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БОГАТ ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
СУБНОР-А ВРШАЦ
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а Града Вршца,
представио је програм активности ове организације у 2018.
години, на конференцији за медије, одржаној 26. фебруара у
просторијама борачке организације. Део програма везан је
за подсећање на значајне историјске датуме са циљем да се
сачува и негује ослободилачка традиција и антифашистичка
оријентација нашег народа.

Обележавања значајних историјских датума
-Међу најзначајнијим активностима је Мали час историје, 11.
априла, посвећен припадницима Војске Краљевине Југославије
који су часно погинули бранећи своју земљу, приликом уласка
немачке нацистичке солдатеске, рекао је председник СУБНОР
Вршац Драгољуб Ђорђевић. Очекујемо да ћемо ове године имати
госте из СУБНОР- а Црне Горе, Србије и Војводине и породицу
Марка Божовића, храброг поручника који је погинуо на бранику
отаџбине. Страдање на Сремском фронту обележићемо посетом
12. априла, као и Дан победе, у сарадњи са вршачким средњим
школама, спровешћемо литерарни конкурс са пригодном
темом. На уобичајени начин обележићемо 4. и 7. јули, затим 4.
новембар, дан страдања народних хероја Жарка Зрењанина
и Страхиње Стефановића. Посебно ћемо обележити Дан
ослобођења Вршца и 70 година СУБНОР-а свечаном академијом
у октобру. Подсетићемо и на боравак Врховног штаба и
врховног команданта маршала Тита, од 16. до 24. октобра 1944.
године у Вршцу, када је потписан Споразум између Народно
- ослободилачке војске и партизанских одреда Југославије
и Врховне команде совјетске Црвене армије. Потписали су
га маршали Тито и Толбухин и то је био основ за заједничко
ослобађање Југославије.
Уз поменута обележавања значајних историјских датума,
СУБНОР Вршац организоваће акцију „Превентивом до здравља“,
покренуту пре 3 године, уз подршку др Весне Стојановић
и Славице Пуповац, као и др Јана Частвена и др Љубинке
Барбировић.
-Прошле године је 15 наших чланова било на опоравку у
Соко Бањи захваљујући нашем пројекту који смо реализовали
средствима из буџета Града Вршца, нагласио је Ђорђевић и
додао да ће сличне активности наставити и у 2018.

НЕГОВАЊЕ РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА У ВРШАЧКИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

СВЕ ВИШЕ ЂАКА НА
ЧАСОВИМА РУМУНСКОГ

Поводом недавног обележавања Дана
матерњег језика још једном је потврђено
да држава Србија брине о мањинским
националним заједницама, а један од
видова је пружање подршке у неговању
њихових матерњих језика. О томе
сведочи и заступљеност матерњих језика
више од 30 етничких заједница, колико
постоји у Србији, у образовању, медијима,
органима управа, судству, економском,
друштвеном и културном животу, у
прекограничној сарадњи...
На територији Града Вршца најбројнија
је румунска национална мањина чија деца
имају могућност да се од раног детињства
школују на свом матерњем језику, као
што је то у селима Куштиљ, Гребенац,
Стража, Ритишево, Влајковац, Сочица,
Војводинци, Месић, Марковац, Јабланка.
Ту се у школама настава се одржава на
румунском језику.
-Када је реч о градским школама, у
Основној школи “Олга Петров Радишић”
и у Гимназији “Борислав Петров Браца”
настава је двојезична - на српском и
румунском језику, а од прошле године
ученици похађају румунски језик са
елементима
националне културе –
факултативно, објашњава Маргарета
Кожокар, професорка румунског језика и
књижевности.
Тамара Пешић, директорка Гимназије
“Борислав Петров Браца”, подсећа да
двојезични систем у овој вршачкој

средњошколској установи датира из
1934. године и додаје:
-Данас имамо укупно 95 ученика, и то
по једно одељење сваког разреда општег
смера. Ове године имамо 15 ученика
који су уписали смер на румунском, а
просечан број ђака по одељењу је 24.
Професорка Кожокар сматра да
чување властитог језика значи знати како
видети лепоту традиције предака.
-Кроз препознавање бића постајемо
неко ко може да види пријатељство и
прихвати лепоту разноликости, истиче
проф. Кожокар. Ученици су добили
прилику да уче традицију, културу
предака, уводећи румунски језик са
елементима националне културе као
факултативни предмет у основним
школама. У Основној школи “Младост”
ученици похађају часове румунског језика
са елементима националне културе. Овај
предмет уведен је, од ове године, и у ОШ
“Олга Петров Радишић” ангажовањем
директора Јонела Буге.
Часове
румунског
језика
са
елементима националне културе похађа
25 ученика у три групе. Нижи разреди су
подељени у две групе, а виши чине једну
групу.
-Мали број ученика познаје румунски
језик, а у разговору са њима, сазнали
смо да су бирали румунски језик, јер
желе да науче језик својих комшија и
пријатеља. Каже проф.Кожокар. Неки

Поносни на високо признање
Ђорђевић је подсетио на високо признање Сретенски орден
трећег степена, које је додељено СУБНОР-у Србије на Дан
државности.
-СУБНОР Вршац је недељива целина са СУБНОР-ом Србије,
тако да и ми делимо задовољство због овог високог одликовања
додељеног за изузетан допринос у јавним делатностима, за
очување традиције и тековина антифашизма и поводом 70 година
постојања, рекао је са задовољством Ђорђевић. Седам деценија
постојања је доказ да је СУБНОР тај који чува традицију народноослободилачке борбе, одбране земље, тековине слободе и мира
и настоји да сачува историјску истину о 2. Светском рату.
Противници промене имена Зрењанина
Ђорђевић је нагласио да су Председништва СУБНОР-а
Војводине и Србије донела одлуку да не подрже промену имена
Града Зрењанина за шта је недавно покренута иницијатива.
-У време када су многе вредности бачене под ноге, када се
некритички и без последица иступа у јавности са неистинама
и бесмислицама, обнавља се иницијатива за промену имена
Града Зрењанина, рекао је Ђорђевић преносећи детаље
саопштења СУБНОР-а Србије. То је постхумно супротстављање
знаменитих, заслужних и значајних Срба: српског Краља Петра
Првог Карађорђевића, ослободиоца, Жарку Зррењанину,
антифашисти, симболу борбе против нацизма, просветитељу,
народном хероју. Улогу и једног и другог, српска историја је
недвосмислено забележила и доделила позитивно мишљење.
СУБНОР Војводине и Србије, са својих више од 130.000 чланова,
против је сваког фалсификовања историјских чињеница, против
поништавања тековина антифађизма и скрнављења доприноса
хероја борбе против нацизма. Стога се одлучно супротстављамо
иницијативама и идејама које не нуде ништа што се зове бољи
живот, будућност наше деце и отаџбине Србије.
ПОДРШКА УДРУЖЕЊУ „ПАРАКВАД“
СУБНОР Вршац укључен је у акцију „Сакупи хумани чеп“
Удружења „Параквад ВШ“. Ревносни чланови сакупили су велику
количину пластичних чепова које је Драгољуб Ђорђевић,
председник СУБНОР-а, предао Србиславу Бошковићу,
представнику „Параквада ВШ“.

Ј.Е.

Задовољни ученици на часовима румунског језика са елементима националне
културе

Маргарета Кожокар, професорка
румунског језика и књижевности.
већ размишљају унапред тврдећи да ће
уписати факултете у Румунији. Ученици
су паметни, марљиви и амбициозни.
Понекад су тужни јер се оглашава
звоно за крај часа. Ми плешемо, певамо,
дискутујемо,
читамо,
преводимо...
Већа група ученика 2. разреда припада
учитељици Даници Киш која заједно
с њима учи језик. Њени ученици су
најбројнији.
Према речима професорке Кожокар,
ученици који су изабрали да похађају
часове румунског језика са елементима
националне
културе
представљају
пример особа жељних сазнања о
новим културама и народима јер
живе мултиетничкој заједници. Међу
полазницима на факултативним часовима
румунског језика све је више оних којима
румунски није матерњи језик. Врата
ових учионица отворена су и даље за
заинтересоване који желе да науче
језик и културу својих комшија, рођака...
како би нам заједнички живот на овим
просторима био још сложнији и лепши.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНО ПОМАГАЛО КУПЉЕНО АКЦИЈОМ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА ЖИВОЈИНА ЦЕРУ

Акција „Сакупи хумани чеп“ Удружења
кватриплегичара
и
параплегичара
„Параквад ВШ“ бележи још један успех.
Вршачки хуманисти успели су да прикупе
пар стотина пластичних чепова чијом
је продајом купљено ново помагало за
члана Удружења. Реч је о инвалидским
колицима за нашег суграђанина Живојина
Церу.
-Изузетно ми је драго што наша акција
„Сакупи хумани чеп“ и даље живи и
има резултата, каже Драган Виторовић,
председник Удружења кватриплегичара
и параплегичара „Параквад ВШ“. Сада
смо успели да купимо инвалидска колица
за нашег члана Живојина Церу. Његова
стара колица су дотрајала, он нам се
обратио, ушао у нашу акцију. Скупили смо
770 кг чепова или око 320.000 комада.
Желим да се захвалим свим људима
који су сакупљали чепове и помогли да
реализујемо и ову набавку помагала.
Живојин Цера се захвалио свима који
су се потрудили и сакупили чепове од
којих су набављена инвалидска колица за
њега.
-Ово ми је четврта година како сам
у колицима, каже Цера. Имао сам два
помагала која су пукла и ово ми је сада
треће. Нова инвалидска колица ми много
значе, сада могу да идем у Миленијум
редовно на терапије, да изађем у град,
да се видим са људима, не само да седим
код куће. Нова колица не бих могао сам да
набавим.
Виторовић је подсетио да је у акцију
„Сакупи хумани чеп“ укључено више од
60 правних лица и бројни грађани, тако да
се акција шири. Уз набавку помагала која
су неопходна особама са инвалидитетом,

акција промовише и заштиту животне
средине, али и оно што је најважније развија хуманост код најмлађих Вршчана
и гради леп однос према деци са
посебним потребама.

Живојин Цера не крије задовољство
због новог помагала
-Поносни смо на ову нашу акцију, на
све грађане, институције и фирме који су
нам се прикључили, истиче Виторовић.
Захваљујући акцији и хуманости грађана,
само прошле године успели смо да

набавимо петнаестак помагала. У 2017.
смо гледали да покријемо институције,
донирали смо Специјалној болници за
психијатријске болести „Др Славољуб
Бакаловић“, Геронтолошком центру
Вршац, а трудили смо се и да пружимо
помоћ физичким лицима која су нам
се обраћала. Када је реч о плановима
за ову годину, задовољство ми је да
најавим да ћемо овог пролећа кренути
са спортско - терапијским јахањем за
особе са инвалидитетом. Све смо већ
утаначили. Долазиће нам ергела из
Панчева која има лиценциране терапеуте
и коње, највероватније ће то бити два пута
месечно. Чекамо прво лепо време, а цео
пројекат ће бити реализован на Црвеном
крсту на Брегу, Удружење „Параквад
ВШ“ и Спортски савез Града Вршца. Биће
то за нас важан искорак ка спорту, јер
се у Србији подржава спорт особа са
инвалидитетом.
Према речима Виторовића, корисници
спортско - терапијског јахања биће, за
почетак, деца из школа, која су укључена
у процес инклузије, са жељом да се акција
прошири и на старије кориснике.
-Циљ нам је да сва деца прођу
медицинске контроле, а ту ће нам помоћи
др Јелена Радак, специјалиста физијатар,
и она ће дати завршну реч ко од те
деце може да се укључи, наговештава
Виторовић.
Председник „Параквада ВШ“ је најавио
још нових акција у 2018.години, које ће се
потрудити да реализују уз, као и до сада,
несебичну подршку градске власти и
бројних хуманих Вршчана.

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

Ј.Е.
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ПОДРШКА ГРАДА СТУДЕНТИМА И
СРЕДЊОШКОЛЦИМА
-Из градског буџета опредељено 5 милиона динара за ученике средњих школа и студенте- Једнократну помоћ
од 30.000 динара добиће 35 најуспешнијих средњошколаца, а 45 најбољих студената добиће по 56.000 динара,
исплаћених у 7 једнаких месечних рата-

У току је конкурс који је расписао Град
Вршац за доделу материјалне помоћи
студентима и средњошколцима за 2018.
годину. Конкурсну процедуру спроводи
Комисија коју су именовали одборници
Скупштине Града, а конкурс је отворен до 9.
марта.
-Из буџета Града опредељено је око 5
милиона динара за доделу материјалне
помоћи студентима и ученицима средњих
школа, објашњава Вељко Стојановић, члан
Градског већа задужен за образовање.
Материјалну помоћ ће добити 35
најуспешнијих средњошколаца и 45
студената. Средњошколци ће добити 30.000
динара једнократне помоћи, а студенти
56.000 динара, у седам једнаких месечних
рата, значи по 8.000 динара рата.
Према конкурсу, право на доделу
материјалне помоћи имају средњошколци
и студенти који се школују на територији
Републике Србије, да имају пребивалиште
на подручју Града Вршца, да су редовни
средњошколци и студенти, да су имали
просечну оцену 5,00 средњошколци у
претходној школској години, а студенти
прве године студија у четвртој години
средње школе. Студенти друге и осталих
година студија треба да имају најмању
просечну оцену 8,00 за школску 2016/2017.
годину. Детаљне информације о условима,
потребној документацији и пријавном
обрасцу могу се добити на сајту Града
Вршца и у канцеларији 140 у градској кући.
Текст конкурса можете погледати и на 8.
страни овог броја “Вршачке куле”.
Ово је дугогодишња подршка Града
средњошколцима и студентима која ће
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КОМПАНИЈА МК ФИНТЕЛ ВИНД
НАСТАВЉА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ
“КОШАВА” КОД
ВРШЦА

Компанија МК Финтел Винд, која
послује у саставу Финтел Енергија АД,
обезбедила је 81,5 милиона евра за
финансирање завршетка прве фазе
трећег ветропарка “Кошава” у близини
Вршца.
-Након отварања прва два ветропарка
у Србији, још више смо посвећени даљим
инвестицијама и улагањима у обновљиве
изворе енергије овде. На изградњи
ветропарка “Кошава” биће ангажовано
100 људи, а захваљујући њима и
стучности и искуству локалних фирми,
очекујемо да ветропарк буде пуштен
у рад од краја 2019. године. Оно што је
битно да напоменем јесте да се Компанија
Финтел Енергија а.д, у чијем саставу је
МК Финтел Винд, у наредна два месеца
спрема за излазак на Београдску берзу, а
средства која прикупимо на берзи биће
искоришћена за изградњу друге фазе
ветропарка Кошава“, изјавио је Тициано
Ђованети, извршни директор компанија
Финтел Енергиа Спа и МК Финтел Винд.

Вељко Стојановић: Град обезбедио материјалну помоћ за 35 најбољих
средњошколаца и 45 студената
бити настављена и даље, а према речима
Стојановића, ресор за образовање
припрема нове сличне акције.
-Град је конкурисао код Покрајинског
секретаријата за образовање за доделу

средстава, као један део регресираног
превоза за средњошколце и основце,
истиче члан Већа за образовање. Конкурс је
у току, очекујемо позитиван исход.
Ј.Е.

СНЕГ И ЛЕДЕНИ ДАНИ СТИГЛИ У ВРШАЦ

ЗИМСКА СЛУЖБА „ДРУГОГ ОКТОБРА“
НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Зима је одлучила да, пре одласка, бар
једном ове године покаже своје зубе.
Хладан талас, који је стигао у Србију,
25. фебруара, није заобишао ни Вршац.
Међутим, падавине су овде биле у мањем
обиму, до десетак центиметара снега,
за разлику од јужних делова земље и
планинских врхова где је било и више од
метра снежног покривача. Забележена је
температура од десетак и више степени
испод нуле. А, како је било у четвртак, за
који је најављено да ће бити најхладнији
дан ове зиме, нисмо могли да сачекамо
да видимо, јер је „Вршачка кула“ пре
тога већ ушла у штампу. До среде су све
саобраћајнице у граду и ка околним
насељеним местима биле проходне
и уредно очишћене од стране зимске
службе Јавног комуналног предузећа
„Другог октобра“, која је била на висини
задатка. Исто је било и са градским
улицама.
-Зимска служба Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ била
је спремна већ са првим најавама
Републичког хидрометеоролошког завода
да нас очекују снежне падавине и ниске
температуре, каже Драган Нинковић,
помоћник директора за комуналне
делатности ЈКП „Други октобар“. Чим се
указала потреба, изашли смо са пуним
капацитетом и све улице у граду учинили
проходним, према приоритету, посули
путарску со, уклонили снег са коловоза

и спречили појаву леда. За ову сезону
припремили смо и 14.000 литара калцијум
хлорида, који користимо први пут ове
године и који се показао веома добро
за одржавање коловоза при ниским
температурама, има велике ефекте.
Зимска служба је дежурна 24 часа и
спремна да изађе на терен у случају већих
падавина, према потреби.
Снежне падавине биле су прилика
да зимска служба вршачких комуналаца
изађе на терен са новом механизацијом,
набављеном током прошле године. Све
расположиве екипе и механизација били
су на терену током протеклих пар дана
и уклањале снег са коловоза. Радници

зимске службе ручно су чистили тротоаре
испред важних установа - градске управе,
Болнице, Дома здравља... Комуналци
су посули со по коловозу како би се
предупредило замрзавање, услед најава
изузетно ниских температура, чак и
могућу ледену кишу у дане викенда.
Комуналци апелују на Вршчане да
очисте тротоар испред својих домова и
пословних просторија и дају допринос
превазилажењу настале ситуације која
има и лепе стране. Тако бар кажу најмлађи
Вршчани који су се већ забринули да
ове зимске неће бити снега и зимских
чаролија.
Ј.Е.

Изградња
ветропарка
“Кошава”
отпочела је у јулу 2017. године, а износ
од 81,5 милиона евра, неопходан за
завршетак пројекта, биће финансиран
из кредита Ерсте Груп Банке, Ерсте Банк
Сербиа, Аустриан Девелопмент Банк
(ОоЕБ), Уникредит Сербиа и Загребачке
Банке. Тиме су обезбеђена комплетна
средства за изградњу прве фазе једног
од највећих ветропаркова у Србији. Овим
се Србија приближава задатом циљу да
до 2020. године, 27 одсто електричне
енергије буде добијено из обновљивих
извора.
Поред прва два ветропарка - “Кула”, у
близини Куле, и ветропарка “Ла Пиколина”
у близини Вршца, које је компанија
МК Финтел Винд отворила, прву фазу
изградње трећег ветропарка чиниће
постројење од 20 ветрогенератора,
укупне инсталисане снаге од 69МW.
Очекује се да ће пројекат снабдевати
57 хиљада домаћинстава електричном
енергијом, као и да ће смањити емисију
угљен -диоксида за око 170,000 тона
годишње.
Почетак изградње друге фазе
ветропарка Кошава, који ће имати
19
ветрогенератора,
укупне
инсталисане снаге од 117 МW,
очекује се почетком 2019. године.
Реализацијом овог и других
пројеката који се налазе у развоју,
компанија ће учврстити лидерску
позицију у производњи зелене
енергије у региону.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШЦА НА 40. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ У БЕОГРАДУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА
ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ВРШЦА

Туристичка организација Града Вршца
бележи још један успешан наступ на
сајамским манифестацијама. Овога пута
реч је о 40. Међународном сајму туризма,
одржаном у Београду, од 22. фебруара
до 25. фебруара, на коме је Вршац
представљен као атрактивна туристичка
дестинација, што је потврдило и велико
интересовање посетилаца.
-Тим Туристичке организације Вршац
представио је бројним посетиоцима,
међу којима је било и доста познатих
личности, Вршачке планине, Вршачки
замак, Пут вина, као и програме бројних
манифестација за 2018. годину, каже
Јасна Живковић, ПР менаџер Туристичке
организације Града Вршца. Сви посетиоци
Сајма могли су да се увере у атрактивну
понуду, квалитет и посебност Вршца.
Међу промоцијама био је сад већ
препознатљив бренд - Камарад пиво.
Наиме, вршачко ЈКП “Други октобар”
почело је са производњом квалитетног
пива по чешкој рецептури која се врши
у фабрици воде “Моја Вода”. Бренд носи
назив Камарад, што значи пријатељ
или саборац, а проценат алкохола који
садржи је 5 одсто. Ово пиво изазвало је
велико интересовање публике на Сајму, а
промоција и дегустација пива одржана је у
петак, 23. фебруара.
Туристичка организација Града Вршца,
посетиоцима 40. Међународног сајма у
Београду представила је и 13.”Винофест”
- Међународни фестивал вина, који ће
ове године бити одржан 16. и 17. марта у
Хотелу „Србија“.
-У фокусу овогодишње сајамске
презентације био је 13. Међународни
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фестивал вина “ Винофест“ , истиче
Живковићева. Промоција “Винофеста”
одржана је на штанду ТО Вршац, 24.
фебруара, уз дегустацију вршачких
вина, тамбураше и винску беседу витеза
Банатског винског реда “Свети Теодор
Вршачки“ Николе Цуцуља.
Партнер Туристичкој организацији
Вршац, у оквиру промоције „Винофеста“
била је Етно кућа “Динар”, који је, за ову
прилику, обезбедио богат кетеринг, као
незаобилазан пратилац дегустације
вршачких вина.
На београдском Сајму, у недељу, 25.
фебруара, од 10 до 12 часова, одржана је
промоција вршачког Фестивала модерне
електронске музике “Way of Life”.
На Сајму туризма промовисан је и
часопис “HELLO! TRAVEL VOJVODINA”, у
оквиру изложбеног простора Туристичке
организације Војводине у Хали 4.
Потпредседник покрајинске Владе и
покрајински секретар за привреду и

туризам Иван Ђоковић, говорио је на
промоцији овог луксузног двојезичног
издања магазина.
-У овом издању часописа “HELLO!
TRAVEL
VOJVODINA” представљене
су дестинације и микролокације АП
Војводине, са изузетним туристичким
потенцијалима, каже Живковићева.
Ђоковић је истакао да је ово импозантно
издање новог броја магазина на 244
стране плод залагања и рада Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам,
Туристичке организације Војводине и
Туристичких организација локалних
самоуправа са територије АП Војводине.
Значајно место у поменутом часопису
нашла је и туристичка понуда Града Вршца.
Представљање у туристичком часопису,
али и успешан наступ на Међународном
сајму туризма у Београду, допринеће
промоцији лепота нашег града и у њега
довести нове госте.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕСОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У
ГРАДСКОЈ КУЋИ

ОДРЖАНО СТРУЧНО
ПРЕДАВАЊЕ О ВОЋАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

У организацији Слободана Јованова, члана Градског већа
задуженог за пољопривреду, одржано је стручно предавање о
воћарској производњи, које је, у свечаној сали Градске куће, 26.
фебруара, окупило велики број воћара. Предавач је био еминентни
стручњак проф. др Зоран Кесеровић, професор Пољопривредног
факултета у Новом Саду. Тема је било узгајање вишње и лешника,
а проф. др Кесеровић осврнуо се и на тренутно стање у воћарској
производњи.
-Прошла година била је тешка за произвођаче воћа, као и за
остале гране пољопривреде, мада смо на почетку 2017. очекивали
да ће то бити једна од роднијих година, као рекордна 2013. када
је у Србији произведено око 1.530.000 тона, подсећа проф.др
Кесеровић. Међутим, временске прилике утицале су на смањење
приноса у 2017. у којој је род био мањи од просечних година за
250.000 тона. Јесен је била добра, воћке су се добро припремиле
за период зимског мировања, али смо, почетком јануара, имали
доста високе температуре, чак и до +17 степени, што је убрзало
образовање генеративних пупољака који су осетљиви. Како ће
даље бити, зависи од температуре и временских прилика.
Добродошле су падавине које ће обезбедити довољну количину
влаге у земљишту, веома важну за воћке. Проф. др Кесеровић
препоручује воћарима да обрате пажњу на опрашивање и оплодњу
биљака. Уколико би се појавили доста лоши услови, као у 2017, када
пчеле нерадо посећују воћњаке због ниских температура и киша,
треба увести солитарне пчеле и бумбаре.
Воћарство - светла тачка у развоју пољопривреде Србије
Ако постоји светла тачка у развоју пољопривреде у
Србији у последњих 15 година, то је, свакаако, развој воћарства,
нагласио је овај врхунски стручњак новосадског Пољопривредног

Ј.Е.

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ „ЖИВА ЈОВАНОВИЋ“ ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА СА ЦИЉЕМ

БЕЗБЕДНОСТ ВОЗАЧА ТРАКТОРА
И ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА

У организацији Савета за безбедност
саобраћаја Града Вршца, уз подршку
Саобраћајне
полиције
Полицијске
станице Вршац и Агенције за безбедност
саобраћаја, одржана је трибина за возаче
трактора и пољопривредних машина,
у Месној заједници “Жива Јовановић”,
прошле седмице. Учесницима трибуне су
се обратили: Милош Васић, председник
Савета за безбедност саобраћаја,
Слободан Јованов, члан Градског већа за
пољопривреду, Милослав Дачић, заменик
командира Саобраћајне полиције Вршац,
Слободан Милошевић, члан Савета за
безбедност саобраћаја и Бојана Милић,
у име агенција које врше контролу
техничких прегледа.
Скуп је имао едукативни карактер како
би се поменути учесници у саобраћају
подсетили
на значај поштовања
прописа, пред почетак пролећне сезоне
пољопривредних радова, а у циљу
унапређења безбедности у саобраћају.
-Наша намера и циљ трибине били
су да се трактористима и возачима
пољопривредних машина конкретно
укаже на проблеме које имају остали
учесници у саобраћају када наиђу на
возаче трактора, али и на проблеме које
имају и сами трактористи, као учесници у
саобраћају, са несавесним возачима, који
често знају да отежају трактористима и
угрозе њихову безбедност у саобраћају,
објашњава Милош Васић, председник
Савета за безбедност саобраћаја Града
Вршца, и члан Већа за заштиту животне
средине.
Возачи
пољопривредних
машина користе јавне саобраћајнице,
међународне и локалне путеве, како
би дошли до својих ораница, а на
појединим од њих је велика френквенција
саобраћаја.
Потребна
је
добра
концентрација и велика пажња, посебно
на повратку кући, после напорног рада
на њиви. Зато је важно да им укажемо на
најчешће проблематичне ситуације које
се јављају у саобраћају и укажемо на шта
треба посебно обратити пажњу, а све то
у циљу подизања свести код тракториста
и возача пољопривредних машина о

значају безбедног учешћа у саобраћају.
Желимо да им укажемо на кључне
узроке настанка саобраћајних незгода
са учешћем трактора и обавезе које су
дефинисане Законом о безбедности
саобраћаја на путевима. Такође, желимо
да истакнемо и важност
техничке
исправности трактора и пољопривредних
машина за укупну безбедност саобраћаја.
Према речима Васића, зато је Савет
за безбедност саобраћаја Града Вршца
покренуо иницијативу са којом су се
сагласиле овдашње агенције и сервиси
који пружају услуге техничког прегледа.
Тако ће сви трактористи на територији
Града имати бесплатан технички преглед
трактора у првој недељи марта. У ову
акцију бесплатне контроле техничке
исправности трактора укључени су:
Агенцуја
„Технотест
професионал“
Уљма - власник Бојана Милић, СТУП
АД „Вршац“, АМС ауто-мото центар
ДОО Вршац, Агенција „Феникс“ Вршац –
Белоцрквански пут и „Урмнико“ Вршац.
Васић апелује и на све остале учеснике
у саобраћају да поштују ограничење
брзине кретања на свим саобраћајницама,
посебно на оним на којима се крећу
трактористи и возачи пољопривредних
машина.
-Такође, посебно је важно да тракторе
претичу искључиво на местима где је
то дозвољено и безбедно, наглашава
Васић и указује на неопходан већи опрез
јер приличан број трактора и даље није

обележен на адекватан начин, слабо су
видљиви, а уз то и габаритни.
У осврту на статистику везану за
безбедност у саобраћају, председник
Савета за безбедност саобраћаја Града
Вршца, је, између осталог, рекао:
Основни циљ наше активности
је повећање безбедности свих учесника
у саобраћају. Од 1997.до 2016. године,
на подручју нашег града регистровано
је укупно 1.759 саобраћајних незгода
у којима је погинуло 127 лица, тешко
је повређено 634, а лакше 1.481 лице.
Током последњих 5 година догодило се
699 саобраћајних незгода: 16 незгода са
погинулим лицима, 363 са повређеним
лицима, а 320 је само са материјалном
штетом. Претпрошла 2016.година имала је
106 регистрованих саобраћајних незгода,
а 2013. највише- 170. У 2016.години било је
најмање незгода са повређеним лицима53.
Према
статистичким
подацима,
најугроженији су млади учесници у
саобраћају, млади возачи и путници у
аутомобилима, који су старости од 15
до 30 година, затим возачи и путници
од 45 до 64 године, као и бициклисти,
мотоциклисти, пешаци, возачи трактора,
учесници у саобраћају старији од 65
година, али и деца- путници у путничким
возилима. Ту су и возачи који управљају
возилом под утицајем алкохола.

Ј.Е.

факултета. Да подсетимо да је 2002. Србија имала производњу од
око 650.000 тона, а сада је то око 1.500.000 тона. Интересантно
је да је у Војводини дошло до повећања од 5 пута, захваљујући
новој технологији, знању, саветовању, стручним службама и
добрим подстицајима Покрајине, посебно када је реч о подизању
нових засада у систему наводњавања, противградним мрежама...
Војводина је постала лидер у производњи јабуке, чак већом него у
Централној Србији, што никада у историји није било. Произвођачи,
који имају до 5 ха, треба да се окрену воћарству, виноградарству,
повртарству, пчеларству.
Проф.др Кесеровић је подсетио да је Бела Црква позната по
производњи јабуке, у последње време брескве, полако и трешње,
затим Велика Греда препознатљива по производњи вишње.
У воћарству већа добит него у ратарству
Вршац би требало више да искористи земљиште за
интензивну поготово воћарску производњу, јер се, по хектару,
остварује добит 10 до 15 пута већа него код пшенице, запошљава
се доста радне снаге, доприноси развоју региона, истиче проф.др
Кесеровић. Оваква предавања значајна су за воћаре и оне који
планирају да се посвете воћарској производњи. За равничарска
подручја до 100 м надморске висине, као што је овде, препоручују
се јабука, вишња, и то не само она за прераду, већ крупноплодне
сорте које се продају по доста високој цени, затим неке сорте
крушке, јагода, лешник. Врло је важно одабрати одговарајућу воћну
врсту, урадити анализу земљишта, извршити поправку земљишта
адекватним ђубрењем.
Слободан Јованов је нагласио да је завршетак процеса
комасације, укрупњавања поседа, идеалан тренутак да мали
пољопривредни произвођачи пређу са ратарства на воћаство, што
је постало општи тренд у целој Србији.
Једна породица може живети изузетно добро од 3 ха
јабуке, крушке, трешње, а када су у питању шљиве, лешник, то је око
8 до 10 ха, наглашава проф.др Кесеровић. Зна се да код производње
шљиве и вишње може да се оствари 2,5 до 3.000 евра, а код јабуке
је могуће остварити добит од 12.000 до 15.000 евра, као и код
трешње. Ми смо урадили једну такву калкулацију за Академијски
одбор САНУ од колике површине може живети једна породица. У
Италији се зна да од 4 ха засада јабуке једна породица може лепо
да живи, а иде на летовање, зимовање, али је врло важно да буде
испоштована савремена технологија.
Кредитна подршка Комерцијалне банке
Уместо најављене промоције Развојног фонда Војводине, која је
изостала, Комерцијална банка је присутним пољопривредницима
изложила своје производе, кредитне линије као подршка
унапређењу аграра.
Кредитни програм представила је Славка Вишацки, директорка
Експозитуре Вршац Комерцијалне банке, са посебним освртом
на услове које Банка припрема за сарадњу са ИПАРД фондовима.
Она је најавила веома повољне услове и позвала заинтересоване
да дођу у Комерцијалну банку у Вршцу где ће добити комплетне
информације и одговоре на сва питања.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПРИМ. МР СЦИ МЕД. ДР ЉУБИША ГРУЈИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПЛАСТИЧНЕ, ЕСТЕТСКЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЕ МИКРОХИРУРГИЈЕ:
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ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА ИМА МЕРЕ И ГРАНИЦЕ, СВЕ
ШТО ИХ ПРЕВАЗИЛАЗИ, ПРЕЛАЗИ У НЕУКУС!

В

ршчанин Љубиша Грујић био је одлучан од малих
ногу да ће кад порасте бити лекар. То је и остварио.
Постао је прим. мр сци мед. пластичне, естетске и
реконструктивне микрохирургије. Из Темишвара, где је
стицао знање, искуство и откривао тајне овог заната, како
каже, вратио се у родни Вршац. Желео је да све што је
научио подели са својим Вршчанима, да им помогне, да их
лечи. Пошто за њега у овдашњој болници није било посла,
чак ни као волонтера, отворио је приватну ординацију која
успешно ради 10 година.
Како памтите своје детињство?
-Рођен сам 3. августа 1966, у Вршцу, у
Вардарској улици, где ми је сада ординација. Тата
ми се звао Милош, а мама је Ливија, девојачко
Стингу, родом из Алибунара. Имао сам предивно
детињство. Нажалост, остао сам врло рано без
и једног и другог деде, али сам јако везан за
баке које су много допринеле мом одрастању и
васпитању. Увек су биле ту и бодриле ме у свему
што сам радио, а сецирао сам жабе, оперисао
куче, био сам 4. основне. Бака Петронела
испратила ме је до специјализације. Долазила је
возом у Румунију, доносила ми кока коле, сећам
се оних тешких стаклених флаша, цигарета.
Имам рођену сестру Мају, удату за
Александра Милетића. Маја је специјалиста
гинекологије и субспецијалиста перинатологије.
Имају 2 сина, Александра и Николу. Волим их као
мог сина Милоша.
Родитељи су ме подржавали у свему, били
су просветни радници. Тата Милош је, нажалост,
преминуо пре 15 година, а мама је са нама у кући,
она нам је све. Има највећи удео у васпитању мог
сина Милоша.
Завршио сам ОШ „Олга Петров Радишић“, а
након 2 године заједничких основа, и средњу
медицинску школу у Панчеву.
Где настављате даље школовање? Да
ли сте се двоумили коју ћете професију
одабрати?
-Нисам се двоумио ни тренутак. Од своје
5. године знао сам да ћу, кад одрастем, бити
лекар. Сећам се, сестра ми је купила књигу
„Тајне пластичне хирургије“ Димитрија
Панфилова, наш врсни пластични хирург, радио
је у Немачкој. Књига ме је фасцинирала, посебно
приче о микрохирургији, један од првих
случајева када су, 70-тих година, у Словенији,
извршили реплантацију шаке, ампутиране код
једне девојчице. Рекао сам себи:“Е, ја ћу ово да
радим!“.
У Београду нисам положио пријемни за
Медицински факултет, положио сам га у Нишу,
али нисам имао жељу да идем тамо. Био сам
везан за Вршац. Покојни доктор Овидиу Миклеу
ми је рекао:“Ако хоћеш да завршиш праву школу,
иди у Румунију!“. Причао сам ја румунски, али
нисам ни читао ни писао перфектно. Тако сам

положио пријемни у Букурешту, будем примљен
и требало је да идем у Јаши да студирам, велики
универзитетски, милионски град, на 13 км од
руске границе. Нисам хтео да идем тамо. Колико
сам ја бежао од Јашиа, после је он дошао код
мене. Моја супруга Даћиана је из Јашиа, на 100
м ваздушне линије од Митрополије где су мошти
Свете Петке. На крају су ми, ипак, удовољили и
добио сам место на факултету у Темишвару.
Како Вам је било на факултету? Када
добијате специјализацију?
-На почетку је било страшно!Тешко сам
пратио предавања, помагале су ми колегинице,
имао сам силне речнике... После 6 месеци, било
је боље. Успео сам да савладам језик и ушао сам
у ову моју причу. Факултет је био на врхунском

нивоу, још 10 пута да се родим, 10 пута бих ишао
тамо. Препоручио бих га свима који желе да
много да науче. Факултет је трајао 6 година, добио
сам звање лекара опште праксе. У међувремену
сам основао свој рок бенд тамо и, поред мојих
колега са факултета, који су после отишли својим
путем, ја сам остао у Темишвару везан за своје
музичаре. У то време се отворила пластична
хирургија у Темишвару и тако, фебруара 2005,
крећем званично са специјализацијом која је
трајала 5 година. По завршетку добијам звање
лекара специјалисте пластичне, естетске и
реконструктивне микрохирургије. Много сам

радио, време сам проводио у болници, по пар
дана нисам ишао у дом где сам живео. Желео сам
да, великом брзином, сазнам и научим све. Био
сам и у хитној, помагао сестрама, теткицама...
јер, медицина се учи поред кревета пацијента и
у хитној служби. Само тако можеш да постанеш
мајстор свог заната. Књиге су једно, а пракса
друго. Много тога данас има и на интернету, али
то није то.
У међувремену сам упознао садашњу супругу,
а исте године када сам завршио специјализацију,
родио нам се син.
Како даље тече Ваша професионална
каријера?
-Када је видео у каквом су стању румунске
болнице, након револуције, проф. Јоханес
Поигенфурст је сакупио новац у Аустрији
и отварио клинику у Темишвару, 2003, као
донацију аустријског народа. Често је, пре тога,
долазио у болницу и стално ме је затицао како
радим, питао ме је имам ли кућу. Видео је да
сам жељан знања и позвао ме је на едукацију
за трауматологију и хирургију шаке у Аустрију,
у Штокерау и Корноибургу. Био сам одушевљен,
то сам много, много заволео. Не може да се
искаже то задовољство када човек дође у
пријемну амбуланту једним колима, а на његову,
нажалост, ампутирану шаку довезу друга кола,
и после вишечасовног рада, одлазе заједно

и човек и његова шака, једним аутом. То ме је
фасцинирало. Нема веће среће када, после пар
година, видиш задовољне људе који ти машу,
том истом шаком.
Кад сам се вратио из Аустрије остао сам још
2 године у Темишвару. За све то време супруга,

која је исто пластични хирург, и ја смо били
викенд родитељи. Дете нам је било у Вршцу код
мојих родитеља, а ми смо радили у Темишвару.
Пробали смо да Милош буде са нама, али није
му се допало, желео је да се врати у Вршац.
Тако сам решио да се и ја вратим кући, 2005.
Дошао сам у вршачку болницу да тражим
посао, чак сам понудио да будем волонтер -
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нико ме није примио! Нисам нашао ни једна
врата отворена!Радио сам по клиникама у
Београду, у Галатеји. Од 1996. сам се бавио
естетском хирургијом и одлучио сам да отворим
ординацију, на мамин предлог, у родној кући, у
Вардарској улици.
Када сте отворили приватну ординацију у
Вршцу? Како је заживела ординација?
-Почео сам са радом 11. фебруара 2008.
Тачно на рођендан мог тате, тако се погодило.
Шест месеци сам се напатио док сам сакупљао
све потребне „папире“, одлазио сам у Панчево,
Београд, Нови Сад... У почетку је било тешко.
Нисам ја у Вршцу био познат лекар, нисам радио
у болници, знали су ми порекло, родитеље, али
не и мене као лекара. Али, временом је почело
да се развија. Ја сам увек био задовољан, нисам
никада био алав, да стремим нечему што је ван
нормалног живота. Вратио сам се у Вршац кад
сам видео да моје дете у 5. години не зна да вози
бицикл... Неко је од нас двоје морао да се врати.
Супруга предаје на Факултету у Темишвару.
Путује сваког дана на посао из Вршца у
Темишвар.
Највећи постотак Вршчана који долазе
у моју ординацију су они са здравственим
проблемима, туморима, променама на кожи,
ураслих ноктију... Не причам о естетској
хирургији. Када се помене пластична хирургија,
људи одмах мисле само на естетску хирургију силикони, затезања... те операције нису уопште
јефтине, а ми смо у друштву где већина људи
себи то ни не може да приушти. Најружнији
део мог посла је кад, након интервенције,
дође до наплате. Желео сам да дођем овде да
лечим свој народ. Кад сам могао Румуне, што
да то не радим и овде. Морао сам да отворим
ординацију, јер нисам имао места у болници. А,
све то може лепо да се одради у болници, јер
људи целог живота плаћају социјално, а на крају
иду приватно. Најчешће ми долазе због младежа
на кожи, обичних, меланома, атерома... Данас
се увелико у свету ради у истом оперативном
акту вађење тумора дојке и уградња нове дојке,
уместо те отклоњене. То је веома важно у тим
тешким тренуцима да би се жена осећала као
жена. Супруга и ја смо то радили, написали смо
и књигу о хирургији дојке. То се ради у Београду,

ИНТЕРВЈУ

зашто не би могло и у Вршцу?! Ја сам се у свој
град вратио са великим амбицијама, нисам
очекивао да ћу да ходам по латицама ружа, али
ни оволико трња које ме је дочекало, и сва она
не затворена, него блиндирана врата.
И данас сам још у контакту и радим у
Ургентном клиничком центру у Темишвару, у
клиници за пластичну хирургију опекотина Каса
Аустрија. Интензивно се бавим и медицинском
хирургијом лица, радим за компанију „Алерган“
и аустријску „Крому“, као тренер и предавач,
обучавам друге лекаре за примену тзв. филера,

ботокса и мезонита у нехируршком лифтингу
лица. Покривам Немачку, Аустрију, Хрватску,
Румунију и Србију. Радио сам естетску хирургију
у приватној болници у Кувајту, у сред пустиње,
2011. Било је то огромно искуство. Доживео
сам и пустињску олују, незапамћену у историји
Кувајта.
У чему је лепота Ваше професије?
-Тешко ми је да дефинишем, као да читав
живот ово радим, а радио бих и наредних
10 живота. Знате, нема ружних жена, само су

неке лепше! Свако од нас жели да буде леп,
лице и физички изглед су прво што оставља
утисак при сусрету. Са пацијентима се трудим
да са минималним процедурама добијемо
максималан ефекат. Задовољство пацијента
на крају је задивљујуће, најлепше признање за
наш труд. Њихове реакције су свакакве, срећни
су, желе да те загрле, љубе ти руке... Целог
живота сам желео и волео да неком помажем,
да га усрећим, у томе црпим енергију за даљи
рад, подиже ми адреналин, чини ме срећним.
Трудим се да увек дам свој максимум, кад уђем
у операциону салу, као да сам ушао у храм. Увек
сам у неком новом истраживању, желим да идем
даље, да што више доведем до перфекције.
Имао сам срећу да сам, током школовања, уз
помоћ ментора и проф. др Тибериу Братуа, имао
прилику да се сретнем са водећим светским
именима естетске хирургије, од њих сам и учио.
Поносан сам јер сам учио од највећих мајстора
у свету.
Није само медицина Ваша љубав. Шта је
то још?
-Музика. То је један мој „прозор“, на коме се
надишем после хирургије. Ту сам неко други,
волим сцену. Мајка је у Учитељској свирала
виолину, којом се касније није бавила, а тата је
био кореограф, фолклор, имао је и свој оркестар

у ОШ „Паја Јовановић“. Ја сам увек ишао са њим.
Моји су ме слали да учим хармонику, нисам
то никад желео. Онда сам се сам латио гитаре,
са њом сам ишао и на море, стопирао, разна
друштва. Прича да оформим свој бенд кренула је
у Вршцу, настављена је много професионалније у
Темишвару. Бенд се зове „Амала“, оформљен је 1.
априла 1989. И данас постоји. Много сам поносан
јер сам успео да повежем екипу из Темишвара
са друштвом са којим сам свирао док сам био у
Вршцу. Тако да бенд сада има и Темишварце и
Вршчане. Свирамо један мелодични, можда јачи
рок. Последњи концерт био нам је на Фестивалу
Рок под Кулом вршачком, у Миленијуму. Свирали
смо и на зајечарској Гитаријади, на Рок Вилиџу,
Рок вуду... Свирамо само ауторске ствари, ја
сам композитор и текстописац. Имамо доста
снимака, вртимо се на Јутјубу, има нас свуда, али
никад нисмо издали неки албум. Увек су нас због
тога критиковали наши фанови, а има их доста.
Управо зато сад снимамо један ЦД, само наше
ауторске рок ствари.
Није само музика мој кисеоник. Тата је
предавао ликовно, сликао је, вероватно ме је то
привукло. Ваљда ми је та црта остала од тате. Од
малена сам почео да жврљам, да цртам. И данас
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сликам. Учествовао сам на бројним колективним
изложбама, међународним, никад нисам имао
амбицију да сам излажем. То је била жеља
мога тате. Имам довољно радова, можда ћу
једног дана, зарад татине жеље, да организујем
самосталну изложбу. Никад у животу нисам
продао ни једну своју слику, али увек ми је било
драго да је поклоним дивним људима. То ми је
леп поклон, несвакидашњи, дарујем део себе.
Јавор Рашајски је имао велики утицај на мене,
моји родитељи су се дружили, радили су заједно.
Сећам се да сам код Јавора видео птице, њихова
јаја, и ја сам то волео. Тата је био међународни
судија за голубове, у кући је увек било кућних
љубимаца. Волим животиње, нисам се везао за
голубове, али јесам за псе, за егзотичне птице.
Гајим их и данас, оне су ми велика љубав.
Бавим се и вајарством, кренуо сам од дрвета,
прешао на мермер. Тежак је за обраду, не смем
себи то да дозволим, морам да чувам руке. Али,
куцкамо по мало и жена и ја.
Реците нам нешто о својој породици. Када
сте је основали?
-Моја супруга и ја смо заједно од 1996,
упознали смо се на специјализацији, венчали
смо се 2000. Њено име је Даћиана, девојачко
Калистру, већ сам поменуо да је из Јашиа.
Имамо сина Милоша, име је добио по мом тати.
У октобру ће напунити 18 година. Растао је
окружен медицином, кад је имао 6 година, питао
ме је кад ће он са мном да оперише сисе. Рекао
сам му да мора мало да сачека. Са 10 година
увео сам га у салу, радио сам операцију очних
капака, био је фасциниран. Покушали смо да га
одвратимо, није ово ни мало лак посао.
Даћиана и ја имамо леп, срећан брак, мало јој
је напорније да свакодневно путује у Темишвар
на посао. Али, воли свој посао, испуњава је,

заиста је врхунски хирург. Читав живот сам
желео да упознам лепу и паметну особу са
којом би провео живот, да би ми родила лепо
и паметно дете, да имам са њом да поделим и
оно лепо и оно лоше, а не само да само гледаш
неку лутку поред себе и ништа више. Жеља ми
се испунила, срео сам Даћиану.
Колико је данас важан физички изглед?
-Живимо у друштву где оно што прво видиш физички изглед, то је оно што ти остаје. Физички
изглед је данас веома важан, људи се на њега
ослањају како би успели у нечему. За мене то
је на последњем месту. Ако не проникнеш у
душу и ту не нађеш лепоту, у суштини, у бити
човека, џабе физичка лепота. Данас постоји
претеривање у естетској хирургији. Нисам
никада имао намеру ни желео да претерујем код
пацијената, јер зна се да све оно што прелази
границе естетике и доброг укуса, нема више
везе са естетском хирургијом. Тако се и понашам
у својој ординацији. За све постоје мере доброг
укуса и естетике, а све што прелази те границе,
одлази у неукус!

Јованка Ерски
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ПОТПИСАНИ ПРОТОКОЛИ О БАНАТСКИМ ВОДОТОКОВИМА

ПРЕВЕНЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Протоколи о сарадњи градова и општина
у сливу Велике Мораве и сливу горњег
Дунава – Банатски водотокови потписани су
22. фебруара у Скупштини града Београда.
Сарадња локалних самоуправа успостављена
је у циљу смањења ризика и превенције
последица елементарних непогода.
Иначе, идеју о удруживању градова и
општина подржали су: Министарство за
државну управу и локалну самоуправу
(МДУЛС), Стална конференција градова и
општина (СКГО), Канцеларија за управљање
јавним улагањем (КУЈУ) и Програм
Уједињених нација за развој (УНДП).
Сарадња и удруживање градова и општина
огледа се у: области превенције, едукације
и реаговања у ванредним ситуацијама;
припреми заједничких стратешких и
планских докумената из области управљања
ризицима; коришћењу материјално –
техничких средстава и отклањању последица
елементарних непогода и несрећа уколико до
њих дође.
Протоколи о сарадњи обухватили су 12
општина и градова дуж слива Велике Мораве
(Крагујевца, Јагодине, Пожаревца, Баточине,
Раче, Велике Плане, Смедеревске Паланке,
Жабара, Параћина, Свилајнца, Варварина и
Ћићевца) и 19 локалних самоуправа у сливу
горњег Дунава – Банатски водотоци (Аде,
Алибунара, Беле Цркве, Вршца, Житишта,
Зрењанина, Кањиже, Кикинде, Ковачице,
Ковина, Нове Црње, Новог Бечеја, Новог
Кнежевца, Опова, Панчева, Пландишта, Сенте,
Сечња и Чоке).
У име општине Пландиште, протокол о
сарадњи потписао је Горан Доневски, заменик
председника Општине.
Бранко Ружић, министар државне управе

и локалне самоуправе рекао је да су нас
катастрофалне поплаве 2014. и 2016. године
натерале да се суочимо са неспремношћу за
такве ванредне ситуације, као и да разумемо
последицу неинвестирања у одбрамбене
капацитете. Ружић је поручио да ће бити
направљен одговарајући законски оквир за
ту сарадњу дуж сливова, а посебно у погледу
располагања људским и финансијским
ресурсима за међуопштинску сарадњу.
Заменик
градоначелника
Београда
Андреја Младеновић је рекао да су протоколи
историјски документ и да је веома важно
окупити градове и општине, који треба да
са општинског нивоа дају сигнал Влади да су
општине прве које су изложене ризицима и
које су на удару.

Заменица директора Канцеларије за јавна
улагања Сандра Недељковић је рекла да
локалне самоуправе треба да буду спремне да
пруже први одговор у ванредним ситуацијама,
јер ако то не ураде онда ни државни органи
на националном нивоу то не могу да ураде.
Истакла је и да се брзим реаговањем са локала
доста смањује штета, као и да се и када нема

елементарних непогода мора константно
радити на превенцији и улагати.
Предраг Марић, помоћник министра
унутрашњих послова и начелник Сектора за
ванредне ситуације истакао је да после дуго
година Сектор за ванредне ситуације није
више сам у тој причи и да МУП подржава
иницијативу удруживања општина. Он је
истакао да Сектор улази у фазу квалитетног
опремања и унапређења рада, са циљем да се
претвори у модерну европску службу, као и да
постоји подршка Владе и министра полиције
Небојше Стефановића.
Душанка Голубовић, председница СКГО и
градоначелница Сомбора је овом приликом
изјавила да без међуопштинске сарадње није
могућа ефикасна превенција, али ни борба
са последицама непогода. Она је подсетила
да је прошле године 25 општина из слива
Западне Мораве и Слива Колубаре закључило
протоколе о сарадњи, а да у наредном периоду
СКГО очекује да ће сарадњу успоставити и
локалне самоуправе у сливу доњег Дунава,
горњег Дунава – Бачки водотокови, као и на
дринском сливу. Председница СКГО је посебно
апострофирала да се очекује да ће ове године
бити направљен и институционални оквир за
сарадњу локалне самоуправе у овој области.
Заменица сталне представнице УНДП
у Србији Стелиана Надера је навела да та
организација подржава ову врсту иницијативе
и удруживање општина.
На свечаности је обележена и годишњица
потписивања протокола о сарадњи градова
и општина слива Западне Мораве и слива
Колубаре и представљени су резултати те
иницијативе, реализоване са идејом смањења
ризика и превенције последица елементарних
непогода.

ОДРЖАНА 65. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

РАСПИСАН КОНКУРС
ЗА СУФИНАСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
65. седница Општинског већа општине Пландиште
одржана је за среду, 21. фебруара. На дневном реду
седнице којом је председавао председник општине
Пландиште Јован Репац било је укупно шест тачака.
После усвајања записника са 63. и 64. седнице,
већници су прво утврдили исправљени Предлог
Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у
пословне књиге Општине Пландиште. У образложењу
ове тачке је речено да је Законом о јавној својини
предвиђено вођење евиденције о стању, вредности
и кретању средстава у јавној својини које користе и
воде индиректни корисници буџета општине, јавна
предузећа и остали корисници буџета као посебну
евиденцију непокретности.
Након тога већници су разматрали предлог
Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна
буџета општине Пландиште за 2017. годину, тачку која
је изгласана као допуна дневног реда. У оквиру ове
тачке је речено да је општина Пландиште 15. јануара
поднела захтев Државној ревизорској институцији за
ангажовање другог лица (организације) за ревизују
завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017.
годину. Државна ревизорска институција је општини
Пландиште 19. јануара године доставила сагласност
да екстерну ревизију завршног рачуна буџета
општине Пландиште за 2017. годину обавља друго
лице које испуњава услове за обављање ових послова
прописаних законом.
На 65. седници Општинског већа, разматран
је и Предлог Закључка о покретању поступка за
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања у 2018.
години. У образложењу ове тачке речено је да су
средства за суфинасирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања
у 2018. години обезбеђена из буџета општине
Пландиште. Такође је речено да се суфинасирају
пројекти производње медијских садржаја из
области јавног информисања, пројекти производње
медијских садржаја из области јавног информисања
на језику националне мањине чији је језик у службеној
употреби на територији општине Пландиште и
пројекти производње медијских садржаја из области
јавног информисања особа са инвалидитетом и других
мањинских група на територији општине Пландиште.
Претпоследња и последња тачка били су захтеви
и молбе грађана, удружења и других правних лица а
након тога и текућа питања.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (44)
СТАРИ ЛЕЦ - ЛУАС - ЛЕЋ - БАРАЧ ХАЗА - О ЛЕЦ

Пустара Лаус први пут се помиње 1333.
као насељена и према тим подацима које је
сакупио Феликс Милекер, кустос вршачког
музеја и библиотекар, и објавио у Летопису
општине подунавске области 1929. године,
ово је најстарије насеље на подручју наше
општине. Пет година касније, дакле 1338.
године помиње се као Лећ - име овог
насеља потиче од српске речи „Леће“,
припадало је торонталском комитету.
За време Турака насеље је уништено.
Тек 1838. године, дакле 500 година касније,
ову пустару је узео у закуп Лудвиг Барач.
Населио је један део пустаре панонским
Бугарима који су своју нову колонију
назвали по оснивачу“Baracshaya“. Годину
дана касније ово насеље је имало 426
становника.
Спахија Пал Данијел је ово имање
откупио 1889. па је насеобина 1891. добила
ново име „O Lech“, што у преводу значи
„Стари Лец“.

Железничка станица је отворена 4. маја
1889. године и оно што је интресантно
за ову зграду је да је Пал Данијел млађи
тада потплатио државне власти да пруга
иде уз сам каштел (где су сада смештени
корисници Дома за душевно оболела
лица) а на километар даље од места где
сад иде пут Зрењанин – Вршац. Такође
занимљив је податак да је железничка
станица грађена другачије од свих осталих
станица, мада је у то време постојао закон у
Аустроугарској по којој су све железничке
зграде морале да имају исту архитектуру.
Нисмо открили ко је архитекта ове зграде
и зашто се одустало од ондашњих прописа.
Прва школа је отворена 1891. године
и то је иста зграда која и сада служи за ту
намену. Исте године је отворена и пошта.
Ове интресантне податке добили смо
од Смиљане Коцкар из Београда, бивше
становнице Старог Леца која је у оквиру
пројекта Института за географију –
Енциклопедија насеља Србије издала 2003.
године књигу „Срби у Старом Лецу“.

У 19. веку, тачније 1817. године, Мађари
из разних општина Алфелда насељавани
су у Стари Лец. Углавном су били вртлари,
садиоци дувана и кубикаши.
Стари Лец је 1869. године имао 559
становника и од тог периода број је растао.
У књизи „Срби у Банату до 18 века“
др Душана Пoповића из 1955. и у књизи
аутора Borovszky „Torontal Varmegye“
издате у Будимпешти 1911, између
осталог стоји да је на листи српских
насеља 1660. године коју су саставили
калуђери из Пећке патријашије, а који
су у два наврата 1660. и 1666. сакупљали
по Банату добровољни прилог за Пећку
патријашију, налази се и Стари Лец. Тада су
му припадали потеси: Велики Рит, Визић,
Гај, Градац, Ђерунош, Леч, Ливада, Малча
међа, Мали кут, Мунчића ходаје, Невољин,
Пијана хумка, Селиште, Стара Арача, Стари
леч, Чот и Шума.
У књизи „ Torontal Varmegye„ написао је
о Старом Лецу. „Мала општина, која лежи
на обали канала Брзава, број кућа је 105,

становника 1271, од којих су 300 Мађари,
496 Немци, 280 Хрвати и 120 Бугари. Што се
тиче верске припадности, највише је римо
-католика. Пошта и железничка станица су
у месту. Телеграф је у Хајдучици.
Изворни назив места је Barachaza и
наследио га је Барач Лајош 1830. године,
а назив је промењен 1889. у Стари Лец,
када га је купио Пал Данијел. Поседници
села биле су породице Барач и Данијел.
Општини је 1907. прикључена самостална
пустара О Лец од које већи део припада
породици Ботка, а други мањи део
породици Јагодић. Један од каштела који
се налази у општини (у насељу Стари
Лец) градио је Пал Данијел 1890. године,
други ван села, Бела Ботка (Капетаново)
1904. године, а трећи је припадао Јаношу
Данијелу који је саградио 1894. (такође
у насељу Стари Лец). Овај дворац је
припадао Бели Чавоши. Четврти се каштел
Даниелових налази ван села, а који сада
припада Богумили Јагодич.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. март 2018.

На основу члана 9. Одлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима
са територије општине Вршац («Службени лист општине Вршац бр.4/2010, 4/2012 и 17/2013) и Закључка Градског већа број 06.25/2018-III-01 од 23.02.2018. године, Комисија за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца
именована Решењем Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2018), расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
I

IV

Расписује се конкурс за доделу
материјалне
помоћи
за
15
студенатапрве године факултета, 30
студената друге и осталих година
факултета и35 ученика средњих школа.

Материјална помоћ за ученике
средњих школа износи по 30.000,00
динара. Висина материјалне помоћи
студентима укупно износи 56.000,00
динара, односно по 8.000,00 динара
месечно, и исплаћиваће се у 7
месечних рата за период јануар-јул
2018. године.

II
Право на доделу материјалне
помоћи имају ученици односно
студенти који студирају на територији
Републике Србије, први пут су уписали
и положили све предмете из предходне
године студија и испуњавају следеће
услове:
1. да имају пребивалиште на
територији Града Вршца,
2. да су ученици средње школе који
имају просек оцена 5,00 у предходној
школској години 2016/2017. и чији
укупан просечан месечни приход
по члану заједничког домаћинства
остварен у предходна три месеца
пре конкурисања, износи највише
15.000,00 динара или
3. да су редовни студенти, чији
укупан просечан месечни приход
по члану заједничког домаћинства,
остварен у предходна три месеца
пре конкурисања, износи највише
15.000,00 динара и да су:
- студенти прве године студија са
просечном оценом 5,00 у четвртој
години средње школе или
- студенти друге и осталих година
студија са најмањом просечном
оценом 8,00 за школску 2016/2017.
годину.

III
Материјална помоћ се додељује
у складу са Одлуком о начину и
критеријумима расподеле средстава
за доделу материјалне помоћи
ученицима и студентима са територије
општине Вршац, која је објављена у
«Службеном листу општине Вршац»
бр.4/2010, 4/2012 и 17/2013).

V
Уз пријавни образац на Конкурс,
ученици средњих школа и студенти,
достављају:
1. извод из матичне књиге
рођених, фотокопија личне карте за
пунолетне кандидате на конкурсу.
2. ученици првог разреда средње
школе - сведочанство о завршеној
основној школи са потврдом школе
да је ученик првог разреда средње
школе, ученици другог, трећег и
четвртог разреда - сведочанство
о завршеној предходној школској
2016/2017. години,
3. за студенте прве године
сведочанство
о
завршеном
средњошколском образовању,
4. уверење факултета да је редован
студент у школској 2017/2018.
години, а за студенте друге и
осталих година студија и уверење
о
положеним
свим
испитима
предвиђеним планом и програмом
факултета и просечној оцени за
претходну 2016/2017.годину студија,
5. фотокопија личне карте за све
пунолетне чланове домаћинства
6. извод матичне књиге венчаних
за родитеље и извод из матичне
књиге рођених за остале чланове
домаћинства
7.
потврда
о
просечним
примањима за чланове заједничког
домаћинства (родитељи, старатељи,
односно
усвојиоци
и
рођене
сестре и/или браћа у заједничком
домаћинству подносиоца пријаве)
за октобар, новембар и децембар

2017.године, а за пољоприврена
газдинства потврда о регистрацији
пољопривредног газдинства са
члановима газдинства и површином
земљишта које је евидентирано да
користи,
8. за кандидате чије је домаћинство
без примања потребно је да поднесу
потврду да породица остварује
право на социјалну помоћ или
потврду месне канцеларије да
немају приходе или оверена изјава
два сведока да не поседују приходе.
9. судска пресуда о разводу брака
за родитеље који су разведени и не
живе у истом домаћинству, судска
пресуда о ослобађању родитељског
права, извод из матичне књиге
умрлих за родитеље који су
преминули,
10. потврда Националне службе
за запошљавање за незапослене
чланове заједничког домаћинства,
11. потврда школе да је члан
домаћинства редовни ученик,
12. фотокопија текућег рачуна.
Комисија у случају нејасноћа
кандидатима може тражити додатну
документацију која није наведена
у конкурсу. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на
увид
вишем сараднику Градске
управе у канцаларији 140. Након
консултација и прегледа, пријаву
са
захтеваном
конкурсном
документацијом
предати
на
Писарницу Градске управе Вршац у
року од 15 дана од дана објављивања
Конкурса на порталу Града Вршца.
Контакт телефон за консултације
је 013 800 565.
Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.
Пријавни образац може се
преузети на порталу Града Вршац.
Број: 61-2/2018-IV-11
Датум објављивања конкурса 23.02.
2018. године
		

Председник комисије
Вељко Стојановић
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НОВИ РОМАН АУТОРА СВЕТСКОГ БЕСТСЕЛЕРА УСКОРО У ПРОДАЈИ

„МОЈА БАКА ВАМ СЕ
ИЗВИЊАВА“

Од аутора бестселера „Човек по имену
Уве“, продатог у више од 4.000.000 примерака
стиже нам прича пуна топлине, наде и
праштања. „Моја бака вам се извињава“
Фридрика Бакмана је бајковита прича,
одисеја о дирљивом односу између баке и
унуке. Ако сте волели Увеа, заволећете и ову
мудру и забавну баку.
Елса има седам година. Њена бака има
седамдесет седам година и мало је луцкаста –
између осталог има обичај да са балкона гађа
пејнтбол куглицама непознате људе. Она је
такође и Елсина најбоља и једина другарица.
Елса ноћу тражи уточиште у бакиним причама,
у Земљи скоро будних и Краљевини Мијами,
где су сви другачији и нико не мора да буде
нормалан.
Када Елсина бака умре и за собом остави
низ писама у којима се извињава људима
којима се замерила, почиње Елсина највећа
авантура. Бакина упутства је воде кроз зграду
испуњену пијанцима, чудовиштима, опасним
псима и старим закералима, али јој откривају

и тајну о бајкама и краљевствима из прича и о
баки којој ниједна друга није налик.
„Моја бака вам се извињава“ испричана је
са истом комичном прецизношћу и топлином
као и дебитантски бестселер Фредрика
Бакмана, „Човек по имену Уве“. То је прича
о животу и смрти, и једном од најважнијих
људских права: праву на различитост.
Бакманова нежна прича о дирљивом односу
између баке и унуке представља признање
нераскидивим породичним везама. Књига је
бајковита, горко-слатка, нежна и духовита, а
Елсина прича пуна топлине, наде и праштања
остаће вам у сећању дуго пошто окренете
последњу страницу.
Књигу „Моја бака вам се извињава“
можете пронаћи од четвртка 1. марта на
свим киосцима и у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлине
књижари www.delfi.rs и на сајту www.laguna.
rs.
Извор: Лагуна

НОВИ РОМАН МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

„МУШКА АЗБУКА“ –
ДАР ЗА 8. МАРТ

„Мушка азбука“ Мирјане Бобић Мојсиловић
је роман о мушкарцу који набрајајући
асоцијације по азбучном реду покушава да
одагна панику пре него што заувек остави
своју жену и започне нов живот.
„’Мушка азбука’ је роман о савременом
мушкарцу, ’малом разапетом Исусу’, који
напушта своју жену јер жели слободу,
нови живот, нову младост и лакоћу, али
ништа одједном није ни лако, ни ново, ни
ослобађајуће. ’Мушка азбука’ је прича о
браку, страху, понављању, љубави, мржњи
и колебању – из угла мушкарца. Био је то
изазов за мене – да будем у кожи типичног
мушкарца и да га разумем“, каже Мирјана
Бобић Мојсиловић о својој новој књизи.
Ако сте волели „Азбуку мог живота“,
обожаваћете роман „Мушка азбука“. Ово
је роман за све остављене и за оне који
остављају. За преварене и оне који варају.

Мирјана Бобић Мојсиловић је списатељица
и сликарка. У Лагуни је објавила романе
„Дневник српске домаћице“, „Азбука мог
живота“, „Тражи ме“ и „Твој анђео чувар“.
Дванаест њених наслова објављено је у
Француској, Италији, Чешкој, Хрватској,
Словенији и Македонији. Ауторка је неколико
самосталних изложби слика. Била је један
од првих аутора – самосталних издавача у
Београду. Неколико пута је добила награду
„Златни бестселер“ и добитница је „Златне
значке“
Културно-просветне
заједнице
Србије.
Роман „Мушка азбука“ можете пронаћи од
четвртка 8. марта на свим киосцима, у свим
књижарама Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

НОВО, ПРОШИРЕНО ИЗДАЊЕ РОМАНА „РЕФРЕН“ АНДРИЈЕ ЈОНИЋA

ПРИЧА О ПОТРАЗИ ЗА ОДГОВОРИМА
„Рефрен“ је први роман Андрије Јонића, који му је донео награду
„Пегаз“ Књижевне омладине Србије на 58. Сајму књига у Београду. Ова
снажна, суптилна и надахњујућа прича о потрази за одговорима које
свако жели да сазна, и о реткима који се усуде да се отисну на пут ка
њима, за кратко време освојила је бројну читалачку публику.
За НН-а се није могло рећи да живи – само је преживљавао истоветне
дане на планети. Једног другачијег дана на свом прагу је затекао
поруку: „Чекај ме у парку црвеног цвећа, не знам када…“ Од тог часа
НН-ов живот се претворио у ишчекивање: дуге шетње су пролазиле,
одмори на клупи се продужавали, али сусрета није било. Све док му се
пред очима није нашао неко ко ће га позвати на путовање на које се
позивају само одабрани. Они којима су обећана открића тајни, чак и
оних највећих, дубоко скривених од овог света.
Ко га то позива? Да ли је одлазак из сопственог света вредан обећане
спознаје? Шта му је заиста обећано?
„Роман ’Рефрен’ променио је животе многих. Ово је прича за путнике
у потрази за скривеним одговорима. НН је морао да донесе одлуку свог

живота. Тако је настала једна прича. И прича о њој, да надахне путника“
, истакао је аутор и додао да је пишући ово дело покушао да открије и
себи и читаоцима шта представља највећу тајну која је сакривена од
света и сазна колико је безусловна љубав заиста важна.
Андрија Јонић је рођен 1983. године у Београду. Аутор је и пројеката
„Квазар“, којим жели да подигне ниво свесности појединца и покаже
нове смернице у посматрању живота и вештачког ауто-деструктивног
света у коме живимо. Године 2017, заједно са психотерапеутом
Николом Крстићем, оснива прву српску филозофско-психолошку
трибину која носи назив истоименог пројекта Квазар, са циљем да
окупи бројне уметнике, научнике и филозофе који желе да учествују
у конструктивним дебатама заједно са публиком. Јонић на свом сајту
објављује и приче, и веома је популаран на Фејсбуку.
Роман „Рефрен“ можете купити од 28. фебруара у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и
на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна
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ВРШАЧКА КУЛА

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРШАЦ

ПРЕДСТАВЉЕНА
ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ
„КАД ДУША ПРОГОВОРИ“
VIN

PING

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

У Градској библиотеци Вршац
представљена је прва књига
поезије песникиње Миљане
Петојевић.
Аутобиографска
поезија
обједињена
је
у
књизи под називом „Кад душа
проговори“, а према ауторкиним
речима, ускоро би се могао
очекивати и наставак.

-Миљана Петојевић ствара
искрену поезију, а читајући
њене стихове, публика је
упознаје. Душа и песма потпуно
су повезане, а да би нека песма
изашла на светлост дана, мора да
дође време да душа проговори
– рекла је критика о књизи
Миљане Петојевић.

ДАМАМА НА ДАР

Миљана Петојевић рођена
је у селу Баранда, а живела је
у Панчеву, Врбасу и Вршцу.
Већ двадесет година пише
аутобиографску књигу која још
увек није објављена. Књига „Кад
душа проговори“ објављена је у
оквиру Књижевног клуба „Душан
Матић“ из Ћуприје.

„ДВЕ ГИТАРЕ“ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

У уторак, 6. марта са почетком у 18
часова у „Салону код Порте“ Удружење
„Тачка сусретања“ приређује концерт
„Две гитаре” – поклон дамама за 8.
март. У „Салону код Порте“ наступиће
Катарина Николић и Виктор Нађ,
студенти Факултета музичке уметности
у Београду у класи проф. Александра
Хаџи-Ђорђевића.
Катарина Николић рођена је 1998.
године у Београду. Нижу музичку школу
завршила је у МШ „Ватрослав Лисински“
у класи проф. Драгана Петровића, а
средњу у класи проф. Александра ХаџиЂорђевића и проф. Софије Михаиловић.
Тренутно је студент Академије музичке
уметности у Београду, у класи проф.
Александра Хаџи-Ђорђевића. Такође,
ученица је друге године СМШ на одсеку
за удараљке.
Виктор Нађ рођен је 1999. године у
Вршцу. Гитару је почео да свира са седам
година у МШ „Јосиф Маринковић“ у
Вршцу у класи проф. Ненада Петровића.
Основну школу је завршио као ђак МШ
„Петар Коњовић“ у Београду у класи
проф. Ненада Пертровића. Средњу
школу похађа у класи проф. Александра
Хаџи - Ђорђевића. 2017. године постаје
студент ФМУ у Београду у класи проф.
Александра Хаџи-Ђорђевића.
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АУСТРИЈСКИ АУТОРИ У ВРШЦУ

„ФОТО ГРАЦ СЕЛЕКШН I

У Градском музеју Вршца у недељу је
отворена изложба фотографија „Фото
Грац селекшн II“ (Photo graz selection
II). Изложбу су организовали Културна
размена Штајерске и Културна мрежа
из Граца, у сарадњи са Визарт (Visart)
Асоцијацијом за визуелну уметност и
културу из Новог Сада, и Аустријским
културним форумом из Београда.
Изложба „Фото Грац селекшн II“ повезује
различите уметничко-фотографске
позиције и на тај начин презентује
разноликост фотографског стваралаштва
у Грацу и Штајерској. Посебно је стављен
нагласак на квалитет и разноликост, јер
се тако отвара могућност дијалога између
уметница и уметника и њихове публике
прелазећи како границе градова, тако
и језичке и државне границе. Тиме дела
уметничке фотографије, и кад уметници
нису присутни, постају амбасадори
шаролике и богате културне сцене у
Грацу, као и самога града.
Вршачкој публици представљене
су 64 фотографије, дела 22 аутора, а
према речима организатора, подједнако
су заступљени аутори различитих
генерација и оба пола, млади аутори,
као и већ етаблирани уметници.
Овом приликом, представљамо вам
део фотографија изложених у згради
„Конкордије“ у Градском музеју, а сама
изложба ће за посетиоце бити отворена
до 16. марта.

Franz Sattler

Franz Sattler

Jörg Auzinger

Moritz Lechner

Nicole Greiner

Moritz Lechner

Moritz Lechner

Heidrun Kocher - Kocher

Heidrun Kocher - Kocher

Heidrun Kocher - Kocher

Klaus Pichler

Klaus Pichler

Klaus Pichler
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Leon Höllhumer

Ingrid Vien
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Branko Lenart

Kevin Kolland
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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, 064/95770-76 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
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације
на телефон: 013/805 117.

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: 064/90-30439
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.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца.
Цена по договору. Тел. 065/8360255.
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 m² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
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. 062/88-37304.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

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.
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На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77m2 и 67 m2,
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: 062/8837304
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 170 m²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Издајем
намештен
стан комплетно опремљен,
једнособан, усељив одмах. Тел.
837-513 и 063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
m², 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. 063/730-6041.
Продајем трособан стау од
75 m² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-1072.
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 110m²
на два нивоа на Војничком
тргу, комбиновни петокрилни
орман са 4 фиоке, тросед на
развлачење, тв „Самсунг“ екран
52 цм, исправан. Тел. 064/19-09791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 m²
у Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-
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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.

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.
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 700m².
Тел.837-631 и 064/280-56.
Хитно
продајем
кућу
у Избишту са комплетном
инфраструктуром. Тел. 064/39062-76.
Продаје се приземна кућа
од 120 m², 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
m² 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 28m², КО Уљма
потес „Велика бара“ (Локва) пар.
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и
55m², КО Павлиш потес „Белуцае“
пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари
и 98m². Тел. 062/133-09-79.
Продајем стан од 46 m² 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
m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на
плацу од 700 m². Тел. 013/837-631и 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 m², плац 438 m², 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 m²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
m², помоћне просторије 45 m² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99.
Продајем стан 43 m² у центру
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.
Кућу продајем, хитно,
изузетно
повољно
ул.
Кајмакчаланска 25, 10 мин
од центра. Стамбени део 77
m², плац 438 m², 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
m², 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 m², плац 44 ара (око
4.000m²) са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица
са плацом око 3.000 м². Тел.
064/45-65-919.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око 110
квадрата) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807 квадрата. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc и поткровље),
вода, струја и канализација. Има
пољски wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел: 069/290-69-53
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе,
шиваћу
машину,
дечији
креветацм дрвени регал. Тел.
064/186-52-44.
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372.
Продајем кућу, изузетно
повољно, ул. Кајмакчеланска 25,
10 мин. До центра. Стамбени део
77 m², плац 428 m², комплетна
инфраструктура. За становање
и адаптацију. 11.000 еура. Тел.
062/157-65-80, звати од 18 до 20
часова.
Продајем кућу у Белој Цркви,
249m2 и 10 ара плаца, на лепој
локацији. Могућност разних
комбинација, телефон 062-28-5527

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у
строгом
центру
Вршца,
97m2, 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 m², 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 063/1825-995.
Издајем
комплет
намештену кућу 70 m2, 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. 063/4200-17.
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 m²
са великим двориштем,
гаражом за ауто на углу улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Телефон 064-20-32-712.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Тел. 064/20-32-712.
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или
самицу. Гарсоњера је прелепа
а цена повољна. Тел. 064/3512-026.
Продајем или издајем
једнособни стан од 42 m²
на Војничком тргу, стан је
реновиран и комплетно
опремљен. Тел. 060/020-11-74.
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 m² (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=33m²са 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
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају,
мали и велики формат. Тел.
064/197-90-69.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и
060-0839-680.
Продајем стилски сто и
столице, диван (отоман),
шифоњер,
комбиновани
шпорет, кварцну грејалицу,
пећ
нафтарицу,
дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два
мадраца
добро очуван. Тел. 064/186-5244.
Вршим израду нових
купатила и реновирање старих
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купатила пластичним цевима. Тел.
013/871-092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у
ауту од реноа 5, голфа2 бензинца,
југа флориде и заставе 101. Тел.
063/275-986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75)
за друштво. 100 дин. сат (зими
може и у Берлину за 3 месеца).
Молим смс 064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто и
две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-0347.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за
поврће. Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем
пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање и
левковима за клање. Тел. 063/1121-270.
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.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем
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
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
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. 065/25-79100.
Продајем решо (плин/
бутан) три горионика, мало
коришћен. Тел. 064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван,
двосед, два јоги душека
мало коришћена, балконска
врата словенијалес са дуплим
стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од
оштрачко-кључарске радње.
Повољно. Тел. 835-738 и 063/
85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ
ПА 80, ел. клавир „CASIO PRIVIA
135“ и бицикл „Caprioli“ брдски
21 брзина. Тел. 062/880-51-33.
Продајем
комбиновани
шпорет (струја-плин) „Горење“.
Повољно. Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај

са мадрацем 7.500, кревет
Форма идеале са мадрацем за
једну особу очуван 8.000дин.
Бунду бр. 42, браон. Тел.
064/131-91-28.
П р о д а ј е м
брзомонтирајуће
металне
реамовске скеле. Тел. 061/3110-734
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.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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 064/28058-62.
Дајем часове енглеског
језика
основцима
и
средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99.
Услужно радим дизајн,
припремуи за штампу, слике
по поруџбини. Повољно. Тел.
069/62-66-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама
домаће послове и помагала
старијим особама. Тел. 069/6266-99 – 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 064/28058-62.
Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а
поклањам полован намештај:
мадраце, кревете, ормане,
јоргане, кауче. Тел. 064/39062-76 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//28058-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа
100, са електроинсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна
очувана лимена поклопца
мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,

цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.
На продају плинске пећи:
Алфа, Термо4 и Карма, све
исправне. Цена по договору.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.
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. 061/18-44316.
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 013/835105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа
плам“ Врање 7 kw, коришћена
у добром стању. Цена 60 € .
Две ел. плафоњерке (руске
производње “Иколајн“) Тел.
064/456-59-19.
Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем пола ланца
земље код Шинтераја. Цена
по договору. Телефон 063- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
На продају 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 : 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.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200
литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124
Тражи се брачни пар без
деце, који ће неговати старицу
(76) доживотно, у селу Велики
Гај. Оставиће им солидну кућу
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем
ЈУГО-55/1997
за делове, мотор одличан,
предња хауба, блатобрани
(леви/десни),
вратазадња,
шофер шајбна и остала стакла,
седишта, тапацирунзи и остали
делови. Тел. 064/163-0118.
Продајем
аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003.
годиште, прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ договор.
Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел. 060/55515-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште,
цена 650 евра.Тел: 2891-209
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. 063/275986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Продајем мопед орионгизмо 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.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ВРШАЧКЕ ДЕНСЕРКЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ VIENNA DANCE OPEN 2018.

“МИЛЕНИЈУМ” ОСВЕТЛАО ОБРАЗ У БЕЧУ

У конкуренцији преко 15
земаља и преко 3000 учесника
који су се надметали на три
плесне бине, чланице Денс клуба
“Миленијум” из Вршца имале су
веома запажен наступ и оствариле
лепе резултате. Наступиле су деца
у категоријама мини, children и
јуниори у појединачној и групној
кореографији. Александра Иванов,
кореограф и директорка студија
Миленијум, задовољна је наступом
и успесима својих ученица.
У изузетно јакој конкуренцији
мини
солисти
Миленијума
остварили су следеће резултате:
Петра Прчуљ 2 место, Дијана
Дмитровић,Андреа Кљан и Мина
Костић 3. место,Теодора Иванов
и Анабела Ранић 4. место и Ирис
Печеничић 6. место. У мини групама
кореографија “Петар Пан “ освојила
је 1. место док је кореографија “Деда
Мраз” заузела 3 место.
У children соло категорији
представљала нас je Сара
Милишевић која је у конкуренцији
29 такмичарки освојила 13-то место.
У
children
групним
кореографијама “Бриљантин” је
освојио2.место,кореографија”Quiet”
4. место и “Dream a Dream” 7.место. У
категорији јуниори соло Марија Буљ
је у конкуренцији 19 такмичарки у
категорији contemporaru заузела
4. место док је Ива Јанковски у
категорији опен у конкуренцији 15
плесачица заузела 2. место.
- После веома напорног дана,
од раног јутра до касно увече и
поред толико јаке конкуренције,
деца су показала су колика су
подршка једни другима и колики
су професионалци! Такође желимо
да се захвалимо родитељима
који су били са нама на помоћи
око свега,почевши од припрема,
реквизита па све до шминкања и
спремања деце за наступ, истакла је
Александра Иванов.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

20 ВРШАЧКА КУЛА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34., БРОЈ 773, 3. СЕПТЕМБАР
2010.

МАРКО ВЛАЈКОВИЋ ОСВОЈИО
БРОНЗУ

Да у спорт вреди улагати говори резултат којег је на Првенству
света у ракетном моделарству одржаног 28. августа на полигону
Лисичији јарак у Београду забележио члан Аеромоделарског
друштва „Михајло Петровић“ из Банатског Карловца, наш државни
репрезентативац Марко Влајковић.
У оштрој конкуренцији коју је чинило стотинак такмичара из
Словеније, Велике Британије, Румуније, Пољске, Русије, Америке,
Литваније и Словачке, Марко Влајковић је у појединачном наступу у
класи модела С-9 жирохоптера и патриот ракете са против ракетним
штитом освојио треће место у свету а у класи С-7 четврту позицију.
Нови светски шампион постао је Лаурис Пумпур из Литваније,
док је српски репрезентативац Виктор Цивпик освојио сребрну
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (111)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.

медаљу. Одличан резултат остварио је Лазар Ђурић у јуниорској
конкуренцији у категорији С-7 освојивши пето место у свету. Њега
је за ово такмичење успешно припремао старији клупски колега
иначе тражени инструктор макетарства Марко Влајковић.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 773, 3. СЕПТЕМБАР
2010.

МУШКИЊА КРЕИРАО И
ПОГАЂАО

Фудбалери „Вршац јунајтеда“ остварили су до сада највреднију
победу у својој историји освојивши прве бодове у „А“ лиги.
Приметно је било да прошлонедељни пораз од „Колоније“ момци
тренера Васе Бељина још увек нису заборавили и због тога су са
озбиљном дозом нервозе ушли у меч. Сем тога осетио се недостатак
искусног Миће Субића који је најавио завршетак каријере. Изостала
је офанзивна игра, није било атрактивних нападачких акција, али су
Вршчани материјализовали предност у индивидуалном квалитету
. „Јунајтед“ је имао надахнутог Душана Мушкињу, који је давао

тон игри своје екипе и био стрелац другог гола који је преломио
утакмицу. Прави показатељ квалитета и тренутне форме, „Вршац
јунајтед“ имаће овог викенда у Омољици када ће одмерити снаге са
једном од фаворита за освајање титуле, екипом „Младости“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Пошто
стиже
извештај
жупаније
Штатхалтерија јави комори, да ће се ради ове
прилике изаслати помешана комисија 1).
После великог напора агент Ширмет и
Спајић израде, да је помешана комисија 23.
јануара претресала слибертациону молебницу
Вршчана. У седници се донесе закључак, ни
хрђар ни добар по општину, како комисија ову
молебницу не може ни усвојити ни одбити,
пошто нису довољно испитане све околности,
што се на њу односе. Сад тек дође јак ударац.
Било да је из Вршца стигла денунцијација
Комори, или што је она и иначе према Вршцу
била непријатељски расположена – тек дворска
комора пошаље у Беч записник помешане
комисије са својим мњењем, да Вршац није
за слободну краљеву варош, једно што се у
њему води велика земљорадња, па зато би
одговарало више селу но вароши, друго, што
би откуп, велики будући, на терету био не само
општини, већ особито сиромашном народу 2).
Спајић, који је услед тога похитао у Беч, имао
је употребити сву своју вештину, да не пропадне
ова вршачка ствар. При томе је у самој вароши
владала међу мађистратлијама и свештеницима
несугласица. Неки од њих изјавише неповерење
Спајићу 3).
Једва 5. маја, на аудијенцији, изради
Спајић, да је цар потписао решкрипте дворске
финансије и трговине. Суштина ових Решкрипта
у томе се састојала, што ће се имати како од
стране спахилука тако и политичких власти
наименовати и изаслати заједничка комисија,
која ће доходак урбаријалија поново већ и зато
испитати, што се је на највишем месту држало,
у толико више што је цена свију производа у
пола пала, да је претерана она свота, коју је
пре две године префекторат са приходарством
одредио. Овај попис заједно са урбаријалном
рентом сачињавао би онај капитал, који би
општина, као таксу за титулу слободне вароши,
имала платити.
Напред
споменути,
овдашњим
префекторатом фиксирани откуп, израчунат
по крахом побројеним банкама, износио је
1,379.360 ф. W.W. (шајна).
У духу оних решкрипата, тамишка камерална
администрација позове Вршчане, отписом
својим од 9. јулија 1813. бр. 5241, да се изјасне,
да ли су задовољни овим елибертирањем и
уопште да ли је жеља васколиког становништва,
да се Вршац подигне на степен слободне краљ.
вароши 4).
Месеца јануара 1814. одржа се у вар. кући
јавна седница мађистрата и спољашњег савета,
под председништвом фишкалне Коморе Л.
Вереша и у присудству камералног управника
1)
1812.
2)

Писмо Ширмера од 26. јулија
Писмо Ширмера од 1. априла

Јанаковића и заступника господске столице,
да се сви становници који порезу плаћају
протоколарно, писмено изјасне, желе ли и
под познатим условима да постану слободни.
Грађани се једногласно изјасне, да желе
слободу, само неколико особа, међу њима, што
је карактеристично, и неки племенити Хенеман
гласали су противно 5).
Сад се опет изроди јошт једна тешкоћа. Време
контрактима самозакупа излазило је крајем ове
године. Његово Величанство дозвољаше да се
уговор паушално - урбаријални на годину дана
продужи 6), али је општина теже добила регалне
бенифиције. Тек пошто је Комора одржала две
јавне безуспешне дражбе, остану оне, на трећој
лицитацији, општини за три године, т.ј. од 1.
новембра 1815. до последњег октобра 1818.
Међутим трвења, која се од неког времена
отпочеше међу комесаром економије Верешем
и мађистратом, узеше опасан карактер. У зиму,
1814. идући 1815. години, достигнуше врхунац
свој. Вереш је шиканирао општину најгаднијим
начином. Шта више, једном приликом заповеди
он, да се градоначелник Хидвеги, који кнеза
Спајића заступаше, јошт из седнице у апс
испрати и напослетку самовластно збаци са
звања Хидвегија и формундера Фрање Гребера.
На тужбу општине Његовом Величанству,
изашаље се г. 1815. политичко-камерална
комисија, која истина некажњено пропусти
Вереша, али се јошт исте године постави
за вршачког комесара економије овдашњи
приходар (Rentmeister) властелин Баселије.

1813.
3)
Држало се – као што је
Кумановић урадио- да Спајић ради за себе, да

постане племић, а за Вршац није га брига
4)
Екон. седница од 14.јулија 1813.
5)
Екон. седница од 12.јануара 1814.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ВРШАЧКА КУЛА

ПРВИ ПУТ КЛОНИРАНИ МАЈМУНИ

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ

СВЕТ НА
КОРАК
ДО КЛОНА
ЧОВЕКА
Џунг Џунг и Хуа Хуа први су
клонирани мајмуни на свету. Ова вест
кинеских научника пре неколико
дана је обишла планету, заједно са
сликама два идентична дугорепа
макаки мајмуна, који се играју у
инкубатору. Они се хране на флашицу
и нормално се развијају. Научници
очекују да ће још клонова макакија
доћи на свет наредних месеци.
Мајмуни су клонирани на самом
крају прошле године, у процесу који
се назива трансфером језгра соматске
ћелије (SCNT), односно преносом
језгра ћелије, која укључује њен ДНК,
у јајну ћелију којој је уклоњено језгро.
Научници
с
Института
за
неуронауку
Кинеске
академије
наука у Шангају изјавили су да су
овим уклоњене техничке препреке
клонирању људи, уз додатак да
немају намеру да то и раде, што је
ипак изазвало оштру поделу јавности
и недвосмислену негативну реакцију
цркве.
„Техничка препрека за клонирање
примата, укључујући људе, сада

1. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

је уклоњена. Одлучили смо да
уклонимо ту баријеру како бисмо
створили животињске моделе који
су корисни за медицину, за људско
здравље. Немамо намеру да ову
методу применимо на људима”,
рекао је професор молекуларне и
ћелијске биологије Муминг Поо, који
је учествовао у надгледању програма
у Институту.
Имена мајмуничића тешко да ће
моћи да се упамте лако попут овце
Доли, коју су научници клонирали
сада већ далеке 1996. године у
Шкотској. Након Доли, наука је
успешно примењивала SCNT за
клонирање више од 20 других врста,
међу којима су краве, свиње, пси,
зечеви, пацови и мишеви. До сада
научници једино нису успевали
с приматима, што је наводило на
закључке да су примати имуни на ту
врсту клонирања.
У стручном часопису „Cell”, који је
објавио вест, објашњено је да је ово
био изузетно тежак посао за Кинезе и
да су покушавали много пута. Требало

Највећа пирамида на свету није Кеoпсова, већ
је то Велика пирамида Чолули у месту Пуебла,
у централном Мексику, пише амерички портал
Бизнисинсајдер.
База овог древног храма Астека је, како се наводи,
чак четири пута већа него она пирамиде у Гизи, а
запремина двоструко већа, пише овај портал.
Није познато, напомиње се, ко је саградио овај
тајанствени објекат чија се старост процењује на око
2.300 година, али је сигурно да материјал од којег је
изграђен помогао да пирамида остане сакривена,
барем њена величина.
Хернан Кортес, који је 1519. Извршио инвазију на
древни град Чолули, ту пирамиду није ни приметио,
а локално становништво је објекат открио тек 1910.
Године, иако је дугачка 450 метара, колико и девет
олимпијских базена и висока 66 метара.
Све до почетка 20. Века, ова највећа пирамида на
свету, била је скривена испод густе вегетације.
Данас је пирамида позната под именом „Планина
коју је направио човек”.
Црква која је на њеном врху настала је пре 500
година.
Врло мало се зна о овој пирамиди. Сматра се да
је изградња почела 300. Г.пр.н.е., али не зна се ко ју
је изградио. У каснијим истраживањима откривено
је да на том месту постоји заправо шест пирамида,
грађених једна изнад друге. За градњу су коришћене
цигле, направљене мешањем блата с другим
материјалима, попут песка или сламе, које су се онда
пекле на сунцу. У сувој клими, ове цигле су изузетно
издржљиве, трају хиљадама година. Али у влажном
Мексику, ово је била плодна платформа за тропску
џунглу.
Пирамида се може истражити путем мреже
тунела саграђених почетком 20. Века а град се 500

2121

је 79 мајмуна и 127 јајних ћелија да
би на свет дошла два клонирана
макакија.
„Овако ћемо моћи да створимо
праве моделе не само за генетски
утемељене болести мозга, већ и за
рак, имунолошке или метаболичке
поремећаје и омогућити тестирање
делотворности лекова пре клиничке
употребе”, рекао је др Ћујан Сун,
научник који је предводио тим.
Међутим, ово истраживање је већ
довело до страхова о томе куда би
то све могло да води. Италијанска
агенција Анса је пренела да је Ватикан
критиковао кинеске научнике који су
клонирали мајмуне.
„Није добро све што је могуће”,
рекао
је
председник
Папске
академије за живот Винћенцо Паља.
Председник италијанске Бискупске
конференције (ЦЕИ) Анђело Бањаско
рекао је да тај случај клонирања „још
једном потврђује вољу за поседовање
моћи или манију свемоћи која расте”.
Извор: Политика

2. Е баш вам хвала, Марко Видојковић
3. Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
4. Дигитално злато, Натанијел Попер
5. Митови и легенде, Владета Јанковић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Мађионичарски трикови, Група аутора

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

година након Кортеза суочава с новом инвазијом –

то било нека врста светог места. Град је напуштен

туристима. Данас је та пирамида највећи споменик
икад саграђен, а по структури подсећа на пирамиду
Сунца у Теотихакану. У близини пирамиде пронађено
је око 400 гробова, по чему се може закључити да је

у 7. Или 8. Веку, а данас је врло популаран међу
туристима.
Извор: Политика

НАЈВЕЋА ПИРАМИДА НА СВЕТУ НИЈЕ КЕOПСОВА?

ПЛАНИНА
КОЈУ ЈЕ
НАПРАВИО
ЧОВЕК
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Б О Р И Л А Ч К И С П О Р ТО В И

БОКС КЛУБ ГАРД ПРОСЛАВИО 15 ГОДИНА РАДА
У суботу 24. фебруара 2018. одржан
је ревијални кикбокс турнир под
називом “Гард fight night 2” у Центру
Миленијум.
Ова
манифестација
одржана је поводом 15 година рада
КБК ГАРД пред око 700 гледалаца а на
ревији је учествовало 20 такмичара
у 10 борби из 7 клубова: КБК Спарта
Темерин, КБК Wаrrior Gym Нови
Сад, КБК Фајтер Зрењанин, КБК
Смедерево, КБК Цар Лазар Б.Ново
Село и домаћина КБК Гард из Вршца.

Резлтати борби:
Пионири, категорија 55кг: Огњен
Радивојевић (Warrior) - Марко
Танкосић (Гард) 2:1, Јуниори: Андреи
Александру (Дета) - Александар Бељин
(Гард) 0:3, 60 кг: Страхиња Сладаковић
(Цар Лазар) - Лазар Вукашиновић
(Гард) 0:1 - Победа нокаутом у првој
рунди, 75кг : Драгољуб Николић
(Смедерево) - Миња Болесников
(Гард) 1:2, Сениори 77кг: Преоту
Никусор (Дета) - Владимир Петровић

(Гард) 1:2, 91кг: Танаско Филиповић
(Фајтер) - Жељко Лауш (Гард) 3:0.
Главне борбе: Јуниори 67 кг : Петар
Матић (СПАРТА) - Вук Павловић (Гард)
3:0, Сениори 67 кг: Јован Николић
(Warrior) - Стефан Танацков (Гард)
1:0 ТКО у 1. рунди, Сениори 67 кг:
Александар Милошевић
(Warrior)
- Славко Станојев (Гард) 1:0 Победа
предајом због повреде у 2. рунди ,
Сениорке 54 кг: Маријана Дасовић
(Спарта)- Сандра Маран (Гард)0:3.
- Током првих 15 година рада

ОД Б О Ј К А

Прва Б лига 17. коло

БАНАТ СЛАВИО У ПРИЈЕПОЉУ
ФАП ЛИВНИЦА - БАНАТ 0:3 (25:27, 14:25, 22:25)

Одбојкаши
Баната
остварили
су
вредну
победу против фењераша
ФАП ливнице и на тај начин
продужили интересантну
серију победа на гостујућим
теренима после пораза
код куће. Вршчани су
на
последња
четири
гостовања
забележили
четири тријумфа а на исто
толико мечева за редом

су поражени на паркету
Миленијума.
Тренер Игор Сантрач
истиче да је таква ситуација
реалан показатељ односа
снага међу тимовима у лиги.
- Ниједан наш пораз на
домаћем терену не може
се назвати киксом јер смо
губили од екипа које се
боре за пласман у Прву лигу.
Са друге стране, у гостима

смо освајали бодове против
екипа из доњег дома
или средине табеле и у
потпуности сам задовољан
игром тима и залагањем
свих играча. Надам се да
ћемо због наших навијача
коначно забележити победу
и у Миленијуму, нагласио је
шеф стручног штаба Баната.

Дубочица - Нови Сад		
Тимок - Баваниште		
Борац - Срем Итон		
ФАП Ливница - Банат		
Лозница - Т. Витезови		
Бечеј - Ужице		
1.Лозница
2.Нови Сад
3.Ужице
4.Дубочица
5.Тимок
6.Баваниште
7.Банат
8.Борац
9.Бечеј
10.Т.Витезови
11.Срем Итон
12.ФАП

ФУ ТС А Л

ПОРАЗ ФОРУМА У ВРАЊУ
ВРАЊЕ - ФОРУМ 6:2 (2:1)

Стрелци: П. Николић 13,
34, Д. Тасић 20, Н. Костић 24,
26. и 38. за Врање, Стојковић
7, Рашић 28. за Форум.
ВРАЊЕ: М. НИКОЛИЋ,
ТАСИЋ,
П.
НИКОЛИЋ,
КРСТИЋ, СТОШИЋ, Додић,
М. Костић, Н. Костић, Ал.
Јањић, Ђошић, Ан. Јањић,
Атанасковић.
ФОРУМ:
МОРАРИЈУ,
ВЕЗМАР,
С.
МИЛОВАЦ,
ЈАНКОВИЋ, М. БОГДАНОВИЋ,
Б.
МИловац,
Лукач,
Борковић, Рашић, Стојковић,

формирали смо борилачку школу
и препознатљив систем радакоји
је резултирао стварањем великог
броја шампиона пре свега у млађим
категоријама. У наредном периоду
акценат ће бити на омасовљењу
чланства и стварању свести код
локалне заједнице о бенефитима
бављењем племенитом вештином као
и кодексом понашања у рингу и ван
њега, истакао је председник и тренер
Бокс клуба Гард Стево Павловић.

Радуловић, Анђелковић, Н.
Богдановић.
Вршчани нису успели да освоје
бодове у Врању који би их избацили
у сам врх, тако да ће и даље водити
грчевиту борбу за опстанак, али
и борбу за пласман у сам врх.
С обзиром на то да је разлика
између трећепласираногВинтер
спорта
и
осмопласираног
Форума свега 4 бода, јасно је
да ће се до краја сезоне водити
изузетно занимљива борба за
пласман у елиту и опстанак у

друголигашком друштву. Тренер
Вршчана Ненад Варађан овако је
прокоментарисао меч:
- Знали смо да ће бити тешко,
добро смо се припремили и добро
отворили утакмицу, повели са 1:0,
али после тога је Врање кренуло
агресивније и моји млађи играчи
се нису снашли у таквој игри и
атмосфери са трибина. Остаје
нам да у недељу добијемо САС
и вратимо се на победнички
колосек, нагласио је шеф струке
Форума.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
14
13
11
9
8
8
8
5
5
5
0

Врање- Форум		
Металац - Пожаревац
Пут- Економист
Викинг- Ивањица
Српска- Винтер
САС - Сопот		
1.Ивањица
13 9
2.Врање		
13 8
3.Винтер спорт 13 8
4.Металац
13 7
5.Пожаревац
13 7
6.Сопот		
13 7
7.САС		
13 7
8.Форум		
13 6
9.Економист
13 6
10.Српска
13 4
11.Пут-инжењеринг13 2
12.Викинг
13 1

3:2
3:0
3:1
0:3
3:0
0:3
1
3
4
6
8
9
9
9
12
12
12
17

47
40
40
31
26
25
25
23
16
15
15
0

6:2
2:0
2:6
2:8
4:2
4:4
0
2
0
2
1
1
1
2
0
2
1
0

4
3
5
4
5
5
5
5
7
7
10
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КО Ш А Р К А

РЕВАНШ ВРШЧАНА ВАЉЕВЦИМА
МЕТАЛАЦ - ВРШАЦ 83:93 (17:27, 17:23, 23:23, 26:20)

Ослабљени неиграњем Кутлешића,
Симеуновића, Глишића, Јововића и
Вељковића, али и растерећени Вршчани,
заслужено су славили у Ваљеву.
Очекивало се да би Металац могао да
искористи изостанак носилаца игре АБА
2 лигаша, али су ваљевски кошаркаши
пружили још једну бледу партију, па ће се,
како сада ствари стоје, до краја првенства
грчевито борити за Супер лигу.
Можда и кључна за исход меча била је
прва четвртина у којој су се кошаркаши
Вршца разиграли, у чему су им умногоме
помогли и домаћи, који су у том периоду
игре направили само један фаул, а
примили чак 27 поена.
У наставку иста слика, расположен у
нападу био је једино Ђукановић, међутим
са друге стране тројкама Митровића
и Савовића гости су у једном моменту
стигли до чак 20 поена вишка, 26:46.
Вреди истаћи и да је однос у скоковима у
првом полувремену у потпуности био на
страни Вршчана (14-23).

Иако су у једном моменту
имали и 23 поена заостатка
пулени Михаила Почека су
серијом коју су иницирали
Ђукановић и Павловић пришли
на 57:45. Међутим, бољке као
што су лоша комуникација у
одбрани и брзоплетост у нападу
домаћих поново су дошле до
изражаја у трећем периоду, а
након једне од таквих Момиров
је у контранападу погодио уз
звук сирене за 73:57.
Због кратке ротације гостима
је у појединим моментима
понестало даха, међутим успели
су да сачувају тријумф сјајном
тимском игром са осам играча
у ротацији. Агилни Павловић
вукао је домаће ка преокрету,
при резултату 86:79 Стаменић
је имао прилику да уведе меч у
неизвесну завршницу, али није
погодио за три поена.

КЛС 20. коло
Војводина - Слога
Златибор - Тамиш
ОКК Београд - Беовук
Борац - Дунав		
Спартак - Младост
Металац - Вршац
Динамик - Раднички
1.Динамик
2.Борац		
3.Вршац		
4.Војводина
5.Златибор
6.Металац
7.Тамиш		
8.Младост
9.Беовук
10.Спартак
11.ОКК Бгд
12.Дунав
13. Раднички
14.Слога		

20
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

107 : 77
69 : 61
82 : 89
94 : 68
82 : 88
83 : 93
106 : 91
17
15
14
11
11
11
11
10
9
9
8
8
3
2
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ДИНАМИК ДОБИО ДЕРБИ 19. КОЛА КЛС

КРСТИЋ
ОДНЕО
БОДОВЕ ИЗ
МИЛЕНИЈУМА
ВРШАЦ - ДИНАМИК 80:75
(22:20, 20:23, 21:19, 17:13)

3
4
5
9
9
9
9
10
11
11
12
12
17
18

37
34
33
31
31
31
31
30
29
29
28
28
23
22

ВРШАЦ: Глишић 4 (5 ск), Кутлешић
23 (5/9 за два, 3/7 за три, 5 ск), Остојић
7, Симеуновић 17 (5/9 за два, 4/5 сл.
б, 7 ск, 4 ас), Пашајлић 7, Ђерић 12,
Митровић 3, Мунижаба, Вељковић,
Савовић, Момиров 2, Ђорђевић.
ДИНАМИК: Беслаћ 10 (2/2 за два, 2/3
за три), Крстић 12 (5 ск), Милисављевић
5, Миладиновић, Ракићевић 5 (6 ск),
Вукилић 2, Ђурасовић 11 (9 ск, 6 ас),
Грбовић, Зекавичић 3, Ћирковић,,
Вашингтон 13 (5/7 за два).
Све добро што су кошаркаши
Вршца урадили у дербију 19. кола
КЛС, упропастили су у последњих пет
минута меча против Динамика, који
је сјајним финишом Немање Крстића
дошао до тријумфа у Миленијуму
Тројком Митровића, Вршчани су на
половини последњег квартала повели
73:70, али су наредне поене постигли
тек две секунде пре последњег звука
сирене, па су њима само убллажили
пораз у који их је, са седам узастопних
поена, одвео играч који је поникао у
Миленијуму, бивши репрезентативац,
Немања Крстић.
Екипе су се, мини серијама, током
целог меча смењивале у вођству,
укупно чак 31 пут. Динамик је боље
отворио меч, али су Вршчани брзо
ухватили резултатски прикључак и
крајем првог полувремена дошли до
највећих 41:36. Ипак, већ до половине
трећег квартала, гости су убацили две
тројке, преокренули резултат и дошли
до своје највеће предности – плус
седам (56:49), коју су лако прокоцкали
до уласка у последњу деоницу коју
је, на страну Београђана, преломио
Крстић.

СУБОТИЧКЕ ГОЛУБИЦЕ ПРЕЈАКЕ ЗА ВРШЧАНКЕ
ЖКЛС 19. КОЛО

„Голубице“ су на свом паркету
у Суботици пред око 100
гледалаца савладале Вршац
са 77:32 (23:8, 20:7, 17:16, 17:1)
и направиле велики корак ка
опстанку у лиги. У домаћој екипи
Наташа Павлов је са 18 поена (7
скокова) била најефикаснији
актер. Поен мање је постигла
Жељка Петковић (14 скокова).
По 13 поена постигле су Арлесиа
Морсе (8 скокова) и Милица
Тодоровић (7 асистенција).
У тиму тренера Мирослава
Кањевца 12 поена је постигла
Александра
Лучић,
седам
Анђела Ратковић, а 6 Милана
Керкез (8 скокова).

Спартак - Вршац		
Партизан - Радивој Кораћ
Црвена звезда - Студент		
Шабац - Краљево		
Беочин - Шумадија		
Бор - Врбас Медела		

Анђела Ратковић - КК Вршац

1.Црвена звезда
2.Партизан 1953
3.Краљево
4.Радивој Кораћ
5.Студент
6.Шабац		
7.Врбас Медела
8.Беочин
9.Бор		
10.Спартак
11.Шумадија
12.Вршац

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19
16
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8
8
8
8
4
2
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77 : 32
88 : 71
81 : 57
68 : 72
108 : 49
70 : 59
0
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