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

Ресор за рурални развој Града 
Вршца, за који је задужен члан Градског 
већа Славиша Максимовић, остварио је 
бројне инвестиције у прошлој години. 
Једна од најзначајнијих, како истиче 
Максимовић, јесте пројекат Село плус, 
који је заживео новембра прошле 
године, отварањем Канцеларије у 
Влајковцу.  

-Реч је о партнерству за локални 
развој, а у пројекат су укључене 
три јединице локалне самоуправе: 
Општине Бела Црква и Пландиште и 
Град Вршац, објашњава Максимовић. 
Пројекат је рађен по нацрту 
Министарства пољопривреде 
Републике Србије и то су локалне 
акционе групе, како се популарно зову 
у земљама Европске уније, а које се 
баве развојем села. Главна Канцеларија 
Села плус је у Влајковцу, а у плану је и 
отварање канцеларија у Белој Цркви и 
Пландишту. Оне ће се бавити руралним 
развојем на својим територијама. То 
се, пре свега, односи на решавање 
проблема инфраструктуре, школа, 
домова културе и свега што може да 
се поправи и побољша у насељеним 
местима са циљем унапређења живота 
у тим срединама.

Максимовић истиче да је у плану да 
Село плус, током 2018. године, уради 
Локалну стратегију развоја за ово 
подручје коју треба да верификује 
Министарство пољопривреде и додаје:

-Када Министарство каже да је 
Стратегија добро направљена, Село 
плус практично добија легитимитет 
од ресорног Министарства и тада би 
Село плус кренуло са расписивањем 
конкурса. То се очекује крајем ове 
године, а средства за конкурсе 
биће из европских ИПАРД фондова.
Пољопривредници и села са ових 
територија моћи ће да конкуришу 
са својим пројектима, комисија ће 
изабрати најбоље и одобрити средства 
за реализацију. Циљ нам је да овакав 
начин активности уведемо у наша 
села, да код нас пресликамо како то 
ради Европа. 

Пројекат Село плус, ресор за 
рурални развој урадио је у сарадњи са 
Чешком развојном агенцијом, која га је 
финансирала са 25.000 евра. У пројекат 
је било укључено и Министарство 
пољопривреде. Усклађивани су наши 
прописи са онима који важе у земљама 
Европске уније, конкретно у Чешкој 
Републици, а све у циљу израде новог 
правилника који треба ускоро да се 
усвоји у Србији. 

Уз поменути пројекат, ресор 
за рурални развој Града Вршца 
реализовао је и пројекте прве фазе 
реконструкције домова културе у 
Месићу (1.500.000 динара) и Марковцу 
(1.600.000 динара). 

-Два највећа улагања Града у села 
свакако су реконструкције домова 
културе и Месићу и Марковцу, 
закључује Максимовић. Ту су град, као 
локална самоуправа, и градоначелница 
Драгана Митровић показали да брину 
о тим изузетно малим срединама и 
да су и оне веома важне када је реч 

о унапређењу услова живота, што у 
ранијем периоду, признаћете, није 
био случај. Тако да смо, још једном, 
потврдили да су нам једнако важни 
и становници у насељеним местима, 
као и они у граду. Реконструкцијом 
дома културе у Месићу успели смо да 
поново заживи Културно - уметничко 
друштво у овом селу, које није 
радило последњих десетак година. 
Било је лепо видети њихов први 
наступ који је био на сеоској слави 
у присуству више од 2.000 људи што 
се није десило и Месићу, како кажу 
мештани, последњих 30 година. Била 
је присутна и наша градоначелница 
која је препознала потребе житеља 
и максимално подржала решавање 
проблема у свим селима на територији 
Града. 

У селу Јабланка реконструисано 
је дечје игралиште (110.000 динара), 
замењена је столарија на згради Месне 
заједнице (190.000 динара), набављен 
је мобилијар за сеоску капелу 
(250.000 динара) која је отворена и 
почела да обавља своју комуналну 
делатност. У плану је израда пројектне 
документације за реконструкцију  
спортског игралишта у Јабланци.

-У Сочици је реконструисан кров 
на школи и просторијама Месне 
заједнице, који се налазе у истој 
згради и у то је уложено пола милиона 
динара, подсећа Максимовић и додаје 
да су сада ђаци безбедни, јер је део 
крова претио да се обруши. Имали смо 
проблем у Војводинцима када је реч 
о изградњи сеоске капеле. Ту постоје 
3 гробља и било је несугласица међу 
мештанима где да се подигне капела. 
Донета је одлука за колацију капеле 
и Град је нашао адекватну парцелу, 

завршили смо сређивање имовинско - 
правних односа, почели смо да радимо 
на пројектно - техничкој документацији 
и надам се да ћемо урадити и капелу у 
овом селу. У Војводинцима је, такође, 
замењена и столарија на сеоској 
школи. 

Према речима Максимовића, 
урађена је расвета на спортском 
игралишту у Загајици (1,1 милион 
динара), у Уљми је приведена крају 
прва фаза реконструкције трга у 
центру села која је коштала 2.180.000 
динара, а постављене су и клупе 
(208.000 динара). 

-У ограду сеоског гробља у 
Влајковцу, у прву фазу, уложено је 
2.000.000 динара, у изградњу прилаза 
за сеоску капелу у Великом Средишту 
190.000 динара, у замену столарије 
на згради Месне заједнице у Малом 
Средишту, која је уједно и Дом културе, 
230.000 динара, каже Максимовић.  
У Гудурици смо опремили салу за 
друштвене активности, коју користи 
омладина, купили смо пећи, столове, 
клупе, уредили санитарни чвор, тако 
да сада имају где да се окупљају. 
У Гудурици су имали проблем са 
проширењем гробља, па смо ушли 
у поступак куповине парцеле која 
се наслања на сеоско  гробље. Тај је 
поступак завршен, тренутно се ради 
геодетско обележавање. 

Током прошле године, промењена 
је столарија на Месним заједницама 
у Малом Жаму (335.000 динара) и 
Ритишеву (251.000 динара), као и на 
Дому културе у Шушари (328.550). У 
Павлишу је уређено отресиште на 
ободу села и атарски пут и у то је 
уложено 3.450.000 динара.

Ј.Е.

СЛАВИША МАКСИМОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ИНВЕСТИЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНЕ У 
СЕЛИМА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ВРШЦА 

НЕНАД БАРОШ 
ЗАКАЗАО 
СЕДНИЦУ
ГРАДСКИ 

ПАРЛАМЕНТ 
ЗАСЕДА У УТОРАК

Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, 
сазвао је седницу локалног 
парламента у уторак, 13. 
фебруара. Пред одборницима 
ће се наћи предложени дневни 
ред са 12 тачака. 

Актуелни сазив одлучиваће 
о изменама и допунама 
Одлука о такси превозу и 
установљавању Награде 
„Никола Брашован“. На 
дневном реду за усвајање 
биће и Почетни ликвидациони 
извештаји два јавна предузећа: 
„Варош“ Вршац и „Вршац“, која 
су у процесу ликвидације.

Одборници ће разматрати 
и изјаснити се о Програму 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Града 
Вршца за 2018.годину, као и о 
Локалном акционом плану за 
запошљавање такође за ову 
годину. 

Марини Лазаревић, 
вршиоцу дужности директора 
Народног позоришта 
„Стерија“, истекао је мандат 
крајем јануара тако да ће се 
одборници изјаснити о томе 
да јој се продужи функција в. д. 
директора на још годину дана. 

Предложене су кадровске 
промене у Комисији за 
комасацију на подручју Града 
Вршца. Функција председника 
Комисија престаје Филипу 
Ковачу, а на то место именује 
се Ален Делкић. За заменика 
председника Комисије за 
комасацију на подручју Града 
Вршца предложена је Душица 
Панић.

Због престанка функције 
чланице Градског већа 
задужене за образовање, 
Маријану Голомеић замениће, 
на месту председника Комисије 
за доделу материјалне помоћи 
ученицима и студентима, 
Вељко Стојановић, недавно 
именован за члана Већа за 
образовање.

Снежани Илић, која је 
именована за в. д. директора 
Хемијско - медицинске 
школе, због сукоба интереса, 
престаје функција члана 
Школског одбора поменуте 
средњошколске установе, као 
представнику запослених. 
Предложено је да Илићеву 
замени Драгана Трусник. 

До измена долази и у 
Школском одбору Основне 
школе „Вук Караџић“. 
Представника запослених Ану 
Аврамовић замениће Снежана 
Глумац, а уместо Зорана 
Костадинова, представника 
Савета родитеља, члан 
Школског одбора биће Виора 
Грујић.

Ј.Е. 



ПЕТАК • 9. фебруар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

Прошлу годину обележило је 
неколико значајнијих догађаја када 
је реч о сектору привреде за који 
је задужен Мирослав Ступар, члан 
Градског већа. Град су посетиле 
високе званице пружајући 
подршку развоју Вршца, а у циљу 
привлачења инвестиција у град, 
као основе даљег привредног 
раста и решавања проблема 
незапослености.

-Град је посетило више 
делегација страних и домаћих 
привредника као што је група од 
14 фирми финских привредника, 
у организацији Амбасаде 
Финске, затим привредници из 
Хрватске, Израела, Румуније, 
подсећа Ступар. Посебног су 
значаја посете премијерке Ане 
Брнабић, министра за технолошки 
развој др Ненада Поповића, 
министра пољопривреде 
Бранислава Недимовића, затим 
здравља, образовања, као и 
других значајних представника 
републичке и покрајинске Владе. 
Вођен је велики број разговора 
везано за друштвено економски 
развој Града. 

Нова индустријска зона 
север

Ступар истиче да је, у циљу 
привредног развоја, Град 
у свој буџет унео пројекат 
нове Индустријске зоне 
север, сагледавајући упоредо 
могућности инвестирања и 
унапређења инфраструктуре у 
другим производним зонама, као 
и на браунфилд локацијама. 

-У овом тренутку простори у 
Технолошком парку и постојеће 
индустријске и радне зоне су 
углавном, попуњене и Град 
нема квалитетне локације 
за инвестиције, без којих се 
инвеститори тешко одлучују 
за долазак у Град, објашњава 
Ступар. Од актуелних инвестиција 
тренутно се гради један тржни 
центар, Стоп Шоп, најављује се 
започињање изградње Лидл 
центра, а разговара се и о пар већих 
и неколико мањих инвестиционих 
улагања, као и о реализацији 
програма Логистичког центра. 
У наредном периоду биће 
неопходно још интензивније 
радити на стварању услова за 
нове инвестиције и анимирању  
инвеститора да Вршац буде место 
њихових улагања.

Смањење 
незапослености

У оквиру сектора, спровођене 
су активне мере запошљавања, 
заједно са Националном 
службом за запошљавање. У 
оквиру Локалног акционог 
плана запошљавања (ЛАПЗ) за 

2017, спровођене су 4 мере: 
подршка запошљавању теже 
запошљивих лица, подстицаји 
самозапошљавању, јавни радови 
и програм стручне праксе.

- За ове намене утрошено је 
око 11,5 милиона динара, и кроз 
све програме укупно је запослено, 
на одређено и неодређено време, 
88  незапослених лица са бироа, 
истиче Ступар. Локални  акциони 
план за 2018, који је израђен и чији 
је предлог у процедури  усвајања, 
полази од чињеница да је број 
незапослених на евиденцији НСЗ 
пао са 5.657 у 2017. на 4.719 у 2018, 
што је за 938 лица мање, али да 
је он и даље висок у односу на 
републички и покрајински просек.

 Према речима Ступара, 
структура незапослености је 

неповољна. Чини је нестручна 
радна снага 1.984 лица, без 
икаквог или са основним 
образовањем, затим 2.165 
лица са средњешколским 
образовањем. Значајан проценат 
незапослености чине млади и 
женска радна снага.

-Овакви подаци нас усмеравају 
да размишљамо о привлачењу и 
усмеравању инвестиција ка радно 
интензивним, једноставнијим 
технологијама у индустрији, као 
и о подршци радно интензивним 
привредним гранама: 
туризму, диверзификацији 
пољопривредне производње са 
јачањем воћарства, повртарства 
и сличних, радно интензивних 
грана, наглашава члан Већа за 
привреду. У ЛАПЗ-у за 2018. смо, 
такође, предвидели подршку 
сличну као и у претходној 

години и очекујемо да кроз 
активне мере запошљавања 
буде ангажовано око 90 лица. 
Очекујемо значајнији раст броја 
запослених и у новоизграђеним 
поменутим инвестиционим 
објектима. Иначе, раст привредне 
активности и конкурентности 
локалне привреде у 2018. биће 
подржан и активним радом 
са пољопривредницима на 
промовисању и помоћи у 
кориштењу средстава ИПАРД 
фондова, као и подршком у 
изради пројеката у оквиру 
Интеррег ИПА ЦБЦ Румунија 
Србија. Цео Интеррег програм 
усмерен је на мере повећања 
запослености, запошљивости, 
мобилности и конкурентности 
радне снаге у прекограничном 

региону и подизању квалитета 
живота у свим доменима. Са 
више пројеката, планира се 8 
или 9, покрићемо ове области и 
очекујемо позитивне резултате, 
пре свега у домену развоја ИТ 
сектора и креативних индустрија 
и у унапређењу образовања, 
као значајним елементима 
реализације стратегија ЕУ 2020.

Ступар подсећа да је значајан 
рад  утрошен на постављању 
основа Програмског буџета. 
Град  је добио учешће у пројекту 
„Подршка СКГО у имплементацији 
пројеката стручне подршке у 
програмском буџетирању“.

-Кроз овај пројекат 
усавршићемо и увести целовит 
систем Програмског буџетирања, 
додаје саговорник „Куле“. 
Направљени су тимови и већ 
смо имали развијенију форму у 

доношењу Буџета за 2018. Ове 
године ћемо имати још неколико 
радионица чији ће циљ бити 
јасно постављен, транспарентан 
буџет који ће моћи да се прати 
и преко њега води ефикасније 
и ефективније  управљање 
трошковима локалне самоуправе. 

Инвестирање у 
инфраструктуру

Привредни и друштвени 
развој условљен је и сталним 
инвестирањем у инфраструктуру 
и у другим секторима, а ресор 
привреде ради на координацији 
и изради већег броја пројеката: 
Пројекат заштите насеља и 
индустријске зоне Града Вршца 
од поплава, уређењем потока 
Месић, заједно са Министарством 
пољопривреде, његовом  
Дирекцијом за воде.

-Пројекат вредан око 2,5 
милиона еура којим ће се уредити 
део водотока потока Месића од 
АМС-а до ушћа и тиме смањити 
ризици од поплава, а решиће се и 
један значајан еколошки проблем 
у граду, сматра Ступар. Ради се 
на пројектима реконструкције 
Пољопривредне школе и 
Болнице, са Канцеларијом за јавна 
улагања, очекујемо инвестиције 
минимално од  преко 200 милиона 
динара. Са Канцеларијом за јавна 
улагања би требало да буду 
урађени радови регулисања вода у 
Уљми у циљу санирања последица 
поплава и уређења која ће 
спречити будуће поплаве. Очекују 
се и радови на реконструкцији 
објеката културе, пре свега 
зграде позоришта, са ресорним 
Министарством. У току су радови 
на базену, Спортска хала у Уљми је 
у завршној фази, буџетирана су 2 
нова спортска терена на селима. У 
путној инфраструктури радиће се 
на уређењу простора раскрснице 
Ђуре Цвејића, кружна раскрсница, 
завршаваће се улице Ђурђа 
Смедеревца и Иве Милутиновића. 
Биће урађен још један значајнији 
део коловоза и тротоара, у самом 
граду и у селима. Град аплицира 
код Министарстава и код 
секретаријата са већим бројем 
пројеката из ове области у селима 
и самом граду тако да очекујемо 
да у овај део инфраструктуре буде 
још интензивнијег улагања.

Ступар истиче да ће у 2018. 
тражити решења за израду што 
већег броја нових пројеката 
и усклађивање постојећих, 
јер је тренутни проблем 
недостатак пројектно техничке 
документације.

-Очекује нас једна динамична и 
инвестиционо интензивна година 
са пуно изазова и надамо се да 
ће ефекти овог труда бити убрзо 
видљиви, закључује Ступар.

Ј.Е. 

МИРОСЛАВ СТУПАР, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА СЕКТОР ПРИВРЕДЕ

ПРИОРИТЕТИ - СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
И ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА

Мирослав Ступар, члан Градског већа за привреду
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Уз бројне манифестације, 
реализоване током 2017, може се 
рећи да је протекла година, када је 
реч о ресору културе, протекла у знаку 
јубиларних обележавања културних 
догађаја нашег града, као што су 20. 
Међународни фестивал фолклора 
„Вршачки венац“ и 25. „Вршачка 
позоришна јесен“, Фестивал класике. 

-Потрудили смо се да поменуте 
јубилеје обележимо како то и заслужују, 
богатим програмом, пратећим и 
претфестивалским дешавањима, 
објашњава Наташа Маљковић Чонић, 
чланица Градског већа задужена за 
културу. Што се тиче овдашњих установа 
културе, оне су успешно оствариле 
планирани програм за прошлу годину, 
у складу са средствима. За културу је 
прошле године опредељено 7 одсто од 
буџета Града Вршца. 

Од средстава опредељених за 
културу, 6 милиона динара одлази на 
финансирање пројеката удружења, има 
их 25 до 30 (књижевно стваралаштво, 
музичко, ликовно, народне игре...). 
Два пута током године Град расписује 
конкурс, удружења конкуришу својим 
пројектима, а комисија одлучује који су 
најквалитетнији и они се финансирају.  

-Вршац је, као Град, прошле године 
преузео финансирање Награде „Васко 
Попа“, новчаног дела намењеног 
добитнику, каже Маљковић Чонић. 
До сада је то радила Фондација 
Хемофарм. Пошто су они престали, 
Град је преузео како би се наставило 
додељивање ове престижне књижевне 
награде. Добитник Васкове награде 
за 2016. Адам Пуслојић није добио од 
Фондације прошле године новчани 
део награде, тако да је то преузео Град 
Вршац. 

Међу значајнијим пројектима у 2017. 
је уређење фасаде зграде Градске 
библиотеке која је већ годинама 
девастирана и представљала претњу 
пролазницима. 

-Годинама је стајала скела испред 
Библиотеке и веома сам задовољна 
што је тај проблем решен, додаје 

Маљковићева. Пројекат сређивања 
фасаде Библиотеке коштао је 3 милиона 
динара из градског буџета. Имамо 
комплетан пројекат реконструкције 
Градске библиотеке тако да ћемо 
пробати да конкуришемо код фондова 
како би средили бар читаоницу и 
дечје одељење. У Градском музеју је 
реализована стална поставка Паје 
Јовановића, пренета је из „Апотеке 
на степеницама“ у Конкордију где 
и заслужује да буде. У згради старе 
„Апотеке“ сада је природњачка збирка 
која је посебно занимљива ученицима. 
Иначе, прошле године смо кренули и 
планирамо да проширимо сарадњу 
установа културе и вршачких школа. 
Када смо радили 2017. изложбу „300 
година ослобођења Јужног Баната од 
Турака“, све школе су имале часове 

историје у Градском музеју. Доста 
школа имало је и часове српског језика 
у Градској библиотеци, која има бројне 
акције у које су укључени вршачки 
ђаци. Све те акције биле су врло добро 
прихваћене, тако да ћемо наставити да 
радимо на сарадњи школа и установа 
културе. 

Репрезентативне изложбе у 2017. 
биле су радови Роберта Хамерштила, 
реномираног сликара светских 
размера рођеног у Вршцу, као и 
поставка 113 икона Епархије банатске, 
реализована уз благослов Његовог 
преосвештенства епископа банатско 
господина Никанора. Богат програм 
активности имају све овдашње 
установе културе.

- У Дому омладине активна је 
Канцеларија за младе, имају часове 

енглеског, математике, разних 
радионица, као и богату активност 
везано за музички програм, додаје 
чланица Већа за културу. Изузетно сам 
задовољна радом Културног центра, 
имају много дешавања, а посебно 
успешну сарадњу са иностраним 
институтима и амбасадама. У 2017. 
гости су нам били представници 
Амбасада Индије, Мађарске, Холандије, 
Чешке, Македоније. Када је реч о 
Позоришту „Стерија“, планирамо да 
ове године покушамо да комплетно 
средимо велику сцену. Иначе, Град 
Вршац од прошле године финансира 
део активности Професионалне сцене 
на румунском језику при Народном 
позоришту „Стерија“, која ради врло 
успешно.

Градска библиотека  започела 
је са  новом услугом. У сарадњи 
са Удружењем параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
покренула је пројекат „Књига до сваке 
особе са инвалидитетом“. Библиотека 
ће добити новог запосленог који ће 
односити књиге на кућне адресе особа 
са инвалидитетом.

-Вршачка Библиотека једина је у 
Србији која тако нешто ради и мислим 
да је овај пројекат за сваку похвалу, 
закључује Маљковић Чонић. Вршачка 
Библиотека треба да уђе у пројекат 
дигитализације. Конкурисаћемо код 
Министарства културе и код фондова 
Европске уније. Радимо и пројекат 
„Музеј на улици“ са којим ће се 
конкурисати у другом позиву ИПА, 
носилац је вршачки Музеј, а партнери 
су Народни музеји у Панчеву и Кикинди, 
као и два музеја из Румуније.

Циљ поменутог пројекта је 
презентација културне баштине којом 
ће се повећати свест о њеном значају, 
а истовремено допринети повећању 
туристичке понуде града. 

Ј.Е.

ОСВРТ НА 2017. НАТАШЕ МАЉКОВИЋ ЧОНИЋ, ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ

ВРШАЦ ЈЕ ГРАД БОГАТЕ 
ВИШЕВЕКОВНЕ КУЛТУРЕ

25. Фестивал класике „Вршачка позоришна јесен“ 
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Наташа Маљковић Чонић, чланица Градског већа за културу

Ф
от

о:
 А

. П
ут

ни
к



ПЕТАК • 9. фебруар 2018.ВРШАЧКА КУЛА6

Када и како почиње Ваш живот?
-Рођен сам у Вршцу, 5.6.1957.од оца 

Милана и мајке Лидије. На моје детињство 
велики утицај имао је мој деда по оцу Илија 
Стојановић који је био мултикултуралан 
човек, хуман, сензибилан. Он је још 
двадесетих година прошлог века започео 
писање о источним религијама, са акцентом 
на будизам. Практично, Илија Стојановић 
је увео будизам у стару Југославију. По 
природи је био Самарићанин, човек 
високо осетљив на туђу муку, бол и патњу. 
Касније је постао комуниста пошто је 
идеја комунизма, уствари, идеја будизма, 
идеја Христове науке, једно те исто. Значи 
- толеранција и заједништво. Од деде сам 
научио много тога у оквиру природне 
медицине, пре свега о биљкама. Имали 
смо викендицу код Црквице и свакодневно 
смо лети шетали по околним брежуљцима. 
Од малена сам запамтио имена свих тих 
околних дестинација: од Магарећег брда, 
Ђаковог врха, Куле, Широког била, Турске 
главе... У сећању ми је остало све то биље 
које смо брали, а посебно Хајдучка трава, 
јер сам као дете био анорексичан. Иначе, 
анорексија је један вид неслагања са овим 
„позориштем“ у којем живимо, а деца су, 
по природи, отворена, искрена, воле једну 
сасвим спонтану ноту живљења. А, кад је 
око тебе нека уштогљеност, нека лаж, онда 
не желиш да конзумираш тај живот, па може 
то да буде и у виду анорексије. 

У породици било нас је шесторо: деда, 
баба, мајка, отац, сестра Весна и ја. И 
Весна је завршила медицину, бавила се и 
природном медицином, лиценцирала је то 
са много диплома. 

Најближа ми је била „Вук Караџић“ школа, 
па сам ту и кренуо. Мајка је била учитељица 
и водила је 1. разред у време када сам и ја 
кренуо у школу, тако да сам ја отишао код 
учитељице Косаре Маринковић. Остала ми 
је у сећању. Добро се сећам тог првог дана у 
школи. Седео сам у клупи са Петричевићем 
који је сада наставник, мислим у 
Пољопривредној школи. После основне, 
ишао сам у Гимназију. Наша генерација била 
је најбоља од када се то памти. 

Како сте се одлучили за медицину? Да 
ли је то било од малих ногу?

-Медицина је, на неки начин, била 
присутна у нашој кући. Били смо окружени 
медицинским књигама, отац је требало да 
буде лекар - хирург, по дединој пројекцији, 
али, пошто је био скојевац, а комунизам 
није толерисао личну вољу, него према 
потреби, тако да је отац постао инжењер 

агрономије. Отац ми је, нажалост, рано 
умро, са педесет и нешто година. Сви су у 
кући волели медицину, тако да смо, сасвим 
природно, и сестра и ја уписали медицину. 
Медицински факултет сам завршио међу 
првима од нас 1.500 колико нас је уписало 
те 1976.  Био је то такав ентузијазам, данас 

просто не могу да верујем. Мислио сам 
да све оно што медицина није постигла 
да ћу ја, својим радом, кроз свој живот да 
постигнем. Међутим, реалност увек измени 
ентузијазам. 

Где добијате посао по завршетку 
Медицинског факултета?

-Први посао добио сам у Новој Вароши, 
Санџак, средина која је веома различита 
од ове. Ја сам тамо отишао после женине 
смрти, побегао сам на неки начин, да будем 
што даље. Међутим, нисам се преварио. 
После годину дана сам отишао у Ужице, 
добио специјализацију, радио као ортопед, 
и тај период од 10 година мислим да ми је 
био најлепши у животу. Специјализирао сам 
ортопедску хирургију са трауматологијом. 
Последње 3 године у Ужицу, до 1993, 
радили смо ратну хирургију. Одељење 
ужичке болнице било је претворено у ратну 
хирургију. Имали смо најбоље резултате 
од кад постоји писана ратна хирургија. 
Долазили су нам рањеници из целе 
Источне Босне. Имам и субспецијализацију 
- ратну хирургију. Као ратни хирург био 
сам у Либији, у Институту за онкологију, у 

Сабрати, код Триполија, као и на Косову. 
Кад се опредељујете за природну 

медицину?
-На самом почетку мог рада у Ужицу, 

долазим у контакт са црногорским 
исцелитељем Видаком Јукићем, који је 
био врло цењен, имао је дипломе из целог 
света. Званично је био сугесто-терапеут. 
Од њега сам научио тај основни прилаз 
пацијенту, отворен, добронамеран, пун 
оптимизма и вере, што нисам научио 
на медицини. Најважније је да пацијент 
добије веру у лекара, терапеута, као у 
неко добронамерно биће које има моћ 
да га излечи. То ми је после у животу било 
важно. Природна медицина, коју је Видак 
радио, била је полиморфна, ослањала се 
и на сугестију и на лечење биљкама и на 
енергетску медицину. Ја сам, колико сам 

могао, прилагодио себи његово знање и 
почео да радим то у Ужицу на „велика врата“. 
Имао сам јако много пацијената. Некада је 
био закрчен цео прилаз кроз двориште до 
улаза у болницу, и онда ми је директор, на 
неки начин, забранио. Иначе, директор је 
био мој велики другар. То је урадио да не 
бих ја имао касније проблема, јер се тада 
на алтернативу гледало као на опасност за 
класичну медицину. Морао сам да бирам. 
Изабрао сам ортопедију. Имали смо тада 
у Ужицу одличне услове, нова болница по 
типу као ВМА, само мања, имали смо све 
што смо пожелели од материјала, средстава, 
спољних фиксатора. 

Уствари, од времена када сам уписао 
медицину, ја непрекидно радим. Основао 
сам са тимом Живорада Михајловића 
Славинског Удружење за психотронику. 
То је прво удружење које је почело да 
афирмише гранична подручја свести и 
одређене области природне медицине, 
пре свега енергетску медицину. То је време 
када ја званично почињем да се бавим 
природном медицином, 1976.

Да ли се враћате у Вршац? 
-Ужице сам напустио 1993, када је 

била она велика инфлација, јер нисам од 
своје плате могао да платим станарину. 
Дошао сам у Вршац, отварио ортопедску 
ординацију на Војничком тргу. Радила је од 
октобра до марта када ме је Министарство 
здравља послало у Призрен да оснујем 
ортопедију. Ту сам био годину дана и вратио 
сам се поново у Вршац. Пошто нисам имао 
решено стамбено питање, прешао сам у 
Велики Гај где имам кућу и запослио сам 
се у Дому здравља у Пландишту где сам 
радио до 2007. Тада почињем да отварам 
Центре за природну медицину. Прво 
холдинг предузеће „Велемедикал“ са 
шпанским сарадником у Хотелу „Србија“, на 
8. спрату, где радимо непуних годину дана 
и одмах затим Институт за међународну 
сарадњу на пољу природне медицине 
„Славенса“ у Супетру на Брачу. Имали 
смо у Институту јак едукативни ниво и ја 
сам докторирао природну медицину, а 
касније и професуру. „Славенса“ је после 

ИНТЕРВЈУ

ДР ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ, ОРТОПЕД, РАТНИ ХИРУРГ И ПРОФЕСОР ПРИРОДНЕ МЕДИЦИНЕ:

РАДОСТ ЈЕ НАЈБОЉА ТАБЛЕТА!
Др Зоран Стојановић, специјалиста ортопедске 
хирургије и трауматологије, ратни хирург, професор 
природне медицине, определио се за ову хуману науку 
много пре завршетка вршачке Гимназије. Уз научну 
медицину, подједнако га привлачи и природна медицина 
којој се максимално посвећује и успева да оствари завидне 
успехе помажући људима да сачувају и побољшају своје 
здравље у бројним центрима природне медицине које је 
основао. 
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пребачена у друге центре где сам радио. 
Прво у Центар за природну медицину у 
Београду, Кнегиње Зорке 5, који смо сада 
активирали у вршачком Црвеном крсту 
на Брегу, и после тога у „Ценепику“, Центру 
за развој науке, привреде и културе у 
Новом Саду. „Ценепик“ је познат и по томе 
што је правио разне пројекте из области 
дечјег стваралаштва: дечје фестивале, 
имао сарадњу са глумцима, певачима... а 
направили смо и Школу атласо терапије. 
Развили смо и Школу природне медицине, 
радионице, обуке и остале едукативне 
линије. Радили смо и у Београду нешто 
мање од годину дана.

Колико је популарна природна 
медицина?

-Последњих неколико година није 
лако  направити ништа озбиљно на тему 
природног здравља. Нажалост, не постоји 
више уопште прилаз превентиви, а ово 
чиме се ја бавим углавном може да се 
односи на превентиву, на упознавање 
сопственог тела, душе и духа, потенцијала 
које имамо да бисмо могли да обезбедимо 
један приступ самоисцељењу. Тако да ни 
тај „Живи живот“ Центар у Београду, на 
Бежанијској коси, није донео резултате које 
сам хтео.

Мене интересује база, како природна 
медицина и кроз шта делује, кроз које 
програме, на самоисцељење, а то је 
компликованија прича. Ја сам био у тиму 
Вука Стамболовића који је био главни 
актер институцијализације природне 
медицине. Ми смо 2007, 14. децембра, 
спровели Закон о интегративној медицини 
и од онда се код нас званично у медицини 
користе све терапијске гране, без обзира на 
провенијенцију које су научно и искуствено 
доказане. Ми смо 18 грана имплементирали 
у модерну медицину, али смо били 
уцењени са тим да тиме могу само лекари 
да се баве. Моје познавање природне 
медицине, и теорије и праксе, је огромно. 
Можда бих могао да то сажмем кроз једну 
ставку, коју мало људи зна, у човеку постоји 
један јако стари програм, а то је програм 
самоелиминације. У овом нашем суровом 
времену, које ја зовем катаклизмички 
капитализам - када те неко сруши, па те 
гради твојим новцем, човек не може да 
постигне ни део жеља, ни део оног што је 
потребно за нормално функционисање. И 
онда почиње у њему да ради тај механизам 

самоелиминације. Човек на неки начин бива 
отписан, да ли кроз болест, алкохолизам, 
нажалост и покушаје самоубиства... Како 
се борити против тога?! Управо је то оно 
што целокупан мој опус жели да стави на 
ноге. То је како човек опет себе да заволи, 
како да дође до мотива за живљење, како 
да избегне тај самоубилачки механизам 
који ради пуном паром, како да покрене 
механизам самоисцељења, како бити 
радостан, пун креативности, перспективе... 
Радост је најбоља таблета! То радимо на 
радионицама буђења и на онима које 
називам „Срећа на длану“. Почињемо од 
детињства, евоцирати најраније успомене 
кроз аутогене тренинге, разне игре. Значи 
сетити се како је то бити дете, почети полако 
да ту енергију присећањем реализујеш, да 
је доводиш у свест, покрећеш. Јер, најгоре 
што човеку може да се деси јесте да се 
идентификује са оним што му је наметнуто 
током живота. Ја сам имао први етно велнес 
центар у Србији „Перунови вртови“, у 
Великом Гају, у кући традиционалног стила 
где је клијентела пред вратима морала 
да остави све симболе модерног живота: 
ташну, машну, телефоне... Није било никакве 
етикеције, нема приче о статусу, о световној 
позицији, болестима, сви смо деца. Ту се 
играмо, ту крила људима израсту, и оно што 

је основно - како наћи опет ту срећу, а то је 
вратитити се у детињство. Други начин је 
стратешки се ослонити на Исусову науку 
која нема везе са овим што пропагирају 
попови, секте... Оно што је Исус донео то је 
слобода, будистички осећај целовитости, 

осећај да ниси издвојен, осећај целине даје 
осећај среће. Човек је у свом детињству, 
филогенетском, имао осећај заједништва са 
природом, емпатички осећај да је целина. 
Сваки човек до 9. месеца има тај исти 

осећај, не разликује себе од окружења. 
Са том индивидуацијом почиње то 
проклетство издвојености, тада почиње 
страх који производи разне механизме 
компензације. Та немоћ производи жељу 
за моћи, и све оно што човек ради јесте на 
извору компензације немоћи. Окруживање 
материјалним, стварање световне позиције, 
друштвено - материјалне, јесте, уствари, 
компензација немоћи. Ви и данас имате 
срећна друштва ван цивилизације у којима 
нема својине, где постоји тај детињи дух, 
где не постоји никакав страх. Код Арапеша, 
јужноамеричког племена, нема личне 
својине, нема овог развоја у који је ушла 
западна цивилизација, заробила се у њему 
и одумире.  

Званична медицина има лош приступ 
- све нас ставља под исти калуп: сви 
морамо да имамо притисак 120 са 80, исте 
параметре у лабораторијском налазу... 
не даје личну слободу, креативност да се 
изрази да може да направи неки бољи 
свет. А, свет не би могао да иде даље да 
нема таквих људи који имају изражену 
неку индивидуалност. Оно што је један од 
стубова целокупног мог прилаза природној 
медицини јесте индивидуална линија 

здравља. Значи, морате да прилагодите 
основне димензије живљења у дијететско 
- хигијенском режиму који дајете пацијенту 
кроз његове индивидуалне оквире. Мора 
да направите добру анамнезу, да га добро 
упознате, за то имамо много тестова. Да бих 
ја то добро урадио треба ми око 7 дана по 2 
сата дневно за упознавање, за тестове и за 
пакет здравља - за ту прилагођену терапију. 

Радите ли тренутно на неком 
пројекту?

-Радим на неким програмским 
линијама које смо осмислили са вршачким 
Црвеним крстом и секретаром Бошком 
Митрашиновићем. Вршачке планине су, 
одвајкада, позната дестинација ваздушне 
бање. Сви параметри су максимални, до 
2. Светског рата, та наша ваздушна бања 
била је на 1. месту у Европи. Хтели бисмо да 
направимо горе стационар за еко туризам, 
да људи долазе, да упознају Вршачке 
планине, и да уједно, кроз здраву исхрану, 
шетње, едукацију, дођу до бољег здравља. 
Касније нам је у плану да направимо Центар 
за подмлађивање где би људима могли да 
објаснимо зашто организам стари, како 
успорити старење или како реверзибилно 
окренути на подмлађивање, што је могуће. 
Али, потребно је право знање, не ово што 
налазите по новинама и другим местима 
где се гледа само на зараду. Ту нећете наћи 
праве ствари. 

Како је текао Ваш лични живот? Шта 
је у животу најважније?

-Имам четворо деце: синове близанце 
и две ћерке. Близанци Огњен и Страхиња 
имају по 33 године, Татјана има 18 и Лидија 
38. 

Најважније у животу је да будеш оно што 
јеси. Није то моја филозофија, то је основа 
свих хуманих доктрина, без обзира да ли 
су оне у оквиру филозофије, религије, или 
модерних тзв. њуејџинг програма. Човек 
треба да живи своју природу, да експонира 
своје природне потенцијале, да не иде 
туђим путевима и не живи туђе снове, да не 
остварује неке туђе циљеве, да не буде роб 
туђих идеја... Кад живиш по својој природи, 
срце је на месту и све енергије иду ка том 
путу самоисцељења. 

Јованка Ерски



ПЕТАК • 9. фебруар 2018.ВРШАЧКА КУЛА8

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

Марковићево је настало по 
одласку Турака из Баната године 
1842. под називом Ујфалу и Крива 
Бара. 

Насеље је мењало име више пута. 
Основано као Ујфалу, седам година 
касније мења име у Крива Бара, 
1861. године поново се насеље зове 
Ујфалу, 1888. Торонтал Ујфалу, 1919. 
дакле, након Првог светског рата 
Крива Бара и 1946. након Другог 
светског рата, Марковићево по 
Светозару Марковићу.

Кривобарачко пољско добро које 
је обухватало површину од 1221 
ланац давано је у закуп од 1783. 
до 1789. године, дакле 6 година за 
651 форинт, по ланцу 31 ¾ крајцара 
годишње написано је у Летопису 
Подунавских области, Феликса 
Милекера.

 Године 1800. загребачки бислкуп 
у замену за хрватско добро добио 
је кривобарачко пољско добро 

које је одмах подељено хрватским 
феудалцима, највећи део барону 
Бедековићу.

На том пољском добру Бедековић 
је 1842. године населио 79 
мађарских католичких породица из 
Сајана (насеље се налази у општини 
Кикинда, између Падеја и Иђоша) 
и Бикача (у оопштини Кикинда, 
северозападно од Башаида) као 
раднике на поседу. Иначе, Мађари 
су били познати као добри и вредни 
радници, односно како стоји у 
Прегледу колонизације Војводине 
у 18. и 19. веку, као испробани 
кубикаши били су једини радници 
који су могли искусно да одводњавају 
мртвеље и баруштине у Банату “и 
сама та водом натопљена низија, 
нарочито подесна за вртарство 
и сађење дувана, изискивала је 
опробане и истрајне раднике као 
што беху Мађари“ (завршен цитат).

Ова колонија је 1843. имала 352 
становника, три године касније 390, 
затим 1847. пред револуцију 333, а 

1848. – 265 становника. Католици 
су имали школу са богомољом. 
Припадали су великогајској 
парохији.

Колонија је уништена 1848. 
године, када је становништво 
напустило ово насеље. Вратили су се 
две  године касније, дакле 1850. Тада 
се Мађарима придружују и немачки 
колонисти. Године 1853. у овој 
колонији је живело 455 становника.

Овај посед је 1860. године  
прешао у власништво Лудвига 
Ђерђанфија. Насеље је тада имало 
једног велепоседника, поменутог 
Ђерђанфија и 69 малопоседника.

Површина атара овог насеља 
износила је 1373 ланаца.

Године 1887. насеље је страдало 
од великих поплава.

Премештај становништва у овом 
насељу био је знатан. По првим 
званичним пописним подацима 
насеље је имало 514 становника, 
затим 1880 - 524. Године 1890. бројало 
је насеље 603, 1900 - 526, затим 1910 

- 663. Након Првог светског рата, 
тачније 1921. године, насеље је 
имало 598 становника, а по Феликсу 
Милекеру 637 од чега 427 Мађара, 
195 Немаца, 13 Срба, 3 Румуна. 
Непосредно пред Други светски 
рат (1931.) Крива Бара је имала 652 
становника, након тога, године 1948 - 
617. Од овог преиода број становника  
у Марковићеву стално опада. Тако је 
1953. било 605 душа у насељу, 1961 
- 505, 1971 - 420, 1981. године 310, 
1991 - 239 и по последњем попису 
2002. само 216 становника, што је 
чинило 1,61% укупног становништва 
општине. По овим подацима  насеље 
је бројало највише становника на 
почетку 20. века 1910 - 663. Етничка 
структура становништва промењена 
је доласком колониста након Првог 
светског рата у корист Срба – до тада 
у овом насељу највише је живело 
Мађара и Немаца – данас је Срба – 
70,37 посто. Знатан је и удео Мађара 
- око 21,30 посто.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (41)
МАРКОВИЋЕВО- КРИВА БАРА - УЈФАЛУ

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.

Нова, 63. седница Општинског већа 
Општине Пландиште заказана је за 
четвртак,  8. фебруар. За дневни ред 
седнице предложено је 5 тачака. 

После усвајања записника са 61. и 62.  
седнице,  већници разматрају Предлог 
Локалног акционог плана запошљавања 
Општине Пландиште за 2018. годину, а 

након тога и Предлог Конкурса за доделу 
новчаних награда најбољим студентима 
са подручја општине Пландиште за 
школску 2017/2018. годину. 

Претпоследња и последња тачка су 
захтеви и молбе грађана, удружења и 
других правних лица, а након тога и 
текућа питања. 

63. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

НА ДНЕВНОМ РЕДУ 
ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗАПОШЉАВАЊА 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ЗАБРАНА 
ПАЉЕЊА 
ВАТРЕ НА 
ЈАВНИМ 

ПОВРШИ-
НАМА 

Комунална инспекција 
Општине Пландиште 
подсећа грађане да је 
забрањено палити ватру 
или спаљивати отпад, 
траву и лишће на јавној 
површини, позивајући 
се на члан 15. став 8. 
Одлуке о комуналном 
реду („Службени лист 
општине Пландиште“ 
бр. 7/2013). Комунална 
инспекција моли грађане 
да испоштују овај члан 
Одлуке о комуналном 
реду и подсећа да је 
понашање супротно 
овој Одлуци кажњиво 
и да се може пријавити 
Комуналном инспектору 
лично, телефоном (062/80 
98 647) или електронски 
(milan.radic@plandiste-
opstina.rs). 

НАГРАДНА ИГРА УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2018.

ПОЧИЊЕ НОВИ ЦИКЛУС 
Због великог успеха првог циклуса наградне 

игре Узми рачун и победи, реализованог у првом 
кварталу 2017, у којем је учествовало готово 40 
одсто грађана и послато више од 85 милиона 
рачуна и слипова, Влада Србије одлучила је да 
заједно са НАЛЕД-ом организује нови циклус 
наградне игре Узми рачун и победи 2018. 

Наградна игра биће организована кроз два 
круга у првом кварталу 2018. године у трајању од 
по месец дана. Реализује се као део шире медијско-
едукативне кампање у оквиру проглашења 2018. за 
годину борбе против сиве економије и једна је од 
кључних мера Националног програма за сузбијање 
сиве економије. 

Циљ је подизање свести грађана и привреде 
о значају сузбијања сиве економије, стимулације 
безготовинског плаћања као инструмента 
сузбијања сиве економије, јачање пореске културе 
и мотивације грађана и привреде за поштовање 
прописа. 
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                               1.Предмет давања у закуп су непокретности прецизиране 
у Списку за давање објеката у закуп (у даљем тексту: Списак).

Списак садржи ближу идентификацију објеката,почетну 
цену закупнине и др. напомене и исти је саставни део овог 
огласа. 

2.Почетна цена закупа утврђена је на месечном нивоу и 
ближе је одређена за сваки од објеката означениху Списку 
из тач. 1. Огласа.

Закупнина се плаћа до15-ог у месецу за претходни месец, 
обрачуната у динарској противвредности посредњем 
девизном курсу НБС, наданфактурисања.

Поред закупнине, понуђач сноси и режијске трошкове за 
извршене комуналне услуге (ел. енергије, воде, изношење 
смећа, телефонске и интернет услуге, као и др. трошкове 
који се односе на објекат) у висини и о доспелости одређеној 
рачунима добављача тих услуга, као и трошкове текућег 
одржавања објекта.

Понуђач са којим буде закључен уговор о закупу, у обавези 
је да положидепозит у висини1 (једне)месечнезакупнине, ко
јићесекориститикаосредствообезбеђењазаевентуалнанеиз
миренапотраживања у токутрајањазакуподавногодноса.

3.Дужина трајања закупа је 36 месеци, почев од дана 
закључења уговора о закупу са најповољнијим понуђачем.

Објекти се издају у виђеном стању, без права закупца на 
преправке и адаптацију   простора,уколикозакуподавацзато
ниједаоизричитуписмену сагласност.

Издавање објекта у подзакуп није дозвољено без 
сагласности закуподавца.

4.Право учешћа у поступку имају домаће и страно правно 
лице или предузетник. 

Поступак давања у закуп спроводи се прикупљањем 
затворених, ковертираних понуда, на обрасцима из 
конкурсне документације, са захтеваним доказима:

-Извод о упису у регистар АПР-а, односно у др. одговарајући 
регистар,нестаријиод 6 месециодданаобјављивањаогласа, 

-уговор о отварању и вођењурачунакодбанке, 
-потврду о додељеном ПИБ-у,
-потврду о извршеномевидентирањуза ПДВ, уколикоје у 

систему ПДВ-а, а запредузетнике и копијуличнекарте,
-да понуђачу није изречена мера забране обављања 

регистроване делатности која је на снази у време 
објављивања позива.

5.Уговор о закупу биће додељен понуђачу који понуди 
највишу цену закупа, а која мора бити већа од почетне 
цене. Уколико више понуђача понуди исту цену закупа, уз 
прихватање осталих услова из огласа, закуподавац задржава 
право избора најповољнијег понуђача.

6.Конкурсна документација се може преузети 
названичномсајтуПредузећа http://www.oktobar.co.rs/, као 
и у просторијама закуподавца, које се налазе у ул. Стевана 
Немање бр. 26, Вршац, канцеларија бр.33, уз доказ да је 
понуђач уплатио бесповратан износ од 200,00 РСД на име 
манипулативних трошкова,на текући рачун бр. 160-9523-25 
код BancaIntesa, сврха уплате „Учешће по огласу за давање у 
закуп  објектапод реднимбр. __________“ .

7.Заинтересована лица могу разгледати предметни 
објекатсваког радног дана, у времену од  7:30 – 15:00 часова, 
уз претходну најаву на тел: 060/8435171, почев од наредног 
дана од дана објављивања огласа.

8.Понуде се достављају непосредно или препорученом 
поштом, у затвореној коверти на адресу, ул. Стевана Немање 
бр. 26, Вршац, канцеларија бр.18 – Писарница Предузећа, са 
назнаком: „Понуда на оглас за давање у закуп објекта редни 
бр. _________ - не отварати“.  

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју 
адресу, телефон и одговорно лице.

Благовременим се сматрају само понуде које Предузећу 
стигну најкасније до 23.02.2018. године до 15:00 часова, без 
обзира на начин како су послате.

9.Отварање понуда обавиће се јавно, дана 27.02.2018.
године у 11:00 часова,у просторијама Предузећа у Вршцу, ул. 
СтеванаНемање 26, уСвечаној сали.

Представници понуђача који присуствују јавном 
отварању понуда, морају комисији закуподавца поднети 
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћени представник понуђача има право да 
приликом отварања понуда изврши увид у податке из 
понуде који се уносе у записник о отварању понуда као и 
да изнесе све евентуалне примедбе на поступак отварања 
понуда.

Избор најповољније понуде извршиће се у року од 3 (три) 
дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће понуђачи 
бити обавештени писаним путем.

Уговор о закупу са изабраним понуђачем, закључиће 
се у року од 10 (десет) дана од дана избора најповољнијег 
понуђача.

ОгласћебитиобјављенназваничномсајтуПредузећа 
http://www.oktobar.co.rs/,као и унедељномлисту „Вршачка 
кула“,дана 09.02.2018.године.

Додатне информације и обавештења могу се добити 
сваког радног дана од 07:00 до 15:00  часова, на телефоне: 
069/8435299 и 0698435338.

У Вршцу,  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
09.02.2018.  Бојан Марјанов,дипл.прав

Комисија за давање у закуп непокретности којима управља ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ из Вршца, на основу Одлуке о критеријумима, начину 
и поступку издавања у закуп пословних простора којима управља ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ бр. 01-6-24/2017-5 од 30.11.2017.године, Одлуке о 
давању у закуп пословних простора којима управља предузеће бр. 01-6-25/2017-5 од 11.12.2017.године, те члана 49.ст. 1. тач.13. Статута ЈКП ДРУГИ-
ОКТОБАР, ВРШАЦ бр. 01-6-14/2017-2 од 11.09.2017.године, објављује

ОГЛАС 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП OБJEKАTAКОЈИМА УПРАВЉА ПРЕДУЗЕЋЕ
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Туристичка организација Града 
Вршца започела је припреме за 
овогодишњи, 13. по реду Фестивал 
вина „Винофест“, који ће бити одржан 
у Хотелу „Србија“, 16. и 17. марта. 
Благовремени почетак припрема 
обећава квалитетну, успешну и 
богату манифестацију која радо 
окупља виноградаре и винаре, али и 
поштоваоце Бахусове капљице. 

-“Винофест” је, практично, прва 

у низу вршачких манифестација 
од почетка године, а после „Дана 
бербе грожђа“, друга по величини 
светковина која велича вишевековну 
виноградарску и винску традицију 
Града Вршца и околине, кажу у 
Туристичкој организацији Града 
Вршца. Ми смо већ започели 
припреме за овогодишњи „Винофест“, 
а у плану је и промоција овог нашег 
Фестивала вина у Београду, где 

се истовремено одржавају Сајам 
туризма и Београдски сајам вина, 22. 
до 25. фебруара. 

Биће то значајна и лепа 
презентација, јер је Сајам туризма 
у српској метрополи највећа 
манифестација ове врсте у региону 
која окупља како бројне излагаче, 
тако и велики број посетилаца.

Овдашњи Фестивал вина из 
године у годину све је престижнија 
светковина која окупља све већи број 
излагача, а награде „Винофеста“ добију 
на рејтингу међу произвођачима 
квалитетне капљице од грожђа. 
Оно што вршачки „Винофест“ чини 
јединственим у поређењу са сличним 

манифестацијама у Србији, јесте то што 
су посетиоци у прилици да дегустирају 
изложена вина и сами изаберу шта ће 
купити и тако обогатити своје кућне 
винске колекције.

И ове године, како поручују 
организатори, уз најбоља вина, на 
Фестивалу ће бити и најбољи банатски 
тамбураши, као и гастрономска 
понуда овог региона, да ужитак буде 
потпунији и лепши.

Заинтересовани произвођачи 
вина додатне информације везано за 
пријаву за учешће на „Винофесту“ могу 
добити у Туристичкој организацији 
Града Вршца, као и званичном сајту.

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА ЗАПОЧЕЛА

ПРИПРЕМЕ ЗА 
ОВОГОДИШЊИ „ВИНОФЕСТ“

-Тринаести по реду „Винофест“ заказан је за 16. и 17. март, у Хотелу „Србија“ -

Највећа фармацеутска кућа у 
региону, вршачки Хемофарм постао 
је главни центар Штада групе за 
тржишта централноисточне Европе. 
Одлуком менаџмента Штаде, 
Хемофарм је преузео одговорност за 
тржишта Пољске, Чешке и Словачке 
и тиме је додатно повећао зону 
своје регионалне надлежности која 
се до сада односила на тржишта  
југоисточне Европе (БиХ, Црне Горе, 
Словеније, Хрватске, Мађарске, 
Румуније, Бугарске, Македоније и 
Албаније). Ово унапређење је, према 
оцени Штаде, резултат доброг рада 
Хемофарма након што је 2016. преузео 
главну улогу немачког концерна у 
југоисточној Европи. 

- Нова улога додељена 
Хемофарму је велико признање 
Штаде за рад и резултате које смо 
постигли у претходном периоду. Ово 
је,  такође, и добра вест за Србију и 
за регион, посебно имајући у виду да 

је реткост да компанија, која ради у 
земљи која није чланица ЕУ, под своје 
вођење добија и тржишта у оквиру ЕУ. 
Са новим тржиштима и наши планови 
су амбициознији. Инвестиције ће бити 
усмерене на проширење капацитета, 
даље унапређење квалитета 
производа, истраживање и развој 
лекова, а посебно у радну снагу - у 
вредне, квалитетне, образоване 
људе којих је у Хемофарму тренутно 
око 3000, рекао је Роналд Зелигер, 
генерални директор Хемофарма и 
потпредседник Штада групе.

Хемофарм је, 2017. године 
посредством Штаде, постао део 
велике интернационалне породице 
– Cinven и Bain Capital. Осим што 
је регионални лидер, лекови са 
знаком Хемофарма налазе се и 
у апотекама на три континента 
у 38 земаља. Модерне фабрике 
Хемофарма, усклађене са највишим 
међународним фармацеутским 

стандардима, налазе се у Србији, 
Црној Гори  и БиХ – Републици Српској, 
а погони су међу 20 одсто енергетски 
најефикаснијих у свету. Тако је 

Хемофарм, осим поменуте лидерске 
улоге у производњи, на себе преузео 
и улогу промотера одрживог развоја 
и одговорног пословања у региону. 

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ ФАРМАЦЕУТСКОГ ГИГАНТА

ХЕМОФАРМ – НОВИ ЦЕНТАР ШТАДЕ 
ЗА ЦЕНТРАЛНОИСТОЧНУ ЕВРОПУ
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Прошлог четртка у „Салону 
код Порте“ представљен је нови 
роман Владимира Пиштала „Сунце 
овог дана“, у издању Агоре. Поред 
аутора, у промоцији су учествовали 
Ненад Шапоња, песник, књижевни 
критичар, уредник и издавач, и 
песникиња Јелена Маринков, уз 
музичку пратњу гитаристкиње Јане 
Томић. 

- Овај епистоларни роман тока 
књижевне свести, писан је кроз 
туђу свест. Усред мреже бритких 
асоцијација, замаскиран је у 
манифестни говор есеја који у себи 
садржи скривену и збирку прича 
и збирку песама и путопис. Он 
читаоца извештава о Андрићевим 
прозорима у свет и свест из 
паноптикума, циркуса и књига; о 
књижевним прозорима у страст и 
у тајну жене; о ономе што заиста 
јесу митски хероји његовог доба; 
о Гаврилу Принципу и “Младој 
Босни” као друштвеноисторијском 
контексту неправде последњег 
кметства у тадашњој Европи; али и 
о истини данашњег света и његовог 
неоколонијалног устројства у коме 
„усрећитељи траже од усрећених 
да се одрекну сопствених очију“. 
Лоциран између конкретних 
времена, Андрићевог и нашег, и 
безвремена књижевности, овај 
данашњи Пишталов разговор са 
Андрићем, уз кориштење душе 
као лампе, показује како је могуће 
књижевно, језиком слика и емоција, 

говорити и о књижевности и о 
времену у коме се говори – речи су 
Ненада Шапоње. 

Владимир Пиштало рођен је у 
Сарајеву 1960. године. Завршио 
је Правни факултет у Београду, 
а докторирао на Универзитету 
Њу Хемпшир у САД-у на теми 
вишеструког идентитета српских 
исељеника – српском, америчком 
и југословенском. Ради на Бекер 
колеџу, у Вустеру, Масачусетс, 
где предаје светску и америчку 
историју. 

Његова најпознатија дела су 
романи „Тесла, портрет међу 
маскама“, „Миленијум у Београду“ и 
„Венеција“ и она се преводе, или су 
већ преведена,на десетак светских 
језика. Француски превод романа 

„Миленијум у Београду“ био је 
у најужем избору за престижну 
годишњу награду „Фемина“ за 
најбољи преведени роман на 
француски језик прошле године. 
За роман “Тесла, портрет међу 
маскама” Пиштало је добио НИН-ову 
награду за најбољи роман године у 
2008. години. За исти роман је 2010. 
године добио награду за најбољу 
књигу у мрежи јавних библиотека 
Србије. За еоман „Венеција“ 
награђен је „Кочићевим пером“ 
2012. године. 

Аутор је романа „О чуду“ и „Тесла, 
младост“, затим поетске прозе 
„Сликовница“, „Ноћи“, „Манифести“, 
„Крај века“, новеле „Корто Малтезе“, 
и збирки прича „Витраж у сећању“ и 
„Приче из целог света“. 

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

ВЛАДИМИР ПИШТАЛО ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН
 „СУНЦЕ ОВОГ ДАНА“  

У суботу, 10. фебруара, Народно позориште 
„Стерија“ обележава свој празник по 73. пут. Дан 
позоришта биће прослављен представом „Чехов је 
Толстоју рекао збогом“, по тексту Мира Гаврана, а у 
режији Ирфана Менсура, са почетком у 20 часова. 

„Радња ове комичне и горке драме се одвија 
у Јасној Пољани,на имању великог руског писца, 
Лава Николајевича Толстоја. Година је 1890. Толстој 
је позвао у госте младог писца Антона Павловича 
Чехова са супругом Олгом. Они не знају разлог 
позива, али ће их то сазнање приморати да донесу 
важну одлуку о предстојећем лету. Убрзо почињу 
сукоби у којима учествују и жене великих писаца. 
Драма се дели на више нивоа. Један ниво је однос 
младог и старог писца – што је уједно и однос старог 
и новог у уметности. Други ниво је однос мушкарца 
и жене у браку, а трећи ниво је супротстављање 
племенитости и самољубља. Као везивно ткиво, 
кроз ову драму осећамо човекову борбу против 
самоће. Односи међу ликовима су напети, али та 
напетост повремено и неочекивано кокетира са 
комичним ефектима“, речи су аутора Гаврана. 

У представи играју Предраг Ејдус (Толстој), 
Јасмина Вечански (Софија), Иван Ђорђевић (Чехов) 
и Хана Селимовић (Олга). 

73. ДАН ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ 

ГОСТОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ „ЧЕХОВ 
ЈЕ ТОЛСТОЈУ 

РЕКАО ЗБОГОМ“ 
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ЕТИКЕТЕ ВРШАЧКИХ ВИНА

ВРШАЧКО ВИНОГРАДАРСТВО КРОЗ ВРЕМЕ 
 Вршац и околина су од давнина 

познати као виноградарски крај где, према 
историјским изворима, виноградарство 
потиче још од периода владавине 
Римљана. Колико је виноградарство 
значајно за Вршац говори и чињеница да је 
винова лоза саставни елемент грба Вршца 
који је усвојен још 1804. године. Вршачко 
виногорје има око 2.000 ха плантажних 
винограда, а у сортименту су највише 
заступљене беле винске сорте грожђа за 
производњу квалитетних и врхунских вина. 

Према речима потрошача, при одабиру 
вина пажњу највише привлачи другачија, 
оригинална амбалажа, а нарочито се добро 
оцењује златна боја на етикети. Етикета 
на боци вина, кажу стручњаци, може нам 
открити низ важних информација о пићу 

које се у њој налази. Етикета нам најпре 
говори од које сорте грожђа је вино 
произведено, затим упућује на квалитативну 
категорију, а садржи и податке попут назива 
произвођача, процента алкохола и садржаја, 
израженог у литрама. Леђна етикета доноси 
податке о географском пореклу вина, као 
и препоруку уз која јела се одређено вино 
сервира и на којој се температури служи. 

У овом издању Куле, представљамо вам 
некадашње етикете вршачких вина. Заслуге 
за то припадају пријатељима редакције 
“Вршачке куле”, Удружењу љубитеља 
старина “Феликс Милекер” из Вршца које 
брине о културно - историјској баштини 
нашег града. Тамаш Фодор, један од чланова 
удружења, направио је овај избор.
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ЕТИКЕТЕ ВРШАЧКИХ ВИНА

ВРШАЧКО ВИНОГРАДАРСТВО КРОЗ ВРЕМЕ 
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EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE

Kovács Elvira az egyik 
bizottság élén
Az Európai Tanács Parla-

menti Közgyűlése a hét 
elején Strasbourgban meg-
tartott ülésén Kovács Elvirát a 
VMSZ parlamenti képviselő-
nőjét és a szerb delegáció ál-
landó tagját, a  Közgyűlés Esé-
lyegyenlőségi Bizottságának 
az elnökévé választotta.

Ezzel az új tisztségével 
Kovács Elvira automatiku-
san az Európa Tanács Par-
lamenti Közgyűlése végre-
hajtó szervének a tagjává is 
vált.  Megbizatása 2018-2019-
es időszakra  szól. 

MAGYAR TÜKÖR
MAGYAR KULTÚRA NAPJA A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBEN

ÁTADTÁK A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG DÍJAIT

Kalapiš Stojan atya Magyar Életfa díjas
Zentán a Művelődési ház 

nagytermében január 12-én 
tartották meg a vajdasági ma-
gyarság, magyar kultúra napi 
központi ünnepségét. Az esten 
a szervezők nevében alkalmi 
beszédet mondott Sutus Áron 
a Vajdasági Magyar Művelődé-
si Szövetség elnöke, valamint a 
magyar kormány nevében Dr. 
Hoppál Péter az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultú-
ráért felelős államtitkára. 

A rendezvény keretében 
osztották ki a Művelődési Szö-
vetség díjait is, A Magyar Élet-
fa-, Plakett és Aranyplakett dí-
jakat, valamint kihirdették a 
Vajdasági Szép Magyar Könyv 
2017 című pályázat eredmé-
nyét is. 

Az idei életműdíjasok 
(Életfa-díj) között van Kalapiš 
Stojan SDB atya muyslzai plé-
bános az Emmausz fiúkollégi-

um vezetője és a Vajdasćgi Ma-
gyar Cerkészszövetség elnöke.

Kalapiš Stojan szalézi szer-
zetest a magyar keresztény 
szellemiség életben tartásáért 
és a szórványban élő magyar fi-
atalok anyanyelvi oktatásáért 
végzett munkájáért díjazták. A 
díjra a Vajdasági Magyar Cser-
készszövetség terjesztette fel. 

Stojan atyán kívűl Magyar 

Életfa díjjal tüntették ki Diósi 
János művelődésszervezőt 
(Doroszló), Mezei Erzsébet, pe-
dagógust képzőművészt, mű-
vésztelep-vezetőt, (Zenta) és 
dr. Pénovátz Antal nyugalma-
zott tanárt, nyelvjárás- és nép-
rajzkutatót (Pacsér).

Az idén az Aranypalkett ki-
tüntetést a VMMSZ elnöksé-
ge dr. Halzl Józsefnek a Rákó-

czi Szövetség elnökének ítél-
te oda.

, Plakett elismerésben pe-
dig Nagy Abonyi Ágnes nép-
rajzkutató, muzeológus (Zen-
ta), Vörös Róbert tamburaze-
nekar-vezető, a Mendicus Mű-
vészeti Központ elnöke (Csan-
tavér), a zentai Délibáb Magyar 
Művelődési Egyesület, a bács-
kossuthfalvi Monográfia Hely-
történeti Egyesület és a marto-
nosi Testvériség Művelődési 
Társulat részesült. 

A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET PÁLYÁZATA

Szabadtéri színpad 
Szentmihályon 
A szentmihályi József At-

tila Művelődési Egyesü-
let sikeres pályázatának kö-
szönhetően a közelmúltban 
egy szabadtéri színpaddal 
„gazdagodott” a településen 
tevékenykedő civilszerve-
zetek mindennapja. A 6 mé-
ter széles és 5 méter hosz-
szú könnyedén felállítható 
és szétszerelhető színpadot 
az udvarnoki Kincses Zorán 
tervezte, elkészítésében pe-
dig egy példamutató ösz-
szefogásnak köszönhető-
en nagy segítséget nyújtot-
tak a helybeli „Mihajlovo” 

Motorosklub tagjai is. Ling-
li Mónika, a József Attila ME 
elnök asszonya elmondta, 
hogy a színpad bővítéséhez 
az egyesület már átnyújtotta 
a legújabb pályázatát, majd 
hozzátette, hogy az ősz fo-
lyamán megrendezett falu-
napi hagyományos művelő-
dési műsort, valamint a he-
lyi motorosklub koncertjeit 
eme színpadon fogják már 
előadni. A szabadtéri szín-
pad elkészítéséhez szüksé-
ges annyagiakat a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. biz-
tosította BORBÉLY TIVADAR

Csontváry életútját mutatták be
A Petőfi Magyar Művelő-

dési Egyesületben hét-
főn alkalmi műsorral 

emlékeztek meg a Magyar kul-
túra napjáról. Az ünnepség a 
Himnusz hangjaival vette kez-
detét, melyet az Emmanuel ka-
marakórus adott elő Dutina Vil-
ma vezényletével. Az egybe-

gyűlteket Puskás János a Petőfi 
Magyar Művelődési Egyesület 
alelnöke üdvözölte.

Az esten a Szathmáry Ka-
rolina Leánykollégium növen-
dékei Csontváry Kosztka Ti-
vadar neves magyar festőmű-
vész életútját és munkásságát 
mutatták be. A bemutatóra a 
diákokat a kollégium igazga-
tónője Julianna nővér készí-
tette fel.

Tekintettel, hogy festészet 
is az egyetemes magyar kultú-
ra részét képezi, de valahogy 
sűrűn a háttérbe szorul, ezért 
döntöttek a szervezők, hogy 
Csontváry Kosztka Tivadart kö-
zelebbről is megismertessék a 
nagyközönséggel, tekintettel, 
hogy Csontváry sokat utazott 
a Balkánon, különösen Boszni-
ába, ahol sok műve született. 

Az alkalmi műsor végén a 
közönség az Emmanuel kama-
rakórussal együtt énekelte el a 
Szózatot.

 »A Szathmáry Karolina leánykollégium növendékei

 »Csontváry Kosztka Tivadar

„
Az esten a 
Szathmáry Karolina 
leánykollégium 
növendékei Csontváry 
Kosztka Tivadar 
neves magyar 
festőművész életútját 
és munkásságát 
mutatták be. MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

Jubileum késve
A nagybecskereki Madách 

Amatőr Színház a tava-
lyi év folyamán ünnepelte 
fennállásának hatvanötéves 
jubileumát. Az ünnepségre 
a nagybecskereki társulat a 
János vitéz című daljáték-
kal készült, Venczel Valen-
tin rendezésében. Az elsőd-
leges tervek szerint a bemu-
tatót tavaly december 20-án 
kellett volna megtartani, de 
a városi színház előcsarno-
kának a felújítási munkála-
tainak elhúzódása miatt el-
maradt. A tervek szerint a 

hatvanötéves jubileumi ün-
nepségre, valamint a János 
vitéz bemutatójára márci-
us 10-én fog sor kerülni. A 
nagybecskereki bemutatót 
megelőzően a Madách társu-
lata két helységben is bemu-
tatja legújabb darabját. Feb-
ruár 10-én Tordán, míg már-
cius 3-án Magyarittabén mu-
tatják be a János vitézt. Már-
cius 17-én a Kárpát -meden-
cei Családszervezetek Szö-
vetségének a meghívására 
Csongrádon vendégszerepel 
a nagybecskereki társulat.

 »A János vitéz egyik próbája PÁ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Број 

1 1 5 5
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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

АУРОРА 
ЖИВАНОВИЋ

Време пролази, сећање на Тебе 
живи. Твој лик чувамо у срцима и 
мислима. 

Супруг Аца, ћерка Адријана и син 
Адријан са породицама.

У суботу 11. фебруара навршава се тужних 8 година од како нема 
наше драге и вољене супруге, мајке и баке

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем стан 55m2, ул. Феликса 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем новију кућу 200 m2 
комплетно опремљену, парно грејање, 
демит фасада, укњижена. Може замена 
за мању уз доплату. Тел. 063/ 89-09-896.

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

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

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

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

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.

Издајем намештену 
гарсоњеру у Београду на 
Карабурми. Тел. 013/834-324 и 
063/773-15-85.

РАЗНО
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 

инфраструктуром. Тел. 064/390-62-
76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем једнособан стан 43 
м², приземље, средина, Архитекте 

Брашована 8/2. Тел. 805-095.
У Јанову на продају две куће 

једна до друге са плацом. Једна је 
кућа са струјом, водом, подрумом 
64 м², плац 44 ара (око 4.000м²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. 
Друга је викендица са плацом око 
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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, 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 

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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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

МИЛКЕ ТИШМА 

У тами вечне тишине нека те 
чува наша љубав јача од времена и 
заборава. 

Супруг Петар, кћери Љиљана 
и Весна, унуци Тијана, Борјан, 
Вукашин и Миљан, зетови Миодраг 
и Милорад.

Поводом  23.  годишњице од смртиСЕЋАЊЕ

 АНЂА МРЂА 
1940-2017.

Туга и бол вечно ће остати у нашим срцима
Сестра Даница и брат Војин са породицама 

Прошло је 40 тужних дана од када нас је напустила  наша драга

годину дана гаранције, са 
унутрашње странбе велика 
појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

у радном стању, потребна замена 
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел. 064/ 
163-01-18. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем решо (плин/бутан) три 

горионика, мало коришћен. Тел. 
064/186-52-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем балконска врата, 
дупло стакло „Словенијалес“ 
некоришћена. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

Продајем половна, 
исправна, балконска 
врата“Словенијалес“, очувана 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60€. 
Тел. 064/123-17-56.

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

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

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 

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.

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

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

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

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

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

Продајем : 4 кауча, сто са 
4 фотеље, ормане за одела, 
комп. Сто, комоду, тепихе, пл. 
шпорет, 2 витрине, машину 
за шивење, веш машину. Тел. 
013/834-891.

Пекарске пећ за продају. 
Тел. 064/197-90-69.

Продајем очувану 
тракторску приколицу, марке 
„ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 
064/844-27-72.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
На продају ауто Мазда 626, 

1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.Тел: 2891-209

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

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са 
2 брзине. Генерално сређен. Тел. 
060/03-30-746.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 064/598-3898
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Национално  удружење родитеља деце 
оболеле од рака НУРДОР позива све људе 
добре воље да се придруже кругу пријатеља 
малишана и младих оболелих од рака из 
читаве Србије. Наиме, сваког 15. фебруара 
ово Удружење обележава Светски дан деце 
оболеле од рака у градовима широм Србије. 

-И ове године, наши волонтери, 
родитељи и пријатељи Удружења 
организоваће хуманитарне акције у 
главним улицама, шеталиштима и трговима 
у више од 40 градова, поручују из Удружења 
НУРДОР. Кампања под називом „И ја се 
борим!“, којом ћемо обележити овај значајан 
датум, имаће за циљ подизање свести 
јавности о малигним обољењима код деце, 
али, и позив на подршку великом пројекту 
од националног значаја – изградњи и 
опремању новог дечјег хемато-онколошког 
одељења при Клиници за дечје интерне 
болести у Нишу. Са великим задовољством 
и поносом НУРДОР је крајем прошле године 
отпочео радове на другој фази пројекта – 
унутрашњи занатски радови и постављање 
инсталација, и њен завршетак је планиран 
за крај фебруара 2018. године.

 Трећа фаза пројекта је опремање 
поменутог објекта за коју је потребно 
обезбедити још 17 милиона динара.

НУРДОР је, у  сарадњи са свим мобилним 
оператерима, отворио и СМС број за 
подршку пројетку - СМС 1150. Цена поруке 
је 100 динара. Број текућег рачуна за 
донације за подршку пројекту изградње 
новог одељења у Нишу је: 170-30010715002-
76 код УниКредит банке.

-Желећи да створимо што већу 
мрежу солидарности позивамо Вас да 
се прикључите нашој кампањи тако што 
ћете, поводом 15. фебруара (на тај дан 
или неки по вашем избору, у термину који 
вама одговара), донирати неку вашу услугу 

или производ коју би ваш купац „платио“ 
слањем једног СМС на 1150, позивају све 
људе добре воље из НУРДОР-а. Ову идеју су 
нам дали сами грађани из градова у којима 
смо током претходних година обележавали 
15. фебруар, тако што су самоиницијативно 
поклањали: кафу, пециво, шишање, сат 

времена у дечјој играоници....... за један СМС. 
Ниједан допринос и донација нису мали – 
више од 70 одсто средстава прикупљених 
за прве две фазе пројекта су донације 
наших грађана великог срца! Надамо се да 
ћете нам се овог 15.фебруара, у складу са 
својим могућностима, придружити у буђењу 

добрих намера и филантропских вредности 
и помоћи завршетак изградње и опремање 
новог дечјег онколошког одељења у Нишу 
– за боље услове лечења и веће шансе за 
победу наше деце!

Ј.Е.

ПРИДРУЖИМО СЕ АКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ ОБОЛЕЛОЈ ОД РАКА

СМС ЗА БОЛЕСНЕ МАЛИШАНЕ
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УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ  ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛИ ЗНАЧАЈНЕ ЕКОЛОШКЕ ДАТУМЕ

АПЕЛ ЂАКА НА ЕКОЛОШКУ СВЕСТ
 -Радионицама, презентацијама, предавањима, обележени су Међународни дан образовања о 

заштити животне средине, 26. јануар, и Међународни дан влажних станишта, 2. фебруар - 

Ученици Хемијско - медицинске школе 
у Вршцу, заједно са својим професорима 
обележили су значајне еколошке 
датуме: Међународни дан образовања 
о заштити животне средине, 26. јануар, и 
Међународни дан влажних станишта, 2. 
фебруар. Презентације су организоване 
у зборници, у присуству око 80 ученика, 
в. д. директора Школе Снежане Илић, као 
и представника градске власти: Милоша 
Васића, члана Градског већа задуженог 
за заштиту животне средине, и недавно 
именованог члана Већа за образовање 
Вељка Стојановића, доскорашњег 
директора ове образовне установе.

-Град Вршац је  2016. урадио ЛЕАП- 
Локални еколошки акциониплан за 
период до 2020, рекао је Милош Васић, 
обраћајући се присутнима. Највећи 
проблем на територији Града Вршца 
стварају комунални отпад  и отпаднe воде, 
поготову када су села у питању. Mислим 
да је то последица наше ниске свести о 
важности правилног одлагања отпада. У 
вашој и другим школама трудите се да то 
поправите тако што правилно одлажете 
отпад и вршите примарну селекцију 
отпада, и то је похвално. У насељеним 
местима и на периферији града имамо 

велики број дивљих депонија које су 
створене због неправилног одлагања 
отпада. Оне знатно угрожавају животну 
средину. На територији наших села 
налази се око 40 дивљих депонија. То 
је велики проблем који смо већ почели 
да решавамо. У Павлишу смо у 2017. 
уклонили 3 дивље депоније.

Васић је истакао да су постојали 
проблеми и код управљања заштићеним 
подручјима на територији Града Вршца, 
али на најбољем смо путу да ове 
проблеме превазиђемо, обзиром да 
је од скоро управљање заштићеним 
подручјима преузело ЈКП „Други октобар“ 
. Он је нагласио да је заједнички циљ 
Града и управљача да се очувају природне 
вредности због којих су и добила статус 
заштите.

Обележавање ових датума у Хемијско 
- медицинској школи укључено је у 
реализацију програма Међународна 
Еко-школа и Покрајинског програма “За 
чистије и зеленије школе у Војводини” у 
којима ова вршачка образовна установа 
учествује.

Презентације су представили ученици 
одељења 3/2 образованог профила 
техничар за заштиту животне средине, 

одељенски старешина Барбара Тот, са 
професором Бојаном Радеком који води 
еко-секцију школе. Плакат за школски 
еко-пано урадила је ученица 1/2 одељења 
образованог профила хемијски лаборант, 
под менторством професорке географије 
Јелене Личина. Прву презентацију 
“Екологија и загађивање животне средине” 
представиле су ученице 3/2 Јована 
Лазаревић и Теодора Грубић. При том су 
објашњени термини екологија, загађивач, 
загађивање животне средине и подела 
извора загађивача према пореклу. Другу 
презентацију “Светски дан образовања о 
заштити животне средине” приредиле су 
ученице 3/2 Данијела Стоиљковић и Неда 
Тепшић.

Договор о обележавању 
Међународног дана образовања о 
заштити животне средине, 26. јануара, 
донет је 1972. године у шведском 
граду Стокхолму на Конференцији 
Уједињених нација о човековој околини. 
Тада је усвојена Деклерација којом се 
наглашава потреба образовања о заштити 
животне средине, тј. потреба стварања 
заједничких принципа и критеријума који 
ће бити понуђени целом човечанству као 
инспирација и смерница за очување и 
унапређење животне средине.

Дан влажних станишта обележава 
се како би се указало на потребу 
заустављања њиховог нестајања, 
будући да је на светском нивоу више 
од 64 одсто влажних подручја нестало 
од 1900. године и како би се указало на 
значај и неопходност њиховог очувања. 
Међународни дан влажних станишта 
обележава се од 2. фебруара 1971. када 
је у иранском граду Рамсару потписана 
Рамсарска конвенција, тј. Конвенција о 
мочварама које су међународног значаја. 
Конвенцију је потписало 160 држава.

Поводом обележавања овог значајног 
еколошког датума, презентације 
су приредили ученици 3/2 Лазар 
Добросављевић и Милан Миљешић, 
Атила Вираг и Јован Здравковић.

У близини Вршца налазе се два влажна 
станишта Велики и Мали рит. Од којих 
Мали рит има статус заштићеног станишта. 
Изградњом каналске мреже исушено је и 
нестало преко 70 одсто влажних станишта 
у околини Вршца и већег дела Јужног 
Баната. 

Ј.Е.



ПЕТАК • 9. фебруар 2018.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Српски део, као старије 
место, бејаше неправилно 
назидан. Јошт док је овај 
део припадао самосталној 
општини, земаљска 
администрација нареди да 
се регулише. Наравно, по 
удружењу, представништво 
тржишта није могло 
равнодушно гледати ову 
околност, у толико више, 
што су се на земљишту, које 
је делило једну општину од 
друге, куће подизале. Не 
само што је овако регулисан 
крај гадно изгледао и што је 
отежавао обрт, он је изложен 
био великој опасности, за 
случај пожара. Познато је, да 
је баш у ово време – 19. априла 
1797. у 11 сати ноћу - букнула 
ватра у том крају и да су млоге 
куће  изгореле 1). Мађистрат 
дакле закључи, да се српска 
страна регулише и преда овај 
посао, са упутством да се почне 
од Чукурмале, камералном 
мернику Лимоњију, који овде 
становаше. Кад је у пола године 
1800. Лимоњи одазват, преда 
се даљи рад овај сину комесара 
економије, мернику Леополду 
Херту. Под управом овога 
младога стручњака доврши се 
овај мучан посао. Он је основа 
данашњем карактеру Вршца. 
Мада је ово регулисање за 
лепоту места много вредило, 
ипак овај посао није без мана 
изведен; неке узане, криве и 
рогљасте улице Чукурмале и 
других крајева опомињу нас и 
данас на турско доба. – Године 
1804. свршено је регулисање.

Вршац се онда већ јако 
намложио. Године 1797, отворе 
се , „што се народ намложио“, 
покрај две још две касапнице 
2). 

Године 1802. било је у 
вршачкој р. к. парохији 3734 
Католика, сем тога 11 Лутерана 
и 52 Јеврејина. Исте године 
почела се шума у „Козлуку“ 

искорењивати.
1803. задовољи се једна 

потреба која се одавно 
осећала. Мађистрат, да би се 
одзвао општој жељи, купи 
кућиште, Стевана Вишацка и 
закључи да се ту, на српској 
страни, подигне сиротињска 
кућа 3).

4. јулија 1804. године пређе 
преко Вршца ужасна олуја, 
која му јако нашкоди. У самом 
месту падне један део торња 
српске саборне црква сруши 
се и пола црква св. крста на 
брегу и поред ње фратарова 
кућа сасвим. Још су млоге 
куће попадале. Међутим је 
град учинио велику потрицу 
пољу и виноградима, особито 
Мајдану, Великом и Малом 
Средишту, Марковцу и др. 4).

Вршчани су се од вајкада 
међу свима банатским 
општинама одликовали у 
свиларству, ово сведочи 

особено ова периода. 
Наследник Diez de Aux Јосиф 
Блашковић, почетком 1976. 
године,  предложи Комори, да 
се овдашња свилара, због тога 
што не може да исуче онај број 
чаура што је у Банату израђује 
премести у Тамишград. Но 
општински посланици који се 
тада у Будиму бављаху, поднесу 
Штатхалтерији молебницу, 
да се овај завод из Вршца не 
креће, што је и усвојено 5). 

Од године 1798. до 1810. 
извело се је овде 78.960 
фуната кокона. Ова количина 
превазилази производ ма које 
општине овога краја. Великом 
вољом мађистрат је помогао 
сваки предлог и наредбу 
иншпектора свиларства 
тамишке жупанија односно 
подизања дуда. Отуда видимо 
како се дударе на све стране 
шире 6).

 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (108)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записници екон. седнице
2) Акта варошке белоцркванске 

архиве. фасц: 1797. бр. 123.
3) Екон. седница од 25. маја 1803.

4) Екон. Седница од 18. јулија 1804., 
и записници Хр. Баумана, стр 5.

5) Записници екон. седнице од 23. 
августа 1797.

6) Сведоџба од 1. августа 1819. 
Петра Немета, надзорника свиларства там. 
жупаније 

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 32., БРОЈ 627, 16. ФЕБРУАР  
2007.

БРИГА О ДАРОВИТОЈ ДЕЦИ
Вршачка Виша школа за образовање васпитача и Универзитет 

Тибискус из Темишвара започели су заједнички пројекат 
прекограничне сарадње, део суседског програма под називом 
„Даровита деца и релевантни одрасли у региону  Јужног Баната и 
Темишвара“ . Вредност пројекта је 50.000 евра, а главни финансијер 
је Европска агенција за реконструкцију Балкана која ће обезбедити 
95 одсто, док ће остатак дати  носилац пројекта – вршачка Виша 
школа.

- Пројекат је наставак дугогодишње успешне сарадње са 
темишварским Универзитетом, а наша жеља је била да направимо 
један спој контаката, размене искустава и пројекту дамо научну и 
стручну подлогу, објаснила је директор проф. др Грозданка  Гојков, 
шеф тима пројекта. Наша Школа има богато искуство у раду везаном 
за даровиту децу. Имамо високе референце и акредитацију, од 
Министарства просвете, за образовање васпитача и учитеља за рад 
са даровитом децом.

Програм је осмишљен као стручно усавршавање просветних 
радника са обе стране границе за идентификацију и рад са 
даровитом децом. Обухватиће 50 васпитача, учитеља и студената из 
Вршца и Темишвара.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32., БРОЈ 627, 16. ФЕБРУАР  
2007.

ДВОРАНСКИ ХОКЕЈ ДОЖИВЕО 
ПРЕМИЈЕРУ У МИЛЕНИЈУМУ
Први пут у нашој земљи одржан је турнир у дворанском хокеју, 

зимској варијанти хокеја на трави, а за домаћина турнира „Моја 
вода Србија опен 2007.“ изабран је центар „Миленијум“. По речима 
водећих људи из Савеза хокеја на трави Србије на ову одлуку су 
пресудно утицала позитивна искуства везана за овај спортски 
центар нашег града. 

Дворански хокеј се у основи, у односу на свог „старијег брата „ 
хокеја на трави, разликује само по броју играча  (уместо 11 у пољу 
је 6 играча укључујући и голмана) и подлоге (уместо вештачке 
траве игра се на паркету). Многи гледаоци су били изненађени  са 
две чињенице: прво, играч не користи „рошуе“ и друго, уместо 
досадне „измишљене игре“, у питању је  један брз, узбудљиви веома  
интресантан спорт. Одлучујући су: брзина, сналажљивост и вештина.

По речима Мирослава  Стојановића, председника савеза хокеја 

на трави, то су само неки од разлога одржавања промотивних 
турнира, на којима ће љубитељи спорта имати прилике да  изблиза 
упознају све дражи овога олимпијског спорта, који је у том рангу 
један од најстаријих. Вршац је први град у коме се ова промоција 
одржава, а наш град ће наредних пет година бити домаћин исте 
манифестације.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Златне полуге, златници и златна 
прашина вредни више од 50 милиона 
долара, највеће изгубљено благо у 
историји САД које је лежало на дну 
океана више од 150 година, ускоро ће 
бити изложено и стављено на продају 
у Калифорнији. 

Златни товар од 3.100 златника, 45 
златних полуга и 36 килограма златне 
прашине, откривен 1988. године у 
олупини пароброда „С.С. Централна 
Америка”, тренутно се налази у 
импровизованој лабораторији јужно 
од Лос Анђелеса, преноси агенција 
АП. 

Ово благо се деценијама чисти 
ручно од рђе и прљавштине које су се 
накупиле на новчићима и полугама 
док су лежали на дубини од 2.134 
метра испод површине мора, како 
би заблистали пуним сјајем уочи 
првог јавног представљања следећег 
месеца. 

Пароброд „Централна Америка” 
носио је вредан плен „Калифорнијске 
златне грознице” када је у 1857. 
године потонуо под налетом урагана 
недалеко од обале Јужне Каролине. 
У бродолому се удавило 425 
људи и потонуле су хиљаде фунти 

калифорнијског злата, што је довело 
до економске панике. 

Благо ће бити јавно изложено у 
Конгресном центру у Лонг Бичу, јужно 
од Лос Анђелеса, у фебруару. 

Сво злато ће бити дато на продају, а 
како се процењује, и најмањи златник 
би могао да достигне цену од милион 
долара захваљујући комбинацији 
фактора раритета и историје која 
стоји иза њега, изјавио је Двајт Манлеј, 
менаџер у компанији „Калифорнија 
Голд Маркетинг Груп” која организује 
излагање и аукцију. 

Извор: Политика 

АУКЦИЈА НАЈВЕЋЕГ ИЗГУБЉЕНОГ БЛАГА САД-А 

ЗЛАТО 
ИЗ 1857. 
ИДЕ НА 

ПРОДАЈУ 

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

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

 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мађионичарски трикови, Група аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
3.Истражујте, експериментишите, 
откривајте свет науке, Ана Клејборн 
4. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај 
5. Ово је моја шпијунска мисија, Крис Џаџ 
и Ендру Џаџ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

У Јапану је отворен нови 
кафић где гости могу да уживају 
уз кафу коју припрема и служи 
робот Сојер. Сојер је ове 
недеље дебитовао у токијском 
кафићу „Хена” у пословном и 
трговачком делу града. 

Назив кафића на јапанском 
значи „чудан кафић”, а Сојер се 
показао као прави бариста, што 
је назив за особу која се бави 
припремом и послуживањем 
кафе на врхунском нивоу. 

„Да ли сте расположени за 
укусну кафу? Могу да направим 
бољу од свих људи који нас 
овде окружују”, самоуверен 
је Сојер док дочекује госте, а 
потом и скенира поруџбине из 
аутомата. 

Он меље кафу у зрну, ставља 
филтер и потом млевену кафу 

залива топлом водом за пет 
особа у исто време. Шољица 
кафе кошта 320 јена, односно 
2,4 евра, а да би је направио 
потребно му је неколико 
минута. Сојер уме да користи 
и аутомат за прављење још 
шест других топлих напитака, 
укључујући капучино и топлу 
чоколаду, преноси АП. 

Менаџер кафеа, туристичка 
агенција Х.И.С. Цо. Саопштила 
је да роботи могу да повећају 
продуктивност и истовремено 
забаве госте. 

Такеши Јамамото (68), који 
ради у оближњем ресторану, 
рекао је да је уживао у кафи 
коју му је направио робот, као 
и да се добро забавио. 

Извор: Политика 

НЕОБИЧНИ ТРЕНДОВИ У УГОСТИТЕЉСТВУ 

ЈАПАНСКИ РОБОТ КУВА 
КАФУ И ЗАБАВЉА ГОСТЕ 
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Надали су се изабраници тренера Игора Сантрача 
изненађењу у првом пролећном колу, али су сагорели у 
жељи и после сат и 12 минута игре доживели пораз против 
одличне екипе Ужица. Гости су лако добили први сет, Банат 
је заиграо далеко боље у другом, али није имао снаге да 
преокрене ток меча, док у трећем није имао ни спортске 
среће па су Ужичани, ипак заслужено, однели бодове из 
Миленијума. 

У наредном колу Банат гостује екипи Бечеја.

СПОРТ

ОД Б О Ј К А

Вршачки Форум завршио је припреме за 
пролећни део сезоне и са два појачања дочекаће 
екипу Сопота 18. фебруара у Миленијуму. 

Тренер Ненад Варађан Ћела задовољан је 
урађеним у зимској паузи као и ангажованим 
појачањима.

-Припреме смо почели 10. јануара, могу да кажем 
да сам задовољан урађеним током припрема. 
Генерална проба била пријатељска утакмица 
против Смедерева, али се надам да ћемо право 
лице показати у првом колу наставка првенства. 
Екипу је напустио Жеравица а дошли су Бихлер и 
Стојковић из екипе Српска из Београда. Жеља нам 
је да се осигурамо у средини табеле, али уколико 
се укаже шанса, напашћемо и врх табеле, јасан је 
Варађан.

Вршчани су у првом делу првенства поражени 
у Сопоту у мечу са великим бројем голова (4:8), и 
надају се да ће уз подршку са трибина успети да се 
реванширају изузетно квалитетном ривалу.

ВРШЧАНИ СПРЕМНИ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

БИХЛЕР И СТОЈКОВИЋ ПОЈАЧАЛИ ФОРУМ
ФУ ТС А Л

БАНАТ ЛОШЕ СТАРТОВАО У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУН СЕЗОНЕ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

КАСНО БУЂЕЊЕ ВРШЧАНА
ПРВА Б ЛИГА 14. КОЛО

Нови Сад  - Топлички Витезови  3 : 1
Банат  - Ужице       0 : 3
Срем Итон - Бечеј   3 : 0
Баваниште – Лозница   2 : 3
Дубочица  - ФАП Ливница   3 : 0
Тимок  - Борац    3 : 2
 

1.Лозница  14  13  1  38
2.Нови Сад  14  13  1  36
3.Ужице   14  11  3  33
4.Дубочица  14  10  4  29
5.Баваниште  14  6  8  22
6.Банат   14  6  8  19

7.Тимок   14  6  8  18
8.Борац   14  6  8  17
9.Бечеј   14  5  9  15
10.Топлички Витезови 14  4  10  13
11.Срем Итон  14  4  10  12
12.ФАП Ливница  14  0  14   0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 7. КОЛО
ПОБЕДЕ ОДБОЈКАШИЦА БАНАТА И ВРШЦА

Банат  - Крајишник    3 : 0
Клек Србијашуме 2 - Житиште    3 : 1
Херцеговина - Вршац   1 : 3
Жабаљ Волеј - Дунав    1 : 3
 

1.Дунав   7  6  1  19
2.Банат   7  6  1  16
3.Вршац   7  5  2  15
4.Клек Србијашуме 2 7  5  2  15
5.Житиште  7  3  4  10
6.Херцеговина  7  2  5   6
7.Крајишник  7  1  6   3
8.Жабаљ Волеј  7  0  7   0

Протеклагодинабилајевеомауспешназазанашуперс
пективнуиграчицуТијануЈокић. Седамнаестогодишња 
Уљманка се већдесетгодинаактивнобавистонимтени
сом и остварилајеврхунскерезултатенамногобројни
мтурнирима. РепрезентативкајеСрбијевећчетиригод
ине.НаЕвропскому Португалији освојила је 3. Место, 
на Светскомпрвенству у Италији,  новембра 2017, 
шестоместо, штојевеликиуспехимајући у видудајенашас
елекцијауспеладасенађерамеузрамесасветскимсиламак
аоштосу: 1. Кина,2. Јапан, 3.Кореја, 4.Румунија, 5.Кинески 
Тајпех.

Намногиммеђународнимтурнириматоком 2017. 
годинеостварилаје запаженерезултате и освојенимбодо
вимауспелацдасенађе у првих 10  наевропскојранглисти. 
Својомодличномигром и залагањемскоронасвимтурни
риманашласенапобедничкомпостољу,како у јуниорској, 
такои у сениорскојконкуренцији.

Тијана је првакиња Војводине у појединачној 
конкуренцији, вицешампионка у дублу, и трећепласирана 
на сениорском Првенству Србије у појединачној 
конкуренцији. На сениорском ТОП-у 12 освојила је треће 
место. Будућност је пред њом: Тијана Јокић

 

С ТО Н И  Т Е Н И С
УЉМАНКА ТИЈАНА ЈОКИЋ ЈЕДНА ОД НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ СРПСКИХ ИГРАЧИЦА

ГОДИНА ТИЈАНИНЕ АФИРМАЦИЈЕ
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Центар Миленијум, гледалаца: 1.000, судије: Глишић, 
Мрдак, Стрика (БГ)

ВРШАЦ: Ђерић 6 (3 ас), Пашајлић 5 (2 ас), Митровић 
5 (5 ас) Кутлешић 10, Мунижаба 2, Вељковић 21 (15 ск, 2 
бл), Узелац, Савовић 7, Остојић 8 (7 ск), Момиров 8 (7 ск, 
4 ас), Симеуновић (15 (8 ск), Ђорђевић 4.

ВОЈВОДИНА: Зарић 14 (2 ас), Стојановић 3 (5 ск), 
Бербаков 2 (7 ас), Јањић 22 (7 ск), Бјелица 11, Виријевић, 
Прица 3 (3 ск), Силађи 12 (7 ск), Ковачевић 1 (3 ск), 
Чабрило 2 (7 ск), Бировљев, Матовић 3 (2 ск).

Вршчани су убедљивим тријумфом у војвођанском 
дербију наставили серију одличних партија и 
потврдили да подижу ниво форме како се сезона ближи 
уласку у завршну фазу. Војводина није разочарала 
своје навијаче чију је подршку имала у Миленијуму, 
али није могла да се супротстави разиграним и 
распуцаним Топићевим момцима. Најзаслужнији за 
победу Вршца био је одлични Миленко Вељковић који 
је био нерешива енигма за Новосађане и показао да је 
његова повреда прошлост.

У првих десет минута водила се изједначена борба, 
екипе су се смењивале у вођству чак десет пута, али су 
Вршчани захваљујући бољем финишу успели да стекну 
предност и најавили период у којем су практично 
трасирали пут ка победи. 

У другој четвртини игра домаћих била је права 
кошава олујне јачине којој Новосађани нису успели 
да парирају. До прве озбиљније предности Топићев 
тим стигао је серијом успешних акција Симеуновића у 
којима је погодио две тројке и постигао кош уз фаул, а 
после крађе и полагања Кутлешића Вршац је створио 
двоцифрену разлику (35:23). До краја полувремена у 
рекету Војводине Вељковић је правио прави дар - мар, 
показао да се ужелео кошарке, убацио је 16 поена и 
поделио је две рампе. Закуцавањем капитена Савовића 
Вршац је у 17 минуту имао 20 поена предности (46:26).

У трећој четвртини Војводина је заиграла 
агресивније у одбрани, имала шутерски расположене 
Јањића и Зарића, али све што су изабраници тренера 
Соцека успели да ураде било је смањење предности 
ривала испод десет поена тројком Силађија (72:63). 
Ипак, у финишу меча Симеуновић, Кутлешић, Остојић 
и Момиров серијом ефектних акција употпунили су 
убедљив тријумф.

СПОРТ

КЛС 17. КОЛО
Вршац- Војводина  89 : 73
Младост Адмирал - Раднички 101 : 95
Дунав - Динамик  70 : 86
Беовук 72 - Металац  96 : 89
Тамиш- Спартак  104 : 74
Слога - Борац   71 : 91
Златибор - ОКК Београд  85 : 81

1.Динамик 17 14 3 31
2.Борац  16 12 4 28
3.Вршац  16 12 4 28
4.Металац 17 10 7 27
5.Тамиш  17 10 7 27
6.Златибор 17 9 8 26
7.Војводина 17 9 8 26
8.Беовук 72 17 8 9 25
9.Младост 17 8 9 25
10.Дунав 17 8 9 25
11.ОКК Београд 17 7 10 24
12.Спартак 17 7 10 24
13.Раднички 17 2 15 19
14.Слога  17 2 15 19

Миленко Вељковић, играч Вршца: 
-Важно је да смо наставили низ победа и да смо у 

потпуности спровели у дело тренерове замисли. Ово је 
за мене први меч после тронедељне паузе надам се да је 
ово била само увертира.

Михајло Митић, члан стручног штаба Вршца: 
-Одлично смо отворили утакмицу и играли добро 

све до пада у трећој четвртини када смо одустали од 
унутрашње игре захваљујући којој смо постигли 70 одсто 
наших поена. ПОкушали смо неком импровизацијом 
да то надокнадимо, а колико смо у томе успели говори 
резултат треће четвртине коју смо изгубили. Када смо 
наставили да играмо игру која нам је донела високу 
предност победа више није долазила у питање. 

Алекса Зарић, играч Војводине:
-Знали смо да ће бити тешко против једне од најбољих 

екипа у лиги, нисмо испоштовали договор у већини 
утакмице, добро смо почели прво полувреме, у другом 
смо покушали да стигнемо велику разлику, али нисмо у 
томе успели. Окрећемо се утакмици са Златибором.

Филип Соцек, тренер Војводине:
-Желим да се захвалим нашим навијачима на подршци, 

мојим момцима та подршка много значи. Донекле сам и 
очекивао овакав исход имајући у виду наш хендикеп са 
повредама Бранковића и Атанасова, надам се само да 
ова Бјелице није озбиљна. Честитке Вршцу на заслуженој 
победи, за нас је далеко важнији меч у петак против 
Златибора.

ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ РЕШЕН У ПРВОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

ВРШАЧКА КОШАВА ОДУВАЛА НОВОСАЂАНЕ
ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА89:73 (23:19, 29:14, 16:24, 21:16)

Центар Миленијум, 
гледалаца 2.100, судије: Херцег, 
Радојковић, Терлевић (Хрватска)

ВРШАЦ: Ђерић 5, Пашајлић 
6 (3 ск), Митровић 9 (2 ск, 2 ас), 
Глишић 9 (6 ск), Кутлешић 8 
(7 ас), Мунижаба, Вељковић 
8 (6 ск), Савовић 8, Остојић 9 
(4 ск), Момиров 4 (11 ск, 2 ас), 
Симеуновић 8 (7 ск), Ђорђевић.

ПРИМОРСКА: Ребец 4 (4 ас), 
Ферме 12 (2 ск), Чакарун 10 (3 
ск), Јоксимовић 15 (5 ск, 3 ас), 
Мулалић 18 (2 ск), Коси, Зупан, 
Хоџић, Вујасинович 2, Кинг 4 (8 
ск), Морина, Глас.

Вршчани су у истинском 
кошаркашком спектаклу у 
Миленијуму славили у дербију 
против сјајних Копрана и 
направили велики корак ка 
завршном турниру АБА 2 лиге. Тим 
тренера Горана Топића одиграо 
је фантастично последњих десет 
минута и захваљујући огромној 
енергији, сјајној одбрани и великој 
подршци са трибина успео да 

надокнади резултатски заостатак 
и лош проценат шута из већег дела 
меча.

Дерби је у потпуности оправдао 
очекивања. Уживали су чак и 
најпробирљивији сладокусци а 
нарочито љубитељи трилера и 
резултатских преокрета. Ривали 
су се током утакмице чак 24 
смењивали у вођству а тек у 
18. минуту забележена је прва 
озбиљнија резултатска предност, 
када су гости ношени шутерским 

надахнућем Јоксимовића и 
Мулалића, повели са 6 поена 
разлике (33:27). До тада је Вршац 
имао проблема са шутем, свега 30 
одсто у првом полувремену, али је 
све то надокнађено фанатичном 
борбеношћу и залагањем у 
дефанзивним задацима. Са 
друге стране, репрезентативца 
Словеније, бившег играча 
Хемофарма Небојшу Јоксимовића 
кога је публика поздравила 
овацијама на почетку, шут је 
служио као у најбољим данима. До 
33. минута капитен Копрана имао 
је стопостотан учинак, одлично 
су играли и Мулалић, Ферме и 
Чакарун па су гости крајем треће 
четвртине имали највеће вођство 

на утакмици од 9 поена (55:46). 
Тада креће вршачки ураган и 
серија од 8:0. Најпре је Митровић 
погодио тројку за вођство 60:59, 
потом и Симеуновић. Копрани су 
закратко узвратили и изједначили 
на 64:64, а нову серију Вршца 
започео је Момирови вратио 
вођство свом тиму. Када је 
Глишић, на асистенцију одличног 
Митровића, закуцавањем дигао 
публику на ноге, било је јасно да 
Вршац не може да изгуби. Најбоља 
дефанзивна игра Вршчана ове 
сезоне уз 17 скокова у нападу били 
су кључ успеха.

ПОБЕДОМ У ДЕРБИЈУ ЕКИПА ТРЕНЕРА ГОРАНА ТОПИЋА НАПРАВИЛА ВАЖАН КОРАК КА ЗАВРШНОМ ТУРНИРУ АБА 2 ЛИГЕ

СПЕКТАКУЛАРНА ЗАВРШНИЦА ВРШЧАНА ЗА ПОБЕДУ ПРОТИВ ОДЛИЧНЕ ПРИМОРСКЕ
ВРШАЦ – ПРИМОРСКА 74:68 (17:16, 15:19, 19:20, 23:13)

Тријумф колектива: Душан Кутлешић

Партија сезоне: Миленко Вељковић

Горан Топић, тренер Вршца:
„Приморска је током целе утакмице 

диктирала темпо, покушали смо да држимо 
резултатски прикључак, нисмо падали 
психолошки, играли смо у јаком ритму свих 40 
минута. Приморска је искуснија екипа од нас, 
њихови играчи су играли овакве завршнице. 
Поносан сам на наше момке који су успели 
да направе преокрет и издржали до краја. 
Лепо је радити са екипом која жели да се бори 
40 минута и да своју младост и неискуство 
надокнади борбеношћу. Велика је ствар што 
смо шутерски изванредног противника, који просечно постиже преко 
85 поена, успели да сведемо далеко испод њиховог просека.“

Стефан Митровић, 
играч Вршца:

„Битна победа 
за нас у борби 
за пласман на 
завршни турнир. 
Мислим да 
смо заслужено 
победили одличног противника, 
пресудила је наша физичка 
спрема и скок у нападу. Драго 
ми је што смо у овако важној 
утакмици успели да направимо 
преокрет.“

Јурица Големац, тренер Приморске:
„Честитам Вршцу на заслуженој победи, 

енергетски су пуно боље стајали од нас, у 
задњих неколико минута потпуно смо пали 
и изгубили неке играче због проблема са 
фауловима. Коректна утакмица, заслужен 
тријумф домаћина, немамо времена за 
плакање, проанализираћемо и идемо даље.“

Небојша Јоксимовић, 
капитен Приморске:

„Имали смо добру шансу да 
победимо на овом гостовању 
екипу која је јако добро физички 
спремна. Поновили смо бољку 
из неких претходних утакмица, 
затајио је наш дефанзивни скок. 
Захваљујем се публици на топлој 
добродошлици и на подршци 
коју сам имао од њих током свих 
година које сам провео у Вршцу.“

ПОДРШКА ФУДБАЛЕРА, 
РУКОМЕТАША, ОДБОЈКАША...

Вршац је у дербију 17. кола 
АБА 2 лиге имао фантастичну 
подршку са трибина преко 
2.000 гледалаца. Међу њима 
су били и њихове колеге 
спортисти. Фудбалери ОФК 
Вршац, рукометаши Младости 
и одбојкаши Баната. Подршку 
кошаркашима Вршца пружиле 
су и репрезентативке Србије 
Тамара Радочај и Саша Чађо.

ГЛИШИЋ СА ИНФУЗИЈЕ НА 
ТЕРЕН

До последњег тренутка 
било је неизвесно да ли ће 
Милош Глишић истрчати на 
терен против Приморске. 
Крилни центар Вршца је на дан 
утакмице примио инфузију и 
препорука лекара била је да 
буде на поштеди. Ипак, млади 
српски репрезентативац није 
желео да пропусти дерби и 
помогао је својим друговима да 
дођу до важне победе.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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