда потписали уговор да ће да дају 
своје просторије и да добију нове у Жарка 
Зрењанина, где су пензионери сад. Договор 
је био и да Савез инвалида рада уступи своје 
просторије Црвеном крсту, да би добио у 
Жарка Зрењанина. Удружење пензионера 
је остало без својих просторија преко од 
Поште, међутим,  инвалиди рада дали су 
само по једну просторију Савезу слепих 
и слабовидих и Савезу глувих и наглувих. 
Црвени крст није добио ништа, а инвалиди 
су задржали за себе ону десну страну. Тако 
да сам ја имао подршку и иселио инвалиде 
рада из Жарка Зрењанина. Покупили су нам 
сав инвентар, и бифе, и шанк, и преселили 
се у Стеријину, у двориште, преко од 
Културног центра. Морао сам поново да 
обнављам инвентар. 

Много сам се ангажовао код пензионера. 
Организовао сам игранке, имали смо свој 
оркестар. Ишли смо на излете у пролеће 
и у јесен, на бањско лечење свако о свом 
трошку, али пензионери су имали 10 одсто 
попуста и плаћали су на рате. Набављао сам 
све и свашта за наше чланове. Једно време 
била је криза за брашно, уље, детерџент...  
сналазио сам се, набављао и преко 
Црвеног крста, фондација, фирми. Сви смо 
се ангажовали да то размеравамо на по 2-3 
киле да буде за све чланове. Пензионери 
су чекали на ред. Редови су били од Вука 
Караџића до Дома. Све те намирнице, 
огревно дрво, све што смо набављали за 
наше чланове, било је по нижим ценама и 
плаћало се на рате. Једне године набавио 
сам 86 тона брашна преко Пензионог фонда 
Војводине и сви који су имали пензије испод 
15.000, добили су по џак од 25 кила брашна, 
по џак детерџента, 10 кг лука. Једнако 
смо снабдевали и пензионере у граду и 
у селима. Док сам био у пензионерима, 
оформио сам 9 месних организација по 
селима и све је функционисало. Али, и 
радило се, и ја и сви остали. 

Био сам и 12 година у Извршном 
одбору Савеза пензионера Војводине, 
а један мандат био сам потпредседника 
Савеза пензионера Војводине. Један сам 
мандат био члан Извршног одбора Савеза 
пензионера Србије и председник Комисије 
за именовање у том мандату. Свих 16 
година био сам делегат Скупштине Савеза 
пензионера Војводине и Србије. 

Када сте основали породицу?
-Оженио сам се 10. октобра 1959. године. 

Супруга ми се звала Радојка, умрла је, 
нажалост, у 54. години. Болешљива је била 
од прве године брака. Били смо заједно 34 
године. Имамо старијег сина Зорана, живи 
у Београду и у Вршцу, има двојицу синова. 
Мој старији унук зове се Горан, а млађи 
Милош. Радојка и ја смо имали још једног 
сина, Горана. Умро је млад, у 17. години. 
Добио је погрешну инјекцију у болници 
када је имао три и по године. У моменту су 
му се одузели и говор и ход. После годину и 
по дана је проговорио, али никад више није 
проходао. 

Када је умрла моја прва супруга Радојка, 

2003, после годину и по дана оженио сам 
се Станицом, Стана је зовемо. Да зло буде 
веће, и Стана се оболела, полупокретна је. 
Бринем се о њој, ту сам уз њу да помогнем, 
да олакшам колико могу. 

Шта је у животу важно?
-Важно је да се човек никад не предаје. 

Мора да буде упоран, поштен и радан. Од 
мене није било већег сиромаха на свету. 
Али, радио сам све и свашта. Нисам се 
предавао, ишао сам даље. Од када сам 
почео да радим на Железници, сваке године 

узимао сам на годину 5 ланаца земље и 
обрађивао. Радио сам пуно приватно, 
служио, помагао, и копао, и косио, и зидао 
сам, био сам и касапин. Знао сам да радим 
дан ноћ. Ако дању радим на железници, 
ноћу идем да косим, или у јесен да седем 
тулузину, није било трактора, радило се све 
ручно. Када сам обезбедио оних 36 плацева 
за железничаре, откупио сам и ја један и 
почео да зидам кућу у Филипа Вишњића. 
Уселили смо се 1971, али како¬? На бетон, 
само окречено бело, без струје, воду сам 
успео да уведем. Струју сам позајмљивао 
од комшије више од годину дана док нису 
изменили цео тај вод у Филипа Вишњића. 
Није било лако. Тешко се живело. Али, 
никада се нисам предавао!

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

По археолошкој карти Војводине коју 
је издало Историјско друштво у Новом 
Саду 1939. године, Маргита из неолитског 
доба (од 5000 до 3000 год, п.н.е) има 
појединачни налаз и археолошке налазе 
без временског одређења - реч је о 
хумкама. Феликс Милекер у Летопису 
општина подунавске области написао 
је да је између 1878. и 1901. године, 
приликом радова на прокопавању 
моравичког канала, ископан један 
мамутов костур од којег се више 
костију чува у вршачком музеју. Такође 
је написао да један брежуљак у атару 
називају „четајте“ што значи тврђава. У 
атару овог села на Обровачком пољу 
било је српско село „Обровац“ 1597. 

године које је као и Маргита припадало 
поседнику Гашпару Тоту. 

Родови познатог порекла 
Ердељановић су: Бирђан, Голубов, 
Дамјанов, Кокорин, Јованов, Угрин, 
Комердељ, Царани, Лазић, Мандић, 
Мијајловић, Брусић, Нецин, Николин и 
други. Све српске породице имале су 
кућну славу, а и код Срба и код Румуна, 
човек који је ушао у кућу морао је 
примити презиме и свеца.

Маргита нема споменика културе 
ни природних реткости. По времену 
настанка и архитектури издвајамо 
Српску православну и Румунску 
православну цркву, обе изграђене у 19. 
веку. Од споменика постоји само спомен 

– плоча посвећена борцима НОР-а на 
објекту железничке стражаре.

Маргита лежи на јужној граници 
језерско-лесне терасе, надморска 
висина је 81 м, а треба напоменути да се 
највиша надморска висина у општини 
(89,5м) налази у њеном атару, на потесу, 
„Визурин“. Атар Маргите је својим 
северним делом смештен на језерско-
лесној тераси, а јужним у Алибунарској 
депресији. Запажа се велика густина  
детаљне каналске мреже. Каналисана 
Моравица сече атар Маргите по пола 
- ова лутајућа река каналисана је 1864. 
године, а настаје од неколико потока у 
Румунији улива се у канал ДТД. Укупна 
дужина Моравице је 34 км, кроз Србију 

тече 18 км, а кроз општину Пландиште 
12км. Поред Моравице, атар Маргите 
ограничен је на југу Шулховим каналом, 
који је прокопан од 1860-1863. године. 
Његова укупна дужина је 13 км, а од 
тога на територији општине 8 км. У 
северозападном делу атара налази се 
корито реке Ројге чије је каналисање 
завршено 1942. године.

Маргита има правоугаони облик, 
правац пружања је југозапад-
североисток. По дужој оси Маргита је 
дугачка 1700 м, а широка 700 м. Све 
улице се секу под правим углом. Поред 
класичног типа панонске куће може се 
видети неколико новијих које одступају 
од овакве форме.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (40)
МАРГИТА (4)

- СЕНТ МАРГИТА - НАГИ МАРГИТА

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

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

На позив Интернационалног кластера 
РОВЕСТ у Румунији који је општина 
Пландиште добила посредством 
Конзулата Србије у Темишвару, 
делегација општине Пландиште коју је 
предводио Владан Младеновић, заменик 
председника Скупштине општине 
Пландиште, присуствовала је Европској 
регионалној конференцији Првог 
интернационалног кластера РОВЕСТ у 
Румунији која се одржавала од 17. до 19. 
јануара у Темишвару. 

Према речима организатора 
проф. Габријела Илин, председнице 
Кластера РОВЕСТ, конференција је била 
намењена становницима румунског и 
српског дела Баната  са жељом да се 
успоставе и учврсте прекограничне 
макроекономске везе. Имајући у виду 
да је отворен Други позив за Интерег 
програм прекограничне сарадње 
Румунија – Србија. 

Представници општине Пландиште 
су Конферцији присутвовали 19. јануара 
и пратили презентације са акцентом на 
јавне набавке. Предавачи који су врсни 
међународни и домаћи стручњаци 
и експерти у домену јавних набавки 

и менаџменту, говорили су на тему 
централизације и децентрализације 
јавних набавки, саветодавних услугa у 

Румунији, кластера и ланца снабдевања 
и интернационализације општинских 
услуга. 

Учесници конференције били су 
у прилици да чују и примере добре 
праксе као што је међународни пројекат 
далековода Панчево –Решица у укупној 
дужини од око 130 км. У оквиру ове 
презентације, похваљена је српска 
страна која је три месеца пре рока 
завршила пројекат. 

Представници општине Пландиште су 
били позвани да присутнима говоре о 
искуству у реализацији прекограничних 
пројеката  и значају пројеката за једну 
локалну заједницу попут општине 
Пландиште. На крају конференције , свим 
учесницима уручене су захвалнице. 

ФОРУМ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ КЛАСТЕРА РОВЕСТ У РУМУНИЈИ 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
НА ПРВОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПОДСТИЧЕ 
УСАВРШАВАЊЕ СВОЈИХ СЛУЖБЕНИКА 

ОНЛАЈН 
КУРСЕВИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

У сарадњи са компанијом 
LINK group Општина Пландиште 
обезбедила је бесплатне онлајн 
курсеве за усавршавање 
професионалних вештина 
својих запослених. 

IT Academy као део 
компаније LINK group овим 
курсевима пружа одличну 
прилику онима који желе да 
се усавршавају и напредују 
да постану конкурентнији на 
тржишту и да своје академско 
знање прошире практичним 
вештинама које су данас 
неопходне за рад. 

Свесни чињенице да ће се 
улагањем у запослене подићи 
и квалитет услуга које њихова 
установа пружа, у Општини 
Пландиште истичу да им 
је циљ да обезбеде својим 
запосленима континуирано 
усавршавање. 

У понуди су бесплатни онлајн 
курсеви: Word, Excel, PowerPoint, 
Photoshop и Енглески језик 
(ниво прилагођен предзнању 
полазника), а критеријуми за 
доделу курса биће одређени на 
основу потребе радног места 
запосленог. 

Запослени који остваре 
право на бесплатне онлајн 
курсеве добиће поклон код 
са којим ће се пријавити на 
страни пријаве и након тога 
ће путем и-мејла добити сва 
потребна упутства за похађање 
изабраног курса. 

У Општини Пландиште 
наглашавају да је ово само 
један од корака којим ова 
општина наставља да улаже у 
образовање и усавршавање 
својих запослених. 
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СМАТСА Ваздухопловна академија у Вршцу 
одлучила се да своју аеродромску писту и флоту 
заштити од птица, али на један савремени начин, 
еколошки, биолошки. Наиме, аеродром штите 
два јастреба који припадају врсти Харисонових 
јастребова, птицама грабљивицама. О јастребовима 
и њиховим радним обавезама брине Радан 
Булатовић, запослен у београдској фирми „РАПТОР“, 
која се бави биолошком заштитом. 

-Ми овде, на природан начин, растерујемо 
нежељене птице тако што користимо грабљивице 
које су соколарски обучене, објашњава Булатовић. 
Ово су Харисови јастребови, једина грабљивица која 
лови у јату, и јако су погодни за билошку заштиту. 
Јастребови су рођени у заточеништву, потпуно су 
питоми, имају сву потребну документацију. Са њима 
ради човек који је обучен за то. Такав кадар зове се 
соколар. 

Фирма „РАПТОР“ брине о вршачком аеродрому 
већ скоро годину дана. Несвакидашња је и 
занимљива прича о заштити писте на један здрав, 
природан начин, без нехуманих средстава, без 
коришћења отрова, уништавања непожељних 
птица. 

-Наша заштита своди се на страх ситних птица 
од грабљивица које беже када се у близини појаве 
јастребови, истиче Булатовић. У Србији је биолошка 
заштита тек у повоју, мада се у иностранству она 
користи више од тридесет година за заштиту 
аеродрома, рибњака, пољопривредних добара, 

затворених хала, спортских терена... где год има 
проблема са нежељеним птицама. 

Обука за соколара садржи теоријски и практичан 
део и тек након тога почиње рад са птицама. Када 
стекне солидно искуство, онда тек може бити радник 
на биолошкој заштити. О одгоју јастребова соколари 
брину одмах по њиховом рођењу, а на свет долазе 
потпуно природним путем, када их излежи женка 
јастреба. Одлука СМАТСА Ваздухопловне академије 
у Вршцу да аеродромску писту заштити на овакав 
природан начин, без коришћења нехуманих 
средстава, за сваку је похвалу. 

Ј.Е.

ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА СМАТСА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ У ВРШЦУ 

ЈАСТРЕБОВИ - ЧУВАРИ АЕРОДРОМА 
-Писту СМАТСА Ваздухопловне академије у Вршцу штите два јастреба од непожељних птица већ скоро годину дана - Овај начин биолошке заштите у 

Србији је тек у повоју, а вршачки аеродром је међу првима који је почео да је примењује - 

Град Вршац био је 
домаћин тест вожње за 
Аутомобил године 2018. 
Избор за Аутомобил године 
Асоцијација аутомобилских 
новинара Србије одржава 
већ неколико година у 
назад, а минулог викенда 
тестирање возила кандидата 
за овогодишњу престижну 
титулу Аутомобил године 
одржано је на вршачком 
аеродрому. СМАТСА 
Ваздухопловна академија у 
Вршцу и овдашња Туристичка 
организација (ТОВ) били 

су организатори овог 
занимљивог догађаја. 

-Ове године чланови 
жирија су добили прилику да 
посао оцењивања аутомобила 
обаве у идеалним условима 
аеродромске писте СМАТСА 
Ваздухопловна академија 
у Вршцу, истиче Јасна 
Живковић, ПР Туристичеке 
организације Града Вршца. 
Тестирани су аутомобили, 
а  техничке карактеристике 
презентоване су од стране 
представника увозника. Тест 
вожње, возна динамика и 

карактеристике аутомобила 
одвијали су се у одличним 
временским условима 
и на потпуно безбедној 
писти аеродрома СМАТСА 
Ваздухопловне академије. 

У жирију је 
било тринаесторо 
специјализованих новинара 
који су оцењивали 24 
возила, кандидата за титулу 
Аутомобил године 2018. 
Проглашење победника биће 
одржано на Сајму аутомобила 
у Београду, у марту ове године. 

-Поред радног дела 
жирирања, гости су имали 
прилику и да се увере у 
срдачност и гостопримство 
домаћина, додаје ПР 
менаџер ТОВ-а. Туристичка 
организација Вршац, 
побринула се  да се сви гости 
лепо осећају у нашем граду 
и сами се увере у туристичке 
предности које Вршац нуди. 

Гости су обишли винско 
село Гудурицу и уживали 
у дегустацији врхунских 
вина породичне винарије 
„Селекта“. Наредног дана 

обишли су и Етно кућу „Динар“, 
као и Вршачки брег и понели 
лепе утиске током боравка у 
нашем граду. 

Према речима 
Живковићеве, овим је 
догађајем започета веома 
значајна сарадња за 
промоцију града Вршца, 
његових туристичких 
потенцијала, што потврђују 
и нове посете које су гости 
најавили одлазећи из града. 

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СМАТСА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ 

ОДРЖАНО ТЕСТИРАЊЕ ВОЗИЛА КАНДИДАТА 
ЗА ТИТУЛУ АУТОМОБИЛ ГОДИНЕ 
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 Радан Булатовић, соколар београдске фирме „РАПТОР“ 

Јастребови штите аеродромску писту од 
нежељених малих птица 
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-Вођени синтагмом нашег 
дугогодишњег председника 
и уредника Петру Крдуа да 
Поезија не мења свет, али га чини 
подношљивијим, настављамо да 
радимо са великим ентузијазмом  и 
несебичношћу. Сви ми, љубитељи 
поезије, окупљени око Књижевне 
општине Вршац, сада, 46 година након 
њеног оснивања, 27 година након 
смрти Васка Попе и 7 година након 
смрти Петру Крдуа, настављамо, 
заветно, да откривамо тајни пламен 
песничке мисије једнако зарад нас, 
колико и зарад оних који долазе. 
Поносни смо на нашу истрајност 
јер је за њу било потребно много 
љубави, одрицања и свест да својим 
радом доприносимо да ово место 
под сунцем буде духовно богатије 
и здравије. Како су протицала 
годишња доба, Књижевна општина 
Вршац (КОВ) у промишљањима оних 
који помно читају и тајанствено 
слуте, постала је и остала светионик 
песничке речи у нашем, не врло 
ретко, континенталном полумраку – 
каже Ана Крду, председник Управног 
одбора КОВ-а. 

Књижевна општина Вршац је 
прошле године  напунила 45 година 
постојања и непрекидног рада. 
Респектабилне године за културну 
организацију која је захваљући 
свом јасно испрофилисаном 
концепту, као и визији, ентузијазму 
и пожртвованости свих људи 
окупљених око ње, издржала све 
налете много пута ненаклоњене 
кошаве. Својим надалеко познатим 
едицијама „Несаница“, „Атлас ветрова“, 
„Европска награда“, „Катедра Васко 
Попа“, „Стеријана“, затим познатом 

међународном наградом за поезију 
Европска награда за поезију „Петру 
Крду“, својим часописом „Ковине“, 
трибинама „Средом код Стерије“, 
маратонским ноћима поезије, 
перформансима и хепенинзима на 
најразличитијим местима, подигла 
је доброј књизи, уметницима и 
уметности, најлепше споменике, све 
од метафора сазданих и направила је 
од маленог града Вршца књижевну 
метрополу. 

КОВ је основан 1972. године на 
иницијативу прослављеног песника 
Васка Попе. Тада је замишљен као 
друштво, комуна завичајних писаца 
и љубитеља књижевности који ће 
окупљени око ње опевати и учинити 
бесмртним свој град и завичај. 

Од 1977, Петру Крду, најпре 
у улози уредника, затим главог 
уредника и председника, улажући 
сву своју умешност и љубав према 
поезији и књизи, допринео је да КОВ 
постане незаобилазна међународна 
књижевна адреса. Већ 46 година 
КОВ наставља да траје, као симбол 
једног другачијег, јединсвеног 
начина неговања писане речи, као 
„остварена утопија“, како је волео 

Крду да каже. Песник, преводилац, 
частан и страствен издавач, Крду 
је имао храбрости да се служи 
сопственим разумом и истраје у 
свом стремљењу ка врхунским 
вредностима све док тело није 
подлегло у борби са ветрењачама. 
Отишао је са неоствареном жељом 
да КОВ-у обезбеди хуманије услове 
за рад. Његов критички суд, понекад 
више као „осећај“, препознао је лако 
оригиналност и генијалност, нови 
глас и нову форму. Споменућемо да 
је Нобеловац Транстремер добио 
Европску награду за поезију  КОВ 
(данас „Петру Крду“) 20 година пре 
награде у Стокхолму. 

После Крдуовог одласка, 2011. 
године, главни уредник КОВ-а Драшко 
Ређеп, писац, књижевни критичар и 
врсни интелектуалац, својим умећем 
и несебичним даривањем, у све 
оскуднијим временима, води брод 

КОВ-а изазовним и сигурним путем. 
Његова посвећеност књизи и КОВ-у 
излази из оквира већ виђеног. 

-Поносни смо и захвални својим 
члановима, поштоваоцима и 
љубитељима нарочите књижевности, 
сладокусцима изузетних литерарних 

остварења јер је наша кућа управо 
захваљујући њима, односно 
захваљујући читаоцима који су нам 
остали верни, опстала и добила 
значајан подстрек да настави и негује 
свој посебни издавачки концепт – 
истичу у КОВ-у. 

Четири и по деценије 
посвећеног рада 

Поводом обележавања  45 година 
КОВ-а под слоганом „Дани памћења“ 
23. јуна 2017. године у Градском музеју 
у Вршцу организована је изложба 
фотографија, књига, плаката и 
новинских извештаја са свих догађаја 
додељивања „Европске награде за 
поезију“ која данас носи име Петру 
Крдуа. Изложбу је отворио Драшко 
Ређеп, главни уредник КОВ-а. Затим је 
одржано књижевно вече на којем су 
Драшко Ређеп и Ана Крду говорили о 
значају КОВ-а током свих ових година 
у културном животу града, земље и 
шире. Потом је представљена збирка 
поезије Александра Јовановића 
„Пожуда као узбуна“ и часопис 
„Ковине“ бр. 27-28. Учествовали су 
Драшко Ређеп, Александар Јовановић, 

Борис Главач, Виктор Шкорић, Ђорђе 
Д. Сибиновић, Владимир Ђорђевић, 
Дејан Мак, Милан Бешлин, Сања 
Вукелић. 24. јуна, у Градском музеју 
представљена су најновија издања 
КОВ-а: роман Гордане Влаховић 
„Разодевање“, збирка поезије 
Снежане Миладиновић Лекан „Ни 
магле нису увек исте“ и Вукашина 
Војводића „Забрањени лекови“. 

Вредна издања КОВ-а нису 
остала  без признања: 23. маја у 
Вуковој задужбини уручена  је 
значајна „Награда за уметност 
Вукове задужбине“ коју је добила 
дугогодишња ауторка КОВ-а Бисерка 
Рајчић, која је истински амбасадор 
пољске књижевности код нас. Награда 
је уручена за књигу Густава Херлинга-
Груђињског „Венецијански портрет“ у 
издању КОВ-а и за књиге, „Галицијске 
приче“ Анџеја Стасјука („Хеликс“, 
Смедерево), „Неурачунљиво“ Еве 

Зоненберг („Кућа поезије“, Бања Лука). 
Низ промоција издања Књижевне 

општине наишао је на добар пријем 
читалаца и изузетну посећеност 
догађаја. Поводом 125 година 
од рођења и 70 година од смрти 
знаменитог српског модерног 
песника, Жарка Васиљевића (Бела 
Црква, 1892 – Нови Сад, 1946), КОВ је у 
својој библиотеци „Несаница“ објавио 
књигу „Србадија ,Власи, Швабе и 
нешто руских кнежева“. Предговор, 
избор и коментаре потписује Драшко 
Ређеп, који о овом песнику пише од 
1960. године. Књига је представљена 
на дан песниковог рођења, 7. маја у НП 
„Стерија“ у Вршцу, а затим у вечерњим 
часовима у Народној библиотеци у 
Белој Цркви. Учествовали су Драшко 
Ређеп, Сања Вукелић, Отилиа 
Пескариу и песник Александар 
Јовановић који се посланицом 
обратио Жарку Васиљевићу, за кога 
је руски књижевник Захар Прилепин 
изјавио да је један од двојице 
најзначајнијих српских песника. 
Промоција ове књиге је одржана 
и на Међународном сајму књига у 
Београду, као и у Новом Саду. 

Промоција романа „Разодевање“ 
Гордане Влаховић одржана је 13. јуна 
у Удружењу књижевника у Београду. 
У јулу месецу промоција истог романа 

одржана је и у Врњачкој Бањи. О књизи 
су говорили Бошко Руђинчанин, 
Милисав Савић и ауторка. Изузетна 
посећеност промоције говори о 
угледу који Гордана Влаховић ужива у 
књижевном свету. 

У Градској библиотеци у Новом 
Саду, 21. јуна одржана је промоција 
збирке поезије „Ни магле нису увек 
исте“ Снежане Миладиновић Лекан. 
О књизи су говорили Драшко Ређеп и 
ауторка, а стихове је казивао драмски 
уметник Бошко Петров. 

Књижевна општина Вршац је 
већ годинама, у Вршцу, један од 
иницијатора најзанимљивијих 
културних дијалога. У августу 
месецу КОВ је у сарадњи са 
Жупанијском библиотеком „Ђорђе 
Кошбук“ из познатог и успешног 

града у Румунији, Бистрица Насуд, 
организовао „Колоквијум Петру Крду“. 
Значајни писци из Бистрице, Клужа, 
Темишвара, Букурешта и Вршца, 
говорили су о значају Петру Крдуа и 
његовог књижевног дела у контексту 
интеркултуралних европских 
дијалога. 

У октобру је одржана, под 
покровитељством Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно 
информисање, традиционална 
манифестација „Дани Петру 
Крдуа“. КОВ је тада приредио низ 
манифестација од којих спомињемо: 
ликовну радионицу „Обриси муње“, 
у атељеу „Морариу“, где су деца 
цртала инспирисана стиховима 

Васка Попе и Петру Крдуа, затим 
изложбу новинских записа током 
45 година активности КОВ-а, под 
називом „Књижевна општина 
Вршац – светска метропола поезије“. 
Одржан је округли сто „Вршац, град 

са песничким магнетом“ и промоција 
књиге Петру Крдуа „Друга историја 
бића“, као и изложба Крдуових 
превода из румунске књижевности 
под називом „Вршац-Букурешт (преко 
Париза)“. 

На Међународном сајму књига у 
Београду КОВ је имао низ промоција 
својих издања. Споменућемо књигу 
есеја Петру Крдуа „Друга историја 
бића“ која је била и најпродаванија 
књига ове издавачке куће на Сајму, 
због чињенице да је Крду по први пут 
представљен читалачкој публици као 
есејиста. Затим су одржане промоције 
књига поезије истакнутих песника као 
су: Рајко Лукач, Габријел Бабуц, Иван 
Деспотовић, Благоје Савић и Дамир 
Малешев. Књига „Последњи лав“ 
Висентеа Бласка Ибањеса, изузетног 

мајстора кратких прича, одушевиће 
сваког читаоца када буде видео са 
којом маестралношћу и лакоћом 
описује трагичне судбине малих, али 
духом великих људи. Напокон, ту је 
и Густав Херлинг-Груђињски, један 
од најзанимљивих пољских писаца 
XX века чију је љубавну новелу 
„Венецијански портрет“ КОВ објавио 
прошле године, а затим и есеје „О чему 
је писао Франц Кафка“. 

Низ других активности, као што су 
обележавање Светског дана поезије, 
Ноћи музеја, затим Светског дана 
књиге и Светског дана матерњег 
језика указују на виталност КОВ-а 
и његових чланова у изналажењу 
оригиналних начина да књига дође до 
свог читаоца. 

- Наша летња акција библиотеке на 
отвореном коју већ неколико година 
организујемо на вршачком језеру 
под слоганом „Дрво живота“ има као 
и свака медаља две стране. Књиге 
нестају преко ноћи па смо принуђени 
да сваког дана доносимо нове 
наслове што је за нас, ипак, велики 
издатак, али и радост – кажу у КОВ-у. 

Нова издања у 2018. 

О плановима за 2018. годину, 
из КОВ-а поручују: - Већ је месец 
дана како смо закорачили у 2018. 
Појавила се нова књига „У трагању за 
Лазом Костићем“, чији је аутор Марта 
Фрајнд, изузетан писац који се бави 
проучавањем историје и теорије 
драме и позоришта, компаративним 
проучавањем српске књижевности 
и превођењем (приредила је за 
КОВ „Женидбе и удадбе“ Јована 
Стерије Поповића, 2003). Добитник 
је Стеријине награде за театрологију 
1997. године. Ово је врло зањимљива 
књига која представља драгоцени 
допринос проучавањима 
стваралаштва Лазе Костића. Верујемо 
да ће бити интересантна, у првом 
реду професорима књижевности па 
их очекујемо на промоцији. 

Овај месец Књижевна општина 
Вршац искористила је и за анализу 
рада у прошлој години и наравно, за 
планирање најважнијих догађања у 
2018. години. Предстоје промоције 
најновијх издања до краја маја 
када се традиционално организује 
манифестација „Дани КОВ-а“ (46 
година од оснивања). У КОВ-у 
напомињу да већ сада морају да мисле 
на јубилеј - 50. Рођендан КОВ-а, за када 
се планира штампање монографије 
која ће бити рад више аутора. У 
припреми је пролећни број часописа 
„Ковине“ чије се објављивање очекује 
почетком априла. 

Ове године КОВ-у предстоји и 
додела Европске награде за поезију 
„Петру Крду“. Међународни жири ће 
ускоро објавити име добитника, а 
додела ће се одржати крајем године. 

У септембру ће бити одржана 
традиционална манифестација „Дани 
Петру Крдуа“ и објављивање јесењег 
броја часописа „Ковине“. 

- Наша издавачка делатност биће 
у складу са концепцијом наше куће: 
мале, ретке и изузетне књиге које су 
освежење за литерарне сладокусце. 
Ево једног наслова: драма „Саломе“ 
Оскара Вајлда писана на француском 
1904. године!“, најављују из Књижевне 
општине Вршац. 

КОВ КАО СВЕТИОНИК ПЕСНИЧКЕ РЕЧИ 

ПОНОСНИ НА СВОЈУ ИСТРАЈНОСТ 
КУЛТУРА
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У среду, 7. фебруара од 19 
часова Удружење „Тачка сусретања“ 
приређује сусрет са Арноом 
Гујоном, поводом промоције 
његове аутобиографије „Сви моји 
путеви воде ка Србији“ у издању 
Издавачке куће „Агапе књига“. 
Модератор вечери биће Марија 
Васић Каначки, професорка 
књижевности и књижевница, док ће 
за музичке вињете бити задужени 
ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“. 

„Сви моји путеви воде ка 
Србији“ узбудљива је исповест 
младог Француза који сведочи о 
драми српског народа на Косову 
и Метохији. „Аутор описује Србију 
онакву какву је види странац који 
је сопствену судбину повезао 
са судбином Срба тако што се, 
из љубави према овој земљи, 
са супругом Иваном настанио у 
Београду. Сви моји путеви воде 
ка Србији – истовремено је и 
морални став Арноа Гујона, дирљив 
исказ вере у хумане вредности и 
доброту, сведочанство о устрајној 
и неодустајној решености да се 
у време великих искушења буде 
на страни невиних страдалника. 
Десет година доносећи сваковрсну 
хуманитарну помоћ српским 
енклавама на Космету, Арно Гујон је 
увидео патњу недужних људи, чија 
је можда највећа кривица то што 
припадају народу који је крајем XX 
века прокажен у медијима западног 
света. Његов ангажман, проистекао 
из традиције аутентичног 
француско-српског пријатељства, 
редак је пример солидарности 
и саосећања с људима који 

пате. Арно Гујон поручује да је 
дужност данашњег човека да 
се ововременом варварству 
супротстави снагом оних идеала и 

братства међу народима којима се 
одликовала дојучерашња Европа“, 
каже се у рецензији књиге. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

АРНО ГУЈОН ГОСТ „САЛОНА КОД ПОРТЕ“ 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВИ МОЈИ 
ПУТЕВИ ВОДЕ КА СРБИЈИ“ 

У суботу, 3. фебруара од 19 часова 
Удружење „Тачка сусретања“ у 
сарадњи са Музичком школом „Јосиф 
Маринковић“ из Вршца организује 
несвакидашњи музички ужитак из 
циклуса концерата „Музиком до ваших 
срца“, наступ гудачког квартета „Лумос“ 
у „Салону код Порте“. Квартет „Лумос“ 
чине: Војин Алексић – виолина, Тамара 
Танасковић – виолина, Јелена Антић – 
виола, Тамара Ранковић – виолончело, 
а на програму су дела Лудвига ван 
Бетовена и Феликса Менделсона. 

Квартет „Лумос“ основан је 2016. 
године. Чланови квартета су до сада 
били учесници многих пројеката и 
фестивала широм Европе, као што су 
Euphony tour (Грац, Линц, Љубљана и 
Загреб), Neue Philharmonie (Минхен), 
Sistema Europe Youth Orchestra 
(Милано), Netleaders Event (Варшава) 
и осталих концерата у Француској, 
Данској, Монаку и Србији. Такође 
су похађали мастеркласове и 
сарађивали са многим уметницима, 
као што су: Густаво Дудамел, Дитрих 
Паредес, Бруно Кампо, Конрад 
фон Абел, Роман Симовић, Влад 
Станкулеса и Евенос квартет. Чланови 
су многих београдских састава, попут 
камерних и симфонијских оркестара 
Музикон, Метаморфозис, Гудачи св. 
Ђорђа, Београдски симфоничари и 
International Prodigy Orchestra & Choir. 
Као квартет су наступили на Бољшој 
фестивалу Емира Кустурице на 
Мокрој Гори, А фесту у Новом Саду, на 
Квартетијади у Студентском културном 
центру у Београду. У Вршцу су први пут 
наступали у јануару прошле године, 
изводећи дела Јозефа Хајдна и Јохана 
Себастијана Баха. 

НАСТУП ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА „ЛУМОС“ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

МУЗИКОМ ДО ВАШИХ СРЦА 
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СТЕФАН МОМИРОВ – НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ВРШЦА У 2017. ГОДИНИ  
Традиционална манифестација Избор 

спортисте Града Вршца за 2017. годину 
одржана је у понедељак у Конгресно-музичкој 
дворани Центра Миленијум, у организацији 
Спортског савеза Вршац и Града Вршца. За 
најбољег спортисту 2017. године изабран је 
Стефан Момиров из КК Вршац. 

Додели награда присуствовали су светска 
шампионка у теквондоу Милица Мандић и њен 
тренер Драган Јовић, селектор репрезентације 
Србије и званично најбољи теквондо тренер 
на свету, као и представници Спортског 
савеза Војводине и Спортског савеза Србије. 
Присутне госте у име Града, поздравили су 
градоначелница Драгана Митровић и члан 
Гадског већа Дејан Сантрач. 

- Свако признање је значајно, али и они који 
га не освоје треба да знају да бити кандидат 
много значи. Спорт је велика ствар, учиниће 
вас јачим у многим сегментима живота – рекао 
је Драган Јовић, обраћајући се вршачким 
спортистима и додао: - Последњи ваш 
олимпијац је био Дамир Фејзић, а ја се надам 
да се неће чекати још 60 година на следећег. 
Вршац је спортски град, познат и препознат 
од стране Србије, нарочито у нашем малом 
спорту. Желим вам пуно успеха у 2018. години 
и надам се да ће неко од ваших спортиста бити 
учесник Олимпијских игара у Токију. 

- Велика је срећа што овај град има толико 
деце која воле спорт, која раде на себи и 
тренирају. А још једна значајна ствар је и то 
што је велики број добрих тренера, који верују 
у ту децу и улажу у спорт, јер је то добитна 
комбинација – истакла је Милица Мандић. 

Спортиста Града Вршца за 2017. годину 
Стефан Момиров рођен је 18. децембра 1999. 
године у Вршцу. Током прошле 2017. године 
као члан јуниорске реперезентације Србије, 
Стефан Момиров освојио је европско злато 
у Братислави, у Словачкој. Исте године, са 
јуниорском екипом Црвене звезде постао је 
државни кошаркашки првак,  и учествовао 
на завршном турниру  Евро лиге у Истанбулу 
у Турској, а као најмлађи играч лиценциран је 
за први тим Црвене звезде која је је била првак 
државе и првак АБА лиге. Захваљујући својим 
досадашњим кошаркашким резултатима које је 
препознала и стручна спортска јавност, Стефан 
Момиров постао је један од стипендиста 
Министарства омладине и спорта Републике 
Србије. Крајем прошле године, Стефан из 
Црвене звезде као појачање поново стиже 
у свој родни град у коме као првотимац с 
великим успехом наступа у Кошаркашкој 
лиги Србије и Другој АБА лиги , бранећи боје 
Кошаркашког клуба Вршац. 

Момиров се на награди и подршци 
захвалио Граду и Спортском савезу: 

- Осећам велику част и обавезу да ово 
поверење оправдам у годинама које предстоје. 
Честитам свим добитницима награда и свима 
желим успешне наставке каријера. 

Најбољом екипом за 2017. годину 
проглашена је мушка екипа Кошаркашког клуба 
Вршац, првопласирана екипа Кошаркашке 
лиге Србије и учесник АБА друге лиге. 

Најбоља сеноирка за 2017. годину је 
Јована Стојадинов из Стрељачког клуба Уљма, 
првакиња Србије која је оборила рекорд 
стар стар 17 година. Првакиња Војводине 
у категорији ваздушна пушка, екипна 
првакиња Србије у конкуренцији јуниора и 
трећа у конкуренцији сениора. Постала је 
државни првак у конкуренцији сениорки 
и јуниорки и проглашена за најуспешнијег 
стрелца првенства. За најбољег сениора у 
2017. години проглашен је Дамир Фејзић 
из Теквондо клуба Еурошпед. На Првенству 
Србије освојио је треће место, Бугарска опен 
Г1 друго место, Холандија опен Г1 прво место, 
Молдавија опен Г1 друго место, Пољска опен 
Г1 друго место, а на Светском првенству девето 
место. Са репрезентацијом је учествовао на 
Универзијади, а на светској ВТФ листи је на 
деветом месту. 

Најбољи јуниор за 2017. годину је Велимир 
Величковић из Теквондо клуба Еурошпед, 
док је за најбољу јуниорку проглашена Тијана 
Јокић из Стонотениског клуба Вршац. Велимир 
Величковић је на Првенству Србије освојио 
прво место, на Опен Бугарска Г1 друго место, 
Белгија опен Г1 треће место, Пољска опен 
Г1 треће место и на Првенству Србије за 
сениоре треће место. Тијана Јокић је остварила 
врхунске резултате на многим такмичењима. 
Првакиња је Војводине и репрезентативка 
Србије и са репрезентацијом је освојила треће 
место на Европском првенству у Португалији. 
На светском првенству у Италији освојила је 

шесто место. 
Најбоља кадеткња за 2017. годину је 

Тамара Жарков – Теквондо клуб Еурошпед, 
најбољи кадет је Алексеј Федор Павков – 
Вршачки ателтки клуб 1926, док је специјално 
признање за постигнуте резултате у кадетској 
конкуренцији припало Николи Лончару из 
Теквондо клуба Еурошпед. 

Тамара Жарков је на Првенству Србије 
освојила прво место, на Првенству БиХ прво 
место, на Европском првенству шесто место, 
а на Првенству Војводине такође прво место. 
Учествовала је на отвореним првенствима 
Словеније, Бугарске, Холандије, Белгије, Грчке 
и Аустрије. Алексеј Федор Павков освојио је 
прво место на Првенству Србије у дворани на 
300 метара, прво место на Првенству Србије 
на 100 метара са препонама, прво место 
на Првенству Србије на 300 метара и друго 
место на Првенству Србије на 300 метара 
са препонама, друго место на Пролећном 
митингу пријатељства на 100 метара и на 300 
метара, треће место на Првенству Војводине на 
60 метара, прво место на Државном школском 
такмичењу у атлетици на 300 метара и прво 
место на Летњем митингу пријатељства на 
100 метара. Алексеј Федор Павков је и ђак 
генерације. 

Најбоља пионирка за 2017. годину је 
Тара Ђекић – Џудо клуб Локомотива. Она је 
првакиња Војводине и вицешампионка државе 
у категорији млађих пионирки до 52 килограма. 
Стандардна је репрезентативка државе. 
Први пораз у овој години доживела је баш у 
финалу Првенства Србије, а до тада је била 
неприкосновена на свим турнирима на којима 
је учествовала у Србији и у иностранству. 

Најбољи пионир за 2017. годину је Вук 
Димитријевић – Бадмингтон клуб Фанатик. Вук 
је првак Војводине до 11 година. Освојио је 
треће место у дублу до 13 година, прво место на 
Турниру Београда, прво место на Јуниорском 
купу Београда, треће место на појединачном 
турниру у Немачкој и друго место у дублу. 
Репрезентативац је Србије. 

За најбоље тренере за 2017. годину 
проглашени су Марин и Марио Дујић – 
Теквондо клуб Еурошпед. Браћа Дујић тренери 
су најтрофејнијег теквондо клуба у држави, 
тренери и селектори јуниорске и сениорске 
репрезентације Србије и олимпијског тима 
Србије. 

Награда за животно дело припала је Никици 
Каракаш из Рукометног клуба Младост. Никица 
Каракаш је један од утемељивача РК Младост. 
У почетку као играч, 12 година, а касније као 
функционер, посветио је сав свој живот спорту. 
Дао је немерљив допринос развоју вршачког 
рукомета. 

Ове године посебна награда додељена 
је постхумно др Миодрагу Рогановићу за 
допринос спорту. 

И ове године изабране су спортске наде. 
Најмлађи успешни спортисти за 2017. годину 
су: Вук Ожеговић – Џудо клуб Локомотива, 
Матеја Горјуп – Теквондо клуб Вршац, 
Теодора Радојчић – Теквондо клуб Вршац, 
Сара Миленковић – Вршачки ателетски клуб 
1926, Стефан Ивановски – Вршачки атлетски 
клуб 1926, Стефан Трајковић – Кик-бокс клуб 
Гард, Милица Павловић – Кик-бокс клуб Гард, 
Марија Папић - Одбојкашки клуб Банат, Андреј 
Петровић – Одбојкашки клуб Банат, Никола 
Ђурановић – ПСК Железничар, Лука Лазин 
– Омладински фудбалски клуб Вршац, Ива 
Јевремовић – Супер стар, Ирис Печеничић 
– Супер Стар, Урош Ковач – Рукометни клуб 
Младост, Сара Каракаш – Рукометни клуб 
Младост, Јована Николић – Соколско друштво 
Вршац, Вања Печеничић – Омладински 
фудбалски клуб Банат, Милица Олуић – Карате 
клуб Уљма, Теодора Гојков – Стонотениски 
клуб Вршац, Младен Станков – Стонотениски 
клуб Вршац, Давид Бранков – Карате клуб Соко 
2013 Избиште, Елена Тадић – Плесни студио 
Миленијум, Ана Димитијевић – Бадминтон 
клуб Фанатик, Страхиња Митрашиновић – 
Кошаркашки клуб Вршац, Бојана Тодоровић 
– Тенис клуб Фед-ас, Матеја Радосављевић – 
Тенис клуб Фед-ас, Сара Станић – Карате клуб 
Вршац, Матеја Радивојевић – Теквондо клуб 
Делтикс, Немања Кондин – Карате клуб Вршац, 
Вук Михајловић – Теквондо клуб Еурошпед, 
Ива Кишерев – Теквондо клуб Еурошпед Уљма, 
Вања Ранков – Теквондо клуб Еурошпед Уљма, 
Тереза Гарић – Теквондо клуб Еурошпед, Матија 
Болић – Теквондо клуб Еурошпед Уљма, Лука 
Црнобрња – Омладински тенис клуб Полет, 
Лазар Стојанов – КЈБС Гошинкан и Софија 
Толанов – КЈБС Гошинкан. 

Најбољи тренери Марин и Марио Дујић са Дејаном Сантрачем ( у средини), чланом Градсков већа за 
омладину и спорт

Стефан Момиров је признање примио од 
градоначелнице Драгане Митровић  Играч КК ВршацСтефан Митровић примио је 

признање за најбољу екипу од градоначелнице 
Драгане Митровић

У име најбољег сениора Дамира Фејзића, признање је од Драгана Јовића примио Фејзићев тренер 
Марин Дујић

Тијана Јокић и Велимир Величковић (најбољи 
јуниори) са Милицом Мандић

 Најбољи кадети: Тамара Жарков, Никола Лончар 
(специјално признање) и Алексеј Федор Павков са 
Милицом Мандић
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СПОРТСКИ САВЕЗ ВРШЦА ИЗАБРАО НАЈБОЉЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

СТЕФАН МОМИРОВ – НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ВРШЦА У 2017. ГОДИНИ  
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Стефан Момиров

Тијана Јокић и Велимир Величковић (најбољи 
јуниори) са Милицом Мандић

 Најбољи кадети: Тамара Жарков, Никола Лончар 
(специјално признање) и Алексеј Федор Павков са 
Милицом Мандић

најбоља пионирка Тара Ђекић са 
Милицом Мандић

Вук Димитријевић је признање 
за најбољег пионира примио од 
председника Спортског савеза Вршац 
Александра Стојаковића

Допринос развоју спорта: постхумно др Миодрагу Рогановићу, признање је од Дејана Сантрача примио његов син др 
Радивоје Рогановић

Животно дело: Никица Миша Каракаш примио је признање од председника Скупштине града Ненада Бароша

КК Вршац - најбоља екипа у 2017.
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MAGYAR TÜKÖR
FOLYAMATBAN VAN A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE ELSŐ ZSINATA

„
A hívek minél jobban 
megismerkedjenek 
a zsinat fogalmával, 
céljaival és annak lelki 
gyümölcseivel

 »A koordináló bizottság ülésezik

AZ IDÉN TIZENHETEDIK ALKALOMMAL RENDEZIK MEG                                        

Kezdődnek a tordai 
művelődési napok 
Idén immár 17-ik alkalom-

mal kerül megrendezésre 
a Tordai Művelődési Napok 
a két hónapig tartó színes, 
ismeretterjesztő rendez-
vénysorozat a Helyi közös-
ség és a Petőfi Sándor ME 
szervezésében. A hagyo-
mányokhoz híven ez alka-
lommal is gazdag és tartal-
mas programok, szinelőa-
dások, kiállítások, bálak, 
könyvbemutatók, szakelőa-
dások, gyermekműsorok és 
más rendezvények váltják, 
majd egymást, amelyben 
válogathatnak a helybeli-
ek és a Tordára látogatók.  

         Az ünnepi megnyitó 
műsorra 2018. január 21-én 
( vasárnap )  kerül sor 18,00 
órai kezdettel a helyi Mű-
velődési otthon színház-
termében. Ezt megelőzően 
17,30 órakor az előcsarnok-
ban kerül sor a begaszent-

györgyi „ Kisvasút festő cso-
port „  művészeinek kiállítá-
sára, a tárlatot Szarka Edit a 
közművelődési intézmény 
igazgatója nyitja meg.

A 18 órakor kezdődő ün-
nepi műsorban köszöntőt 
mond Dobai János a He-
lyi közösség elnöke. A ren-
dezvényt Nyilas Mihály Tar-
tományi oktatási titkár, a 
Vajdasági kormány alelnö-
ke nyitja meg.

Az ezt követő műve-
lődési műsorban fellép-
nek a helyi Petőfi Sándor 
ME tánccsoportjai, éneke-
sei, asszonykórusa, Heve-
si Tibor magyarittabei, Tö-
rök Noémi bácsfeketehegyi 
énekesek, Micsik Béla nép-
zenész, a magyarkanizsai 
néptánccsoport, valamint a 
mezőtúri  ( Magyarország ) 
ének és citeracsoport.

LÁZÁR JENŐ

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPI MŰSORT SZERVEZNEK A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBEN

Rendezvény a magyar kultúra napja alkalmából

FEBRUÁR 3-ÁN A LEHEL SPORTKÖZPONT PÁLYÁIN 

Törpörtőfesztivált és 
farsangi felvonulást 
rendeznek Muzslyán
A muzslyai Fókusz Klasz-

ter Családi Gazdálko-
dók Egyesületének tagjai 
szombaton, február 3-án – 
valamennyi civil szervezet-
tel karöltve – a Lehel Sport-
központ pályáin megszer-
vezik a közkedvelt, sorrend-
ben hetedik Töpörtőfesz-
tivált.

A fesztivál keretében 11 
órától töpörtősütő versenyt 
tartanak. A versenyzőknek 
a házigazdáktól kapott 10 
kg szalonnából 150 g töpör-
tőt és egy sült szalonnát kell 
átadniuk a zsűrinek, hagyo-
mányosan feldíszített teríté-
ken. (Benevezési díj 1500,00 
dinár)

Felelevenítve a régi szoká-
sokat, a szervezők álarcos, jel-
mezes farsangi felvonulást is 
rendeznek. A menet a telepü-
lés központjától indul 11 óra-
kor, majd a főutcán keresztül 
a Dózsa György utcán és a pi-

actéren át érkezik a fesztivál 
helyszínére, ahol egy rövid 
műsor keretében elbúcsúz-
tatják a telet. A legötletesebb 
jelmezek viselőit díjazzák és 
megajándékozzák.

14 órától a kisült töpör-
tők átadása, 14:30-tól pedig 
eredményhirdetés és a díjak 
kiosztása.

Az érdeklődők a jutányos 
áron megvásárolt töpörtőn 
kívül egyéb, hagyományos 
disznótoros és falusi, tanyai 
ételek – sonka, szalonna, kol-
bász, sajt stb. – közül is válo-
gathatnak. Az ízletes falatok 
elfogyasztása alatt a helybe-
li borászok forralt borral ked-
veskednek.

A töpörtősütő verseny-
ben részvevő csapatok a kö-
vetkező telefonszámon je-
lentkezhetnek - 063/460745.

A szervezők szeretettel 
várnak mindenkit!

BORBÉLY TIVADAR

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN
TÁJÉKOZTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI  
TERMELŐK RÉSZÉRE

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és Nagybecskerek Község 
falugazdásza pénteken, január 19-én, 16 órai kezdettel tájékoztatót szervez 
a helybeli és környékbeli mezőgazdasági termelők részére. A tájékoztató 
témája az IPARD II - pályázatok lehetőségei lesznek. A szervezők szeretettel 
várnak mindenkit! B.TIVADAR

Ülésezett a zsinati 
koordinációs bizottság
Harmadik ülését tartotta a 

nagybecskereki püspö-
ki lakban a zsinati koor-

dináló bizottság január 10-én. 
A Nagybecskereki Egyházme-
gye zsinatát 2017 és 2020 kö-
zött tartják, amelynek előké-
születeit a zsinat koordináló 
bizottsága végzi.

Találkozójukat a zsina-
ti ima elimádkozásával kezd-
ték, majd elemezték az elmúlt 
két hónap eseményeit. A zsina-
ti bizottságok 2017. november 
18-án tartották első találkozó-

jukat, amelyen Dr. Csiszár Klá-
ra, a zsinati folyamatok megbí-
zott teológiai tanácsadója és Ft. 
Danku Balázs, a zsinati folya-
matok lelki kísérője tartottak 
előadást és adtak útmutatást 
a további munkához.

Az egyházmegyei zsinat 
ünnepélyes megnyitása 2017. 
december 3-án volt, amelyen 
részt vett Bánát hívő népe lel-
kipásztoraikkal együtt. A zsi-
natot megnyitó dekrétum fel-
olvasását követően Dr. Német 
László SVD püspök átadta a zsi-

nati bizottságok tagjainak a ki-
nevezését.

A koordináló bizottság tag-
jai beszéltek a plébániákra ki-
küldendő zsinati reklámanyag-
ról és a plébániai animátorok 
számára szervezendő találko-
zó előkészítéséről. A főpásztor 
bemutatta a zsinati evangeli-
zációs dokumentumot, ame-
lyet Mons. Fiser János általá-
nos helynökkel együtt készí-
tett elő. Ahhoz, hogy a hívek 
minél jobban megismerkedje-
nek a zsinat fogalmával, célja-
ival és annak lelki gyümölcse-
ivel, Mons. Gyuris László pasz-
torális helynök készít homília-
vázlatokat. Ezeket az ún. zsinati 
vasárnapokon ismertetik majd 
a lelkipásztorok híveikkel. 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

RÖVIDEN A MÁRIA RÁDIÓRÓL
MÁRIA KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE…

Észak-Olaszország Erba városában 1983-ban  létrejött egy rádió, amely a Szűzanya 
nevét viselte. Ez a rádió naponta közvetített szentmisét, valamint teljes rózsafüzért. 
A kezdeti nehézségek ellenére létrejött a “Radio Maria” egyesület, melyben világi 
hívek és egyházi személyek önkéntes munkájukkal éltették a rádiót. Olyannyira, hogy 
három év alatt egész Olaszországban elterjedt, majd 1998-ban megalakult a Mária 
rádió világhálózata. Ez a rádió mára már 48 országban elérhető. Itt nálunk Szerbiában 
is hallhatóak a Mária rádió közvetítései. Vajdaságban Szabadkáról, Újvidékről és 
Muzslyáról.
2015. november 10-én Muzslyán, az Emmausz kollégium épületében is létrejött egy 
stúdió, melyet Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök szentelt fel az 
ünnepi átadáson.
Ebből a stúdióból minden csütörtök délután, a bentlakók számára tartott szentmisét 
elő adásban közvetítjük, de emellett több vallási jellegű adást hallhatnak tőlünk. 
Egyházmegyénk papjai – Gyuris László atya, Masa Tamás atya, Tapolcsányi Emánuel 
atya, Varga Zoltán SDB atya – minden csütörtökön 16 órától hallhatóak műsorainkban. 
A Mária rádió muzslyai stúdiójának vezetője Gabona Ferenc, akik a rádió technikusaival 
Lelik Róberttel és Gyólai Viktorral, az élő adások során igen jó munkát végeznek.

 »A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben 2018. január 22-én 19.00 órai kezdettel ünnepi műsort rendeznek a magyar kultúra napja 
alkalmából. A rendezvényen fellépnek a Szathmáry Karolina Leánykollégium növendékei, akik Csontváry Kosztka Tivadar munkásságát mutatják be. Az 
ünnepi műsorban fellép az Emmanuel kamarakórus Dutina Vilma vezetésével.

 »Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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2. 8. ФЕБРУАРАФЕБРУАРА,
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1 1 5 4
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем стан 55m2, ул. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, 
парно грејање, демит фасада, 
укњижена. Може замена за 
мању уз доплату. Тел. 063/ 89-

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.064/35-12-
026.

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

Издајем трособан стан, 
полунамештен, слободан 
Тел. 061/117-51-92.

Издајем гаражу у 
центру Вршца, улаз 
из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/5152-245.

РАЗНО
Плински бојлери половни 

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

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

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

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

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

Вршим израду нових 
купатила и реновирање 
старих купатила пластичним 

плац 8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Цена 
25.000 €. Тел. 063/357-419.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.
На продају спратна 

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

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

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

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

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

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

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

Купујем једнособан 
стан у Вршцу. Телефон: 060 
16-32-372

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

Издајем једнособан 
намештен стан, дворишни 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
09-896.

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

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

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

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

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

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

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

На продају викендица 
код Планинарског дома, 
има струје. Цена. 2.100 €. 
Тел. 063/257-823.

На продају или замена 
за нешто мање викендица 
120 м² , плац 12 ари, у 
Белановици између Љига, 
Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

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

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

Кућа на продају, 2. 
октобра83. Тел. 281.24-042 и 
064/510-69-06.

На продају плац од 10,8 
ари у Борској улици 200 
метара од ЈАТ-а. Тел. 060/03-
02-111.

Продајем кућу у 
Железничкој, сређена са 
двориштем и баштом. Тел. 
060/193-68-88. 

На продају кућа у улици 
Цара Лазара 59, Вршац. Тел. 
062/88-373-04. 

На продају стан у 
центру града 40 м2, Трг 
Светог Теодора 6. Тел. 
062/88-37-304. 

На продају кућа у 
Улици Димитрија Туцовића 
у Вршцу. Цена повољна. 
Тел. 063/318-158. 

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
плаца 830 м2. Тел. 064/51-
069-06. 

На продају спратна 
кућа  у Вршцу, површине 
77м2 и 67 м2, на плацу од 
2 ара. Кућа поседује 5 соба, 
2 купатила, кухињу, струју, 
гас, фиксну линију. Налази 
се код парка ул. Феликса 
Милекера 33. Тел. 069/642-
661.

На продају кућа у 
центру града, реновирана, 
одмах усељива, у Змај 
Јовиној 25. 170 квадратних 
метара плис подрум плус 
помоћни објекти на 4,7 ари 
плаца.Тел. 060/0302-111

Продајем стан у улици 
Светог Теодора Вршачког 
бр. 6, Вршац.Тел: 062/883-
7304

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

На продају кућа у 
центру града, одмах 
усељива, 170 м² на 4,7 
ари плаца. Повољно. Тел. 
060/03-02-111.

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

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

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

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

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

Кућа за продају у 
Војводе Книћанина 24, 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продаје се локал 
површине 30 м2 у улици 
Немањина 3. Информације на 
телефон: 013/805 117. 
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„Партизан“, црвени, канте 
емајлиране за маст од 50 
и 30 литара црвене, палме 
саксијске 10 и 15 година старе. 
Тел. 837-631 и 064//280-58-62

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

Продајем половна, 
исправна, балконска 
в р а та “ С л о в е н и ј а л е с “, 
очувана са дуплим термо 
стаклом и пластичним 
ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цевима. Тел. 013/871-092 и 061/ 
635-00-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем машину за 

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

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

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

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

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

Продајем тучани 
радијатор са 20 ребара, 
ширина 120цм висуна 70 
цм. Тел. 063/86-29-749

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

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

На продају ручно рађен 
сто за компјутер, канцеларију 
и погодан за кућну употребу, 
са делом за тастатуру на 
извлачење. У одличном 
стању, као нов, повољно. Тел. 
064/508-29-29 и 060/333-34-
41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
П р о д а ј е м 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски 
орман са стакленим делом, 
стилски, дрвени. Повољно. 
Тел. 064/186-52-44. 

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

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

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

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

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

На продају бутан боца 
од 10 л. пуна, цена 30 еура, 
женски бицикл марке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П р о д а ј е м 
фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, 
викендицу на ватинском 
путу. Тел. 806-158.

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

Продајем плинске 
пећи, тики бојлер и 
косилицу за трактор. Тел. 

064/047-54-90.
На продају половна 

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

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.

Продајем штрикаћу 
машину, кауч, балоне 
стаклене, прслкалицу за 
виноград, фрижидер и 
викендицу према Ватину. 
Тел. 806-158

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-

55/1997 за делове, мотор 
одличан, предња хауба, 
блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали 
делови. Тел. 064/163-0118.

Продајем аутомобил 
ЛАДА 110, 1500 кубика, 
2003. годиште, прешла 109. 
000 км. Први власник, могућ 
договор. Тел. 064/819-9260

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 064/598-3898
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Пред препуном салом Градског 
удружења пензионера прослављена 
је слава Свети Сава. Уводну реч одржао 
је председник ГУП Петар Вулетиун, 
а беседу је одржала домаћин славе 
проф. Љиљана Панић-Томашевић која 
је рекла да Срби 9 векова славе првог 
просветитеља и архиепископа Светог 
Саву. 

- Он је био дипломата, градитељ, 
лекар, хуманиста, просветитељ, 
хемичар, физичар, први еколог. Борио 
се за добро српског народа, подучавао, 
бодрио а нарочит значај придавао 
идеји да се у Србији „дижу цркве и 
школе“, да народ Србије буде духовно 
јак, писмен и образован. Образовање 
има највећи значај за државу, а 
здрав и културан, образован народ 
је највеће богатство. Богате је учио 
да материјално може да пропадне и 
да увек помажу сиротињу и поштено 
награде за свој рад, а сиромашне да 
обавезно уче и своје знање примењују, 

јер „знање је имање“ – рекла је она. 
Резање колача и освештање 

уприличио је отац Бранко Глумац који 
је у својој беседи навео да светосавски 
дух опстаје, да нас је Свети Сава учио 
да будемо посвећени и отворени, али 
да се велика дела остварују само ако 
су мисли испуњене како треба. 

Диригент Биљана Петровић 
направила је изузетну енергију гласова 
хора пензионера и инструменталне 

пратње ученика музичке шкколе: 
Нине Илкић, Ангелине Сандић, 
Лане Немец, Теодоре Станојловић, 
Калине Јакшић, Јоване Милеуснић и 
Димитрија Живојинова. Уз овације је 
испраћен дуо мајке и ћерке: Виолете 
и петогодишње Ангелине. Наступили 
су фолклор и хор, „Ристово рођење“ 
рецитал и сценографију приредиле су 
Даница Черних и Мирјана Тодоровић, 
а рецитал су извеле Мирјана Личина, 
проф. Јулка Загорац,Чегера Љиљана, 
Евица Матрковић, Мирјана Тодоровић. 

После успешног програма и 
честитки настављен је Светосавски 
бал. Међу гостима који су честитали 
били су Нада Милинковић, 
председница свих пензионера СНС, 
др.сц.Драга Јевдић, мр,пх.Нада 
Стојановић Јевдић, др Александар 
Јевдић, др.Катарина Јевдић, и многе 
друге личности из културе и јавног 
живота града. Светосавски бал трајао 
је до јутарњих сати. 

„КУД ПЕНЗИОНЕР“ ГРАДСКОГ 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

ПРОСЛАВИО СЛАВУ СВЕТОГ САВУ 
У сарадњи са Удружењем 

чувара природног и 
културног наслеђа 
Лесовик, ЈКП Други 
октобар организовало је 
прво у низу предавање 
у Основној школи „Олга 
Петров“ о Животињама које 
свакодневно срећемо. 

Удружење Лесовик 
и РЈ Зоохигијена кроз мултимедијално интерактивно 
излагање, упознали су ученике са животињама које 
можемо свакодневно да сретнемо и кућним љубимцима 
са акцентом на проблем напуштених паса.  Предавачи су 
деци приближили неопходност правилног избора, одгоја 
и васпитања кућних љубимаца а циљ излагања јесте да се 
полазницима представи близина и доступност живог света 
око нас и да им се укаже где да усмере своју пажњу како би 
уочили животиње. 

Радној Јединици Зеленило поверено је управљање 
заштићеним подручјем Вршачке планине и спомеником 
природе Караш-Стража, где ће се одржавати остале 
активности пројекта. 

ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ 
О ЖИВОТИЊАМА 

У ОКРУЖЕЊУ 
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Акро денс клуб Супер Стар  и Плесни 
студио Миленијум крај јануара завршили су са 
такмичењем које је одржано 28.01 у Децијем 
културном центру у Београду у организацији 
АМИК (Асоцијација модерних играча и 
кореографа) где су се остварили велики успе.

Супер Стар се представио са 7 соло 
кореографија и једном дуо кореографијом 
са којима су освојили три прва места, четири 
друга места и једно пето место .Такође 
су присуствовали  додели  признања за 
спортисту године за 2017-ту где су чланице 
овог клуба Ирис Печеничић и Ива Јевремовић 
добиле пехар за младе НАДЕ. Тренутно се 
припремају за међународно такмичење које 
се одржава у Бечу од 16-18-тог фебруара где 
ће наступати како са соло тако и са групним 
кореографијама.

Девојчице из  студија Миленијум 
такмичиле су се са 8 кореографија и освојиле 
свих 8 првих места, и то у чак четири плесне 
категорије, чирлидинг, шоу денс, модеран и 
мтв стајл!

Тренери и кореографи златних Вршчанки 
кажу да су веома поносни на своје такмичарке, 
и да је ово велики успех за њихов клуб, а додају 
и да су тек почеле са освајањем плесне сцене.

Акро денс клуб Супер Стар  и Плесни 

ВРШАЧКЕ ДЕНСЕРКЕ БЛИСТАЛЕ У БЕОГРАДУ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Г. 1796.. држала се у задружном Вршцу прва 
рекрутација војника, жребањем. Овом приликом 
узето је 63 војника 1). 

Г. 1797. донела је ново зло Вршцу, и онако 
напаћеном неродицом и заразом од богиња. 
Скакавци који су овога столећа наш предео два пут, 
г. 1749 и 1782, нападали, појаве си и ове године у 
грдним гомилама. Али се, на срећу, спусте на трску 
у „великом риту“. Сместа се учини пријава о томе 
месној власти, а ова опет, молећи за помоћ, одмах 
јави властима жупаније тамишке, торонталске и 
крашовске. Предвођен влашћу, крене се из ових 
крајева силан свет, већином на коњима, у Вршац. 
Ови гости, с Вршчанима у друштву морали су 
наизменице  и дању и ноћу држати поседнут рит, 
тихо и мирно преко дана, да не поплаше скакавце, 
и да их сутра зором туку.

У сат по поноћи  први  пут, 1/2 2 други пут у 2 
сата трећи пут даван је прангијама знак народу, да 
се диже на скакавце. Једно чељаде из сваке куће 
полазило је у хајку. Дошавши на место, сваки се је 
имао пријавити надзорнику и тек на знак прангије 
почети посао. Грдно коло, хиљаде људи, опасавало 
је рит, да скупљајући ланац све уже и уже, стера 
скакавце у што гушћу гомилу. Тада се на једном месту 
отварао ланац, да се унутра коњи пусте и да се, као 
оно у вршају, бичевима све донде гоне, док неби 
треску претворили у плеву и скакавце потаманили. 
Око 6-7 сати хајка је на знак прангије имала престати, 
јер је онда  и роса спала и скакавцима сунце крила 
осушило. Овако се народ с дана у дан 3-4 недеље 
мучио 2).

Како се је и овога пролећа показало, да ће 
бити неродна година, као она 1794, тамишградска 
камерална администрација нареди, да сваки газда 
посеје по десет „кућица“ кртоле, да се тако отклони 
глад 3).

Исте године месеца фебруара, купи општина 
на лицитацији од Коморе мајур, који је већ г. 1775. 
постојао и некада рентмајстору Шерибелу, 1795.г. 
упокојеном, припадао 4). Од њега касније постане 
данашња „варошка башта“.

Пре него што је спојен Банат са Угарском живела 
је у Вршцу само једна  породица јеврејска, Бернхард 
Мојзез, ситничар на немачкој страни. За владе 
Јозефа II видимо их већ у већем броју. Г. 1798. живело 
је у Вршцу већ 9 породица јеврејских. До овога 
времена они су своје мртваце у Б. Цркву преносили. 
Но како је ове године банатска генерална команда  
белоцркванском комунитету забранила, да се  
више не преносе мртваци са стране и у Б. Цркву 
сахрањивају, замоле речене породице  мађистрат за 
½ ланца земље за гробље, да је што ближе вароши 
и на узвишеном месту. Мађистрат одобри ову молбу 
5).

Крајем овог столећа престају јача досељавања  
у наше место. Г. 1797. и 1798. дођоше овамо млоги 
емигранти из побуњене Србије. Добивши земље 
близу рита, већи део од  њих ту и остане. Не 
прођоше тако Мађари, који се хтедоше и овога 
времена овде населити. Посредовањем фишкала 
тамишке жупаније, Карла Ребицког, хтедоше 
се 80-100 мађарских породица, да сеју дуван, у 
Вршцу настанити, ако би им општина 800 ланаца 
на 20 година , годишње за 900 ф уступила. Али их 
мађистрат одбије, на изјаву спољашњег савета, да 
ће овдашњи становници сами ову земљу, ланац по 
1 ф 30н. закупити. 6).

Од тога доба досељавали су се овамо појединци 
особито занатлије и поједине породице.

У ово доба приморани су Цигани, који лепим 
нехтедоше, да се стално настане. У лето 1798.г. 
мађистрат изда заповест, да ће се сваком Циганину, 
који за 8 дана не подигне кућу, оцепити 25 батина, 
покрај тога што ће му се черга покварити 7).

Немачки део Вршца имао је сада 5 улица, 
нумерираних и буџак. Српски део делио се јошт од 
старине на мале. Свака мала носила је име по оној 
породици, која је у њој бројно најјача била. Крајем 
прошлог века било је шест мала, и то: Чукурмала, 
Радакова, Томићева, Деђанскова, Драгићева и 
Пожаревачка мала, сем тога околина мале пијаце и 
велики сокак припадао је српској страни. 8). 

 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (107)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник екон.седнице од г.1796.
2) Белешке Хр.Баумана, стр. 13 и 14.
3) Записник екон.седнице од г.1797.

4) XXXI. екон. сесија г. 1797.
5) LXII. екон. сесија од 13. фебруара  1798.
6)LXVVIII. екон. сесија од 23. октобра 1798

7) Екон. сесија од 12. јунија  1798.
8) Екон. сесија од 14. маја  1798.

XV ОДЕЉАК
1795 - 1804.

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

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

Регулирање  места – Топографија

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 602, 10. ФЕБРУАР  
2006.

„МЕМОРИЈАЛ РАЈКО ЖИЖИЋ“ 2006.
У организацији Удружења мини баскет лиге, а под 

покровитељством Кошаркашког савеза Србије, у Хали три 
београдског сајма је, у знак сећања на једног од великана наше 
кошарке, одржан шести по реду фестивала у мини баскету 
„Меморијал Рајко Жижић“. Турнир је намењен најмлађим, а игра се 
по специфичним правилима: кошеви су  намештени на нижу висину, 
лопте су мање , а за разлику од правила класичне  кошарке у мини 
баскету тренери су дужни да у свакој четвртини на терен изводе 
другу петорку, тако да сви малишани  имају прилику да играју.

На Меморијалу је укупно учествовало 83 екипе из наше и 
суседних земаља, Мађарске и Македоније, које су биле распоређене 
у три категорије: рођени 1995.,1996. и 1997. године Фестивал „Рајко 
Жижић“ нема такмичарски карактер, већ се само бележе резултати 
одиграних утакмица.

КК „Вили“ је на Меморијалу наступио по четврти пут заредом 
у све три категорије са укупно седамдесет младих кошаркаша. 
Највише успеха имали су рођени 1995. године који су забележили 
једну победу и један пораз, док је друга забележила два неуспеха. У 
конкуренцији најмлађих, годишта 1997. Вршчани су доживели два 
пораза. Као признање  за учешће, масовност и организованост КК 
“Вили“ је добио три пехара и један мали кош.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 602, 10. ФЕБРУАР  
2006.

 ОК „КОРАЛ“
Одбојкашки клуб „Корал“ један је од најмлађих спортских 

колектива у нашем граду. Основан је августа месеца 2004. године, 
а за сада се бави радом са девојчицама. „Корал“ у свом погону има 
око  педесетак играчица у свим категоријама. Клуб се финансира из 
сопствених извора, путем чланарине, која је заиста симболична, а 
служи за подмиривање трошкова путовања и тренига. Ове године 
одређену помоћ “Коралу“ дала је и Општина Вршац.

Од самог оснивања Вршчанке су активне и на такмичарском 
плану. Чланови су Војвођанске лиге – групе Банат, уз напомену да 
за „Корал“ у сениорској конкуренцији наступају  играчице које су 
по својој старосној доби кадеткиње. Прошле сезоне су, што не чуди, 
завршиле на последњем месту са свега једним освојеним бодом, 
али су зато на крају првог дела шампионата ове сезоне на трећем 
месту.

- Пласман на трећем месту је заиста велики успех за „Корал“, 
с обзиром да смо новоосновани клуб. Девојке играју, по мом 
мишљењу, феноменално пошто су млађе и неискусне у односу на 
све остале екипе у лиги. Прилично самопоуздање  улила им је једна 
искуснија играчица, Јасмина Јерковић, која се прикључила  тиму 
која помаже на  тренинзима, рекла је за „Кулу“ Биљана Радивојевић 
помоћни тренер ОК „Корал“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Дванаест камила 
дисквалификовано је на конкурсу 
лепоте у оквиру Фестивала камила 
који се сваке године у јануару 
одржава у Саудијској Арабији, а 
са овог необичног такмичења су 
елиминисане, јер је за њихово 
улепшавање коришћен – ботокс. 

Наиме, награде су позамашне – 
укупне вредности од чак 46 милиона 
евра – па власници учесница 
неретко прибегавају контроверзним 
методама како би се докопали 
вредне титуле, преноси француска 
телевизија БФМ. 

„Користили су ботокс за уста, 
горњу и доњу усну, њушку, па чак и 
за вилицу”, каже Али ал-Мазруеи, син 
емиратског узгајивача камила. Како 
је објаснио, тиме се глава камиле 
увећава, што је пожељно како би се 
задовољили стандарди лепоте. 

Неки у варању иду још даље па, на 
пример, свакодневно извлаче камили 
усне како би их учинили истакнутијим, 
или пак користе хормоне да би биле 
мишићавије. 

„Сви желе да победе”, истиче један 
власник камиле која учествује на 
конкурсу. Поред тога што је код неких 
камила коришћен ботокс, неке су и 
оперисане како би им се смањиле 
уши. 

Годишњи Фестивал камила краља 
Абдулазиза је важан догађај који 
траје месец дана, а одржава се сваког 
јануара на периферији Ријада где 
том приликом дефилује око 30.000 
камила – ове године пред очекиваних 
300.000 гледалаца. 

Главни критеријуми при 

оцењивању лепоте камиле су танке 
и мале уши и што већа њушка, као 
и општи физички изглед и положај 
грбе. Забрањено је оперисати камилу 
како би јој се изменио облик тела 
или сасекле уши, а забрањено је и 
коришћење дроге. 

Камила је, иначе, симбол Саудијске 
Арабије, како је Ројтерсу рекао 
председник жирија. „Некада су ове 
животиње чуване из потребе, а данас 
је то хоби”, закључио је он. 

Извор: Политика 

ДИСКВАЛИФИКОВАНЕ МИСИЦЕ 

КАМИЛЕ ЕЛИМИНИСАНЕ 
НА КОНКУРСУ ЛЕПОТЕ 

ЗБОГ – БОТОКСА 

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

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

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мађионичарски трикови, Група 

аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

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

5. Девојчице су обично више, Роберт 
Такарич  

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

генерације 
5. Елевен – Ужурбана гомила 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Италијанска полиција пронашла је у гаражи једног 
поштара у Вићенци више од пола тоне неиспоручене 
поште. Како се наводи, код 56-годишњег поштара 
пронађено је 573 килограма неиспоручене поште. У 
питању је највећа заплена поште икада у Италији. 

Неиспоручена пошта се гомилала последњих осам 
година, а ту су рачуни за комуналне услуге, извештаји 
из банака, стари телефонски именици и политички 
пропагандни материјал са регионалних избора 2010. 
године. 

Волонтери из једног центра за рециклажу 
обавестили су полицију да су од поште добили 25 
великих жутих контејнера са неиспорученом поштом. 
Та пошта ће сада бити испоручена на праве адресе, 
додуше неколико година касније. 

Извор: Политика 

НЕСАВЕСНИ СЛУЖБЕНИК 

У ГАРАЖИ ПОШТАРА 
ПРОНАЂЕНО ПОЛА ТОНЕ 
НЕИСПОРУЧЕНЕ ПОШТЕ 
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У главном граду Мађарске 
је 26.- 27. јануара 2018. одржан 
је Међународни турнир у 
савате боксу “Будапест савате 
Опен” који је имао карактер 
Светског купа. Турнир је 
одржан у организацији Савате 
федерације Мађарске и клуба 
Универзити у хали “БЕАСТ Арена” 
у Будимпешти. Учествовало 
је преко 150 такмичара из 30 
клубова из 10-так земаља од 
којих су најмасовније биле 

екипе из Мађарске, Хрватске, 
Аустрије, Енглеске, Француске, 
Белгије, Италије и Србије. Поред 
4 српска тима и екипа из: Новог 
Сада, Руме и Иђоша, учествовала 
су и 4 такмичара БК Гард из 
Вршца. У јуниорској и сениорској 
категорији за Гард су медаље 
освојили:

1 Александар Бељин -52кг 2 
место јуниор ассаут

2 Лазар Вукашиновић -56кг 1 
место јуниор ассаут

3 Вук Павловић -70кг 1 место 
јуниор цомбат

4 Сандра Маран -52кг 1 место 
сениорка цомбат

Најзначајније победе су 
остварили Вук Павловић 
у финалној борби против 
хрватског такмичара Леонарда 
Паске из Вараждина нокаутом 
у другој рунди и Сандра Маран 
доминантно против домаће 
такмичарке Хорват Реке.

ВРШАЧКИ ГАРД 
ЗАБЛИСТАО У МАЂАРСКОЈ

СПОРТ

С А В АТ Е

У понедељак 29. јануара 
почеле су припреме за пролећни 
део првенства Војвођанске 
лиге Исток. На првом тренингу 
тренер Ненад Мијаиловић имао 
је 21 играча. Директор Мирослав 
Бељин први се обратио се 
играчима.

-Пре свега вам желим добро 
здравље у наставку , а свима 
нама среће и успеха у борби 

за шампионску титулу. Сходно 
шампионским амбицијама 
управа је ангажовала 
неколицину играча којима желим 
добродошлицу. Верујем у читав 
пројекат,тим и стручни штаб. 
Обезбедили смо све услове како 
техничке тако и финансијске, на 
вама је вредно радите и да на 
крају све нас учините поносним.

Капитен тима Данијел Бељин 

истиче да играчи нису били лењи 
током паузе.

- Сви смо вредно радили у паузи 
и са нестрпљењем исчекивали. 
почетак припрема.  Сви добро 
подносимо напоре, радимо на 
високом нивоу. Имамо све услове 
да се добро припремимо, на 
нама је потврдимо квалитет који 
поседујемо и да Вршац вратимо 
на српсколигашку мапу.

ЗАВРШЕНА ЈЕ ЗИМСКА ПАУЗА ЗА ВРШАЧКЕ ФУДБАЛЕРЕ

НАЈАВА ШАМПИОНСКИХ АМБИЦИЈА
ФУД БА ЛСЕДМИ “БЕЛИ КРОС” ВРШАЧКОГ АТЛЕТСКОГ КЛУБА

ПОЗИВ 
ЉУБИТЕЉИМА 

ТРЧАЊА
„Вршачки атлетски клуб 1926“ у недељу 18. 

фебруара 2018. године, организује по седми 
пут „Вршачки бели крос“. Крос ће се одржати у 
Градском парку у Вршцу.

САТНИЦА:
- 09, 00 часова пријава такмичара у Градском 

парку,
- 09, 45 часова свечано отварање ‘’Вршачког 

белог кроса 2018’’,
- 10, 00 часова трка девојчице предшколски 

узраст 2012 и млађе (дужина стазе 50 м)
- 10, 05 часова трка дечаци предшколски узраст 

2012 и млађе (50 м)
- 10, 10 часова трка девојчице предшколски 

узраст 2011 (дужина стазе 100 м)
- 10, 15 часова трка дечаци предшколски узраст 

2011 (100 м)
- 10, 20 часова трка девојчице 2010- 2009 

годиште (200 м)
- 10, 25 часова трка дечаци 2010- 2009 годиште 

(200 м)
- 10, 30 часова трка девојчице 2008- 2007 

годиште (300 м)
- 10, 35 часова трка дечаци 2008- 2007 годиште 

(300 м)
- 10, 40 часова трка девојчице 2006- 2005 

годиште (400 м)
- 10, 45 часова трка дечаци 2006- 2005 годиште 

(400 м)
- 10, 50 часова трка девојчице 2004- 2003 

годиште (500 м)
- 10, 55 часова трка дечаци 2004- 2003 годиште 

(500 м)
- 11, 00 часова трка девојке средњошколског 

узраста 2002- 1999 (600 м)
- 11, 05 часова трка момци средњошколског 

узраста 2002- 1999 (800 м)
- 11, 10 часова трка сениорки (1998 и старији) 

(1500 м)
- 11, 15 часова трка сениора (1998 и старији) 

(3000 м)
- 11, 20 часова проглашење победника
- 11, 50 часова коктел за организаторе и 

волонтере у Геронтолошком центру

Заинтересовани такмичари могу се пријавити 
на имејл jovanovic.drazen@mts.rs, или на

телефон 060/ 66- 31- 529, најкасније до 16. 02. 
2018. године у 20,00 часова. 

МОЛИМО ТАКМИЧАРЕ, А ПОСЕБНО РОДИТЕЉЕ 
ПРЕДШКОЛАЦА И НИЖИХ РАЗРЕДА

ОСНОВНИХ ШПКОЛА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ 
РОКОВА ПРИЈАВЕ, ДА БИ ДЕЦИ НА

ВРЕМЕ БИЛЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ТАКМИЧАРСКЕ 
МЕДАЉЕ. 

Пријаве после крајњег рока НЕЋЕ БИТИ 
ПРИХВАЋЕНЕ и такмичари НЕЋЕ МОЋИ ДА 
УЧЕСТВУЈУ на тркама!!!!

Окупљање, пријава и преузимање стартних 
бројева, у времену од 09, 00 до 09, 45 часова у

Градском парку.
Три првопласирана такмичара у свакој трци 

добијају медаље.
Сваки учесник, увидом у своје здравствено 

стање и физичку припремљеност, на своју
одговорност учествује у трци, што је дужан и 

да потпише на пријавном листу. Такмичари
млађи од 18 године морају имати писмену 

сагласност родитеља, професора физичког
васпитања или тренера. Такмичари трче на 

властиту одговорност.
Трку прати и обезбеђује медицинска екипа и 

Полиција.
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ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 16. КОЛО
Вршац – Шумадија    63 : 76
Краљево - Врбас Медела   83 : 62
Студент – Бор     69 : 44
Радивој Кораћ – Беочин   96 : 58
Спартак – Шабац    68 : 81
Партизан 1953 - Црвена звезда  61 : 66

1.Црвена звезда  16  16  0  32
2.Партизан 1953  16  13  3  29
3.Краљево  16  12  4  28
4.Радивој Кораћ  16  12  4  28
5.Студент  16  11  5  27
6.Шабац   16  8  8  24
7.Врбас Медела  16  6  10  22
8.Бор   16  6  10  22
9.Беочин  16  6  10  22
10.Спартак  16  3  13  19
11.Шумадија  16  2  14  18
12.Вршац  16  1  15  17

Центар Миленијум, гледалаца 1.000, судије: 
Белошевић (БГ), Ј. Јурас (БГ), Пешић (ЛЕ)

ВРШАЦ: Митровић 14 , Глишић 13 (9 ск), Мунижаба, 
Вељковић, Савовић 3 (3 ас), Остојић 8 (3 ас), Момиров 
15 (4 ас), Симеуновић 11 (5 ск), Ђорђевић 19 (11 ск).

МЛАДОСТ: Нешовић 3, Бабовић 5, Новаковић, 
Драшковић, Малиџан 11 (5 ас), Новаковић 13 (3 ск), 
Бркић 23 (5 ск), Бјелић 9 (11 ск), Антонијевић, Ксуксин, 
Јековић 4 (5 ск), Свилар 2.

Тренерски деби Горана Топића пред домаћом 
публиком Вршчани су украсили изванредном игром и 
остварили најубедљивији тријумф ове сезоне. Земунци 
су надиграни у свим елементима, Вршац је био бољи и 
у шуту и у скоку, имао десет асистенција више (26:16) 
и чак шест двоцифрених стрелаца. Од почетка меча 
домаћи су наметнули ритам агресивне игре у одбрани 
која им је донела самопоуздање за нападачке акције 
и шутерско расположење читаве прве петорке. Већ у 
првој четвртини Вршац је имао двоцифрену предност, 
Земунци су у другом периоду успели да се консолидују 
и захваљујући пре свега Бркићу задржали наду да могу 
избећи убедљив пораз. Ипак, у другом полувремену 
је врло брзо постало јасно да екипу Младости чека 
резултатска катастрофа јер су Топићеви момци, 
предвођени одличним Кутлешићем, наставили са 

чврстом одбраном и имали широк спектар нападачких 
решења. Половину кошева постигли су из рекета а 
половину шутевима са дистанце, разлика је расла 
скоро до самог краја, највећа је износила на пола 
минута до краја, 35 поена предности за Вршац (103:68).

Афирмација: Стефан Ђорђевић (Вршац)

ГОРАН ТОПИЋ ПРЕД ВРШЧАНИМА ДЕБИТОВАО УБЕДЉИВИМ ТРИЈУМФОМ 

ВРШЧАНИ ДЕКЛАСИРАЛИ ЗЕМУНЦЕ
 ВРШАЦ – МЛАДОСТ 103:70 (29:18, 23:22, 19:15, 32:15)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 16. КОЛО
Војводина - ОКК Београд  73 : 54
Борац - Златибор   73 : 67
Спартак - Слога   94 : 101
Металац – Тамиш   83 : 95
Динамик - Беовук 72   106 : 90
ККК Раднички - Дунав   70 : 82
Вршац - Младост Адмирал  103 : 70
 
 

1.Динамик  16  13  3  29
2.Борац   15  11  4  26
3.Вршац   15  11  4  26
4.Металац  16  10  6  26
5.Војводина  16  9  7  25
6.Тамиш   16  9  7  25
7.Златибор  16  8  8  24
8.Дунав   16  8  8  24
9.Беовук 72  16  7  9  23
10.ОКК Београд  16  7  9  23
11.Младост Адмирал 16  7  9  23
12.Спартак  16  7  9  23
13.Слога  16  2  14  18
14.ККК Раднички  16  2  14  18

Центар Миленијум, гледалаца 
200, судије: Мали (БГ), Радовић (БГ); 
Ракић (Лазарево)

ВРШАЦ: Половина, Ратковић 
6, Керкез 27, Веригић 2, Бабић, 
Јовановић 18, Томашевић 5, Жигић, 
Лучић 5, Лазаревић

ШУМАДИЈА: Стаменовић, 
Михајловић, Спахић 12, Спаић 
26, Васовић 8, Лукић 22, Бишевац, 
Пантовић, Мартиновић 8, Вуковић

У дербију зачеља славиле су 
Крагујевчанке и дошле можда и 
до одлучујуће победе у борби за 
опстанак. Вршчанке су платиле 
данак неискуству и лошем почетку 
после кога нису до краја меча нису 
успеле да резултатски озбиљније 
угрозе вођство ривала.  У 15. 

минуту Шумадија је водила са 20 
поена предности (40:20), а све што 
су Вршчанке успеле било је да у 
последњој четвртини приђу на 9 
поена заостатка (57:66) кошем своје 
најефикасније играчице Милане 
Керкез. Ипак, гошће су успешно 
одлеле том налету и захваљујући 
одличној Наталији Спаић успеле да 
меч приведу крају без резултатске 
неизвесности.

Ипак, Вршац је кошем Кутлешића 
у последњој секунди првог 
полувремена на одмор отишао са 
минималним вођством (42:41).

У другом полувремену Вршчани 
су заиграли много агресивније у 
одбрани и одговорније у нападу. 
Тројком Савовића у финишу трећег 

периода дошли су до предности од 
8 поена (62:54), да би на истеку 30. 
минута дворану на ноге подигао 
Мирко Ђерић далекометном 
бомбом за три поена којом су 
Топићеви момци по први пут стекли 
двоцифрену предност (69:58).

У последњих десет минута 
гости више нису имали снаге, 
а сем ефикасних Поповића и 
Јеленића ни расположених 
играча да запрете разиграним и 
растрчаним Вршчанима. Тројке 
Ђерића и Кутлешића којима је 
Вршац стекао 16 поена предности 
(77:61) оснажиле су самопоуздање 
домаћих, а далекометни хитац 
најбољег играча утакмице, 
Кутлешића, са 8 и по метара и 

ВРШЧАНКЕ НА ПУТУ КА ДРУГОЛИГАШКОМ ДРУШТВУ

КРАГУЈЕВЧАНКАМА ДЕРБИ ЗАЧЕЉА
ВРШАЦ – ШУМАДИЈА 63:76 (9:25, 18:17, 19:22, 17:12)

Центар Миленијум, гледалаца: 
1.200, судије: Чукаловић, 
Лакићевић, Антовски

ВРШАЦ: Ђерић 10, Пашајлић 
6, Митровић 2, Глишић 10 (7 ск), 
Кутлешић 20 (5 ск), Мунижаба, 
Вељковић, Савовић 3 (6 ск), 
Остојић 4, Момиров 13 (10 ск), 
Симеуновић 14 (5 ск), Ђорђевић 
14 (5 ск).

ЛОВЧЕН 1947: Латковић, 
Поповић 21 (8 ск, 4 ас), Радуновић 
6, Врбица 7 (4 ск), Баћовић 4, 
Лопичић, Јеленић 14, Албијанић 
10 (8 ск), Кнежевић 3, Кораћ 9, 
Бориловић.

Вршчани су изванредном 
игром у другом полувремену, у 
егзибиционој завршници, дошли 
до важног тријумфа против 
Ловћена у борби за позицију 
која води на завршни турнир. 
Екипа тренера Горана Топића 
доминирала је у скоро свим 
кошаркашким параметрима, 
кључну предност остварила је у 
скоку захваљујући којем је уписала 
17 поена из другог а понекад и 

трећег напада, и у значајној мери 
порпавила извођење слободних 
бацања која су је коштала пораза 
на претходном гостовању у Чачку.

Међутим, пут до победе није 
био лак. Цетињани су надахнуто 
почели, водили са 13:2, захваљујући 
одличним акцијама Поповића, 
Јеленића и Баћовића, али је 
редове Вршчана повезао још увек 
недовољно опоравњени Пашајлић 
па су домаћи заиграли енергичније 
у одбрани, почели да користе 
једно од својих најјачих оружја, 
контранапад, и преко Глишића и 
Кутлешића ухватили резултатски 
прикључак. У 14. минуту Вршац је 
кошем Момирова први пут повео 
(30:28), поенима Симеуновића 
дошао до највећег вођства у првом 
полувремену (40:35), међутим 
гости се нису предавали и серијом 
6:0 у финишу дошли до вођства. 
Ипак, Вршац је кошем Кутлешића 
у последњој секунди првог 
полувремена на одмор отишао са 
минималним вођством (42:41).

У другом полувремену Вршчани 

су заиграли много агресивније у 
одбрани и одговорније у нападу. 
Тројком Савовића у финишу трећег 
периода дошли су до предности од 
8 поена (62:54), да би на истеку 30. 
минута дворану на ноге подигао 
Мирко Ђерић далекометном 
бомбом за три поена којом су 
Топићеви момци по први пут стекли 
двоцифрену предност (69:58).

У последњих десет минута 
гости више нису имали снаге 
, а сем ефикасних Поповића 
и Јеленића ни расположених 
играча да запрете разиграним и 
растрчаним Вршчанима. Тројке 
Ђерића и Кутлешића којима је 
Вршац стекао 16 поена предности 
(77:61) оснажиле су самопоуздање 
домаћих, а далекометни хитац 
најбољег играча утакмице, 
Кутлешића, са 8 и по метара и 
закуцавање младог Момирова 
украсили су нову победу.

У суботу Вршац у 17. колу КЛС 
дочекује новосадску Војводину. 
Меч у Миленијуму почиње у 18 
часова.

TРИЈУМФОМ У МЕЧУ ПРОТИВ ЛОВЋЕНА ВРШЧАНИ СЕ УЧВРСТИЛИ У ВРХУ АБА 2 ЛИГЕ

ВРШАЧКА КУЛА ВИША ОД ЛОВЋЕНА
ВРШАЦ – ЛОВЋЕН 86:74 (21:25, 21:16, 27:17, 17:16)

Форма у успону: Данило Остојић (Вршац)
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odit kod ABC Srbija

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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