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

Последњег фебруарског 
викенда, у Центру за социјални 
рад Града Вршца организована 
је обука за личне пратиоце за 
децу са инвалидитетом. Била је то 
тродневна едукација, трећа ове 
врсте организована у овдашњем 
Центру за социјални рад, уз 
финансијску подршку Града 
Вршца.

-Било је 13 полазника, 
незапослених лица углавном 
са вишом и високом стручном 
спремом педагошког смера, 
који су, након полагања испита, 
успешно завршили обуку, каже 
Петар Локас, руководилац Службе 
помоћи и неге у кући и клубова 
за старе Центра за социјални рад 
Града Вршца. Обука је трајала 
три дана, а радило је Друштво за 
церебралну и дечју парализу из 
Ивањице. Они имају акредитован 
програм који је верификован од 
стране Републичког завода за 
социјалну заштиту. Сви полазници 
добијају уверења да су завршили 
ову обуку која је призната у целом 
свету. 

Вршац је међу малобројним 
градовима који овако брину 
о особама, посебно деци са 
инвалидитетом, финансирајући 
личне пратиоце и кроз овај 
вид услуге социјалне заштите 
Град пружа подршку најмлађим 
Вршчанима. 

-Град Вршац има између 30 
и 40 личних пратилаца који 
су завршили обуку, али због 
уредбе о забрани запољавања 
из децембра 2013. године, нисмо 
у могућности све да примимо у 

радни однос, објашњава Локас. 
Проблем је када се након неком 
времена укаже потреба за 
ангажовањем пратилаца, а дешава 
се да су ти људи у међувремену 
пронашли други посао, онда 
мора да се организује нова обука. 
Тренутно је око петнаесторо 
деце са инвалидитетом који 
имају свакодневну потребу за 
пратиоцем, да их одводе до школе, 
на терапију... Пошто је поменута 
уредба о забрани запошљавања 
на снази, Град Вршац и Центар за 
социјални рад проблем решавају 
тако што личне пратиоце ангажују 
путем јавних радова. На тај начин 

је ангажована једна група од 13 
пратилаца од средине јануара до 
средине јуна који раде са 13 деце. 

Према речима Локаса, Центру 
за социјални рад поверен је рад 
са пратиоцима још пре пет година. 
Поменута вршачка социјална 
установа била је у обавези и 
поднела је пре две године захтев 
за добијање лиценце за овај посао. 

-Очекујемо да ћемо ове године 
добити лиценцу за рад, јер без ње 
више нећемо моћи да пружамо ове 
услуге, закључује Локас. Лиценцу 
додељује ресорно Министарство. 

  Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОРГАНИЗОВАЛИ ОБУКУ ЗА ЛИЧНЕ ПРАТИОЦЕ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НОВИХ 13 ПРАТИЛАЦА ДЕЦЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМЧАСОВИМА 

ДОМ ЗДРАВЉА И ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖАВАЈУ МЕСЕЦ 
БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У 
ПАРТИ, ПАВЛИШУ И УЉМИ
Обележавајући месец борбе против рака, Савет 

за здравље Града Вршца и овдашњи Дом здравља 
организују низ акција превентивних прегледа и 
едукације у насељеним местима.  

Специјалиста Дома здравља Вршац др Рајна 
Душанов одржала је предавање на тему “Исхрана у 
превенцији карцинома“ у Месној заједници Парта, у 
уторак, 6. марта. У тиму Дома здравља који је посетио 
мештане Парте били су и медицински стручњаци 
Патронажне службе који су житељима поменутог 
села контролисали крвни притисак и мерили ниво 
шећера у крви.

Слична акција биће организована и у Павлишу, у 
петак, 9. марта, у просторијама Месне заједнице са 
почетком у 16 часова.

У амбуланти у Уљми биће организовани бесплатни 
гинеколошки прегледи за жене, у суботу, 10. марта, 
од 9 часова. У склопу превентивних контролних 
прегледа пацијенткињама ће бити урађен и тест за 
рано откривање карцинома грлића материце. Овој 
акцији у амбуланти у Уљми могу се, осим Уљманки, 
одазвати и житељке околних насељенхи места.

Татјана  Николић, чланица Градског већа задужена 
за здравство и социјалну заштиту, указује на значај 
превентивних контролних прегледа и раног 
откривања евентуалног обољења, јер то даје веће 
шансе за излечење пацијената.

Вршачки Дом здравља и Град Вршац апелују на 
житеље насељених места да се одазову поменутим 
акцијама и превенирају појаву болести.

Ј.Е.

ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА У 
ПАВЛИШУ СВАКЕ СРЕДЕ

Од месеца марта, Павлиш је уврштен у редовно 
изношење кућног смећа, као и остале зоне у граду.

-Кућно смеће биће одношено сваке среде, а на 
овај начин ЈКП “Други октобар“ излази у сусрет 
многобројним захтевима мештана Павлиша за 
чешћим одвожењем смећа, поручују вршачки 
комуналци. Имајући у виду раст броја становништва 
у Павлишу и све већу  имплементацију домаћинстава 
у комуналну инфраструктуру, потреба је реална. 

Захваљујући досадашњој доброј сарадњи, ЈКП 
„Други октобар“ апелује на становнике насељеног 
места Павлиш да убудуће своје кућно смеће изнесу 
испред куће до 7 часова сваке среде.

Након прве акције прикупљања крви 
од добровољних давалаца према новом 
систему рада, одржане крајем јануара, 
мобилни тим новосадског Завода за 
трансфузију крви поново је дошао у 
Вршац. Организована је друга оваква 
акција која је била изузетно успешна, а све 
похвале упућене су Црвеном крсту Вршац 
који је анимирао добровољне даваоце.

-Акција је одржана последњег дана 
фебруара у Месној заједници „Жива 
Јовановић“, одазвало се 106 добровољних 
давалаца од којих је, након лекарског 
прегледа, крв дао 101 давалац, каже 
Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног 
крста Вршац. То је заиста завидан број 
давалаца, што су нам потврдили и чланови 
тима новосадског Завода за трансфузију 
крви који обилази целу Војводину. Овога 
пута у акцију су били укључени пунолетни 
ученици Хемијско - медицинске школе, 
затим група радника Хемофарма, а 
Црвени крст је позвао 90 добровољних 
давалаца са наше евиденције.

Уз позиве које шаље дугогодишњим 
даваоцима, Црвени крст Вршац 
обавештавао је и позивао на акцију преко 
локалних медија, плаката постављених на 
више места у граду. 

-Улога организатора припада Црвеном 
крсту по закону, јер ми јесмо ти који 
пропагирају добровољно давалаштво 

крви и ми организујемо акције и оне 
које су биле по старом систему, а и сада 
по новом, објашњава Митрашиновић. 
Желим да се захвалим свим добровољним 
даваоцима који су се одазвали акцији, 
али и да посебно похвалим 36 ученика 

Хемијско - медицинске школе Вршац који 
су први пут добровољно дали крв.

Ови вршачки ђаци добили су петицу из 
хуманости и треба да послуже као светао 
пример свим грађанима да се прикључе 
овим људима добре воље, вршачким 
добровољним даваоцима крви.

Митрашиновић најављује да ће 
наредна акција добровољног давалаштва 
крви у Вршцу бити крајем марта, а о тачном 
датуму грађани ће бити благовремено 
обавештени. 

Да подсетимо, од 1. јануара 2018. крв 
се прикупља по новом систему. Наиме, по 
налогу Министарства здравља Републике 
Србије, Институт за трансфузију крви у 
Новом Саду, током 2018. године, преузима 
све војвођанске центре добровољног 
давања крви. Прикупљање драгоцене 
течности од сада врши Завод за 
трансфузију крви Војводине чије екипе 
обилазе  градове и општине у Покрајини и 
сакупљају крв директно од добровољних 
давалаца. Према новој организацији 
посла, Служба за транфузију крви и 
крвних продуката Опште болнице Вршац 
не преузима више крв од добровољних 
давалаца, већ је постала банка крви - од 
новосадског Завода за трансфузију тражи 
и добија количине крви које су потребне 
за рад Болнице. 

Ј.Е.

ОДРЖАНА ДРУГА АКЦИЈА САКУПЉАЊА КРВИ ПО НОВОМ СИСТЕМУ РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ОДАЗВАЛО СЕ СТОТИНУ 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Први пут крв дало 36 ученика 
Хемијско - медицинске школе
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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

У организацији Града Вршца 
и међународног ланца ритејл 
паркова СТОП ШОП, одржан је 
Сајам запошљавања у Конгресној 
дворани Центра Миленијум, у 
среду, 7. марта. Била је то шанса 
за посао за више од стотину 
незапослених Вршчана за колико 
је потребу исказало десетак 
послодаваца, учесника Сајма. 

-Први пут је у нашем граду на 
овакав начин организован Сајам 
запошљавања, у организацији 
Града Вршца и Имофинанса 
(Imo� nance), а поводом отварања 
трговинског центра - Ритејл парка 
на подручју бивше ливнице 
у Вршцу, рекла је Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца, 
отварајући Сајам запошљавања. 
Десетак закупаца који су на 
Сајму запослиће људе у овом 
трговинском центру. Посебно ме 
радује што се тражи највећи број 
радних места са средњом стручном 
спремом обзиром да је у Вршцу, 
крајем 2017, укупно на евиденцији 
било око 4.700 незапослених лица, 
а 50 одсто од тог броја били су са 
средњом стручном спремом. 

Градоначелница је изразила 
наду да ће и велики број младих 
људи, који су тражили запослење 
на Сајму, пронаћи одговарајући 
посао управо на овај начин. 

-Ми ћемо, као локална 
самоуправа, и у будуће 
наставити да организујемо 
нашим суграђанима овакав вид 
презентације закупаца, обзиром да 
је ово добар начин да се упознају 
са својим будућим послодавцима, 
да им поставе сва питања која се 
односе на будући посао, нагласила 
је градоначелница Вршца и 

додала да је оваква сајамска 
манифестација добра прилика 
и за послодавце јер тако може 
да им се омогући што већи број 
кандидата како би могли да изврше 
што квалитетнији избор. Према 
подацима Националне службе 

за запошљавање, у 2017. години 
смањен је број незапослених лица 
у односу на 2016. У новом Ритејл 
парку биће запослено најмање 
150 људи, а у наредном периоду 
повећаће се на 200 запослених, 
тако да ћемо том бројком смањити 
листу незапослених лица. 

Градоначелница се захвалила 
представницима Имофинанса и 

свим закупцима, као партнерима 
са којима је Град Вршац по први 
пут организовао овакав Сајам 
запошљавања. 

-Имофинанс гради шести 
СТОП ШОП ритејл парк у Србији, 
површине 8.200 квадратних 

метара, 320 паркирних мјеста, и 
можемо очекивати 22 закупца 
домаћа и страна, рекао је Јошко 
Питеша, директор операција за 
Србију Имофинанса. Надам се да 
ће људи из Вршца користити СТОП 
ШОП и да ће то бити њихово мјесто 
добре забаве и купње, јер је он 
конципиран за цјелу породицу, да 
сви могу пронаћи нешто за себе на 
једном мјесту. Очекујемо и велики 
број купаца из Румуније.

Отварање СТОП ШОП ритејл 
парка заказано је за 26. април, 
а према речима директора 
Питеша, биће приређен концерт 
Жељка Јоксимовића и још много 
изненађења за потрошаче.

Ј.Е.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

ШАНСА ЗА ПОСАО У НОВОМ 
ТРГОВИНСКОМ ЦЕНТРУ

Јавна расправа програма 
Заштите од поплава уређењем 
корита Месића одржана је у 
свечаној сали Градске куће, 27. 
фебруара. Јавна расправа једна 
је од последњих фаза пред 
расписивање тендера за избор 
извођача радова на пројекту 
уређења дела тока потока Месић 
који је прихватило да финансира 
Министарство пољопривреде, на 
предлог Града Вршца. 

-Грађани су упознати са свим 
елементима Програма заштите 
животне средине и управљања 
отпадним материјалом који ће се 
уклањати у току радова, каже др 
Мирослав Ступар, члан Градског 
већа за привреду. Указано је на 
правила и процедуре, а грађани 
су постављали питања и примедбе 
које су им се чиниле интересантне. 
Пројекат је опште прихваћен од 
присутних грађана и предлози и 
питања су се односили на степен 
којим ће се уредити мостови, 
естетске елементе уређења корита 
у близини мостова, решења за 
приобаља и слично. Представници 
Министарства пољопривреде 
шумарства и заштите животне 
средине који су излагали пројекат, 
детаљно су одговарали на питања 
грађана и припремили извештај са 
јавне расправе као део пројектне 
документације.

Извештај са јавне расправе 
прихваћен је од стране органа 
финансијера- Министарства 
пољопривреде које је за пројекат 
уређења Месића обезбедило 3 
милиона евра. Започете су остале 

процедуре на расписивању 
тендера за избор извођача радова.

Присутнима је предочено да 
је поток Месић мали водоток, са 
вегетацијом по ободима корита, 
али у време великих киша и 
отапања снега, бујичне воде 
сакупљају се у корито Месића и он 
постаје снажан водоток који прети 
да се излије. Било је година када 
се то и дешавало. Месић је знао да 
поплави земљишта и домаћинства 
у околони свог корита. Велики 

ризик прети и његово изливање 
према индуструјској зони и 
технолошком парку, а уређењем 
корита ови ризици биће готово 
потпуно елиминисани. 

-У првој фази радиће се на 
деоници потока од АМС до ушћа 
у Вршачки канал дужине 2,6 км, 
објашњава др Ступар. Након 
уклањања растиња, отпада и 
одмуљавања, урадиће се уређење 
корита, профилисање корита 

у складу са обалама у два типа 
бетонско армираних корита. Од 
Вршачког канала до моста у Улици 
Краљевића Марка усвојен је 
трапезни бетонски профил канала 
са ширином дна 3 метра и падом 
косина 1:1.5. На деоници од  Југ 
Богданове до Краљевића Марка 
усвојен је исти попречни профил, 
а пад дна је повећан на 2.7‰. 
Иза моста у Краљевића Марка 
ширина корита потока се сужава  
и технички није могуће поставити 

трапезно корито ширине дна 3 
метра са косинама 1:3 и зато је од 
моста у Краљевића Марка до краја 
предметне деонице АМС усвојен 
бетонски профил канала ширине 
дна 5 метара са падом косина 2:1 
(облика потковице ) који може 
да се уклопи у сужени простор 
корита. Усвојен је подужни пад дна 
од 2.7‰. Попречни профил има 
попречни пад дна од 2.5% и кинету 
ширине дна 1 метар упуштену у 

дно профила 30 цм постављену 
уз леву косину профила. Како се 
ова деоница налази у нижем делу 
града са мањим природним падом 
земљишта бетонирањем корита 
добиће се могућност убрзавања 
вода у надоласку бујица тако да 
ће се вода мање задржавати и 
претити поплавама, односно брже 
одлазити ка Великом каналу.

Према речима Ступара, уређење 
корита подразумева и санирање 
потпорних зидова дуж тока који 
пролази кроз урбанизовани део 
града, јер временом су и оне 
нарушене, а радови ће обухватити 
и санацију и учвршћивање носећих 
конструкција свих 11 мостова који 
се налазе на овом делу водотока. 

- Процедуре санације 
мостова подразумевају сагласности 
свих институција заштите 
споменика културе, тако да ће се 
они у суштини ревитализовати у 
складу са својим ранијим изгледом, 
истиче др Ступар. Приобаље 
потока биће прилагођено новим 
условима и у смислу заштите и у 
смислу естетског изгледа. Наиме, 
мораће се уредити систем заштите 
и безбедног прилаза самом потоку, 
мораће се осветлити приобаље, 
уредити заштита од поновног 
бацања отпада, направите естетски 
прихватљива решења за грађане 
који живе у околини и слично. 

Ступар наглашава да ће овим 
радовима трајно бити  решен 
проблем поплава, али и еколошких 
ризика на потоку Месић.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ДЕЛА КОРИТА МЕСИЋА

НАЦИОНАЛНИ МЕСЕЦ 
БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

ГРАД 
ВРШАЦ 
И ДОМ 

ЗДРАВЉА 
ОРГАНИЗУЈУ 
БЕСПЛАТНЕ 
ПРЕГЛЕДЕ

Град Вршац - Савет 
за здравље и Дом 
здравља Вршац у 
месецу борбе против 
рака организују бе-
сплатне првентивне 
прегледе.

Према речима Та-
тјане  Николић,чланице 
ГВ за здравство и соц.
заштиту у склопу пре-
вентивних активности:

У уторак 06. марта 
2018. у 16 часова у 
просторијама МЗ  Парта 
др Рајна Душанов,спец.
хигијене одржала је 
предавање на тему: 
“Исхрана у превенцији 
карцинома“, док је 
служба Патронаже 
подржала акцију  у 
Парти мерењем крвног 
притиска и шећера у 
крви.

У петак 09. марта 
2018. у 16 часова у про-
сторијама МЗ  Павлиш  
др Рајна Душанов,спец. 
хигијене одржаће 
предавање на тему: 
“Исхрана у превенцији 
карцинома“ ,док ће  
служба Патронаже 
подржати акцију  у 
Парти мерењем крвног 
притиска и шећера у 
крви.

У суботу 10. 03. 
2018. у 9 часова у 
амбуланти у Уљми 
биће организовани 
бесплатни гинеко-
лошки прегледи жена. 
У оквиру прегледа 
биће урађен и преглед 
на рано откривње 
карцинома грлића 
материце за све жене 
из Уљме и околних 
села.

Град Вршац и Дом 
здравља Вршац по-
зивају све суграђане да 
се одазову акцији.
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Град Вршац суфинансираће 
програме/пројекте из области 
пољопривреде који доприносе 
развоју и унапређењу: сточарства, 
ратарства, повртарске производње, 
виноградарства и винарства на 
територији града Вршца са следећим 
приоритетима:

• програми/пројекти који су 
усклађени са Стратегијом развоја 
пољопривреде на територији града 
Вршца;

• програми/пројекти који су 
везани за заштиту географског 
порекла пољопривредних производа 
са територије града Вршца и 
представљање на сајмовима;

• програми/пројекти који унапређују 
рад удружења (набавка опреме, 
штампање пропагандног материјала, 
организовање манифестација, 
побољшање услова рада);

• програми/пројекти који 
представљају иновацију органске 
пољопривредне производње и други 
пројекти/програми који су обухваћени 
стратешким развојем пољопривреде 
на територији града Вршца.

 
О п ш т и    у с л о в и   к о н к у р с а

1. Право учешћа на Конкурсу имају 
искључиво: удружења грађана, 
организације и савези регистровани 
на територији града Вршца, односно 
имају седиште или огранак и делују на 
том подручју као градске, међуградске 
или републичке организације.

Појединачно давање не може бити 
веће од 200.000,00 динара.

2. Критеријуми за доделу средстава 
су:

-  усклађеност пројекта/програма са 
свим захтевима конкурса и конкурсне 
документације и

-  да је подносилац пројекта/програма 
поднео извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета Града Вршца за 
2018. годину и извештај о реализацији 
барем једног пројекта/програма 
за оне који први пут конкуришу за 
средства уколико су конкурисали за 
одговарајуће пројекте/програме. 

- Подносиоци пројекта који први 

пут конкуришу неопходно је да доставе 
кратак извештај о досадашњим 
активностима, наступима и слично, а 
највише на једној страни А4 формата.

Пријава на Конкурс подноси се 
на обрасцу који је саставни део 
конкурсне документације и може се 
наћи на сајту Града Вршца www.vrsac.
com или на писарници Градске управе 
у Вршцу, Трг победе 1.

Уз пријаву се подноси и следећа 
обавезна пратећа документација:

- копија регистрације подносиоца/
корисника средстава код надлежног 
органа са описом и шифром 
делатности за коју је подносилац/
корисник регистрован (достављање 
Обавештења о разврставању),

- основни подаци o подносиоцу/
кориснику средстава, 

- детаљан опис пројекта/програма 
и детаљна финансијска конструкција 
– опис, методе и начин реализације, 
план и врсте активности, корисници 
обухваћени пројектом и друго 
(приложити опис највише на 2 
странице, уз детаљан опис могуће 
је приложити публикације, други 
штампани материјал, као и аудио, 
видео, дигитални и други материјал о 
пројекту или подносиоцу) 

- извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета за 2018. годину 
и извештај о реализацији барем 
једног пројекта за оне који први пут 
конкуришу за средства. 

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе 
се од дана објављивања Јавног 
конкурса, закључно са 16. мартом 
2018. године у писарници Градске 
управе Града Вршца или на адресу 
Град Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, 
са назнаком за Јавни конкурс за 
суфинансирање програма/пројеката у 
области пољопривреде на територији 
града Вршца у 2018. години.

Конкурсна документација се не 
враћа. 

4. Пријаве које буду достављене 
након наведеног рока и са непотпуном 
документацијом и пријаве послате 
факсом или електронском поштом, 

непотписане и неоверене, као и 
пријаве корисника којима је Град 
Вршац претходних година доделио 
средства за суфинансирање пројеката, 
а који нису поднели извештај о њиховој 
реализацији, неће бити разматране. 

5. Поступак за доделу средстава 
води Комисија за спровођење Јавног 
конкурса за расподелу буџетских 
средстава за рад и суфинансирање 
удружења грађана, која у року од 
15  дана од дана закључења Јавног 
конкурса, доставља предлог за 
расподелу средстава Градоначелнику.

6. Градоначелник доноси Решење 
о додели средстава опредељених 
Јавним конкурсом за 2018. годину 
у року од 8 дана од дана пријема 
документације од стране Комисије.

7. Решење о додели средстава 
објављује се у средствима јавног 
информисања, на сајту Града и у 
„Службеном листу Града Вршца“.

8. На основу Решења о додели 
средстава, Градоначелник закључује 
уговор са корисником средстава, у 
коме ће се регулисати међусобна права 
и обавезе, након чега ће се извршити 
уплата додељених средстава.

9. Комисија задржава право да 
од подносиоца пријаве, ако се за 
тим укаже потреба, захтева додатну 
документацију и информацију или 
да изврши контролу на лицу места, 
односно захтева испуњење додатних 
услова.

Јавни конкурс објавити 02. марта 
2018. године на сајту Града Вршца и 
у листу ,,ВРШАЧКА КУЛА” и ,,ВРШАЧКЕ 
ВЕСТИ”

10. Буџетом Града Вршца у 2018. 
години за суфинасиране програма/
пројекта у области пољопривреде 
обезбеђена су средства у износу од 
1.200.000,00 динара.

 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Драгана Митровић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање опрограма/пројеката удружења грађана, 
организација и савеза из буџета Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“ бр. 4/2014 и „Службени лист Града Вршца“ бр. 1/2017), Градско 
веће Града Вршца, дана 02.03.2018. године,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање програма/пројеката у области  пољопривреде 

на територији града Вршца у  2018. години, у укупном износу од 1.200.000,00 динара
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Где почиње Ваша животна прича?
-Рођен сам августа 1956, у Вршцу, и 

остао син јединац мог оца Васе и мајке 
Стамене. Отац је био фармацеут, мајка 
службени радник и прве две године живео 
сам у Хајдучици, док моји нису добили овде 
посао када смо прешли у Вршац. Отац је 
радио у Бриксолу, који је, за оне који не 
знају, и основао Хемофарм. Тата је у почетку 
био у Хемофарму, а када су се одвојили од 
Бриксола, вратио се у Бриксол. Ту је радио 
до своје преране смрти. Умро је 1971, имао 
је 39 година. Мајка ми је, на срећу, жива. 
Пошто се указала потреба за фармацеутским 
производима, а тадашње прилике нису 
дозвољавале отварање фирми, мој отац и 
Аца Тодоровић су дошли на идеју да оснују 
фармацеутски погон у оквиру Бриксола и 
тако некако заобиђу тадашњи закон. Било 
је то у доба Мише Попова, који је, са неким 
Дињашким из министарства, успео све то да 
издејствује. Знам ту причу из прве руке. 

Пре 2. светског рата Бриксол је био 
међународна фирма са погонима у Бечу, 
Пешти и Вршцу, а главни производ – 
светски патент била је Бриксолова цигла 
за дезинфекцију простора. Касније је остао 
само погон у Вршцу који је, једно време, био 
у саставу Босна лијека. 

Где сте се школовали? Када добијате 
прво запослење?

-Завршио сам ОШ „Вук Караџић“ и, пошто 
ми је тата био фармацеут предложио ми је да 
упишем Хемијску у Панчеву. Ту сам завршио 
2 године, а остале две у Београду у Хемијско 
- технолошко - техничкој школи. Био сам 
Бриксолов стипендиста и одмах сам почео 
да радим у Бриксолу, марта 1979, у ДОП-у. 
Радио сам и као сменовођа, и у лабораторији, 
до краја мог останка у Бриксолу, 2014. 
Бриксол је временом распарчат на више 
фирми и тако продат. Ја сам остао у делу 
који је купио Енвер Моралић, привредник, 
милионер, власник бројних фирми у 
Хрватској, Украјини, Словенији... Када је део 
Бриксола где сам био престајао да ради, ја 
сам већ имао регистровану производњу 

вина, као своју допунску делатност. Тако сам 
напустио Бриксол, 2014, и почео да радим 
као предузетник. 

Власник сте прве регистроване 
послератне винарије у Вршцу. Како је 
почела та Ваша винска прича?

-Прича, практично, креће од 1962. 
године. Моји родитељи су купили плац од 
10 ари са виноградом на вршачком бреду и 
саградили викендицу. Од малих ногу сам био 

у винограду, знао сам све што се ради, како 
је отац производио грожђе и вино. Када је 
дошло до смене генерације у породици, кад 
ми је тата умро, преузео сам посао. Велики 
стимуланс и охрабрење било је прво место 
на смотри у Пољопривредној школи Вршац, 
1991, за вино розе, од мускат хамбурга, које 
је и данас наш бренд. Кад су дошле те 90-те, 
није било посла, плата, а наш син је требало 
да упише факултет. Докупљивао сам грожђе, 
правио вино и продавао, без регистрације 
како се радило и тада, а и данас. Тако смо 
успели да сакупимо новац за студента. 

Видели смо да то може да буде профитабилно 
и мој рођак Милојко Вилотић из Бајине 
Баште купио је кућу на углу Стеријине и 
Новосадске, где је сада Винарија Виник. Ово 
је стара швапска кућа, са подрумом, у коме 
се производило вино још пре сто година. 
Пре него што смо ми ушли у ову кућу, ту је 
била дискотека Били, тако да смо затекли 
квалитетну струју и уведену воду у подруму, 
што није мали трошак. Имали смо услове 
да почнемо са производњом вина у једном 
делу простора, а у другом са винском салом 
и дегустацијом. 

Како је текла производња вина? Да 
ли сте подизали нове винограде или 
откупљивали грожђе?

-Виноградарство и винарство су две 
одвојене науке. Велика инвестиција била 
нам је и улазак у овај простор, сређивали 
смо корак по корак, тако да није било могуће 
инвестирати у нове засаде. Прво смо купили 
3 мала округла суда за вино за подрум, после 
4 од 3.000 л, па још 10 судова уз подршку и 
подстицајне мере Министарства. Тако да 
је капацитет подрума више од 60.000 л за 
сада, али и убудуће, јер нема више места 
за ширење. Уредили смо винску салу, 
поплочали циглом, дотерали 2 тоалета 

која су већ постојала, дозидали винотеку, 
декорисали простор, све то полако, трајало 
је годинама. Али, изгурали смо и данас смо 
један од најоригиналнијих, најусловнијих 
винских простора за дегустацију у Србији. 
Посебан амбијент код нас чини то што су 
подрум и винска сала практично спојени, 
што је реткост код винарија. У нашој винској 
сали људи не знају ни када пада киша, ни 
када сија сунце, јер су у једном одвојеном, 
посебном амбијенту. 

Када стижу признања, потврда да 
квалитетно радите свој посао?

-У почетку смо ишли на скоро све сајмове, 
а 2004. смо постали шампиони у групи 
производа на Новосадском сајму. Сећам 
се, слао сам вино и ракију лозовачу, која је 
била секундарна производња. Кад сам чуо 
резултате, био сам разочаран: вино је добило 
сребро, а ракија је била победник у групи 
производа, значи Велика златна медаље 
и највише бодова од свих. То је највеће 
сајамско признање. Наравно, добили смо 
касније и за вино златну медаљу. Освајали 
смо медаље, били смо најбољи, и на Сајму 
Велики свет вина, који се одржавао некада 
у Београду, а сада више не постоји. И наша 
винска сала добила је златну медаљу на 
Новосадском сајму, у категорији винског 
туризма. Била је комисија, видела винску 
салу и све што нудимо. У међувремену смо 2 
пута добили признање од Привредне коморе 
Војводине за квалитет услуге. 

У Мађарској сам, пре 5 година, добио 
Велики шампионски пехар на оцењивању 
вина у месту Таш, 2013. Звали су ме да ми 

уруче копију признања које је Дарањи 
Игњац, највећи мађарски вински стручњак, 
добио у Вршцу 1904. Излагао сам и на 
специјалкама у Мађарској, где се оцењује 
само једна врста вина или једна боја. Добио 
сам Велику сребрну медаљу за розе. На 
сарадњи привредних комора у Темишвару 
пре 3 године, добио сам признање „Најбоље 
у Банату“, у Банату као географској регији, 
српском и румунском. У подруму су и нека 
признања која су ми послали Американци, 
били су наши гости. Једно од најдражих 
признања било ми је када је, 2005-6, дошао 
позив од тадашњег првог председника 
Републике Српске др Милана Јевдића да им 
испоручимо 100 и нешто боца нашег вина за 
њихову репрезентацију. 

Ви сте, уз Ђорђа Крстова, међу првима 
који су кренули са винским туризмом. Да 
ли је било  тешко у почетку?

-Те 2004. године регистровали смо 
винарију и у АПР и код Министарства 
пољопривреде. Урадили смо комплетну 
регистрацију зато и кажем да је Винарија 
Виник прва регистрова послератна винарија 
у Вршцу. Трудимо се да нашим гостима 
пружимо леп доживљај, да то  не буде обична 
кафанска прича, да буде проткано причама и 
стиховима о вину, да овде дођу они који воле 
вино. Од колега и гостију чујем да нико не 
врши такву промоцију вина каква је код нас. 
Морао сам да научим доста интересантних 
прича и стихова о вину, стално се усавршавам, 
а узор ми је проф. Слободан Јовић. Гости 
Винарије Виник били су са свих континената, 
од обичних људи до јавних личности, 
уметника, политичара, амбасадора... Били 
су нам сви из Амбасаде Шведске, амбасадор 
Норвешке, Словеније, затим Алешандре 
Адор Нето, амбасадор Бразила, који је 

ИНТЕРВЈУ

НИКОЛА ЦУЦУЉ, ВЛАСНИК ПРВЕ ПОСЛЕРАТНЕ РЕГИСТРОВАНЕ ВИНАРИЈЕ У ВРШЦУ, ЈЕДАН ОД ПИОНИРА ВИНСКОГ ТУРИЗМА:

„ВИНО ТРЕБА ПИТИ, ЖЕЉУ СРЦУ ИСПУНИТИ, ЈЕР 
КО ЗНА КОЛИКО ЋЕ НАС ЈОШ ОВО СУНЦЕ ГРЕЈАТИ!“
Никола Цуцуљ је, паралелно са послом у Бриксолу, 

преузео породични виноград и производњу вина, 
након прераног губитка оца. Озбиљно се посветио 

винарству, темељно, професионално, и од прве медаље 
на смотри у Пољопривредној школи, 1991, која је била 
стимуланс, постао винар са бројним признањима на 
сајмовима и фестивалима. Уз винарство у Винарији Виник, 
чији је власник, кренуо је и са винским туризмом. Гости 
Виника биле су бројне јавне личности, глумци, уметници, 
амбасадори... Сви су они пронели добар глас о овој 
вршачкој винарији у којој су провели вече које ће памтити, 
баш као што својевремено рече амбасадор Бразила 
Алешандре Адор Нето.
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одлазећи рекао да му је то било најлепше 
вече за 40 година у дипломатији. Био је и 
руски министар пољопривреде, ушли су у 
подрум у 9 преподне, а изашли увече, нису 
ни били у планираном обиласку Вршца. Наша 
винарија гостима додељује Диплому боема, 
у свакој групи може да је добије само један 
члан. Диплому морају да заслуже. Задатак је  
да се попну на једно мало буре, да одиграју 
нешто са даирама. Руски министар кога сам 
поменуо, имао је 80 година, једва се попео 
на буре, али имао је велику жељу. Када смо 
му уручили Диплому боема, рекао је да је у 
животу много постигао, а ову диплому ће да 
поклони унуку да види ко му је био деда. Јер, 
министара има на хиљаде, а један је боем. 

У нашем подруму гостима нудимо 4 вина: 
„совињон бели“, „шардоне“, сува вина, затим 
полусуви розе „мускат хамбург“, који нам је и 
бренд, и „мерло“, црвено вино. За десертно 
вино нудимо „бермет“. Прича о бермету 
стара је више од 200 година, Сремци су мало 
дрчни, хоће да га заштите. Међутим, од једног 
Сремца сам добио историјски документ да 
се бермет некада производио и у Банату. 
Ми смо једини у Банату који производимо 
бермет. То је специјално ароматизовано 
десертно вино, производи се по технологији 
вермута уз додатак специјалних биљака. 

Старији син Милан је дипломирао 
винарство на Пољопривредном факултету 
у Земуну и има амбиције да радимо нешто 
ново, што други немају. Урадили смо 2 
прилично успешне пробе медовине - вино 
од меда. Није то мед растопљен у вину или 
ракији каквог има на тржишту. То је вино по 
технологији ферментације меда. Планирамо 
да почнемо једну озбиљну производњу 
природног вина од меда. 

Подрум је капацитета 60.000 л, али не 
радимо пуним капацитетом. Већи део грожђа 
откупљујемо, мањи део је наше. Продаја 
вина иде одлично, али наплата никако, што 
је постало универзални проблем. Вина 
Винарије Виник има у Вршцу, Панчеву, 
Зрењанину, Београду  у пар ресторана, 
углавном директна продаја, некад је ишло 
преко винотека.

Ви сте велики мајстор Витезова вина 
„Свети Теодор“. Какво је то удружење?

-Ми смо званично Банатски вински 
ред „Теодор“, трећи основани Вински ред 
у Србији, после Суботице и Фекетића. 
Пријатељ ме је једном позвао у Бачку 

Тополу, на промоцију њиховог Винског 
реда „Свети Ђорђе“, мени се све то допало, 
сматрао сам да град Вршац треба да има 
тако  нешто, јер витезови вина су у служби 
ширења винске културе. Називу смо додали 
Свети Теодор и мислим да смо, за 14 година 
колико постојимо, највише допринели да 
се прослави име Светог Теодора, светитеља 
који је симбол Вршца, заједно са вином. 
Спојили смо два симбола града и успешно 
их афирмишемо. Ми смо најмалобројнија 
организација у Србији, имамо свој статут 
и кодекс понашања и облачења. По 
нашем статуту, ми смо непрофитабилна 
организација која нема додирних тачака 
са вером и са политиком. Нисмо струковна 
организација. Витезови вина су они који 
могу на свој начин да допринесу ширењу 
винске културе. Имамо 31 члана. Чланство је 
доживотно и наследно, може се пренети на 
потомке. Нас 10 смо чланови оснивачи, који 
имају право вета у случају када се прима нови 

члан. Постоје редовни и почасни чланови - у 
функцији конзула, који знају све о Светом 
Теодору, историјату Вршца, нашег виногорја 
и вина, и то су све однели Алешандре Адор 
Нето у Бразил, амбасадорка Кристин Моро у 
Француску, амбасадори Канаде, Словеније, 
Црне Горе, Португалије... у своје земље. 
Ја увек кажем да су функције амбасадора 
пролазне, али ће до краја живота бити 
конзули Банатског винског реда „Теодор“. 
Сам ритуал примања чланова у ред витезова 
вина је занимљив и привлачан. 

На нашим путовањима не причамо само 
о вину, већ и о гастрономији, о природним 
лепотама свога краја. На недавно одржаном 
Сајму туризма у Београду наша промоција 
је привукла изузетну пажњу и постилаца и 
медија. Сви су се одједном сјатили, а тако 
је и у Будимпешти, у Румунији, Италији, на 
фестивалима и сајмовима.

Када сте основали своју породицу?
-У брак сам ступио 1981. године. Супруга 

Јасмина је Вршчанка, девојачко презиме 
Васић. Имамо двојицу синова, Милана и 
Марка. Они имају своје породице. Милан и 
Соња имају ћерку Милицу, а Марко и Татјана 
имају сина Алексу. У шали кажем да ја нисам 
деда, него да сам добио унука и унуку.

Шта је вино? Које тајне и лепоте носи?
-Волим да цитирам Омера Хајама, највећег 

архитекту, математичара и физичара свога 
доба у Персији, који је волео и уживао у 
вину што је тада било забрањено. Верски 
великодостојници су желели да га скрате за 
главу, али су га цареви сачували јер је био 
велики. И данас су неке његове грађевине 
енигма. Он је рекао:“У себе не треба семе 
туге сејати, него увек у књигу среће гледати. 
Вино треба пити, жељу срцу испунити, јер 
ко зна колико ће нас још ово сунце грејати!“. 
Вино је пиће над пићима, има нешто што 
друга немају. Вино има своју културу, своје 
богове Диониса, Бахуса, своје витезове, 
филозофију... Бела Хамваш, мађарски писац, 
написао је књигу „Филозофија вина“, у којој 
каже:“На крају света остаће само њих двоје 
- Бог и вино!“. 

Вино је текло, вино је рекло:“Пијте ме, 
пијте, јунаци моји, мене ће бити, вас бити 
неће, али увек ће бити оног ко ће мене пити!“

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

У месту се налази 
седиште Друштва 
за одводњавање 
Старе Брзаве, затим 
кредитна задруга и 
парни млин Пала 
Данијела, старијег. 

Општини припадају Старолечки 
Унутрашњи мајур и палмајур 
(раније Маламеђа) Тренутно у 
општини највише поседа имају Пал 
Данијел старији, Пал Данијел млађи 
и Бела Ботка (подаци из 1911. 
године)“. 

Српска војска је 1918. ушла у 
Лец који је годину дана касније 
припојен Торонталско -тамишкој 
жупанији, када и мења име у Стари 
Лец.

Тада је извршено систематско 
насељавање. Магистар Лазар 
Лазаревић у Географској 
монографији општине Пландиште 
написао је да је „реч о премештању 
једног дела становништва из 
планинских региона, са високом 
популацијом,  малим површинама 
зиратног земљишта у низијске 
регионе са малом популацијом и 
обимним обрадивим површинама. 
Објекти колонизације су били 
многи велики поседи у власништву 
земљишне аристокрације страног, 
али и домаћег порекла. У Старом 
Лецу извршена је колонизација 
аграрном реформом и на поседу 
Пала Данијела и Ботке Беле 
населило се 38 породица 
добровољаца. Године 1921. ово 
насеље је имало 1011 становника 
и то највише Мађара 426, па 

Немаца 290, Срба 138, Словака 29, 
и осталих Словена 97. “Податке је 
прикупила већ поменута госпођа 
Смиља Коцкар, рођена Обрадовић, 
пореклом из Старог Леца. 

Године 1924. Стари Лец је 
припојен вршачком срезу исте 
жупаније.

Први телефон у овом насељу је 
зазвонио 1920. године. Следећа 
аграрна реформа и колонизација 
извршена је након Другог 

светског рата. Материјалну основу  
колонизације представљала 
су напуштена немачка имања. 
Колонизовани су заслужни борци 
и осиромашени сељаци. У Стари 
Лец из Македоније из општине 
Охрид 1947. године досељено је 17 

породица. 
Стари Лец је највећи био 1953. 

године када  је насеље бројало 
1463 становника. По попису из 
1991. године Лец је имао 1031 
становника. По последњем попису 
2002. године у овом насељу живи 
1094, највише Срба 791, па Мађара 
159, Македонаца и Хрвата по 20 
и остали. Просечна старост је 
48,5 година  што га чини готово 
најстаријим у општини.

Стари Лец електричну струју 
добија 1962. године по подацима 
из књиге „Панчево од  светлости до 
таме“, аутора Витомира Сударског.

У насељу постоји католичка 
црква од 1989. године и Српска 
православна црква посвећена 

Светом Преображењу Господњем 
саграђена је 1997. године када је 
и освештана. Цркву је пројектовао 
архитекта Пеђа Ристић из 
Зрењанина. Грађена је у српско-
византијском стилу са одвојеним 
звоником. Димензије цркве су: 
дужина 11,50 м, ширина 6,11, апсиде 
су 2,4 м широке у најистуренијем 
делу.

 Црква је прво била пројктована 
као капела, касније су направљене 
измене које је урадио архитекта 
Влада Петровић из Вршца. Исти 
архитекта је пројектовао звоник и 
уличну ограду.

Иконостас је урађен од храстовог 
дрвета. Иконе на иконостасу 
урадио је академски сликар Васа 
Милекић, родом из Старог Леца.

Насеље се налази у северном 
делу општине на железничкој прузи 
Зрењанин-Вршац. На удаљености 
од 1 км, западно од насеља пролази 
државни пут на истој релацији . 
Од седишта општине удаљено је 
праволинијски 12 км, а асвалтним 
путем 20 км. Надморска висина је 
77 м. 

Атар има облик неправилног 
трапеза, на северу се граничи са 
Брзавом, на западу и југу са атаром 
Хајдучице и на истоку са атаром 
Дужина. Највећа дужина атара је 10 
км, а ширина 6 км.

Правац пружања  насеља је 
северозапад - југоисток, дужина је 
1100 м, а највећа ширина око 700 м. 
Постоји 6 уздужних и 6 попречних 
улица које се секу под правим 
углом.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (45)
СТАРИ ЛЕЦ(2) - ЛУАС - ЛЕЋ - БАРАЧ ХАЗА - О ЛЕЦ

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

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

Нова, 67. седница Општинског већа 
општине Пландиште одржана је у 
среду, 7. марта. На дневном реду било 
је 11 тачака. 

После усвајања записника са 65. и 
66. седнице, већници су утврђивали 
Предлог Програма отуђења 
грађевинског земљишта у јавној 
својини Општине Пландиште за 
2018. годину а након тога и Предлог 
Програма коришћења средстава 
од наплате накнаде за коришћење 
минералних сировина на подручју 
општине Пландиште за 2018. годину. 

На дневном реду било је и 
Утврђивање Предлога Решења 
о давању сагласности на Статут 
Предшколске установе „Срећно 
детињство“ Пландиште, Предлог 
Решења о финансирању и 
суфинансирању програма и пројеката 

од јавног интереса која реализују 
организације цивилног друштва на 

подручју општине Пландиште за 
2018. годину и Предлог Решења о 

додели средстава црквама и верским 
заједницама у општини Пландиште за 
2018. годину. 

Већници су разматрали и Предлог 
Закључка о усвајању Прве измене 
Плана јавних набавки за 2018. годину, 
Предлог Извештаја о коришћењу 
средстава буџетског фонда у 2017. 
години – средства остварена  по 
основу накнаде из члана 85. и 87. 
Закона о заштити животне средине 
и Предлог Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за 
финансирање програма и планова 
заштите животне средине на 
територији општине Пландиште за 
2018.годину. 

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

ОДРЖАНА 67. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
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Бесповратна средства из буџета Града 
Вршца додељиваће се за реализацију 
програма и пројеката, односно израду 
пројектно-техничке документације 
за активности у границама ресора 
заштите животне средине. Mаксималан  
износ који се може доделити  по једном 
пројекту опредељује се у висини до  
80.000,00 динара.

Приоритет у 2018. години имаће 
програми/пројекти који доприносе 
развоју и унапређењу заштите животне 
средине у Граду Вршцу кроз  пројектне 
и програмске  области:

-градитељство,
-спровођење активности у области 

заштите природних вредности,
-очувања и унапређења 

биодиверзитета,
- активности усмерене на унапређење 

животне средине и
-програме  едукације  и  подизања  

свести  јавности  на  територији  Града 
Вршца.

Приликом одређивања висине 
дотације примењиваће се следећи 
критеријуми:

• нова и креативна решења проблема 
у области градитељства (посебно кроз 
остварење енергетске ефикасности 
и употребу алтернативних извора 
енергије) а у функцији заштите животне 
средине;

• програми и пројекти којима ће 
се конкурисати код других извора 
финансирања, a

  у делу обавезног учешћа подносиоца 
захтева; 

• висина сопственог учешћа у 
реализацији пројекта/ програма;

• значај утицаја на заштиту животне 
средине, а у складу са Локалним 
еколошким акционим планом Града 
Вршца;

  • број учесника носиоца пројекта; 
• програми и пројекти којима се врши 

едукација становништва из области 
заштите животне средине;

• дугорочни утицај и одрживост 
постигнутих циљева  након завршетка 
финансијске подршке;

О п ш т и   у с л о в и   к о н к у р с а

Право учешћа на Конкурсу имају 
искључиво:

-удружења грађана,
-струковне организације,
- савези из домена заштите животне 

средине и екологије. 
Апликанти морају бити регистровани 

на територији Града Вршца, односно 
морају имати седиште или огранак и 
да делују на подручју Града Вршца као 
градске, међуградске или републичке 
организације.

Подносилац апликације може 
поднети само један пројекат односно 
програм у овом позиву.

1.       Пријава на Конкурс подноси се на 
обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације, и може се преузети са 
сајта Града Вршца  www.vrsac.org.rs  или 
на писарници Градске управе у Вршцу, 
Трг победе 1.

2.         Уз пријаву се подноси и следећа 
обавезна пратећа документација:

а)       копија регистрације подносиоца 
- корисника средстава код надлежног 
органа са описом и шифром делатности 
за коју је подносилац-корисник 
средстава регистрован;

б)       основни подаци o подносиоцу 
-кориснику средстава;

в)   детаљан опис пројекта или 
програма са детаљним описом сваке 
апропријације и финансијском 
конструкцијом - опис, методе и начин 
реализације, план и врсте активности, 
корисници обухваћени пројектом и 
друго (приложити опис највише на 2 
странице). Уз детаљан опис могуће 
је приложити публикације, други 
штампани материјал, као и аудио, 
видео, дигитални и други материјал о 
пројекту или подносиоцу);

г)      Oпис пројекта или програма са 
детаљним описом сваке апропријације 
и финансијском конструкцијом којима 
ће подносилац захтева конкурисати 
код других извора финансирања;

д)   Извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета Града Вршца за 2017. 
године као и извештај о реализацији 
барем једног пројекта за оне који први 
пут конкуришу за средства.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе 
се у року од 8 дана од дана објавњивања 
Конкурса на сајту Града Bршца, то јест 
закључно са  17.03.2018. године до 12 
часова, на шалтер писарнице Града 
Вршца или се достављају поштом на 
адресу: Град Вршац, Трг победе 1, 26300 
Вршац, са назнаком за «Јавни конкурс за 
суфинансирање програма и пројеката   
из области   заштите   животне средине 
на територији града Вршца у 2018. 
години». 

(Контакт особа Милош Васић, телефон 

013/ 800-592). 
Конкурсна документација се не 

враћа.

4. Пријаве које се доставе након 
наведеног рока, или са непотпуном 
документацијом, или пријаве послате 
факсом или електронском поштом, 
непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је 
Град Вршац (раније Општина Вршац)  
претходних година доделила средства 
за суфинансирање пројеката, а који 
нису поднели извештај о њиховој 
реализацији, неће бити разматране.

 
5. Поступак за доделу средстава води 

Комисија за спровођење конкурса за 
расподелу буџетских средстава  за рад 
и суфинансирање удружења грађана из 
области заштите животне средине, која 
у року од 30 дана од дана закључења 
Јавног конкурса, доставља предлог за 
расподелу средстава Градоначелнику 
Града Вршца.

6. Градоначелник доноси решење о 
додели средстава опредељених Јавним 
конкурсом за 2018. годину, у року од 8 
дана од дана пријема документације од 
стране Комисије.

7. Решење о додели средстава 
објављује се у средствима јавног 
информисања, на званичном сајту 
Града Вршца и у «Службеном листу 
Града Вршца».

8. На основу решења о додели 
средстава, Градоначелник закључује 
уговор са корисником средстава којим 
ће се регулисати међусобна права и 
обавезе, након чега се Градска управа, 
у складу са закљученим уговором, 
врши уплату конкурсом додељених 
средстава.

9. Комисија задржава право да од 
подносиоца пријаве, ако се за тим укаже 
потреба, захтева додатну документацију 
и информације или да изврши контролу 
на лицу места, односно захтева додатни 
доказ о испуњавању услова.

Јавни конкурс биће објављен на сајту 
Града Вршца и у локалним штампаним 
медијима «Вршачка кула» и «Вршчке 
вести».

 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Драгана Митровић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, 
организација  и савеза из буџета Општине („Службени лист Општине Вршац“, бр. 4/2014 и „Службени лист Града Вршца“ број 1/2017), Градско веће 
Града Вршца, дана __  2018. године,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката и програма из области заштите животне средине 

на територији  града Вршца у 2018. години, у укупном износу од 500.000,00 дин.
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Ваш нови роман „Салон мртвих 
принцеза“ писан је псеудо - 
документарном техником; наратор 
је београдски археолог који случајно 
долази у посед рукописа тројице 
пацијената лечених од посттрауматског 
стреса, након повратка из ратова 
деведесетих година. Који је био основни 
мотив за употребу технике пронађеног 
рукописа? 

- Техника је, као што јој и име каже, 
пука техника. Тако се ја односим према 
техничким питањима. Из почетка одговора 
да се наслутити да нисам баш неки човек 
технике; истина. У Салону мртвих принцеза 
та техника ми је, међутим, омогућила да 
сва тројица мојих јунака проговоре својим 
гласом, у првом лицу, да им задржим 
језик, особени стил и специфичан начин 
на који су се, сва тројица, одлучила да 
зароне у каљугу историјског тока који је 
уништио земљу која им је, свима нама па 
и њима тројици, била дом, и то, рекао бих, 

сасвим солидан дом. Њихов избор је, на 
први поглед, парадоксалан. Али, зар и 
свакодневица почесто није парадоксална? 
Зар и доживљаји о којима, током боравка 
у азилу мојих јунака, стижу гласови у 
писмима, нису увелико луђи од доживљаја 
декларисаних „лудака“? То је загонетност 
„обичног“ живота коју је на најдубљи 
начин у својим књигама фиксирао Фјодор 
Достојевски. 

Ваши јунаци су обични људи 
чији се животи неповратно мењају 
након повратка из рата и чланства у 
паравојним формацијама? 

- Врло је важно било да то буду обични 
људи, у тој се „обичности“ крије основна 
порука ове књиге. Јер, рачунам нешто, на 
овом свету постоји... колико? десет одсто, 
можда и мање изворно злих људи. Са њима 
овај свет излази на крај, то је природно 
стање, то је онај однос у савани између 
месоједа и биљоједа, који ова планета 
трпи, у ком модусу функционише. Баланс 
се, међутим, драстично мења када из неког 
разлога и добри људи подивљају. Тада свет 
то не може да издржи. Једна од таквих 
прилика када обични и добри подивљају је 
– рат. И то је највећа трагедија света. 

Познати сте као велики познавалац 
Београда. Да ли је случајно што су сва три 
главна јунака „Салона мртвих принцеза“ 
Београђани? 

- Београд је у свим мојим текстовима, 
и када су то романи и када су у питању 
телевизијски есеји, парадигма великог 
лонца у ком дозревају људске судбине. 
Београд, са својом величанственом 
историјом и тим необјашњивим 
константним уздизањем из пепела које је 
његов неизбрисив знак кроз време, је моја 
огледна реторта људских судбина и њихове 
суочености са историјом. На крају, ја тај 
менталитет познајем најбоље. Београд је, 
наиме, мој завичај. Ту притом није важно 
што сам рођен ту; човек може да се роди 
и у авиону. Ја сам Београд одабрао за свој 
завичај, и свој свет. 

Сви јунаци ваше књиге приповедају 
у првом лицу. Чија је психологија за вас 
као аутора била највећи изазов? 

- Тај сликар, пропали студент Права и 
радник у фабрици меса, Сава, био је мој 
најтежи залогај: његова пропуштена љубав 
за коју нема објашњења, његов бунт против 
родитеља, његов бунт против оних који му 
краду слику и на крају тај очајнички одлазак 
на фронт... е, то је већ требало укомпоновати 

у хуману целину која, на уметничком 
плану, има своју логику и онда када, на 
свакодневном плану, та логика неповратно 
измиче. И даље, наиме, патим што Сава није 
остао са својом Данком, ако ме разумете. 
Па макар и у завејаном предграђу Загреба. 
Па макар и тамо. Али ни остала двојица, 
Арсен са својом Аугустом изгубљеном у 
лавиринту Венеције која тоне, ни Тома са 
својим уклетим братом близанцем коме 
се траг губи у првим ратним сукобима... 
не заостају са доприносом том синопсису 
свеопштег губитка који сам хтео овде да 
изложим. 

Роман је настајао током двадесетак 
година. Да ли се и у ком правцу током тог 
времена мењала његова концепција? 

- Наравно да се мењала, зато је стварање 
тако дуго и трајало. Ако бих се пресабирао, 
онда је то укратко било овако: негде 1997. 
сам написао причу „Друиди“ са намером 
да она буде прва у низу оних којима бих 
опевао вредности некадашњег заједничког 
живота у оквиру јединствене државе, коју 
су неки од нас доживљавали као своју, од 
Вардара до Триглава, а неки, пак, и нису, што 
ћемо сазнати касније. Потом сам написао 
још једну, сасвим изоловану причу, „Кључ 
у руке“, подстакнут тадашњим нарастањем 
безакоња деведесетих, причу која на 
кафкијански начин описује одузимање 
стана једном тада неименованом јунаку. И 
тада је почело: неки тихи глас у глави ми је 
јављао да су те приче некако повезане... и 
то је била прва идеја о повезивању прича у 
једну романескну целину. Тада је отприлике 
настала и прича „Ко је уопште одакле“, која 
сада отвара „Салон мртвих принцеза“, и која 
је имала само ту раван у којој се, на много 
мањем формату, три повратника из ратова, 

у азилу за лечење посттрауматског стресног 
синдрома, пресабирају. Онда је та прича 
добила своје флешбек пасаже из ратног 
доба. И онда се почела да кристализује идеја 
о другим причама које треба да употпуне 
тај мозаик, налик Мендељејевљевом 
периодном систему елемената у коме је 
његов творац оставио празна поља за 
елементе које није могао да спозна али за 
које је, пратећи логику система који му се 
објавио у глави, знао да ће једног дана бити 
откривени. Ја сам имао мало више среће од 
великог руског хемичара: ја сам успео сам 
да довршим свој систем, и да му дам име 
„Салон мртвих принцеза“. То довршавање 
система трајало је двадесет година. Али не 
жалим за временом, јер иначе не сматрам 
да сам ја тај који, својом продукцијом, 
треба да вуче српску књижевност у бољу 
будућност. Довољно је већ таквих. 

Ратови у којима се распала 
Југославија и њихове последице и 
даље су врло присутна тема у домаћој 
(и регионалној) књижевности. Да ли је 
реч о очигледној, па и неизбежној теми, 
некој врсти „књижевне терапије“ или 
нечем трећем? 

- Не знам колико је тема присутна, 
не читам довољно домаће прозе да бих 
знао. Али сасвим ми је разумљиво да се 
сви ми лечимо: од тегобе живљења, од 
пропуштених љубави, од живота као таквог. 
Мени је ово одисејско писање требало да 
одговори на питање како је било могуће 
да припадници моје генерације, генерације 
која је од једне лепе земље убрала њене 
најлепше плодове, буду први у редовима 
оних који ће ту земљу, кад је ђаво дошао по 
своје, растурити у парампарчад. Ја то нисам 
могао да схватим, и зато сам, стављајући 
моје јунаке у свакакве ситуације, повезујући 
њихов ранији живот са ратним епизодама, 
успостављао везе које би ту енигму можда, 
понављам: можда могле да објасне. На 
крају крајева, то је исти поступак којим 
сам се послужио и у претходном роману, 
„Ђавољем колосеку“, где се такође, 
ратном вихору у којем се дроби једна 
љубавна веза на релацији Загреб-Београд, 
супротстављају слике срећнијег живота из 
прошлости. Не можемо знати коначни цех 
нашег тегобног рачуна док тачно не знамо 
шта је то што смо неповратно жртвовали. Ја 
у својим књигама покушавам да успоставим 
тај рачун. 

Т.С. 

БОЈАН БОСИЉЧИЋ 

СИНОПСИС СВЕОПШТЕГ ГУБИТКА 
РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Београд, са својом 
величанственом историјом 

и тим необјашњивим 
константним уздизањем 
из пепела које је његов 
неизбрисив знак кроз 
време, је моја огледна 

реторта људских судбина 
и њихове суочености са 

историјом“ 

Нови роман Бојана Босиљчића 
„Салон мртвих принцеза“ почиње 
када неименовани београдски 
археолог игром случаја 
проналази рукописе тројице 
мушкараца који су у болници, на 
наговор психијатра, записивали 
своја сећања ради лечења од 
посттрауматског стресног 
поремећаја након учешћа у 
ратовима деведесетих. Између 
кошмарних успомена из рата 
и сећања на Загреб и Венецију, 
јадранске плаже и љубав из бољих 
времена, рађа се прича која, по 
ауторовим речима, треба да 
утврди „шта смо све жртвовали 
и колики је коначни цех нашег 
тегобног рачуна“. 

Бојан Босиљчић је аутор 
романа „Узалудни“ (1992) и 
„Ђавољи колосек“ (1995), приче 
„Мораш ме једном опет овде 
довести“ (1993) и путописа 
„Мажореткиње не газе стројеви 
корак“ (2006). За Телевизију 
Београд је радио ауторску 
серију „Разголићени град“ (1997–
1998), и телевизијске филмове 
„Врелина ђавола у Београду: 
Чарлс Буковски“ (1994) и „Душан“ 
(1998). Босиљчићеви телевизијски 
филмови учествовали су 
на значајним европским 
фестивалима. 

„Не можемо знати 
коначни цех нашег 

тегобног рачуна 
док тачно не знамо 

шта је то што 
смо неповратно 

жртвовали“ 
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Културни центар Вршац 
вечерас (у петак 9. марта) 
почиње са емитовањем 
документарних филмова 
вршачког редитеља Ђуре 
Мрђе. У првом циклусу биће 
емитована четири филма, а 
први од њих је документарац 
„Баба Анујка“ који ће бити 
приказан вечерас са почетком 
од 18 часова. 

Филм „Баба Анујка“ говори 
о чувеној тровачици из 
Владимировца која је у својој 
дугој „каријери“ отровала више 
од две стотине људи. 

- До интригантне приче 
о Баба Анујки дошао сам 
захваљујући Душану Белчи и 
његовој књизи „Сентиментално 
путовање кроз јужни Банат“. 
Велика ми је жеља да круна 
целе те приче једног дана буде 
и играни филм – рекао је Мрђа. 

Након пројекције у 
Културном центру, о филму 
и чувеној тровачици којом је 
филм инспирисан, говориће 
вршачки књижевник Душан 
Белча, професор др Шимон 
Ђармати и аутор филма Ђура 
Мрђа. 

У оквиру првог циклуса 

биће приказани и Мрђини 
документарци о вршачким 
великанима: Паји Јовановићу, 
Бори Костићу и Васку Попи, а 
термини ових пројекција биће 
накнадно саопштени. 

Вршчанин Ђура Мрђа је 
више од 35 година активан 
на пољу телевизије, филма и 
позоришта. Био је дугогодишњи 
главни и одговорни уредник 

документарног и драмског 
програма на РТ Војводине и 
веома плодан тв аутор на РТС-у 
у периоду од 1985. до 2005. 
године када је учествовао 
у реализацији преко две 
хиљаде телевизијских емисија 
различитих жанрова. Добитник 
је више награда на домаћим и 
страним фестивалима. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ ПРЕДСТАВЉА

ЦИКЛУС ДОКУМЕНТАРАЦА 
ЂУРЕ МРЂЕ  

Позоришна представа „Лепотица Линејна“ 
гостује у Вршцу у Народном позоришту „Стерија“ у 
четвртак 15. марта од 20 часова. 

Представу, у копродукцији Крушевачког 
народног позоришта и агенције „Арт тема“, 
адаптирао је и режирао Милош Јагодић. 

Према речима аутора представе, сјајан текст 

Мартина Макдоне је актуелан, реалан и упечатљив 
и говори о породичном насиљу, личним слободама 
и изборима уз глумачке бравуре Љиљане 
Стјепановић, Јелене Стајковац, Дејана Тончића и 
Николе Ракића. Аутор музике за представу као и 
сонга „Реквијем“ је Милан Ђурђевић. 

ГОСТОВАЊЕ КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА И „АРТ ТЕМЕ“ У ВРШЦУ 

„ЛЕПОТИЦА ЛИНЕЈНА“ У НП „СТЕРИЈА“ 



ПЕТАК • 9. март 2018.ВРШАЧКА КУЛА12 ФОТОРЕПОРТАЖА

УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ:

ЛЕГЕНДЕ О ПОСТАНКУ МАНАСТИРА Источно од Вршца, на око 10 км, 
налази се манастир Месић, један од 
најстаријих манастира у Јужном 
Банату. Удружење љубитеља 
старина “Феликс Милекер” и 
“Вршачка кула” у овом и наредном 
броју доносе причу о једној од 
најзначајнијих знаменитости 
Вршца и о малопознатим 
легендама о њеном настанку. 
Материјал је припремио и обрадио 
господин Тамаш Фодор.

 Време постанка манастира 
Месић није поуздано утврђено. 
Постоји неколико претпоставки 
које се ослањају на традицију 
или на касније белешке, али се ни 
једна од њих не може прихватити 
са сигурношћу. Најстарија 
је легенда свакако она која 
постанак манастира Месића 
везује за почетак XI века. По њој су 
мисионари хришћанства основали 
манастир у Горњој Угарској у 
време Ћирила и Методија. Касније, 
протерани за владе угарског краља 
Стевана I (997—1038) из Горње 
Угарске православни калуђери 
настанили су се у Доњој Угарској и 
ту основали нов манастир.

По другој легенди овај манастир 
основао је хилендарски монах 
Арсеније Богдановић, ученик 
Савин, године 1225. Уз један попис 
манастира Месића из 1771. др 
Радослав Грујић нашао је белешку 
по којој је манастир подигнут у 
XV веку за време српских деспота 
Стефана, Максима и Јована. 
По И. Зеремском манастир је 
могао подићи само деспот Јован, 
последњи српски владар из 
династије Бранковића (1493—1502). 
Није вероватно да су Бранковићи 
по угледу на старе српске владаре 
обнављали или оснивали нове 
манастире. Сем Месића за њихово 
име везује се и постанак других 
манастира у овом делу Баната: св. 
Ђурађ, Шемљуг, Партош и др.

Ако се узме у обзир да су у ове 
крајеве дошли Турци и да је, према 
писаним подацима, 1660. у њиховом 
ропству манастир имао велико 
братство, онда претпоставка 
да је манастир постојао и раније 
постаје вероватнијом, јер Турци 
нису могли дозволити да се унутар 
њихове државе дижу манастири, 
који су у то време имали поред 
верског и политички значај. 
Познато је такође у коликој мери 
је опала грађевинска делатност у 
Србији доласком Турака.
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ:

ЛЕГЕНДЕ О ПОСТАНКУ МАНАСТИРА 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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9. 15. МАРТАМАРТА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем стан 55m2, ул. Феликса 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем спратну кућу на 

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-
52-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кожну женску 
јакну, женске кожне чизме 
2 пара, лисичје крзно, 

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. 013/837-631- и 
064/280-58-62.

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

Кућа, хитно, изузетно 
повољно, ул. Кајмакчаланска, 
10 мин до центра. Стамбени део 
77 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 062-28-55-27

Купујем два ланца 
пољопривредног земљишта у КО 
Вршац за вечито. Понуду слати на 
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-
24-75.

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 063/18-25-995.

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. 063/42-00-
17.

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

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

Издаје се празнане 
намештена  кућа од 120 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. 064/35-12-026.

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

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

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. 831-579.

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају спратна кућа  у 
Вршцу, површине 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: 062/883-7304

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.

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. 063/730-60-41.

Продајем трособан стау од 
75 m² у центру Новог Сада, код 
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.

Кућа за продају у Војводе 
Книћанина 24, плац 8 ари са 
комплетном инфраструктуром. 
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.

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

Продајем стан од 110m² на 
два нивоа на Војничком тргу, 
комбиновни петокрилни орман са 
4 фиоке, тросед на развлачење, тв 
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан. 
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.

Продајем гарсоњеру 35 m² у 
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-57-
85.

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

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. 064/390-62-
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 

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

Тел: 064/598-3898

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

Продаје се локал 
површине 30 м2 у улици 
Немањина 3. Информације 
на телефон: 013/805 117. 
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палме саксијске 10 и 15 
година старе. Тел. 837-631 и 
064//280-58-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем бојлер 10 л, 
фриз стојећи, веш машину, 
тепихе, бицикле, кауч, 
Симпо гарнитуру, врата  
унутрашња, дечји џип, 

крзнену бунду, патике кожне 
мушке бр.43 два пара, фиксни 
телефон 3 ком. исправна и кауч. 
Тел. 064/168-58-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Косим и крчим траву 

тримером. Тел. 064/19-55-
269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П р о д а ј е м 
брзомонтирајуће металне 
реамовске скеле. Тел. 
061/31-10-734

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

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

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

Продајем повољно зидну 
плинску грејалицу, плинску 
пећ Темпо 4, плински бојлер, 
сто за дневну собу(дрвени), 

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
гаражна врата, дечији 
бицикл, тврда носиљка за 
бебу, музичка љуљашка 
за бебу (до 6 месеци) на  
батерије, седиште за кола 
за бебу (до 6 месеци). Тел. 
063/356-776.

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

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

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

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

Дајем часове енглеског 
језика основцима и 
с р е д њ о ш к о л ц и м а . 
Повољно. Тел. 069/62-66-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају бутан боца 
од 10 л. пуна, цена 30 еура, 
женски бицикл марке 
„Партизан“, црвени, канте 
емајлиране за маст од 
50 и 30 литара црвене, 

бебифон, пеглу за косу.  Тел. 
065/80-31-606.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Продајем зидну панел 
грејалицу на струју. Цена 
3.000,00. тел. 060/740-12-10.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ланчија- ТЕМА, дизел, 
исправна у возном стању, 
није регистрована. Тел. 
060/74-012-10.

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

Тел. 064/598-3898
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НОВА АЛПИНИСТИЧКА ПУСТОЛОВИНА ВИСОКОГОРЦА ДРАГАНА БОГДАНОВИЋА

НА АКОНКАГВИ - НАЈВИШЕМ ВРХУ 
ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

Вршчанин Драган Богдановић, 
високогорац, био је учесник још једне 
међународне експедиције која га је одвела 
на највиши врх Јужне Америке - Аконкагву 
(6.962 м), на Андима у Аргентини. 

-Ово ми је трећи пут како сам учествовао 
у освајању Аконкагве, овај пут сам успео 
да изађем на врх, каже Богдановић, не 
кријући задовољство. Експедиција је имала 
6 чланова, вођа је био Зоран Павловић, а 
трајала је од 20. јануара до 23. фебруара. 
Кренули смо авионом из Београда, преко 
Париза, до Буенос Аиреса, а одатле 
аутобусом за Мендозу. Ноћно путовање од 
1.000 км трајало је 15 сати. У Мендози смо 
набавили дозволе за пењање до врха и 
улазак у национални парк, купили опрему, 
храну, гас за наредних 13 дана колико 
ћемо провести у планини. Сутрадан смо 
кренули за Пенитентес (2.600 м), у хотелу смо 
препаковали опрему која иде у базни камп 
са мулама, а ми смо, са ранчевима, џиповима 
пошли ујутро у 9 и 30 сати у Хорконес (2.950 
м). Ушли смо у Национални парк Аконкагва и 
почели да пешачимо. Било је лепо, сунчано 
време, и за 3 и по сата хода стигли смо до 
кампа Конфуленсија (3.300 м). 

Остатак дана искористили су да се 
одморе у великом шатору, спреме ручак 
и вечеру на примусима. Сутрадан ујутро 
пошли су на прву аклиматизацију - за 3 сата 
хода успели су се до 4.000 м надморске 
висине, а Аконкагва, највиши врх Јужне 
Америке, био је све ближи. 

-Сутрадан смо наставили пешачење дуго 
18 км долином Хорконес ка базном кампу 
Плаза де Мулас (4.200 м) и после тешких 
9 сати хода, стигли до кампа, наставља 
Богдановић. Подигли смо шаторе и одмарали 
смо се и следећег дана, а ишли смо и код 
лекара на контролу притиска, сатурације 
и плућа. Наредног дана крећемо на другу 
аклиматизацију до Ниро де Кондорес (5.300 
м). Портери (носачи) су нам изнели шаторе 
и дерезе. У 8 сати смо почели да се пењемо 
ка висинском кампу Нидо. Било је сунчано са 
све јачим ветром. Са Нида смо се вратили у 
камп Плаза де Мулас. Успон је трајао 7 сати, 
а спуст 3. Сутрадан смо прешли исту стазу, 
носили смо вреће за спавање, подметаче и 
храну, па је било теже него претходног дана, 
тако да смо на Нидо стигли за 9 сати. Дувао 
је јак ветар. Ту смо преспавали и у 11 сати 
кренули на трећу, последњу аклиматизацију, 
попели смо се 300 метара висински и 
спустили до Плазе де Мулас. 

У том кампу су остали 2 и по дана чекајући 
лепо време за завршни успон. Потом крећу 
на Нидо де Кондорес (Орлово гнездо) са 
комплетном опремом потребном за успон. 

-Изашли смо за 8 сати уз јак ветар, 
преспавали и наставили успон до кампа 
Берлин (5.900 м), за 3,5 сати, прича 
Богдановић. Настављамо ка последњем 
висинском кампу Колера (5.970 м). Ту смо 
преспавали у шаторима, а онда је дошао 
дан за који смо се месецима припремали 
- завршни успон на највиши врх Јужне 
Америке, 6.926 м. Тог 13. фебруара пошли 
смо у 3 сата ноћу. Било је -15 степени, дувао 
је слаб ветар. На ципеле смо одмах ставили 
дерезе, чеоне лампе на главе и пошли у 

колони један по један на завршни успон. 
После пар сати хода, осетио сам да ми се 
смрзавају прсти на рукама и ногама. Срећа 
па је, после изласка сунца, било топлије. Како 
смо се ближили врху, било је све топлије. 
Овако топло време на Аконкагви ни у сну 
не бих очекивао! Обично је температура у 
минусу од 20, 25, па и 30 степени. 

На врх су стигли за 12 сати хода и то сви 
чланови експедиције, без већих проблема. 
На врху је било много планинара из разних 
земаља света, а време сунчано са слабим 
ветром и температуром око нуле.

-Сви смо били срећни што смо успели 

да испењемо врх Аконкавгу, каже врло 
уверљиво вршачки високогорац. Сликали 
смо се, уживали у лепоти и погледу на 
околне врхове, више од 6.000 м. Био је то 
незабораван доживљај, у исто време и 
невероватан, јер је време било тако лепо да 
нам нису биле потребне ни рукавице. Остали 
смо око 45 минута на врху и полако кренули 
да се спуштамо ка кампу Колера. Спуст је био 
тежак. Били смо уморни од успона. 

Спуст је настављен до базног кампа 
Плаза де Мулас, ту су опрему предали 
носачима и мулама, а чланови експедиције 
наставили пешице 26 км и за 7,5 сати стигли 
до Хорконеса. Путовање настављају џипом 
до Пенитентеса, па до Мендозе и још 1.000 
км и 16 сати вожње до Буенос Аиреса где 
остају 4 дана пре повратка у Београд. 

- Срећан сам што сам освојио 
Аконкагву, остварио свој сан и што нисам 
разочарао ни људе којии су веровали у мене, 
моје спонзоре, каже Богдановић. Много су ми 
помогли Вила „Брег“, Град Вршац, ЈКП „Други 
октобар“ и СТР „Јадранка“. Волео бих да буду 

уз мене и помогну ми да кренем у освајање 
најтежег и најопаснијег врха за пењање 
у Европи - Матерхорна. Жеља ми је да у 
Вршцу оснујем Музеј планинарства где би 
били изложени не само моји, већ и трофеји 
свих вршачких алпиниста и вискогораца 
са наших експедиција и освајања највиших 
врхова широм света. Музеј планинарства 
био би још једна атрактивна тачка на богатој 
тирустичкој мапи Града Вршца. Верујем да ће 
ми се у реализацији ове идеје придружити 
и Град и Вршчани, али и више инстанце, 
Република и Покрајина.

Драган Богдановић је члан Планинарског 
друштва „Вршачка кула“. Сви љубитељи 
алпинизма, сви заинтересовани за 
Драганове доживљаје, бројне фотографије 
са експедиција и освајања највиших 
планинских врхова света, као и они који желе 
да му помогну да реализује неостварене 
снове, могу га потражити у Планинарском 
друштву. Високогорци су праве ризнице 
занимљивих и несвакидашњих прича, 
доживљаја са лепих, али и веома ризичних и 
опасних авантура.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Али пре тога Комора употреби другу 
лукавштину. Приликом мађистратске 
рестаурације, која се имала почетком ове године 
предузети, забрани комесар што ју је имао 
руководити, асесор администрације Гец, да се 
оба шефа мађистрата, Спајић и Хидвеги, поново 
несму бирати, бајаги што су силном путовању 
не могу звање своје тачно да оправдају. На овај 
начин хтело се је ослободити вођа општине, али 
их она изабере за сенаторе. 1).

На жалост камерални чиновници ове периоде 
налазили су увек повода, да општину киње. 
Крахом банке априла месеца 1811. посрне и 
општинско газдинство. У пролеће 1816. мораде 
се завести ванредни прирез, да би се подмирио 
општински дефицит 2). 

Год. 1815. закључи мађистрат, поново послати 
у Беч П. Хидвегија, да ускори елибертирање. Али 
комесар економије Баселије, позивајући се на 
некадашње наредбе, заповеди да се посланик 
несме послати 3).

Две наредбе краљ. дворске коморе, издане 
почетком год. 1816, Вршац најљуће погоде. 
Прва обзнани свима општинама, да се вршачкој 
општини не издаје новчана позајмица, друга 
забрани вршачком становништву, да несме 
куповати ни продавати  непокретности, пре 
него што би то Комора сазнала и одобрила 4).

Овакве прилике морале су врло хрђаво 
утицати на грађане.

Кад се јошт у обзир узме, да је Вршац у ово 
време млого страдао од елемента, и да је у лето 
1816. остао иза олује тако рећи у рушевинама, 
морамо се доиста чудити јачини и енергији, 
којом се наши претци борили за своје одржање 
и напредак.

У лето 1816. хтеде општина опет два 
посланика послати у Беч и Будим, али јој се ово 
од стране там. кам.администрације све донде 
забрани, док се не изведе операт уцене и док 
пол. камерална комисија не одржи седницу 5).

Једва октобра месеца, понесавши са 
собом нужне списе, отпутује у Будим и Беч 
Петар Хидвеги, који је међутим постао вел. 
бележником, и сенатор Павле Ристић, и 
пробавивши тамо 11 месеци, рад им се крунише 
успехом.

Октобар 1817. год. уписан је златним словима 
у повесници вароши Вршца. 8. и 9. о.м. Вршац 
је имао срећу да у својој средини види цара и 
краља Фрању I, који га за слободну краљ. варош 
прогласи.

Већ крајем септембра поговарало се је, да ћа 
њ. величанства цар и светла царица Каролина 
Августа, наступивши 29. јулија пут по Галицији, 
Ердељу, Ј. Угарској и некадашњој В. Крајини 
- Вршац походити. Светла царица била је кћи 

баварског краља Максимилијана Јосифа, и 
ступила је у брак, као четврта жена Фрање I, год. 
1716. На све стране отпоче се спремати за што 
сјајнији дочек ових високих гостију. Састави се 
бандерија, која се је  сваки дан на пољани са 
неколико каруца упражњавала, како ће госте 
дочекати. И грађанска милица удвостручи 
веџбу. У месту се, између осталог, подигну два 
славолука, један већи између р.к.пар.дома и 
берњачкове куће и други мањи, пред управним 
звањем, на почетку школске улице.

5. октобра знало се је за извесно, да ће ови 
гости Вршац посетити. На брзу руку окрече се 
и уреде се одаје државних здања. И како се на 
два дана пре ове вести  берба отпочела, те се 
није могло наћи људи за роботу, то су овај посао 
свршили варошки пандури. Идућег дана, мада 
је киша пљуском падала, поседне силан свет 
главну улицу и пијацу, жељно очекујући високе 
госте.

Једва око 2 сата укажу се кола на крају 
белоцркванске улице, пошто су високи гости 
из Беле Цркве узели пут преко Црвене Цркве, 
Јасенова и Страже. У првим колима, са четири 
мркова, седео је цар и царица. За њима царев 
пратилац и командант Баната фцм. Барон Петар 
Дука. Затим силна кола цареве пратње. Уз пратњу 
свију звона „живео“ и „виват“, коме не беше 
краја, кретао се овај влак кроз белоцркванску 
улицу, поред р.к. цркве, кроз школску улицу 
управном звању, које се је налазило где је 
данашња Андрашијева променада. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (112)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Записник рестаурације од г. 1815.
2)Екон. седница од 24. априла 1816.

3)Екон. седница од 25. септембра 1815.
4)Екон. седница од 29. фебруара 1816.

5)Екон. седница од 2. септембра 1816.
6)Екон. седница од 25.јулија 1814.

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. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 798, 4. МАРТ  2011.

ПОГЛЕД КРОЗ ОБЈЕКТИВ
Велика галерија Културног центра Вршац била је тесна да прими 

све заинтресоване  Вршчане, љубитеље фотографије, у петак увече, 
25. фебруара када је отворена друга заједничка изложба радова 
чланова Фото клуба Вршац. Поставка садржи 29 штампаних и 138 
фотографија које су се пуштале преко велике плазме, а на овој другој 
колективној изложби вршачког Фото клуба своје умеће и оштро 
око представили су аутори: Јелена Горички, Далибор Радмановац, 
Владо Маринковић, Петар Слијепчевић, Дарко Секулић, Соња 
Марић, Зоран Милојковић, Ива Завишин, Борис Стефановић, Дарко 
Ружичић,  Југослав Павловић, Горан Киџин, Марко Вишацки, Зоран 
Аничић и Александар Аврамеску.

- Чланови Фото клуба оставили су блиц расвету на улазу у 
галерију Културног центра и тако овековечили сваког посетилаца  
који је дошао на отварање изложбе, Сваки од посетилаца могао је 
себе да види на видео биму који је био инсталиран у великој сали КЦ. 
Имамо занимљив и леп материјал за нову изложбу коју ћемо ускоро 
организовати, са задовољством каже Александар Авбрамеску, 
председник Фото клуба Вршац.

  

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 798, 4. МАРТ  2011.

ПЕТ УЗОРАКА, ПЕТ МЕДАЉА
Двадесетједногодишњи Вршчанин Данило Кораћ одлучио је да 

се посвети производњи вина, спреман да искористи знање стечено 
у клупи Пољопривредне школе Вршац, из које је изашао пре три 
године, али и да усваја нова сазнања и лагано продре у све тајне  
вештине и мајсторства производње квалитетне Бахусове капљице. 
Његов труд и упорност су уродили плодом и врло брзо донели 
права признања. Наиме, Данило је ове године, први пут учествовао 
на изложби вина и ракије која се традиционално организовала у 
пољопривредној школи Вршац, поводом светог Трифуна. Предао 
је пет узорака вина произведених у Подруму Столп, чији је Данило 
власник, три црвена и два бела и свако је награђено медаљом. За 
квалитет вина добио је једну златну и четири бронзане  медаље. 
„Злато“ је припало црвеном вину мерло које је у укупном пласману 
добило  и једну сребрну медаљу. Овом завидном броју признања  
треба додати и још једну „бронзу“ .

- Обрадовале су ме ове медаље, много ми значе, пресрећан сам 
јер то су прве награде које сам добио, каже Данило. Ово је прва 
сезона како производим вино. Отац и ја смо дошли на идеју да се 
и сами окушамо у производњи вина и тако смо почели пре само 
годину дана. За сада  откупљујем грожђе, али планирам и да засадим 
свој  виноград и тако заокружим производњу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Остварење „Облик воде” мексичког 
редитеља Гиљерма дел Тора 
награђено је Оскаром за најбољи 
филм, на спектакуларној церемонији 
која је ове недеље одржана у Долби 
театру у Лос Анђелесу. Мексички 
редитељ два пута се попео на подијум 
где су уручивани Оскари, јер је, после 
неколико номинација, најзад добио 
признање и за најбољу режију. 

„О овом моменту сам маштао као 
дечак у Мексику. Оскара посвећујем 
свим младим редитељима у целом 
свету који имају намеру да снимају 
филмове баш онако како они хоће”, 
рекао је мексички редитељ и додао 
да је попут многих других имигрант у 
Америку. 

Он је нагласио да је Америка његов 
дом, „у сваком смислу те речи”. „Облик 
воде” био је номинован у 13 категорија, 
а награђен је само у четири. Оскара 
за најбољу мушку улогу добио је Гери 
Олдман за остварење „Најмрачнији 
час” у којем је маестрално оживео 
Винстона Черчила. 

„Желео бих да се захвалим својој мајци 
која има 99 година и која је старија од 

Оскара. Мама, стави воду за чај, стижем, 
донећу Оскара”, рекао је Олдман и захвалио 
се Винстону Черчилу који му је „правио 
друштво” за време стварања улоге. 

Френсис Мекдермонд добила 
је Оскара за главну женску улогу у 
филму „Три билборда испред Ебинга 
у Мисурију”. Она је позвала све жене 
у сали да устану. „Има нас пуно у 
филмској индустрији у Америци, 
важно је да разговарамо међусобно 
јер имамо свашта да дамо тој 
индустрији”, рекла је Мекдермонд. 

Оскара за споредну мушку улогу 
добио је Сем Роквел у филму „Три 
билборда испред Ебинга у Мисурију”, 
а за најбољу женску споредну улогу 
Елисон Џени у филму „Ја, Тоња”. 
Првог Оскара за најбољи филм ван 
енглеског говорног подручја добио 
је Чиле, у остварењу Себастјана Лејла 
„Фантастична жена”. У том филму 
главну улогу игра трансродна особа. 

Једно од највећих изненађења 
на додели Оскара, догодило се у 

категорији документарни филм. 
Признање је припало остварењу 
„Икарус” које говори о наводном 
допинговању спортиста у Русији. 

Фаворити за ову награду били 
су Ферас Фајаду за остварење 
„Последњи човек у Алепу” и Ањес 
Варди за „Лица места”. Велика НБА 
кошаркашка звезда Коби Брајант 
награђен је за кратки анимирани 
филм „Драга кошарка”. 

Извор: Политика 

ОСКАРИ ДОДЕЉЕНИ ПО 90. ПУТ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

 

НАЈБОЉИ ФИЛМ 
„ОБЛИК ВОДЕ“ 

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 
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 
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Првенство Србије у савате боксу у 
дисциплини асаут савате за узраст пионира 
и кадета одржано је у  недељу 4. марта у 
Руми. На такмичењу је учествовало 120 
такмичара из 25 клубова а вршачки БК “Гард”  
је учествовао са 12 такмичара и освојио 10 
медаља: 1 златну, 3 сребрне и 6 бронзаних 
медаља.

 Прво место у конкуренцији пионирки, у 
категорији до 39 килограма освојила чланица 
Гарда Вања Станисављев. Вицешампионске 

титуле освојили су: Лазар Вукасиновић у 
конкуренцији кадета у категорији до 60 
килограма, Александар Бељин (кадети. -52 
кг) и Тамара Лазин (пионирке -36 кг).

Бронзане медаље изборили су: Андреј 
Петковић (млађи пионири -24 кг), Ален 
Лунгу (мл. кадет -33 кг), Дејан Живков 
(мл. кадет -48 кг), Милица Павловић (мл. 
кадеткиња -65 кг), Анђела Костадинов 
(мл. кадеткиња -65 кг) и Вук Павловић 
(кадет -65 кг).

БОКСЕРИ ВРШАЧКОГ ГАРДА УСПЕШНИ НА ПИОНИРСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

ВАЊА СТАНИСАВЉЕВ 
ПИОНИРСКА ПРВАКИЊА СРБИЈЕ

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: 
Спасић, Мартиновић (Лазаревац), стрелци: 
Јанковић 13, 22, Везмар 18, 31, 33, Борковић 25, 
Анђелковић 30, 31. минут за Форум, Аранитовић 
2, 13, 16, Анђелковић (аутогол) 19, Јевремов 26, 
Милићев 35. минут за САС, жути картон. Бихлер 
(Форум)

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, ВЕЗМАР, С. МИЛОВАЦ, 
ЈАНКОВИЋ, СТОЈКОВИЋ, Б. Миловац, Лукач, 
Радуловић, Борковић, Анђелковић, Бихлер, 
Јоксимовић , Н. Богдановић .

САС: ЈЕВРЕМОВ, ЖИВАНОВ, МИЛИЋЕВ, 
КУЛИЋ, АРАНИТОВИЋ, Животин, Шкорић, 
Мандић, Јевремов.

Играч утакмице: Милован Везмар
Вршчани су навикли своје симпатизере 

на узбудљиве мечеве са много преокрета и 
приредили су им нову голеаду у којој су освојили 
важне бодове. Зрењанинци су се, иако ослабљени, 
представили као веома уигран тим и апсолутно 
су доминирали у првом полувремену, нарочито у 
првих 16 минута када су захваљујући голгетерски 
надахнутом Аранитовићу успели да стекну предост 
од 3:0. Јанковић и капитен Везмар покренули су 
Вршчане у финишу првог дела игре, али је одличну 
игру у првих 20 минута САС крунисао преко 
изванредног Аранитовића, чији је шут, у покушају 
да га изблокира, у мрежу Форума скренуо домаћи 

играч Анђелковић.
Почетак другог полувремена припао је Форуму. 

Јанковић и Борковић су за пет минута донели 

резултатску равнотежу, Јевремов је за кратко 
вратио предност гостима (5:4), а онда је на сцену 
ступио Анђелковић, искупио се за постигнут 
аутогол и два пута затресао мрежу ривала за 
вођство Форума (6:5). Најбољи играч утакмице 
Везмар са два узастопна поготка практично је 
отклонио дилему по питању победника, а пораз 
гостију ублажио је Милићев пет минута пре краја. 
Шкорић је у самом финишу имао још једну прилику 
за САС, али је погодио стативу.

У наредном колу Форум гостује екипи 
Пожаревца.

ФУ ТС А Л
ФОРУМ ПОБЕДИО У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ

ПРЕОКРЕТ ВРШЧАНА У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
ФОРУМ – САС 8:6 (2:4)

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 14. КОЛО
Форум – САС     8 : 6
Сопот - Српска     4 : 7
Винтер спорт  - Викинг    6 : 1
Економист - Металац Колорадо   3 : 1
Пожаревац - Врање    3 : 3
Ивањица  - Пут-инжењеринг одложено

1.Ивањица  13      9  0  4  27
2.Врање   14      8  3  3  27
3.Винтер спорт  14      9  0  5  27
4.Пожаревац  14      7  2  5  23
5.Металац   14      7  2  5  23
6.Форум  14      7  2  5  23
7.Сопот   14      7  1  6  22
8.САС   14      7  1  6  22
9.Економист  14      7  0  7  21
10.Српска  14      5  2  7  17
11.Пут-инжењеринг 13  2  1  10   7
12.Викинг  14      1  0  13   3

Ефикасан: Милован Везмар, капитен Форума

Нови Сад је протеклог викеда био 
домаћин дрзавног првенства за сенио
ре.                                                 Наша  јуниорска  
репрезентативка  Тијана Јокић  блистала 
је на овогодишњем првенству. Она је у 
дублу  са Сабином  Шурјан освојила друго 
место  у сениорској конкуренцији. У финалу 
су изгубиле од Анете Максути и Викторие 
Тружински .

Тијана после овог првенства  у среду 6. 
марта са репрезентацијом Србије путује за 
Белорусију у Минск на Европско првенство  
до 21 године.

Некадашња играчица Вршца Анђелија 
Ратић, која тренутно игра у Шпанији, 
освојила је на државном првенству треће 
место у пару са Александром Савић.

НА ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ У ДУБЛУ ЗА СЕНИОРЕ

ТИЈАНА ЈОКИЋ   
ВИЦЕПРВАКИЊА СРБИЈЕ   

С ТО Н И  Т Е Н И С

На Првенству Војводине у оквиру 
“А” програма, које је одржано у Новом 
Саду, у дисциплини ваздушни пиштољ, 
екипа СК “Уљме” имала је запажене 
резултате.

Јуниор Немања Стојанов је заузео 3. 
место, сениор Богица Гаврилов је такође 
освојио 3. место, док је екипа сениора 
коју су чинили: Богица Гаврилов, 
Марина Михаиел и Александар Моња 

је освојила 4. место. На финалном 
колу Лиге Војводине које је одржано у 
недељу у Новом Саду, јуниор Немања 
Стојанов је заузео 4. место.

УЉМАНИ УСПЕШНИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ У ДИСЦИПЛИНИ ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ

БРОНЗАНЕ МЕДАЉЕ 
ЗА СТОЈАДИНОВА И ГАВРИЛОВА

С Т Р Е Љ А Ш Т В О
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Центар Миленијум, гледалаца: 1300, 
судије: Радовић (ХРВ), Краљ (БиХ), Јавор 
(СЛО)

ВРШАЦ: Ђерић (4 ск), Пашајлић 
23 (4 ас), Митровић, Глишић 11 (8 ск), 
Кутлешић 16 (4 ск), Вељковић, Узелац, 
Савовић 5 (5 ск), Остојић 1, Момиров 2, 
Симеуновић 15 (6 ск), Ђорђевић 12 (9 ск).

РОГАШКА: Косић, Дејвис 20 (4 ск, 4 
ас), Зајко, Ђурановић 7 (5 ск), Фон 6 (4 
ск), Николич 16 (6 ск), Батур 8, Пајић 8, 
Шантељ 5, Дробњак 6.

Вршчани су се реванширали Рогашкој 
за пораз из првог дела сезоне и остварили 
изузетно важан тријумф у борби за завршни 
турнир АБА 2 лиге. Изабраници тренера 
Горана Топића су доминирали највећем 
делу утакмице, више од 37 минута имали су 
вођство и питање победника је практично 
престало да се поставља у другој четвртини. 
Тада је Вршац са пет везаних поена 
Кутлешића дошао до прве двоцифрене 
предности (28:17) коју није испуштао током 
највећег дела захваљујући сјајном скоку 
младих српских репрезентативаца Глишића 
и Ђорђевића и одличном шутерском 
расположењу Пашајлића и Симеуновића. У 
читавом току другог полувремена предност 
Вршчана кретала се између 10 и 16 поена, 
али су упорни гости вребали прилику и 
дочекали је у самом финишу када су тројком 
Пајића и кошем Батура на минут пре краја 

пришли на шест поена заостатка (80:74). 
Ипак, за преокрет играчи Рогашке нису 
имали ни времена ни снаге, али је, за сваки 
случај, најбољи појединац меча, Пашајлић, 

тројком засладио победу свог тима.
- Одлично смо отворили 

утакмицу и њен већи део смо 
одиграли добро сем задњих 3-4 м 
инута када смо имали пад. Ипак, 
успели да преломимо меч у нашу 
корист. Можда је томе допринело 
и то што смо у чиатвом току другог 
полувремена имали предност 
између 10 и 15 поена, и таман кад 
смо помислили да је све готово, 
Рогашка се тројкама вратила у игру. 
Била је изузетно тешка утакмица, 
мислим да је пресудио наш бољи 
скок.

Горан Топић, тренер Вршца:
„Психолошки тешка утакмица, 

знали смо да ће Рогашка тражити 
шансу у Вршцу да се победом 
домогне позиције која води на 
завршни турнир. Ни када смо 
водили 15 разлике нисмо били 
сигурни да ћемо добити, Рогашка 
је одлична екипа са много квалитетних 
појединаца, са добрим Американцем и 
искусним тренером. Честитам гостима на 
доброј игри, честитам својим момцима на 
максималној концентрацији и жељи коју су 
показали.“

Мирослав Пашајлић, играч Вршца:
„Одлично смо отворили утакмицу и њен 

већи део смо одиграли добро сем задњих 

3-4 м инута када смо имали пад. Ипак, 
успели да преломимо меч у нашу корист. 
Можда је томе допринело и то што смо у 
чиатвом току другог полувремена имали 
предност између 10 и 15 поена, и таман кад 
смо помислили да је све готово, Рогашка се 
тројкама вратила у игру. Била је изузетно 
тешка утакмица, мислим да је пресудио наш 
бољи скок.“

КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 
250, судије: Мали (БГ), Својић, 
Олћан (ЗР)

ВРШАЦ: Томић 4 (3 ск), Жигић, 
Ратковић 8 (7 ск, 5 ас), Керкез 18 
(12 ск, 5 ас), Веригић 6, Бабић (7 ск), 
Томашевић 9 (3 ск), Михајловић (3 
ск), Лучић 11 (4 ск), Лазаревић.

БОР: Вучковић 25 (11 ск, 4 
ас), Бекан, Голубовић 21 (9 ск, 3 
ас), Сурдуловић, Туцић, Ристић, 
Сулејмна 17 (3 ск, 4 ас), Милинковић 
2 (8 ск), Вида 12 (25 ск).

Вршчанке су и против 
квалитетније и искусније екипе из 
Бора играле храбро, али успеле 
су само да се изборе за симпатије 
публике. Играчице од којих су 
већина јуниорке а неке нису 
навршиле ни кадетски стаж, стичу 

неопходно искуство које ће им 
итекако добро доћи када се наредне 
сезоне у Другој лиги буду бориле за 
повратак у прволигашко друштво. 
Тренер Мирослав Кањевац због 
тога стрпљиво ради са својим 
девојчицама.

-Види се мали напредак код 
млађих играчица, али и старијих 
а неискусних, јер оне раније нису 
имале прилику да много времена 
проводе у игри. Мислим да ћемо 
се вратити на стазе успеха који су 
записани у клупској историји без 
обзира што ћемо идуће сезоне 
играти у другој лиги. 

Колико су за играчице важне 
утакмице у овако јакој конкуренцији 
иако све мечеве губе убедљивом 
разликом?

-За неке играчице је од изузетног 
значаја што играју јаке утакмице, 
а неке то не користе, не знају шта 
их је снашло, нису ни свесне да 
играју у Првој лиги и још увек се 
само играју кошарке. Волео бих да 
наредне сезоне у тиму играју само 
Вршчанке и потрудићемо се да то и 
остваримо.

Да ли серија пораза може 
негативно да утиче на морал 
играчица?

-Можда само код Милане Керкез 
то може бити проблем, остале 
играчице мислим да то не разумеју 
и порази не утичу негативно на 
њих. У сваком случају предстоји нам 
много рада да од ових девојчица 
направимо тим, закључио је шеф 
стручног штаба Вршчанки.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 20. КОЛО

Вршац – Бор    56 : 77
Врбас Медела – Беочин  68 : 84
Шумадија – Шабац   77 : 95
Краљево - Црвена звезда  71 : 67
Студент - Партизан 1953  55 : 73
Радивој Кораћ – Спартак  111 : 90

1.Црвена звезда  20  19  1  39
2.Партизан 1953  20  17  3  37
3.Краљево  20  16  4  36
4.Радивој Кораћ  20  14  6  34
5.Студент  20  12  8  32
6.Шабац   20  9  11  29
7.Беочин  20  9  11  29
8.Бор   20  9  11  29
9.Врбас Медела  20  8  12  28
10.Спартак  20  4  16  24
11.Шумадија  20  2  18  22
12.Вршац  20  1  19  21

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 21. КОЛО
Вршац - Спартак   87 : 74
Динамик - Војводина   76 : 93
Раднички - Металац   80 : 86
Младост Адмирал - Борац  89 : 103
Дунав - ОКК Београд   88 : 61
Беовук 72 - Златибор   82 : 95
Тамиш - Слога    112 : 58

1.Борац   21  17  4  38
2.Динамик  21  17  4  38
3.Вршац   21  15  6  36
4.Војводина  21  12  9  33
5.Тамиш   21  12  9  33
6.Златибор  21  12  9  33
7.Металац  21  12  9  33
8.Младост Адмирал 21  10  11  31
9.Беовук 72  21  9  12  30
10.Спартак  21  9  12  30
11.Дунав  21  9  12  30
12.ОКК Београд  21  8  13  29
13.ККК Раднички  21  3  18  24
14.Слога  21  2  19  23

ВРШЧАНКЕ ИЗГУБИЛЕ ОД БОРА У 20. КОЛУ ЖКЛС 

ЦЕНА СТИЦАЊА ИСКУСТВА
ВРШАЦ – БОР 56:77 (19:32, 11:16, 8:20, 18:9)

ВРШЧАНИ САВЛАДАЛИ РОГАШКУ У 19. КОЛУ АБА 2 ЛИГЕ

КОРАК БЛИЖЕ ЧАЧКУ
ВРШАЦ – РОГАШКА 85:76 (23:15, 15:15, 27:20, 20:26)

Важан тријумф: 
Мирослав Пашајлић (Вршац)

Центар Миленијум, гледалаца: 1.000, 
судије: Ј. Јурас, Ковачевић, Војиновић

Путешествије по Босни и Херцеговини 
и пораз од Зрињског (88:73) исцрпели 
су Вршчане, али, ипак, су изабраници 
Горана Топића, свега 30 сати после 
повратка из Мостара,у егзибиционој 
игри, лако и убедљиво савладали 
суботичке „голубове“ и учврстили се у 
врху табеле. Кључни период за исход 
меча била је друга четвртина када је 
Вршац за свега два минута, серијом 9:0, 
први пут стекао двоцифрену предност 
и није је испуштао до самог краја. Тада 
је домаћи тим успео да неметне свој 
стил игре, са агресивном одбраном и 
ефикасним контранападом, са великим 
бројем офанзивних скокова. У тим 
елементима Суботичани нису успели 

да успоставе равнотежу и због тога је 
питање победника практично било 
решено већ после првог полувремена. 
У таквој игри најбоље су се сналазили 
високи играчи Вршца, незадрживи 
Вељковић и Ђорђевић под таблом и 
Симеуновић чији су продори били 
нерешива енигма за ривала. У другом 
полувремену тренер Топић је одмарао 
носиоце игре а прилику су добили 
Узелац и Мунижаба. Спартак је неколико 
пута имао прилику да спусти разлику 
испод двоцифрене, али је Вршац увек 
имао спремне адуте на које гости нису 
могли да одговоре. Вршац је у једном 
тренутку имао и 20 поена предности, 
у финишу су домаћи играли и за душу 
гледалаца па је Спартак ипак успео да 
избори частан пораз.

ВОЈВОЂАНСКИ КЛС ДЕРБИ ПРИПАО ВРШЧАНИМА

“ГОЛУБОВИ” НЕ ЛЕТЕ У МИЛЕНИЈУМУ
             ВРШАЦ – СПАРТАК 87:74 (17:14, 26:14, 24:23, 20:23)

Незаустављив под кошем: Миленко Вељковић (Вршац)
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