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

ЈКП “Други октобар” ангажовао је све 
своје потенцијале у реализацију акције 
„Април месец чистоће“, а резултати су 
видљиви на сваком кораку. Интензивиране 
су свакодневне редовне активности 
комуналаца, а укључене су и бројне друге 
акције, све у циљу чистијег и лепшег града.

-„Април месец чистоће“ је акција коју ЈКП 
„Други октобар“, можемо рећи, спроводи 
већ традиционално, закључио је директор 
ЈКП „Други октобар“ Небојша Перић, на 
конференцији за медије, одржаној у ШЦ 
„Никола Тесла“, 16. априла. Наша идеја је да 
ова акција буде што квалитетнија и боља 
из године у годину, као и да обухвати што 
већи број активности. Прошлогодишња 
акција била је врло успешна, а можемо и 
да се похвалимо изузетном сарадњом са 
бројним институцијама у граду. 

Једна од таквих установа је и Школски 
центар „Никола Тесла“, који ће и ове 
године бити укључен у акцију вршачких 
комуналаца.

-Помоћи ћемо школи да њихово 
двориште изгледа сасвим другачије, 
уређене зелене површине, садња новог 
цвећа, одвожење кабастог отпада, додаје 
Перић. Циљ акције „Април-месец чистоће“ 
јесте да чистоћу града одржимо на завидном 
нивоу током целе године, али и да доста 
тога унапредимо. Зато нам је добродошла 
подршка грађана и институција које би нам 
указале на постојеће проблеме и помогле 
својим идејама. 

До сада је, током акције, уређено градско 
гробље, ћишћена су контејнерска места, 
уклањане дивље депоније, обављени су 
радови на санацији и уређењу мобилијара 
на градским јавним површинама, у дечјим 
игралиштима.

-Започели смо монтажу урбаног 
мобилијара, који је дао лепши изглед 

Балканској улици, која, како грађани кажу, 
никад није лепше изгледала, наглашава 
Перић. Очистили смо и дивље депоније 
на локацијама Мали Рит и Стрелиште 
Каменолом, на излазу из града у правцу 
Великог Средишта. Реч је о локалитету 
заштићеног природног подручја и обавеза 
свих нас је да не дозволимо да се и даље 
стварају сметлишта која угрожавају биљни 
и животињски свет Вршачких планина. 
Пуштене су у рад градске фонтане. 

Редовне активности вршачких 
комуналаца су одвожење кабастог смећа, 
уређење зелених површина, а екипе 
чистоће се труде  да ни један део града 
не буде запостављен. Тренутно се уређују 
такозвани урбани џепови, постављају 
се цветне висеће корпе на стубове 
јавне расвете, уклањају дивље депоније 
на прилазима граду. У току је садња  
цвећа у рунделама на јавним градским 
површинама, реконструкција зелених 
површина на Светосавском тргу, одвожење 
отпада из јавних институција, детаљно 
прање и чишћење улица, шеталишта 

и тротоара, тргова, банкина, канала, 
одвожење кабастог отпада.

Директор Перић је најавио читав низ 
акција које ће улепшати град и околину:

- Планирамо комплетно уређење 
Брега у сарадњи са Градом и уз подршку 
градских организација, уклањање отпада 
уз међународни пут ка граници према 
Румунији,  уређење градског језера, каже 
Перић.  У плану су и акција удомљавања 
паса и Дан отворених врата азила за псе. 

Да овдашњи комуналци брину о 
најмлађим Вршчанима, као друштвено 
одговорна фирма, потврђује и најава 
директора ЈКП „Други октобар“ да изграде 
и три сасвим нова дечја игралишта на  
локацијама Војнички Трг, Стеријино сокаче 
и Гудурички пут.

-Жеља нам је да и ми допринесемо 
што безбрижнијем детињству вршачких  
малишана, наглашава Перић. Уз дечја 
игралишта, за њих ћемо обезбедити и 
разноврсне справе за игру које ће бити 
постављене на градском тргу.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ КОМУНАЛЦИ ЗАДОВОЉНИ АКЦИЈОМ „АПРИЛ МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

ЗАЈЕДНО ДО ЧИСТИЈЕГ И УРЕЂЕНИЈЕГ ВРШЦААКЦИЈА “АПРИЛ - МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

ОЧИШЋЕНА 
СМЕТЛИШТА 

НА ОБОДУ 
ГРАДА

Уз свакодневне интензивне 
активности на одржавању јавних 
површина у граду, екипе ЕЈ 
Комуналац Јавног комуналног 
предузећа “Други октобар спровеле 
су акцију уклањања сметлишта на 
прилазу граду из правца Великог 
Средишта. Сређивање дивље 
депоније  реализовано је у оквиру 
акције “Април-месец чистоће“.

-Уклоњена су сметлишта која 
већ дуже време стварају несавесни 
појединци на локацијама Мали 
рит и Стрелиште Каменолом, 
поручују из ЈКП „Други октобар“. 
Небрига ових појединаца је још 
већа, с обзиром на то да се ради о 
локалитету заштићеног природног 
подручја, тачније пределу изузетних 
одлика који је јединствено станиште 
птица, као и осталих врста биљног 
и животињског света којима 
се одликују Вршачке планине. 
Ангажовање механизације и 
радника је одраз воље да уредимо 
и сачувамо нашу животну средину 
и свакодневни животни простор. 

Апелујемо на суграђане да својим 
доприносом у уређењу и савесним 
поступањем са отпадом помогну 
свима нама, а нарочито животној 
средини да буде лепша, чистија и 
здравија за живот.

Дивље депоније су један од 
највећих проблема како у граду, 
тако још више у насељеним местима 
на територији Града Вршца. Из 
градског буџета издвајају се 
значајна средства за уклањање 
дивљих депонија, али небрига 
грађана доводи до тога да се у врло 
кратком року од уређене депоније 
поново направи сметлиште. 

Ј.Е.

Минулог викенда Вршац је био град 
цвећа. Градски трг је био прави цветни, 
са најразноврснијим врстама баштенског 
цвећа, садница, мобилијара... свега што 
може да улепша дворишта и терасе 
Вршчана. 

Овогодишњи, 8. Сајам цвећа, окупио 
је бројне излагаче, али и многобројне 
посетиоце који су имали прилику да 
уживају у богатој лепези цветних врста, 
собног и баштенског цвећа, како би 
спремно дочакали прве тренутке уживања 
у својим двориштима и на терасама.

Туристичка организација Града Вршца, 
која се побринула за реализацију овог 
празника цвећа, задовољна је како 
одзивом излагача, тако и посетом Вршчана.

-Већ по традицији, Вршчани су  имали 
прилику да све што им је потребно за 
пролећну садњу и уређење, пронађу на 
једном месту - на Градском тргу, на Сајму 
цвећа, кажу организатори. Пролећни Сајам 
цвећа, и ове године, окупио је цвећаре, 
представнике расадника и произвођаче 
декоративног садног материјала из целе 
земље.

Истовремено своје производе на 
вршачком Сајму цвећа представили су 
и произвођачи баштенских гарнитура, 
жардињера, украсних корпица, као и 
других декоративних предмета из домаће 
радиности.

-Богата понуда  свакако је допринела да 
и цене буду ниже, а тиме  се  суграђанима 
омогућило  да одаберу више цвећа за 
своје вртове, терасе и баште, те да и сами 
допринесу  градској акцији „Април месец 
чистоће“, кажу у Туристичкој организацији 
Града Вршца. Наш град изгледа лепше, 
а  самим тим употпуњена је туристичка 
понуда за сезону која је пред нама.

И посетиоци и организатори били су 
сагласни да је пролећни Сајам цвећа једна 

лепа и атрактивна манифестација која, из 
године у годину, окупља све више људе око 
заједничког циља- да бринемо и развијамо 
културу живљења и тиме подигнемо свест 
за уређењем наших зелених површина 
у граду и нашим домова. На крају Сајма 
били су задовољни сви: излагачи продајом, 
организатори посетом, а посетиоци 
богатом понудом и прикладним ценама.

Ј.Е.

ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА ОКУПИО БРОЈНЕ ПОСЕТИОЦЕ 

ЦВЕТНИ ПРАЗНИК НА ВРШАЧКОМ ТРГУ



ПЕТАК • 20. април  2018. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

Житељи Гудурице потврдили 
су изреку да договор кућу гради. 
Наиме, Гудуричани су се окупили, 
организовали радну акцију  и уредили 
јавне површине и објекте  у свом селу. 
Када су сагледали резултате рада, 
били су задовољни и закључили да 
се радило ударнички.

-Већина мештана жели да помогне, 
задовољан сам одзивом мојих 
комшија и пријатеља, свако је дао свој 
допринос у складу са могућностима, 
рекао је Жељко Мрдаљ, председник 
Савета Месне заједнице Гудурица. 
Није потребно много, довољно је 
само мало труда, да се сви окупимо и 
организујемо. Свако може да одвоји 
мало времена за радну акцију коју 
увек прати лепо дружење, добро 
расположење и атмосфера. 

Мрдаљ се захвалио Граду Вршцу, 
градоначелници Драгани Митровић и 
члановима Градског већа на подршци 
коју су пружили у реализацији акције 
уређења Гудурице. Речи захвалности 
председник Савета Месне заједнице 
Гудурице упутио је и својим 
мештанима који су се одазвали 

позиву у завидном броју и ударнички 
одрадили посао, као прави акцијаши. 
Током акције уређења села, вредне 
Гудуричане је  обишао Слободан 
Јованов, члан Градског већа задужен 
за пољопривреду. 

Вредни и сложни мештани 
уредили су сеоско гробље, сеоски 
парк, простор Културно - уметничког 

друштва „Виногради“, канале у селу. 
Санирана је и сеоска депонија, у 
сарадњи са ЈКП „Други октобар “. 
Расположени Гудуричани најављују 
нове радне акције како би њихово 
село, кажу, било најуређеније и 
најлепше у околини.  

  Ј.Е.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА

НА ДНЕВНОМ 
РЕДУ 25 ТАЧАКА

Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, 
заказао је седницу градског 
парламента за петак, 20. април, 
а на предложеном дневном 
реду има 25 тачака. „Вршачка 
кула“ ушла је у штампу пре 
одржавања седнице, тако да ће 
извештај бити у наредном броју.

Иначе, актуелни сазив 
Скупштине разматраће 
усклађивање оснивачког 
акта ЈКП „Други октобар“ са 
Законом о јавним предузећима, 
давање сагласности за давање 
у закуп непокретности у јавној 
својини Града Вршца Народном 
позоришту „Стерија“, ОШ 
„Младост“ и Месној заједници 
Јабланка, као и усвајање 
годишњих ликвидационих 
извештаја и редовног 
финансијског извештаја јавних 
предузећа у ликвидацији 
„Вршац“ и „Варош“. 

На дневном реду су  и 
извештаји о раду за 2017. 
годину Градске управе, Дома 
здравља, Апотеке Вршац, 
Историјског архива Бела 
Црква, Дома омладине, 
Градског музеја, Културног 
центра, Градске библиотеке, 
Народног позоришта „Стерија“, 
Технолошког парка, Туристичке 
организације и Центра за 
социјални рад Града Вршца. 

Одборницима ће бити 
предочени извештаји 
Координационих одбора 
о коришћењу средстава 
самодоприноса за 2017. за 
образовање, здравство и 
за изградњу канализације, 
реконструкцију и одржавање 
локалних путева и тротоара. 
Извештај ће поднети и Савет 
за здравље Града Вршца, 
а одлучиваће се и о Плану 
изградње фекалне канализације 
средствима самодоприноса за 
2018. 

Скупштина ће донети решења 
о промени назива улица, као и 
чланова управних, надзорних и 
школских одбора, именовању 
директора, председника и 
чланова фестивалског одбора 
Међународног фестивала 
фолклора „Вршачки венац“. За 
последњу, 25.тачку дневног 
реда предложена је измена 
решења о образовању Комисије 
за комасацију пољопривредног 
земљишта Града Вршца.

Ј.Е.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ОРГАНИЗОВАО МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

У ЗНАК СЕЋАЊА НА ХЕРОЈЕ

СУБНОР Града Вршца приредио је Мали 
час из историје крај спомен обележја 
страдалим војницима и официрима Војске 
Краљевине Југославије, постављеном у 
близини државне границе према Румунији. 
Споменик је подигнут 1960. као успомена 
на борце који су први погинули бранећи 
отаџбину пред надирућом војском 
нацистичке Немачке, која је долазила из 
суседне Румуније, 11. априла 1941. године.

Држећи Мали час историје, Драгољуб 
Ђорђевић, председник СУБНОР Града 
Вршца, истакао је значај 11. априла 1941. 
подсетивши да су, уочи овог датума, у 
Вршцу увелико били свесни опасности 
коју на својим бајонетима носи нацизам и 
додао:

-Према упутствима тадашњих 
општинских власти, неки службеници 
Градске управе, уништили су архиву 
полиције и војних власти, спаљујући је у 
котловима вршачке електричне централе, 

у количини натовареној на 32 колске 
запреге. У рано јутро припадници  18. 
Посадног батаљона порушили  су све 
мостове на прилазима  Вршцу, као и 
два железничка моста на прузи према 
Петровграду (Зрењанин). У поподневним  
сатима 11. априла, трупе Трећег рајха са 
тенковима и другом моторизацијом ушле 
су у Вршац. Улице града биле су пусте, али 
испред градске куће Немце су дочекали 
одушевљени фолксдојчери, на чији је 
захтев извршена примопредаја власти, коју 
је, у име војне окупаторске управе , од Косте 
Глигоријевића, преузео Лендл, правник из 
Општине. За шефа полиције, том приликом, 
постављен је Антон Оц.

Присутним Вршчанима, мештанима 
Ватина, ђацима средњих школа и члановима 
СУБНОР, обратио се и члан Градског већа 
задужен за просвету Вељко Стојановић. 
Он је указао на нашу обавезу да чувамо 
успомену на храбре браниоце отаџбине 

и да истину о томе преносимо на младе 
генерације, како би разумели слободарско 
дело својих предака и патриотску љубав у 
којој се даје највеће  појединачно благо - 
живот за слободу потомства!

Сенима храбрих поклонили су се и 
венце положили  ученици Хемијско - 
медицинске школе, у име вршачких ђака, 
Славиша Максимовић и Вељко Стојановић 
, чланови Градског већа, у име Града Вршца, 
и представници СУБНОР-а Вршац.

На спомен обележју уклесана су имена 
хероја: Синише Матејића, команданта 
посадне јединице 18. Посадног батаљона, 
Воје Атанасијевића резервног поднаредика, 
Марка Божовића, активног поручника, 
Игњата Ђорђева, Тодора Статијева Тоше 
и непознатог војника-извиђача, који 
је активирао противтенковску мину и 
својом свесном жртвом усмртио и четири 
непријатељска војника.Тога дана они су 
извршили напад на немачке тенкове.  

  Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА РАДНА АКЦИЈА МЕШТАНА ГУДУРИЦЕ

ГУДУРИЧАНИ УРЕДИЛИ СВОЈЕ СЕЛО

Заједничком акцијом до лепшег села
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Четворочлана екипа Основне школе “Паја 
Јовановић” победник је градског финала Еко 
квиза “Прљаво или чисто-није исто”, одржаног 
у Пољопривредној школи „Вршац“, 17.априла. 
Победнички тим пласирао се за даље такмичење, 
а крајњи циљ је финале на нивоу Србије.

Реч је о Еко квизу који је покренуло ЈКП 
“Градска чистоћа” Београд, у сарадњи са 
Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, 
а вршачко ЈКП “Други октобар” организовало 
је овај квиз за ученике од 5. до 8. разреда 
школа на територији Града Вршца, уз подршку 
Градске управе. Тако је Вршац један од 8 градова 
учесника Еко квиза “Прљаво или чисто-није 
исто”.

Градском финалу у Пољопривредној школи 
учествовале су екипе Основних школа „Јован 
Стерија Поповић“ Вршац, „Бранко Радичевић“  
Уљма, „Паја Јовановић“  Вршац и „Ђура Јакшић“ 

Павлиш. Такмичењу су присуствовали чланови 
Градског већа за заштиту животне средине 
Милош Васић и образовања Вељко Стојановић, 
представници ЈКП „Други октобар“ Небојша 
Перић, директор, и Драган Нинковић,помоћник 
директора за комуналне послове, као и домаћин 
Срђан Клиска, директор Пољопривредне школе 
„Вршац“.

-Град Вршац већ годинама у назад подржава 
све еколошке програме које спроводе основне и 
средње школе и увек смо имали добру сарадњу са 
нашим образовним установама, рекао је Милош 
Васић. Овај квиз је један од најбољих начина да се 
код ученика подигне свест о важности одлагања 
отпада који је највећи проблем не само код нас, 
већ у свим градовима у Србији. Град Вршац и 
ЈКП „Други октобар“ максимално се труде да се 
редовно односи смеће, али и даље су проблем 
дивље депоније поготово у  селима. 

Васић је похвалио ангажовање вршачких 
основних школа у Еко квизу, као и жељу ђака да 
што више науче о заштити животне средине.

-Ђаци се, у овом квизу, у једном лепом 
такмичарском духу, упознају са паметним 
идејама како бисмо свизаједно могли да 
сачувамо и заштитимо нашу животну средину, 
сматра Вељко Стојановић. Добро је што се 
деца још у основним школама са еколошким 
проблемима, јер тако ће моћи лакше да их 
решавају као одрасли људи, као и да својој 
деци касније пренесу стечена знања на један 
функционалан начин. 

Стојановић је нагласио да ће локална 
самоуправа увек подржати све што је значајно за 
наш град и окружење и државу. 

Директор школе домаћина градског 
финала Срђан Клиска изразио је задовољство 
због пружања подршке једном овако 
занимљивом и значајном такмичењу и што 
је организатор „Други октобар“ изабрао 
баш Пољопривредну школу. Он је подсетио 
да је екологија важна област и за ученике 

Пољопривредне школе која је ушла у велики 
европски пројекат добијања епитета Еко 
школе. 

-Ово је први пут да се Еко квиз организује 
у Вршцу, нагласио је Драган Нинковић. 
Победници- ђаци ОШ „Паја Јовановић“ одлазе 
на полуфинално такмичење које ће бити 
одржано у Београду, а ми се надамо да ћемо се 
пласирати и у финале које ће бити у Зрењанину. 
Циљ овог квиза је да подигнемо ниво свести 
основаца о заштити животне средине, екологији 
и рециклажи. Сматрамо да овакве врсте 
активности дају боље ефекте код деце него 
уобичајени наставни клише. 

У два полуфинална круга Еко квиза 
учествовало је 9 школа: 5 градских и 4 сеоске. 
У победничком тиму градског финала били су 
ученици ОШ „Паја Јовановић“: Алекса Синђелић, 
Јован Степановић, Стархиња Станковић и Ана 
Вуков, а са њима је радио наставник биологије 
Ранко Радованчевић. За најбоље учеснике квиза 
ЈКП “Други октобар” обезбедило је и награде.

Ј.Е.

Дуално образовање, део система рада у школама Србије, 
успешно се спроводи у Школском центру „Никола Тесла“ у Вршцу. 
Овај вид образовања био је близак начину организације наставе 
у поменутој вршачкоЈ средњошколској установи и током ранијих 
година. 

Директор ШЦ „Никола Тесла“ Жељко Ивковић сматра да је 
комбинација теоријске наставе и практичног рада за ученике 
значајан и добар начин едукације који ће, као резултат, дати 
квалитетан и квалификован стручни кадар.

-Сви наши ученици имају фирме у којима обављају практични 
део образовања, истиче директор Ивковић. У ЈКП „Други октобар“, 
на пример, има их десетак... Имамо чак и мањка ђака колико има 
потребе по фирмама. Дуално образовање је овде постојало још 
кад смо ми ишли у школу. Тада се ишло три дана на праксу. Данас 
ученици иду један дан на праксу у другој години школовања, а у 
трећој два дана. Мислим да је то релативно мало праксе. Требало 
би да више дана проводе на практичном раду. Имамо потписане 
уговоре са Фрезенијусом и многим другим фирмама које желе 
да учествују и у прављењу програма како би ђаци, за време 
школовања, научили све оно што је потребно за рад у вршачким 

фирмама. То је свакако једноставније него да послодавци по шест 
месеци обучавају раднике када их приме на посао.

Ивковић сматра да  тренутни концепт дуалног образовања 
више одговара великим градовима и да би требало да се 
прилагоди већем броју образовних установа које се налазе у 
мањим срединама.

-Ми у Вршцу немамо фирме које би запослиле двадесет ђака, 
то могу „ИМТ“ и неке велике фирме у Београду, сматра директор 
ШЦ „Никола Тесла“. Неопходно је да се дуално образовање 
прилагоди мањим градовима, мањим срединама. Ми желимо да 
наши ученици имају што више праксе, да што више науче како би 
могли, одмах када заврше средњу школу, да се запосле. То нам је 
заједнички циљ.

Директор је задовољан сарадњом Школе са овдашњим 
фирмама које су спремне да подрже дуално образовање 
„Теслиних“ ђака и омогуће им да обављају практичан део наставе. 
Иначе, висок квалитет наставе, која се спроводи у Школском 
центру „Никола Тесла“, потврдили су бројни успеси ученика на 
недавно одржаним регионалним, али и државним такмичењима.

Ј.Е.

Европски покрет у Србији организовао је 
конференцију на тему  „Образовање у Србији – 
послови за будућност“ којој су присуствовали 
представници Хемофарма, 12. априла у 
Београду. На конференцији је, између осталог, 
било речи о дуалном образовању, а о значају 
оваквог образованог система и искуству у 
Немачкој говорио је Роналд Зелигер, генерални 
директор Хемофарма.

-Дуално образовање је окосница, темељ 
немачке привреде, нагласио је Зелигер. Оно 
је у великој мери заслужно за одржавање 
конкурентности и иновативних могућности 
немачке привреде на веома високом нивоу. 
Из тог разлога, и у име немачких компанија 
које послују у Србији, пружили смо своју 
подршку Србији, њеној Влади и образовним 
институцијама, представљајући своје добре 
праксе, а у циљу даље модернизације 
образовног система и како бисмо Србију 
учинили конкурентнијом на светском тржишту. 
Сада смо у процесу креирања кичме српске 
економије.

Према његовим речима, нови Закон о 
дуалном образовању створио је законски основ 
за увођење дуалне стручне обуке и представља 
добру полазну основу и озбиљан искорак. 

-Међутим, када говоримо о српском Закону 

о дуалном образовању, важно је поново 
нагласити: он се ослања на немачко и аустријско 
искуство, али није прекопирано решење, већ 
је кројен по српским стандардима и сходно 
њеним потребама, сматра Зелигер. Као неко 
ко је и сам искусио такав образовни систем, 
знам колико је, за стицање самопоуздања 
у стручном смислу и даљи развој каријере, 
важно практично знање и стицање вештина. 
Стога сам уверен да је усвајање Закона о 
дуалном образовању у Србији утрло пут бржем 
стварању стручне радне снаге у складу са 
актуелним потребама.

Према речима генералног директора 
Хемофарма, овај процес може утицати 
на смањење стопе незапослености људи 
млађих од 25 година и допринети јачању 
конкурентности српске привреде.

-Такође сам веома поносан што компанија 
Хемофарм може да служи као пример добре 
праксе у домену високог образовања, нагласио 
је Зелигер. Ми већ имамо успешну сарадњу 
са Технолошко-металуршким факултетом у 
Београду са којим на иницијативу менаџера 
у компанији, иначе бивших студената овог 
факултета, тесно сарађујемо на унапређењу 
наставних планова 10 предмета на студијском 
профилу фармацеутско инжењерство.

ХЕМОФАРМ - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ДОМЕНУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ - КИЧМА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ВРШЦУ

УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Жељко Ивковић, директор ШЦ „Никола Тесла“

Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ОРГАНИЗАТОР ЕКО КВИЗА “ПРЉАВО ИЛИ ЧИСТО-НИЈЕ ИСТО” 

„ПАЈИНИ“ 
ОСНОВЦИ 

ПОБЕДНИЦИ 
ГРАДСКОГ 
ФИНАЛА
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Према раније постигнутом договору, 
једног касног пролећног поподнева 
дочекала ме је Олга Битевић, у свом 
стану, где проводи пензионерске 
дане, између књига и успомена. Олга 
Битевић- први дипл.инж. технологије, 
први мр економскиих наука, прва 
жена технички директор и генерални 
директор фабрике и прва жена 
привредни руководилац, која је 
прогањана после познатог „“Титовог 
писма“ из 1972.у Вршцу. Блага и топла 
жена 80-тих година, брзих смислених 
речи, дочекала ме је са осмехом 
на лицу на коме су године и живот 
изрезбарили свој траг и са речима 
добродошлице:

-Желите да вам причам о себи, после 
деценија ћутања?! Прихватила сам ваш 
позив са жељом да мање говорим о 
себи, а више о друштвено- политичким 
и економским дешавањима у коме се он 
одвијао. Свака аутобиографија може бити 
и дугачка и кратка. Трудићу се да више 
говорим о нашем граду и драгим људима 
са којима сам се током свог дугог живота 
сусретала, о условима наших живљења у 
окружењу и времену, које је већ далеко 
од данашњице. Дете сам овог поднебља и 
града. Мајка ми је била Наталија из познате 
фамилије Барића из Уљме, службеница и 
домаћица, отац Живојин Битевић, дипл.
правник из Алибунара. Моји преци 
дошли су, као скоро сви староседеоци 
овде, из старе Србије, досељени овамо 
после вишеструких сеоба српског 
народа. Генетским кодом одређено ми је 
да волим свој народи земљу, да поштујем 
нашу традицију, историју и веру, да увек 
будем своја на своме. Из детињства 
памтим страшне слике бомбаровања 
Алибунара и грмљавину совјетских 
каћуша чији су пријектили обасјавали 
небо над уљманским виноградимма на 
крају 2. Светског рата.

Где стичете образовање?
-Завршила сам Вишу гимназију у 

Вршцу. Ту се завршило моје васпитање 
и средњошколско образовање. Била 
сам ученица генерације елитне школе 
којом је чврстом и праведном руком, са 
20-так изврсних професора, управља 
директор Ђура Кнежевић. Били смо 
последња генерација легендарног 
професора латинског језик господина 
Сучевића који је са нама последњи пут 
отпевао „Гаудеамус игитур“. Били смо 
и прва генерација младог професора 
Слободана Ж. Марковића који нас је 
упутио у чаробни свет књига, а касније 
постао професор Филолошког факултета 
у Београду. Стичући знање, учила сам се и 
раду, реду и дисциплини. Сви су учесници 

до 20 часова морали бити у својим 
домовима. Школске игранке одржаване 
су суботом и недељом од 16 до 20 сати. 
Око школа се нису врзмали сумњиви 
људи опаких намера. И професори и 
ђаци поносили су се својом школом, а из 
ње су генерацијама излазили школовани, 
поштени, вредни, млади људи. Завршила 
сам Технолошко- металуршки факултет 
у Београду у редовном року, за 10 
семестара. Стицање факултетске дипломе 
омогућено ми је захваљујући стипендији 
добијеној од „Вршачке пиваре“, 
посредством тадашњег ген.директора 
Драгана Керкеза, заговарника политике 
да се у фабрику доведу млади, стручни, 
школовани људи. Био је диван човек и 
добар руководилац. 

Значајан део радног века провели 
сте у „Вршачкој пивари“, као технички 
директор, али и генерални директор. 
Како је то било?

-Шта рећи за Пивару? У њој сам 
провела 18 година свог професионалног 
живота. Била ми је друга кућа, сан и 
реалност, моја мука и радост, напоран 
рад и задовољство што до максимума 
користим своје знање, рад, савесност 

за њену добробит, опстанак и развој. 
Фабрике прехрамбене ииндустрије тог 
времена биле су оптерећене застарелом 
амортизованом опремом и тавориле су. 
Радили су нешколовани људи, углавном 
неквалификована радна снага, квалитет 
производа на ниском нивоу, пара није 
било. Друштвеним плановима градила 
се тешка индустрија, а прехрамбена и 
пољопривреда биле су занемарене. 
Само у Војводини било је још 6 пивара, 
и сви су се трудили да се снађу. Од 1962.
до 1972.био је период убрзаног раста 
и развоја „Вршачке пиваре“ у сваком 
смислу. Младо, ново руководство 
Пиваре предводио је мудар и одговоран 
ген.директор Миливоје Ковачевић. 

Имао је чврсту руку, добру интуицију 
о будућем развоју Пиваре, доносио 
је добре пословне одлуке и успевао 
да до максимума искористи стручне 
и радне способности запослених. 
Стратегија развоја Пиваре имала је 
више смерница: да се замени дотрајала 
опрема, повећа квалитет производног 
процеса и финалних производа и повећа 
физички обим производње. Упоредо 
са тим, развијало се и тржиште. Тренд 
раста свих економских показатеља 
„Вршачке пиваре“, у односу на остале 
југословенске пиваре, имао је повољнији 
ток. Показатељи укупне економије 
били су најбољи у целој пиварској 
грани. У том периоду физички обим 
производње је удесетостручен. Много 
се полагало на образовање радника, 
усавршавање, на њихов социјални 
положај и животни стандард. Пивара 
је увек имала планове и програме, али 
не и пара, као ни подршке за развој од 
стране друштвено- политичких фактора 
у Општини који су могли на тај развој да 
утичу. У Вршцу одувек постоји недостатак 
континуитета у спровођењу дугорочних 
планова развоја у свим сферама.  Један 

од програма Пиваре била је изградња 
нове фабрике пива у индустријској зони 
на Београдском путу и велике фабрике 
за производњу слада која би задовољила 
потребе целе југословенске индустрије 
пива. Ти програми, нажалост, нису 
остварени. 

У „Вршачкој пивари“, као технички 
директор, постигла сам значајне 
резултате у побољшању квалитета 
производа и контроли производног 
процеса. Читаву деценију извозили смо 
пиво у Румунију. Сем нашег „Шампиона“ 
ниједно друго југословенско пиво није 
било прихваћено у Румунији. А, онда је 
том привредном чуду дошао крај. 

Шта се то и када догодило?
-Догодило се то 1972, после 

„Титовог писма“ и обрачуна са српским 
либералима, када је у Војводини дошло 
до великих смена руководилаца у 
привреди, банкарству... Тада је смењен 
и најперспективнији млади српки и 
југословенски политичар, родом из 
Вршца, Мирко Чанадановић. Мој драги 
школски друг, који је био врло цењен 
због свог делања у периоду док је био 
на власти и још више због начина на који 
је прихватио окончање своје политичке 

каријере.
„Сеча“ руководилаца извршена 

је на најбруталнији начин. Људи су 
оптуживани за различите криминалне 
радње, без икаквих доказа. Фабриковане 
су афере сваке врсте. На сцену су ступили 
људи слабих моралних принципа који су 
се служили лажима и подметањима, били 
подржавани од стране политичара који 
су само спроводили задатак да зауставе 
продор младих, стручних људи и задрже 
окоштали друштвено- политички систем 
заснован на једноумљу. Тада су били 
смењени директори Бриксола, Вршачких 
Ритова, Београдске банке Филијале у 
Вршцу и комплетно руководство Пиваре. 
Ја сам била оптужена да сам бирократа, 
анархолиберал, технократа, а нисам ни 
знала шта те речи значе. А, ја сам само 
желела да савесно обављам свој посао и 
захтевала сам рад, ред и дисциплину. 

Да ли остаје и даље у „Вршачкој 
пивари“?

-Била сам, по казни, премештена из 
Пиваре у Хемофарм на непостојеће 
радно место-  шеф погона за производњу 
инфузионих раствора фабрије која 
се тек гради. Требало је да идем у 
Немачку, у фирму Фрезенијус, на 
специјализацију. Хемофарм је, у то време, 
био мала фабрика са мануфактурном 
производњом где се све одвијало махом 
ручно или полуаутоматски. Било је око 80 
запослених и у фабрици су остваривани 
одлични економски резултати. То је 
било омогућено повољним положајем 
фармацеутске индустрије у целини 
због диспаритета цена сировине и 
готових производа. Генерални директор 
Хемофарма био је Бошко Савић, дипл.
економиста.  Био је одличан руководилац, 
упоран и савестан, поштен и вредан. 
Успео је да обезбеди финансијску 
конструкцију за изградњу нове велике 
фабрике Хемофарм у индустријској 
зони на Београдском путу. Захваљујући 
његовом раду, тај пројекат је успешно 
окончан. Бошко Савић је уградио свој 
живот у темеље те вршачке фабрике, 
узданице. 

Из Хемофарма сам враћена у Пивару 
на положај генералног директора. У 
Пивари је све било другачије. Развој 
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фабрије је зустављен, владали су нерад, 
јавашлук сваке врсте. Људи, који су се 
дочепали жељених позиција и практично 
уништавали Пивару, нису хтели да се 
повуку. Ја више нисам желела да се 
борим против неодговорности, лажи, 
подметања, непоштења, крађа и отишла 
сам коначно из Пиваре и из Вршца, у 
пословном смислу. Запослила сам се, као 
виши саветник, у Кабинету генералног 
директора Инекс интерекспорта, 
обзиром да сам у међувремену 
магистрирала на Економском факултету 
из области развој и инвестиције. Свој 
радни век завршила сам као виши 
саветник у Банци Инекс интерекспорта.
Наставила сам да живим у Вршцу као 
пензионерка. Читавих 20 година нисам 
хтела да прођем поред Пиваре, јер је 
она била мој Олимп и моја Голгота. Када 
сам, пре пар година, прошла Улицом Иве 
милутиновића, са тугом сам приметила 
да је са 2.спрат Пиваре једно стабло 
пробило прозорско окно и устремило 
се ка небу. То је слика многих наших 
фабрика, нажалост.

За време радног века сарађивала сам 
многим добрим, поштеним, савесним 
особама и они су остали у мом сећању. 

Били сте члан прве женске 
кошаркашке екипе у Вршцу која је 
освојила првенство Југославије. Како 
је то било?

-Желим да нагласим да је спорт у 
Вршцу увек био врло развијен. У време 
моје младости, вршчки средњошколци 
проводили су време бавећи се 
дисциплинама атлетике на градском 
стадиону, гимнастике у сали код Порте, 
тенисом и кошарком на игралишту Полет. 
Од 1950.постоји у Вршцу кошарка. То је 
била игра смелих, одлучних, храбрих 
младих жељних успеха. Вршачки 
кошаркаши и кошаркашице тренирали 
су у Шислеровој сали и на Полету. Без 
одговарајуће опреме, али пуни елана, 
воље, ређали смо успехе. Ја сам била 
члан прве кошаркашке женске екипе која 
је освојила првенство Југославије. Наш 
капитен је била Олгица Бојанић Вукобрат, 
доајен вршачке кошарке. Тренер нам је 
био Карло Пинтер. Увек се, са радошћу, 
сећам својих другарица из кошаркашког 

тима. 
Одабрали Вршац да у њему 

проведете живот? Зашто?
-Вршац је град у мом завичају. Ја волим 

Јужни Банат. Волим лепоте Вршачких 
планина, Белу Цркву са језерима, 
Пешчару, Дунав, Стару Паланку... Вршац 
има врло богату културу. Тужна сам 
што се богатство Вршца не чува и не 
негује.  У време моје младости, Градски 
парк је био оаза мира у којој се учило, 
забављало, друговало. Сада је тотално 
запуштен. Све некако тавори. Вршац је 
град на граници и увек је у запећку. Имам 
осећај да су Вршчани равнодушни према 
свом граду, да се не залажу за неговање 
његовог наслеђа и богатсва и да не раде 
на просперитету и развоју града. А, 
Вршац, као и цео Јужни Банат, има велике 
потенцијале за развој туризма. 

Не волите неправду, лаж, похлепу . 
Како се борити против тога?

-У животу мрзела сам лажи, нерад, 
пакост, подлост, несавесност, похлепу 
сваке врсте, неодговорност и највише 
неправду... Против неправде увек сам 
дизала свој глас и супротстављала се 
„моћницима“ који су могли да утичу на 
моју и судбину моје породице. Тако сам 
после, људском уму непојмљиве акције, 

„Милосрдни анђео“ дигла свој глас 
побуне, очаја, револта против страховите 
неправде нанете нашем народу. То се 
није смело догодити. То нико на овој 
нашој планети није смео да учини, а зло 
се догодило. Највеће, непоправљиво зло. 
Уништена је наша лепа земља, отрованани 
су вода, ваздух и земља. Незапамћено 
зло лебди над опстанком многих 
будућих генерација, а ми се бавимо 
маргиналним стварима. Како цинично 
звуче информације о донацијама од по 
пар милиона долара, евра, практично 
безначајних сада за нас, и то од оних 
који су нам уништили и садашњост и 
будућност?! За тај злочиначки подухват 
не сме бити ни опроштаја ни заборава. 
Мислим да се, као држава, народ, не 
бисмо смели зауставити док не добијемо 
ратну одштету од држава агресора коју 
би употребили за лечење и побољшање 
живота многобројних жртава овог 
страшног злочина.

Како проводите пензионерске 
дане?

-По одласку у пензију, најзад сам 
могла остварити право на своје животне 
изборе. Прво сам одлучила да се у 
потпуности посветим својој породици. 
Трудим се да се удаљим од свега лошег 
што нас окружује, мржње, лицемерја, 
ратова, да заборавим, да грабим 
преостале мрвице лепоте живота. Бежим 
у природу, у свет књига, слика и музике. 
Лепота природе, свег живог и неживог 
света, моји су пријатељи који ми пружају 
уточиште. Скривам се у својим песмама 
и романима. Ту проналазим своје снове, 
мисли, жеље, хтења, емоције, истине и 
илузије. Све оно што чини моју суштину. 
Бег у прелепи свет књиге улепшава моје 
пензионерске дане и оплемењује ме. 
Пишем песме, приповетке и романе, не 
да бих постигла неки материјални успех. 
То ме не интересује. Не тргујем својим 
сновима и душом. Пишем да забележим, 
да се не заборави, да оплеменим, 
обогатим живот оних који још нису 
изгубили себе. До сада сам објавила 2 
књиге поезије, једну приповедака и 4 
романа. Довољно за један период живота 
од 10 година. Мислим да ћу сада стати, 
јер ово више није моје време, ово више 
није мој град. Мој Вршац постоји у мојим 
сновима. Своје лице у огледалу више не 
препознајем. Дуге су моје године и моја 
сећања. Као и све на овој планети, и ја 
сам се, током живота, мењала и физички 
и психички. Мењали су ми се циљеви, 
приоритети, мерила, вредности, жеље. 
Основни ток мог живота меандрирао је 
условљен мојим окружењем и променама 
у природи у друштву, али, основне 
смернице мог постојања остајале су исте. 
То је имало за последицу да у различитим 
периодима усвојим различит мото свог 
живота. Култура човечанства је ризница 
мудрих мисли и савета. Треба их усвојити, 

пребирати, примењивати, већ према 
потреби. У Гимназији одушевила ме је 
мисао књижевног класика совјетске 
револуције Максима Горког:“Човека 
ценим према отпору сили живота. Савије 
ли он живот према свом калупу, а не живот 
њега, ја га ценим.“ Тај став је дуго био и 
мој путоказ. После тешких разочарења, 
које сам средином живота и радног века 
доживела од људи и друштва, лечила сам 
себе филозофским саветом да је врло 
важно да се човек бори за оно што може 
да постигне, да прихвата мирно оно што 
је немогуће и да увек усклађује своје 
жеље и могућности. То је услов да буде 
срећан. То ми је помогло да опстанем. 
Да бих била што слободнија, касније сам, 
бежећи од зла, своје потребе свела на 
што скромнију меру.Задовољна малим, 
не марим за благодети материјалног 
богатства, изградила сам свој интимни 
свет пун духовних лепота, љубави, 
пожртвованости, оданости у оквиру 
своје породице- ћерке, унука и зета. 

У позним годинама поручујем својим 
потомцима и следбеницима:“Треба 
живети поносно, а умирати усправно“! 
Јер, живот је сан и вечно трагање за 
лепотом, добротом, љубављу и истином!

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

Године 1921. Хајдучица броји 1677 
мештана, од чега је највише Немаца 
- 787, следе Словаци - 666, затим 
Мађари - 141, Срби - 77 и Румуни - 
6, а 1928. године  насеље већ броји 
преко 1900 становника - 908 Немаца, 
826 Словака, 150 Срба и 24 Мађара. 
Многи мештани Хајдучице, пре свега 

Словаци и Мађари, били су беземљаши и радили су на  
имању велепоседника као бироши и надничари. Њихов 
положај био је врло лош, о чему сведочи годишња 
плата бироша. За свој рад су добијали 16 метричних 
центи пшенице, 20 килограма сланине, 20 килограма 
соли, јутро земље да сами обраде, нешто пара и стан 
са баштом. Посла је било много. У сезони се радило и 
по 16 сати дневно. На имању се гајио углавном кукуруз, 
пшеница и конопља. Биле су ту и велике фарме свиња 
и говеда. Конопља која је овде одгајана прерађена је 
у овдашњој кудељари, која је била у саставу имања. 
Хајдучичко имање било је познато и по великој ергели 
коња, у којој се налазило 20 расних тркачких коња 
који су се на оближњем пашњаку припремали за трке. 
Тадашњи кондициони тренер коња био је Јан Храшко, 
а два најпознатија џокеја били су Павел Хуђец и Карољ 
Гонда који су учествовали на бројним такмичењима у 
земљи и широм Европе (Будимпешти, Бечу, Лондону). 
Влада Илић је од својих коња очекивао само победе, 
а ако којим случајем нису победили продавао их је, 
а џокеј је остајао без награде. Најпознатији тркачки 
коњи биле су кобиле Стрела и њена кћи Лагуна. Обе 

су побеђивале на бројним такмичењима, а Илић је 
посебно био поносан на Лагунину победу у Енглеској 
1940. године. Лагунина каријера је, међутим нагло 
прекинута у моменту највећих успеха, када је на 
једном тренингу пала и поломила ногу. По сведочењу 
тадашњих радника на ергели, када је за то сазнао 
Влада Илић је наредио да јој дају инекцију и сахране је 
као човека. Није дозволио да је у складу са тадашњом 
устаљеном праксом Немци одеру и кожу искористе. 
Део атара на коме су коњи тренирани, мештани и 
данас зову „Тркалиште“.

У школској 1927/28. години  у селу је било 154 
ученика од тога немачке националности 77 (са 2 

учитеља), словачке 77 (са 1 учитељем), српске 5 (са 
једним учитељем) - први српски учитељ био је Бранко 
Ченејац који је делом учио и Словаке.

Занимљива информација из тог периода је да је 
у Хајдучици била једна једина привредна установа 
„Аграрна заједница“ којом су управљали Словаци 
и Срби заједно. Председник је био Павел Суховски, 
управник Јозеф Коварчик, деловођа Љуба Ламбић и 
благајник Петер Бачик.

Од занатлија су постојали кројачи, механичари, 
обућари, бураџије, произвођачи канапа (углавном 
Словаци), месари, трговци, кафеџије су били Немци.

Након Другог светског рата хајдучичко имање 
је национализовано и на њему је основано 
пољопривредно добро “1. мај“, које је пролазећи 
кроз разне трансформације израсло у данашње 
Пољопривредно предузеће „Хајдучица“ са око 100 
запослених и преко 2.500 хиљада хектара обрадивог 
земљишта које је недавно приватизовано. 

Двестогодишњи парк са више заиста ретких стабала 
са дворцем у свом центру и језером познатом као 
„Рибњак“, сведоци су прошлих времена, раскошних 
балова који су организовани у дворцу. Биле су то управо 
такве забаве какве су се у то време организовале у 
многим  дворцима аустроугарске монархије, уз много 
јела, пића, класичну музику, шетње романтичних 
парова стазама прелепих вртова. Мештанима је 
приступ дворцу био најстроже забрањен. Једино што 
су могли, било је да из даљине посматрају долазак и 
одлазак кочија са разном господом.  

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (51)
ХАЈДУЧИЦА(4) - ХЕРЦЕКИОС – ИШТВАНФАЛВА – ИШТВАНВОЛГИ – ХАЈДУЧКА ГРЕДА

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.

Председник општине 
Пландиште Јован Репац 
председавао је 70. седницом 
Општинског већа општине 
Пландиште која је одржана у 
уторак,  17. априла. Пре усвајања, 
на предлог председника Општине,  
дневни ред је проширен са још 
две тачке. 

После усвајања записника са 
67, 68. и 69. седнице, већници су 
прво утврђивали Предлог Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке 
о буџету Општине Пландиште 
за 2018. годину (први допунски 
буџет). У оквиру ове тачке је 
речено да се ребаланс ради због 
прилива средстава и да се укупни 
приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске 
имовине повећавају за 
11.437.000,00 динара и то у делу 
пореза на имовину, пореза 
на добра и услуге, трансфера 
других нивоа власти, прихода 
од имовине и од мешовитих и 
неодређених прихода. Након 
тога, већници су утврдили 
Предлог одлуке о суоснивању 
Јавног предузећа „Урбанизам“ 
Панчево. У оквиру ове тачке је 
речено да се предузеће оснива 
као заједничко јавно предузеће 
са већинским оснивачем 
градом Панчево и другим 
јединицама локалне самоуправе 
са територије Јужног Баната. 
Такође је речено да општина 
Пландиште оснива ЈП “Урбанизам“ 
Панчево као заједничко јавно 
предузеће у циљу обезбеђивања 

континуираног и квалитетног 
обављања послова из области 
просторног и урбанистичког 
планирања и заштите животне 
средине. 

На дневном реду 70. седнице 
Општинског већа било је и 
утврђивање предлога Одлуке о 
организацији Општинске управе 
општине Пландиште. У оквиру ове 
тачке речено је да Одлука није 
усклађена у делу који се односи на 
равноправни статус запослених у 
Кабинету председника Општине. 
Овом одлуком промениле би 
се надлежности постојећих 
организационих јединица (донета 
је нова Одлука о матичним 
подручјима на територији 

општине Пландиште). Такође 
је речено да за спровођење 
предложених одредби Одлуке 
о организацији општинске 
управе општине Пландиште није 
потребно обезбедити додатна 
финансијска средстав у буџету 
општине, с обзиром да ће 
функционисати са истим бројем 
запослених. 

Већници су на последњој 
седници Општинског већа 
утврдили и предлог одлуке о 
утврђивању минималне накнаде за 
текуће инвестиционо одржавање 
зграда и накнаде за рад принудног 
управника у стамбеним и стамено-
посовним зградама на територији 
општине Пландиште. 

Након тога, разматрани су 
и усвојени предлог Решења о 
давању сагласности на уговор о 
јавно -приватном партнерству за 
вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања 
јавног осветљења у општини 
Пландиште и давање овлашћења 
председнику општине Пландиште, 
Јовану Репцу за потписивање 
уговора о јавно -приватном 
партнерству. 

Већници су на 70. седници 
Општинског Већа донели 
Решење о одобравању исплате 
новчаних награда најбољим 
студентима са територије 
општине Пландиште у износу од 
50 хиљада динара. 

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

ОДРЖАНА 70. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ОДОБРЕНА ИСПЛАТА НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 
20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ 
Нова, 20. седница Скупштине општине Пландиште одржаће се 

данас (20. априла). За дневни ред предстојеће седнице предложено је 
12 тачака. 

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати 
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине 
Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет) а након тога и Предлог 
Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште и 
Предлог Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево. 
Одборници ће на 20. седници СО Пландиште разматрати и Предлог 
Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо 
одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним 
и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште. 
На дневном реду је и Предлог Решења о давању сагласности на Уговор 
о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења у општини 
Пландиште и давање овлашћења председнику Општине Пландиште 
да потпише Уговор о јавно-приватном партнерству. 

У сазиву за предстојећу седницу СО Пландиште су и Предлози 
Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе, Решења о разрешењу 
и именовању члана Комисије за финансије, урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту животне средине и Решења о 
разрешењу и именовању члана Одбора за информисање. 

Последња тачка су Одборничка питања. 
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Књига „Краљевина Југославија 
и СССР 1935 – 1941“, аутора 
др Драгана Петровића, 
представљена је у уторак у 
„Салону код Порте“. Поред аутора, 
о књизи су говорили и рецензент 
др Драган Алексић и модератор 
Часлав Васић, историчар. 

- Књига Краљевина Југославија 
и СССР 1935 – 1941“ има за резултат 
одбрањену докторску дисертацију 
коју је Драган Петровић одбранио 
2015. године на Групи за историју 
Филозофског факултета у Новом 
Саду под називом „Југословенска 
политичка јавност и Совјетски 
савез 1922 – 1941“. Аутор се 
потом на сугестије рецензената 
и пријатеља определио да уз 
додатна архивска истраживања 
објави у три засебне књиге, да 
би научно дубље и детаљније 
обрадио једно од најзначајнијих 
питања које је оптерећивало 
спољно-политичке односе 
Краљевине Југославије у читавом 

међуратном периоду – рекао је 
Алексић. 

Др Драган Алексић, рецензент 
књиге „Краљевина Југославија 
и СССР 1935 – 1941“ упознао 
је публику са историјским 
контекстом основне теме књиге. 

- Ова књига хронолошки 
обухвата период када Европа 
и свет улазе у стање све веће 
нестабилности услед настојања 
сила, предвођених нацистичком 
Немачком, да сруше постојећи 
поредак. Краљевина Југославија 
готово у читавом међуратном 
периоду није имала дипломатске 
односе са Совјетским савезом, 
супротно политичкој традицији и 
историјском наслеђу – истакао је 
Алексић. 

- Књига која је пред вама, један 
је од три тома на тему међуратних 
совјетско – југословенских односа. 
Изузетно ми је драго да сам 
смогао снаге да у пет и по година 
истраживања обрадим ову тему – 

рекао је др Драган Петровић. 
Драган Петровић је 

дипломирао је на четири 
факултета у оквиру државног 
универзитета у Београду, на 
којима је претходно паралелно 
студирао и то: на Економском 
(1999), на Социологији (2000), на 
Историји (2000) и на Политичким 
наукама (2002). Завршио је 
постдипломске студије на 
Географском факултету у Београду, 
на одсеку Економска географија и 
одбранио магистарску тезу „Развој 
и размештај индустрије Београда 
у 19. веку и 20. веку“ 2003. године. 
Завршио је постдипломске студије 
на Факултету политичких наука 
у Београду, одсек Међународни 
односи и одбранио је магистарске 
тезу „Француско – југословенски 
односи у време Алжирског 
рата 1952-1964“ 2008. године. 
Докторирао је на Природно-
математичком факултету у 
Новом Саду, област Политичка 

географија 2007. године са темом 
дисертације „Русија на почетку 21. 
века – геополитичка анализа“. Био 
је коаутор осам међународних 
научних зборника, а објавио 
је и око шездесет научних и 
стручних радова у домаћим 
научним часописима. До сада је 
објавио тринаест књига, од чега 
дванаест научних монографија и 

једну збирку стручних чланака. 
Ангажован је на изради велике 
енциклопедије српског народа 
пројекта САНУ, део привредна 
историја, где је члан редакције 
и аутор већег броја одредница. 
Потпредседник је Друштва за 
привредну историју Србије. 

Т.С. 

У Решици у Румунији од 
13. до 16. априла одржани 
су 28. по реду „Дани немачке 
књижевности“, а део програма 
одржан је и у Вршцу. Одличне 
културне везе Вршца и Решице 
допринеле су да делегација из 
Вршца коју су чинили Наташа 
Маљковић-Чонић, чланица 
Градског већа задужена за област 
културе, Весна Златичанин, 
в. д. директор Градске 
библиотеке, Иван Стојановић, 
библиотекар матичне службе 
и Тамаш Фодор, библиотекар 
завичајног одељења, посети 
ову манифестацију коју 
организује Удружење за културу 
и образовање одраслих а 
подржава амбасада Савезне 
републике Немачке у Букурешту, 
Генерални секретаријат Владе 
Румуније, као и многи други. 

Одломке из својих дела 
читали су књижевници који су за 
своје стваралаштво награђивани 
међународним признањима. 
Међу њима су били Нора 
Југа, добитница специјалне 
награде за поезију „Одрази“ за 
2017. годину, успостављену од 
Инситута за немачку културу 
и историју југоисточне Европе 

на универзитету Лудвиг-
Максимилијанс из Минхена, 
потом Илсе Хехн, добитница 
награде за културу Баден-
Виртемберга за 2017. годину, 
и многи други писци немачког 
порекла. Свечаност је отворио 
Ервин Јозеф Цигла, културни 
менаџер Немаца у Румунији, 
издавач, библиотекар, члан 
Удружења румунских писаца и 
Удружења румунских новинара. 

Програм трећег дана 
манифестације „Дани немачке 
књижевности“ одржан је у 
Вршцу у недељу, 15. априла. 
Госте из Румуније, Немачке, 
Аустрије, Мађарске, Словеније 
и Србије дочекао је у својој 
парохији жупник Михаљ Ереш, 
који је програм започео светом 
мисом у Цркви Светог Герхарда. 
После мисе на ред је дошло 
представљање књиге „Герхард 
од Чанада“, монографије на 
немачком језику о првом 
чанадском епископу, чији је 
аутор почасни др Мартин 
Роос, римокатолички епископ 
у Темишвару. Монографију је 
представио Клаудиу Сергиу 
Калин, архивиста темишварске 
епархије. После упознавања са 

знаменитостима Вршца, гости 
су се прошетали до Градске 
библиотеке, где је програм 
настављен уз литерарни матине 
на српском, македонском, 
словеначком, немачком, 
мађарском и румунском језику. 
Одломке из својих збирки су, 

осим гостију, читали и вршачки 
писци. Иако је читање текстова 
текло на више језика, и нико 
од присутних није могао да се 
похвали да је разумео сваког 
аутора, међу окупљенима је 
завладало посебно, позитивно 
расположење. Матине се 

завршио уз громогласан аплауз 
и уз обострано обећање да ће 
сарадња да се настави. На крају 
дана, закључак свих окупљених 
био је да писана реч, пре свих 
поезија, брише границе како 
међу државама, тако и међу 
људима. 

КУЛТУРА

У ВРШЦУ И РЕШИЦИ ОДРЖАНИ 

ДАНИ НЕМАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ  

У понедељак, 23. априла од 18:30 
у „Салону код Порте“ поводом 
Светског дана књиге Удружење 
„Тачка сусретања“ приређује 
предавање и радионицу „Увод у 
креативно писање“ писца Милоша 
К. Илића. Уводничар вечери биће 
писац Дејан Мак. 

Милош К. Илић рођен је 1987. 
године, у Панчеву, где живи и 
данас. У родном граду је похађао 
основну и средњу школу. Издао је 

збирке приповедака „Приче о пиву“ 
(Лагуна, 2008) и „Уморни као пси“ 
(Партизанска књига, 2017). Радио 
је као драматруг на представама 
„Мизери“ (Атеље 212) и монодрами 
„Тачка кључања“ (премијера СКЦ 
Београд), чији је и аутор. Дипломска 
драма „Човек без масе“ изведена је 
2013. године на Еx Театар Фесту, у 
Панчеву. 

За Радио Београд написао је радио 
драме: „Рука“, „Рат“, „Смрт Краљевића 

Марка“, „Метак у мрак“, „Рабаџије“, 
„Трчи“, „Лотрек“, „По занимању 
Очивад“, „Слепи“, „Лотреамон“, 
„Огледала Данице Марковић“. 
Учествовао је на фестивалу Кикинда 
шорт 2010. године. Објављивао је 
приче у часописима: Поља, Кораци, 
Рукописи, Квартал, Северни БУНКЕР, 
НИН, Траг, СЕНТ, Домети, Златна 
греда, strane.ba... Уређује прозу на 
сајту eckermann.org.rs. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДАВАЊЕ И РАДИОНИЦА 

„УВОД У КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ“ 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

„КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И СССР 1935 – 1941“ 
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 Šesti STOP SHOP ritejl park u Srbiji biće otvoren 
u Vršcu, 26. aprila. Otvaranje će voditi popularni 
komičar, frontmen benda i radio voditelj Inspektor 
Blaža i poznata televizijska voditeljka Marija 
Kilibarda. Svi posetioci će imati priliku da uživaju u 
fantastičnom celodnevnom programu, specijalnim 
popustima, iznenađenjima i interesantnim 
aktivacijama. 

Na ceremoniji otvaranja, muzičari i kulturno-
umetničke grupe zabavljaće svoje sugrađane 
specijalnim programom koji su pripremili za ovu 
priliku. Tokom dana, Lexington Band, popularni 
pop sastav, zagrejaće atmosferu svojim dobro 
poznatim hitovima. U okviru aktivacije Osvoji 
STOP SHOP stenu, zainteresovani avanturisti će 
tokom celog dana imati šansu da se oprobaju u 
sportskom penjanju i dohvate STOP SHOP logo 
na veštačkoj steni visokoj čak osam metara. 
Takođe, posetioci će uživati u nastupima 
DJ-a i violine i družiti se sa mnogobrojnim 
zabavljačima.  

Pre samog otvaranja, STOP SHOP je 
pripremio Facebook i Instagram aktivacije koje 
traju od 16. do 23. aprila. Autori najzanimljivih 
fotogra� ja sa STOP SHOP interaktivnim kesama 
na poklon će dobiti vaučere za porodičnu 

kupovinu u vrednosti od 10.000 dinara, a u 
šoping će ih voditi Inspektor Blaža.

Zvezde večeri biće Bajaga i Instruktori – jedan 
od najpoznatijih rok bendova u Srbiji i bivšoj 
Jugoslaviji. Bend, iza koga je bogata diskogra� ja 
i mnogo hitova koji su ih postavili na vrh bivše 
jugoslovenske rok scene, rame uz rame sa 
drugim popularnim bendovima, zabavljaće 
posetioce u završnom delu programa. 

Ritejl lanac STOP SHOP je brend kompanije 
IMMOFINANZ u Centralnoj i Istočnoj Evropi. 
IMMOFINANZ, austrijska kompanija koja se bavi 
investiranjem i razvojem u oblasti nekretnina, 
kontinuirano radi na širenju ovog uspešnog 
ritejl lanca. STOP SHOP u Vršcu je šesti u Srbiji.

NAJAVA DOGAĐAJA

ŠESTI STOP SHOP U SRBIJI
BAJAGA I INSTRUKTORI – ZVEZDE OTVARANJA STOP SHOP-A U VRŠCU

10.00 – 20.00   Celodnevni program uz muziku DJ-a i zabavu za posetioce
12.00 – 19.00  Aktivacija Osvoji STOP SHOP stenu, veštačka stena
15.00 – 16.00 Golden Noise bend (DJ i violinistkinja)
16.00 – 17.00  Kabare Cimet i Vanila (glumice Milena Vasić i Vanja Milačić)
17.00 – 17.30 Plesni nastup
17.30 – 18.00 Zvanično otvaranje STOP SHOP-a
18.30 – 20.00 Nastup grupe  Lexington Band
20.00 – 21.30 Nastup benda  „Bajaga i Instruktori“

O IMMOFINANZ-U
IMMOFINANZ je vodeća kompanija koja se bavi investiranjem i razvojem u oblasti nekretnina čije su aktivnosti fokusirane prvenstveno na 
maloprodajne i kancelarijske segmente sedam glavnih regionalnih tržištaEvrope: Austriji, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji 
i Poljskoj. Osnovna delatnost obuhvata upravljanje i razvoj nekretnina, na čelu sa brendovima STOP SHOP (ritejl), VIVO! (ritejl) i myhive 
(kancelarijski prostor) koji potvrđuju kvalitet i dobru uslugu. Kompanija poseduje portfolio nekretnina u vrednosti od gotovo 4.2 milijarde 
evra, koji obuhvata više od 250 objekata. IMMOFINANZ se nalazi na berzama u Beču (vodeć i ATX indeks) i Varšavi. Za više informacija posetite 
internet vebsajt:  http://www.immofi nanz.com
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Свет без поезије је свет без радости и 

лепоте и зато је обавеза  песника да небески 
сјај и љубав шаљу у најтамније дубине људске 
душе, а у најдебље ухо  посаде нежан шапат 
песме!

У суботу, 14. априла,  Вршачки књижевни 
клуб  био је гост на прослави 28. рођендана 
Клуба књижевника “Иво Андрић” и песничкој 
манифестацији -  7 ГРАДОВА КОД СТЕРИЈЕ, 
коју су Земунци, од Вршчана прихватили.
Међу гостима су били и песници из дијаспоре, 
као и Републике Српске.Свечаност је почела 
минутом ћутања, и песмом књижевника 
Драгана Колунџије, коју је казивао у част 
преминуле глумице и велике заљубљенице у 
поезију, Јелене Жигон.

Песничко ткање урешено је наступима 
женских и мушких певачких група (српским 
традиционалним песмама и мелодијама 
руских романси), дуетом гитара и младим 
виолинистима Музичке школе “ Коста 
Манојловић.” Наш Клуб је од домаћина на дар 
добио Андрићева сабрана дела и Повељу за 
изузетну културну повезаност и сарадњу.

На овом надахнутом песничком маратону, 
низали су се стихови ткани у ноћима 
расањеним,настајали више на путањама 
небеским  но земаљским,често трњем 
израњени, али, увек, звездама обасјани. Да 
што убедљивије и узвишеније саопште своје 
стихове и кроз њих достојне представе себе, 
али и свој град, трудили су се чланови Вршачког 
књижевног клуба Драгица Стојадинов, Верица 
Величковић, Мирјана Ракановић, Слободан 
Ђекић, Јелисије Марић и Нађа Бранков.

КУЛТУРА

7 ГРАДОВА КОД СТЕРИЈЕ У ЗЕМУНУ
Градски музеј Вршац и Епархија банатска 

организовали су у сарадњи са „Лавром Св. 
Александра Невског” из Санкт Петербурга 
изложбу фотографија „Романови – у сусрет 
судбини”. Изложба је отворена у суботу, 14. 
Априла у згради Конкордије, а за посетиоце 
ће бити доступна све до 6. маја. 

Директор Градског музеја Вршац 
Звонимир Сантрач истакао је значај ове 
изложбе и изразио задовољство што се 
на овај начин наставља сарадња Музеја и 
Епархије банатске. 

- Подсећамо се на оно време када је 
царска породица плаћала данак своје 
патријархалне оданости држави, народу и 
вери. Историја је таква да временом понекад 
постаје потпуно супротна ономе што се 
очекује – рекао је епископ банатски Никанор 
отварајући изложбу и додао да се нада да ће у 
будућности бити још сличних програма. 

На отварању изложбе наступили су и 
певачи састава „Српски појци“ који се бави 
очувањем српске традиционалне музике. 

Династија Романов представља једну 
од најстаријих династија у Русији. Њихова 
владавина је започела 1613. године, када 
је на власт дошао Михајло Романов, а 
трајала све до 1917. године када је уcлед 
револуције абдицирао последњи руски цар 
Никола Романов. Романови су временом 
поред царске титуле Русије, носили и титуле 
кнежева Финске као и краљева Пољске. 

Т.С. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА РУСКЕ ДИНАСТИЈЕ 

„РОМАНОВИ – У СУСРЕТ СУДБИНИ“ 

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

ЗАПАЖЕНО ПЕСНИЧКО ГОСТОВАЊЕ ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА 

На великој сцени Народног 
позоришта „Стерија“ у уторак 24. априла у 
20 часова гостује комедија Краљевачког 
позоришта „Ожалошћена фамилија“, по 
тексту Бранислава Нушића а у режији и 
адаптацији Миодрага Динуловића. 

„Осамдесет година је прошло од 
када нас је напустио комедиоргаф 
који је сачинио најбољу личну карту 
нашег менталитета. Бранислав Нушић и 
његова „Ожалошћена породица“ били 
су инспирација да на сцену поставимо 
смехотресну галерију ликова који 
нас и даље окружују, са жељом да се 
Нушићевци наших дана препознају и бар 
на секунд сами себе уплаше. Давно смо 

престали да верујемо да они могу и желе 
да се промене и у људе, али верујем да 
ћемо се ми њиховом самопрепознавању 
слатко насмејати. Нек нам тај смех буде 
лек и сатисфакција за све што су нам 
отели „добротвори“ наших дана“, речи су 
редитеља Динуловића. 

У представи играју: Предраг 
Павловић, Светлана Миленковић, Зоран 
Церовина, Горица Динуловић, Биљана 
Костантиновић, Биљана Талић, Никола 
Воштинић, Верољуб Андријанић, 
Страхиња Бичанин, Стефан Миликић, 
Драгана Ђурђевић, Душан Јовић и Миле 
Цвијовић. 

КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРШТА „СТЕРИЈА“ 

„ОЖАЛОШЋЕНА ФАМИЛИЈА“ ПРЕД ВРШАЧКОМ ПУБЛИКОМ  
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

САБОРНА  ЦРКВА  СВЕТОГ  НИКОЛЕ, НАЈВЕЋИ ВРШАЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ (2)
Удружење љубитеља старина “Феликс 

Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју 
завршавају кратку причу о историјату 
још једне изузетне знаменитости Вршца, 
Саборној цркви Светог Николе. Материјал 
је припремио и обрадио господин Тамаш 
Фодор.

Цаборна црква Цветог Николе подигнута 
је у неокласицистичком барокном стилу 
и слична је многим сличним сакралним 
објектима који су у Војводини зидани 
током XVIII века; међу објекте зидане у 
овом стилу спадају и манастирски конаци у 
Месићу, Владичански двор, као и многе друге 
грађевине зидане током урбанизације 
Вршца након турске владавине.

Најстарија матична књига датира из 
1767. године. Из два уговора који потичу из 
времена изградње можемо да закључимо 
да су у радовима учествовали, поред 
мајстора, и сами Вршчани. Стари записи 
сведоче и о димензијама старе, срушене 
цркве: била је дугачка 28 метара, широка 9 
метара, а изнутра висока 5 метара.

Нова, данашња црква је дужине 48 м, 
ширине 17 м и висока је 54 м. Резбарију 
иконостаса радио је Аксентије Марковић 
из Новог Сада 1805. године, а иконе Павле 
Ђурковић, у периоду од 1805. до 1807. 
године. У периоду од 1865. до 1868. године 
иконостас је обновио путујући немачки 
сликар Ст. Г. Лауфер. 

Гвоздена ограда око порте постављена 
је 1867. године, а већ следеће године црква 
добија звона која су урадили вршачки 
звоноливци, браћа Бота. Звона су на 
торањ свечано постављена 8. априла 
1868. године.

Унутрашњост храма је осветљена 
са 11 великих витража, и све до недавно 
осветљавали су, између осталих, и две 
слике великог сликара Паје Јовановића. 
Обе слике припадају његовом религиозном 
сликарству, и то су „Свети отац Никола 
спасава невине осуђенике“ и „Мајка 
Ангелина“. Обе слике рађене су техником 
уље на платну; прву је поклонио 1925., 
а другу 1931. године. Данас се налазе у 
Градском музеју.

Веће поправке на Саборном храму 
рађене су у више наврата и то у периоду 
од 1909. до 1910., затим 1945., 1968. 
године. Последње поправке рађене су у 
периоду од 2003. до 2007. године и тада 
је замењен кровни покривач, окречена је 
фасада, сређена је комплетна електро-
инсталација у целом храму, уведено подно 
грејање уз поплочавање пода целог храма 
гранитним плочама, а према нацрту 
Миодрага Калишког. Офарбан је и окречен 
звоник. 

Крај
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MAGYAR TÜKÖR
MEGTARTOTTÁK A MUZSLYAI NYUGDÍJASOK SZERVEZETEINEK TISZTÚJÍTÁSÁT 

Muzslyán már igen rég-
óta működik a nyug-
díjas egyesület, mely 

az elmúlt század  hetvenes 
éveiben alakult meg, s azóta 
igen aktívan tevékenykednek. 
A taglétszám egyre bővül.  A 
húsvéti ünnepeket megelőző  
tisztújító közgyűlésen új ve-
zetőséget kapott a rokkant és 
öregségi nyugdíjasok szerveze-
te egyaránt. A rokkant nyugdí-
jasok szervezetben egyhangú-
lag Sziveri Annát választották 
meg elnökké, vezetőségbe vi-
szont Sötét Jolánt, Varga Ilo-
nát, Rácz Istvánt, Gubics An-
nát, Vastag Józsefet, Fodor Mi-
hályt, Miklós Valikat és Csorba 
Andrást választották be. 

Az öregségi nyugdíjasok 
egyhangulag Hallai Mihályt 
választották meg elnöknek,  a 

vezetőség tagjai pedig  Lász-
ló Veronika, Bodó Molnár Lili, 
Bognár György,  Sziveri Anna, 
Kosa Ilona, Kovács György, Ko-
vács Miklós,, Gombár Ferenc, 
Gyömbér Ferenc, Juhász Mi-

hály, Paligrosz István és Ré-
vész Ernő lettek. 

A két nyugdíjas egyesület 
Tóth Mártát választotta meg 
a  a nyugdíjas egyesületek tit-
kárává és egyben a pénztáro-

si teendők elvégzésével is őt 
bízta meg. 

Mindkét ülésen jelenvol-
tak a városi Nyugdíjas szövet-
ség vezetői, akik nagy meg-
elégedéssel szóltak a muzs-
lyai nyugdíjasok eddigi mun-
kájáról. 

Sziveri Anna, beszámolójá-
ban kiemelte, hogy 

- Mi nem ígérgetünk, öregek 
tehetségtelenek vagyunk, de 
mindenképpen annyira még 
lábon tudunk állni, hogy, szép 
tágas otthonunkat rendben 
tartsuk, ahol vendégeinket 
fogadni tudjuk. Öreg napjain-
kat ne tétlenül töltsük, ezért  
minden hét csütörtökén tár-

sas estet szervezünk a tagja-
ink és pártolóink részére. Szék-
helyünk udvarában hagyomá-
nyainkat őrizve május 1-jén 
májusfát áll1tunk. A szilvesz-
teri mulatság megszervezése 
sem maradhat ki tevékenysé-
geinkből.

Hallai Mihály az idei terv-
ről röviden elmondotta, hogy

- Mindkét egyesület közös 
megbeszélésen fogja megvitat-
ni az elkövetkező időszakban 
az előttük álló feladatokat. Az 
idén is megszervezik a május 
elsejei ünnepséget, a sportna-
pokat. Tervezünk egynapos ki-
rándulások szervezését  Teme-
rinbe, Vrdnikre és Stražilovóra.

A tisztújító közgyúlést kö-
vető napokban az új vezető-
ség már Húsvéti bált szervezet. 

KÉP ÉS SZÖVEG PRÉCZ ISTVÁN

Évi közgyülés, 
új vezetöségi tagok 

 »Az új vezetőség

„
Öreg napjainkat 
ne tétlenül töltsük, 
ezért  minden hét 
csütörtökén társas 
estet szervezünk a 
tagjaink és pártolóink 
részére

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT -JÓ NEKÜNK ITT!

Zsinati animátorainak első találkozója
Nagybecskereki Egyház-

megye plébániai zsinati 
animátorainak első találkozó-
ját április 7-én tartották Nagy-
becskereken mintegy 120 részt-
vevővel.

A találkozó házigazdája Dr. 
Német László SVD püspök volt, 
aki miután üdvözölte a püspök-
ség egész területéről érkezett 
animátorokat, velük együtt 
magyar és szerbhorvát nyel-
ven imádkozta a zsinati imát. A 
püspök atya bemutatta a jelen-
lévőknek Dr. Csiszár Klára pasz-
torálteológust, a zsinati folya-
matok teológiai tanácsadóját és 
Danku Balázs plébánost, a zsi-
nati folyamatok lelki kísérőjét.

Danku Balázs plébános  A 
világi krisztushívők – a zsinat 

főszereplői?!címmel beszélt a 
világi hívők hivatásáról és fel-
adatairól.

Dr. Csiszár Klára  Mi is 
az, hogy egyházmegyei zsi-
nat? címmel tartott előadásá-
ban idézett a zsinatot megnyitó 
dekrétumból, rávilágítva a zsi-
nat feladatára és céljaira. A foly-
tatásban a csoportvezetés sza-
bályait ismertette a résztvevők-
kel, akik csoportmunka kereté-
ben ismerkedtek meg az evan-
gelizációról szóló első munka-
dokumentummal.

A sokszínű Bánát nem ma-
gyar anyanyelvű hívei számá-
ra Masa Tamás atya fordította 
az előadások anyagát és vezet-
te a csoportmunkát. A magyar 
anyanyelvű hívek öt csoport-

ban dolgoztak: Dél-Bánát hívei 
voltak a legkisebb létszámúak, 
mivel ők alkották a szláv nyelvű 
csoport gerincét, míg Észak- és 
Közép-Bánát animátorai két-két 
csoportban ismerkedtek a cso-
portvezetéssel.

A Nagybecskereki Egyház-
megyei zsinati folyamatok szé-
pen haladnak, a plébánosok és 
a plébániai zsinati animátorok 
április folyamán kézhez kapják 
a zsinat első dokumentumát, 
az evangelizáció munkadoku-
mentumot és a hozzá tartozó 
jegyzőkönyveket, amelyet he-
lyi szinten dolgoznak fel, és má-
jus végéig visszaküldenek a Zsi-
nati Irodába.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

A magyar költészet napja
A magyar költészet nap-

ját 1964 óta József At-
tila születésnapján, április 
11-én ünneplik. Ebből az 
alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, köl-
tőtalálkozókkal és -verse-
nyekkel tisztelegnek a ma-
gyar líra előtt. Nálunk a vaj-
daságban is különböző ren-
dezvényeket szerveznek a 
költészet napja alkalmából. 
Nagybecskereken és Muzs-
lyán is alkalmi műsorokkal 
tisztelegnek a magyar köl-
tészet előtt. Az idén Nagy-
becskereken a reneszánsz 
jegyében zajlott a megem-
lékezés, Muzslyán viszont 
Böndör Pál költő volt a ven-
dég, ahol a Költő is volt gye-
rek címmel verses zenés es-
tet adtak elő. A rendezvé-
nyeken klasszikus és kor-
társ költők versei egyaránt 
szerepelnek. Gyakran diá-

kok, vagy éppen a ma is élő 
szerzők tolmácsolják a köl-
teményeket. 

A rendszerváltás után 
a Magyar Írószövetség is 
csatlakozott a rendezvé-
nyekhez.

1998-ban a költészet 
napját tizennégy magyar 
költő (Bella István, Beney 
Zsuzsa, Borbély Szilárd, Fe-
rencz Győző, Géher István, 
Kalász Márton, Kántor Péter, 
Kodolányi Gyula, Lászlóffy 
Aladár, Parti Nagy Lajos, Ta-
kács Zsuzsa, Tőzsér Árpád, 
Varró Dániel, Balla Zsófia) 
úgy ünnepelte, hogy közö-
sen írtak egy szonettkoszo-
rút Weöres Sándor Hála-ál-
dozat című szonettjének 
két-két megadott sorából.

Noha a költészet napját 
József Attila születéséhez 
kötjük, április 11-én szüle-
tett Márai Sándor is, 1900-
ban.

ALKALMI RENDEZVÉNYEKET SZERVEZTEK

AZ ART KLUB SZERVEZÉSÉBEN

LIKUM festőinek tárlata
A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

Art klubjának a szervezésében a jövő hétfőn április 17-
én nyitják meg ünnepélyesen az újvidéki LIKUM Egyesü-
let tagjainak kiállítását. A tárlat megnyitója 18.00 órakor 
kezdődik az Egyesület nagytermében. Az érdeklődők a 
festményeket május 7-ig tekinthetik meg.

Nyitvatartási idő munkanapokon 9.00 és 13.00 óra kö-
zött, csütörtökön viszont 17.00 és 19.00 óra között.

HÁLO BOGOZÓINAK 
TALÁLKOZÓJA

EGY ISTENARC VAN 
ELTEMETVE BENNEM…

A Délvidéki Háló bogozóinak 
lelkinapját Nagybecskereken tartották 
március 10-én.
Nagyböjti bogozói találkozóval-lelki 
nappal kezdtük a 2018-as hálós évet, 
hálát adva az irgalmas és szerető 
Istennek az elmúlt évért, amelyben a 
Délvidéki Háló működésének 20 éves 
jubileumát ünnepeltük meg. Először 
a találkozás örömét osztottuk meg 
egymással, majd visszaemlékeztünk 
az elmúlt év személyes és hálós 
élményeire, örömeire és bánataira 
(mert azok is akadtak) – mondta a 
szervezet vezetője, Halmai Tibor.
A találkozó folytatásában a bogozók 
egyeztettek a 2018-as év hálós 
eseményeiről és megfogalmazták 
a Délvidéki Háló céljait a folyó évre 
vonatkozólag, amelyben kiemelt 
szerepe lesz a családoknak, a Kárpát-
medencei összetartozásnak,  valamint 
a fiataloknak.
Nagyböjti útravalót/elmélkedést Masa 
Tamásatyától kaptak a jelenlévők, 
aki Vreckó Ferencatyával együtt 
biztosította számukra a gyónási 
lehetőséget, majd együtt mutatták be 
a szentmise és megszentelték a Háló 
irodát, valamint a Nagybecskereki 
Püspökségi Caritas központját.

KOVÁCS SZÖSZILL
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1 1 6 5
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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 
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 или замена за нешто 

069/333-60-30.
Потребна кућа за 

становање  жени са двоје деце 
у Пландишту или у околини, 
за чување и одржавање. Тел. 
062/872-72-04

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.

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 пословни простор 
у ул. 2.октобра у Вршцу, погодно 
за магацин. Тел. 064/125-53-76.

Издајем двособан 
намештен стан у Београду, 
у близини болнице ВМА.Тел. 
062/403-127.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру, има 
централно грејање, интернет, 
кабловску. Тел. 060/350-30-60.

Издајем стан у Хемограду, 
50 м² комплетно намештен! 
Слободан од 15. априла. Цена 
100€  плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

Издајем намештен, 
комплетно опремљен, трособан 
стан, на одличној локацији у 
блоку 22(код Сава центра) Тел. 
064/264-08-32.

Издајем двособан 
намештен стан у Београду. Тел. 
062/403-127

РАЗНО
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.

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

Продајем швапску циглу велики 

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.

Продајем куће у Ритишеву 
на парцели 12а и 23м², куће су 
ограђена са помоћним објектима и 
економским двориштем и великом 
баштом. Тел.. 064/133-5159

Продајем кућу 150 м² на плацу 
9 ари, ужи центар Вршца, близу 
поште. Тел. 064/121-62-62.

На продају кућа са сутереном 
ул. Првомајска 115/б (преко пута 
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са 
виноградарском кућицом у потезу 
„ Козлук-Мајдан“, десна страна 
погодно за  воће, виноград и 

пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 
013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу 
потез „Павлишко брдо“ погодно за 
виноград и воћњак као о пчеларе. 
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.

На продају спратна кућа  са 
свом инфраструктуром шири део 
центра. Може замена или договор. 
Тел. 064/280-58-81.

Продајем двособни ста 51,5 
м² у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укљижен 
без дугова. Улица Првомајска 43/1 
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-
76 и 066/570-40-00

Продајем кућу од 53м² са 
помоћним објектима 121м², 
плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-
68

Продајем једнособни стан 
у центру површине 35 m² (соба, 
кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Купујем стан од 60 до 70 м², 
предност Војнички трг. Тел. 060/020-
11-74.

Продајем плац на  мору 
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257-
823.

Продајем кућу у ужем центру 
града, у Улици Гаврила Принципа. 
Тел. 063/308-355. 

Продајем кућу, изузетно 
повољно, 11.000€Кајмакчаланска 
25, 10 мин. Од центра. Стамбени 
део 77м², плац 438 м², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива 
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 
звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“ и радијатор мало 
коришћен. Тел. 064/375-94-59.

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 
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 

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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ДРАГИЦА РАДОВАНОВИЋ
Нисмо успели да те сачувамо од смрти, али ћемо те саћувати од заборава.
Твоји најмилији син Радивој, ћерка Десанка, унуке Сања и Тина и остала родбина

Дана 21. априла навршава се годину дана од смрти наше драге мајке и баке

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.

Продајем хармонику, 

формат са ознаком. Тел. 061/31-10-734. 
Продајем кухињске елементе, дрво-

иверица, доњи и висећи. Повољно. Тел. 
064/186-52-44.

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

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

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

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

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

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

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

Услужно радим дизајн, 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, палме 
саксијске 10 и 15 година старе. Тел. 837-
631 и 064//280-58-62

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
упознавања и брака. Тел. 
064/330-70-27.

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

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

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

Све 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, 

мотор томосм, сто и столице, 
огледало са ормарићима 
за купатило, туш кабину, 
хармоника врата, витафон и 
решо на плин. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шалоне 140х140, 
шалони 220х140, прозор са 
вакум стаклом 60х60, прозор 
80х60 са шалоном, тучану каду 
90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин 
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, 
две фотеље, врата дрвена и 
решо плински са 3 рингле. Тел. 
013/833-806, 064/957-70-76 и 
066/570-40-00

Продајем фотељу, лежај, 
шиваћу машину, дрвени регал, 
плински решо, електрични 
шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 
064/186-52-44. 

Купујем половну , исправну 
мешалицу за бетон. Тел. 
013/401-210 и 060/74-01-210.

Поклањам женку немачког 
птичара стару 1,5 године, 
вакцинисана и стерилисана. 
Звати од 17 до 21 часова. Тел. 
063-73-42-609 и 060/73-42-609.

Продајем шпорет на дрва, 
тучану пећ на дрва „Крека-
весо“. Повољно. Тел. 065/878-
44-10.

Продајем четири бицикла 
брзинца, три пони бицикла, 
кућу у Југ Богдана 48, веш 
машину, фрижидер, корпу 
за мерење свиња, ауто 
приколицу. Тел. 013-28-32-536.

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

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

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

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

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

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

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

OGLAS
za davanje u zakup hola Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD 

Vršac
po pojedinačnim datumima u 2018. godini 

1.Predmet zakupa je hol Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD, ul. Omladinski trg 
17. i to za:

a.pojedinačne termine u periodu 15.05.2018. – 30.12.2018. 
b.31. decembar i 1. januar (Nova Godina)
2.Pravo prijave ponude za zakup prostora (bez opreme) imaju sva privredna društva i 

preduzetnici.
3.Ponude za zakup se dostavljaju putem pisanih prijava, na adresu CENTAR MILLENNIUM 

AD, Vršac, Omladinski trg 17, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za zakup ugostiteljskog 
objekta“.

4.Rok za podnošenje prijava je 07.05.2018. godine do 12h.
5.Otvaranje prispelih ponuda obaviće ovlašćena komisija CENTRA  MILLENNIUM AD, u 

poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM AD dana 07.05.2018. godine u 13h.
6.Svim ponuđačima koji dostave uredne prijave za zakup sa ponudom, dostaviće se 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prednost pri odabiru ponuđača imaće ponude za 
više pojedinačnih zakupa.

7.Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta i pripadajuće 
opreme sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja 
oglašavanja zakupa.

8.Prostor koji je predmet  zakupa,  dostupan je za razgledanje od dana objavljivanja 
oglasa u nedeljnom listu “VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 14 dana, na adresi sedišta CENTRA 
MILLENNIUM u Vršcu, uz prethodno najavljivanje putem telefona broj 013/800-100, svakog 
radnog dana od 09-15h.

9.Ponuda za zakup prostora za pojedinačne datume mora da sadrži sledeće podatke: naziv 
i sedište, matični broj, PIB, podatke kontakt osobe, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni neto 
iznos za  zakup prostora izražen u dinarima (bez uračunatog poreza na dodatu vrednost). 
Ponuđači imaju pravo da u svojim ponudama uključe i druge datume koji nisu navedeni u 
oglasu.

10.Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo 
pisanim putem na adresi zakupodavca  ili putem elektronske pošte na adresu osobe za 
kontakt zakupodavca.

11.Osobe za kontakt: 
Srđan Prtljaga e-mail: srdjan.prtljaga@millennium.rs
Vladan Majstorović e-mail: vmajstorovic@millennium.rs
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Tel: 837-902
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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

Милошћу Фрање II произведени занос 
радости беше изчезао. У свакидашњем животу 
наскоро се показало,  да ће ослобођење Вршца 
још задуго бити проста варка. 9. октобра 1817. 
год. не беше ипак по Вршац дан рођења његова 
ослобођења од јарма телесног сервитута и 
десетка.

За комесара за Вршац наименован је Антоније 
Адамовић Чепински, дворски саветник и 
администратор вировитичке жупаније у 
Славонији. Он је известио општину 22. јануара 
1818. да ће скоро доћи у Вршац и наложио јој је, 
да донде посвршава нужну предрадњу, као, да 
изброји народ, да класификује домове и т.д. 1).

Адамовић је дошао амо 16. априла, пошто је 
већ пре њега (2. априла) приспео био дворски 
саветник Бедековић, који је 24. маја опет 
отпутовао 2). Шта су ово двоје у Вршцу израдили, 
није нам познато са недостатка података.

Толико знамо, да год. 1818. и доцније не 
беше никакве промене у унутарњој општини и 
организацији јој. Све је било по старом. 

10. октобра 1818. био је у Вршцу председник 
дворске коморе, Мајлат 3). 21. децембра пак исте 
године, обављена је рестаурација мађистрата, 
чији се шеф сада зваше варошки судац.

За варошког судца изабран је Петар 
Биберлија, за градоначелника Јосиф Терек, а за 
формундера Бонавентура Хумел 4). По новом 
самозакупном уговору, што је поново утврђен 
са општином, закуп почиње 1. септембра 1818. 
У смислу тога уговора пређоше 1. октобра 
речене године све бенифиције, од којих су неке 
(као вински десетак) биле у рукама приватних 
закупника, поново на општину.

И опет дођоше на ред депутације. Тако 
видимо већ 1820. год. и опет Павла Ристића у 
Бечу 5).

Идуће године следовао је важан закључак. 
У седници од 12. августа те године, у којој 
је председавао економски комесар Стеван 
Пијеркер, а у којој беше присутно окружно и 
звање фискалата, па онда не само мађистрат 
и спољашњи савет, већ и грађанство и народ, 
- прочитано је највише решење од 13. априла 
1921. у којем је између осталога ово изречено: 
„Тек кад општина потпуно исплатила буде 
заостатак камате по преузетим урбаријалним и 

регалним бенифицијама и положила буде прву 
трећину откупне своте, моћи ће се ослободити 
спахијског правосуђа на прописан начин.

Издавање краљевске дипломе пак, чиме би 
се општина и од јурдискције дотичне жупаније 
ослободила, има се одложити до времена, када 
буде довршена расправа, коју има да спроведе 
политичка власт у погледу именоване општине. 
Да би се то пожурило, саопштиће се ова моја 
одлука мађистратској дворској канцеларији“ 6). 

Из овога највишега решења видимо узрок, 
зашто није Вршац добио одмах устројство слоб. 
краљ. вароши. Због непоузданих новчаних 
прилика дваред је предузимана процена 
откупне своте, па онда још једаред поправљена.

 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (119)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Мешовита седница од 6. фебруара 1818.
2)  Ch. Baumann`sche Aufyeichnungen, str.27
3) Економска седница од 17. октобра 1818.

4) Рестаурациони записник од 21. децембра 1818.
5) Економска седница од 27. маја 1818.
6) Записник седнице од 12. августа 1821.

XVII  ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство,  граматикална се школа  обуставља, а оснива 

богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед 
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина - 

Друштвене прилике - Несретни догађаји

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ДЕЛЕГАТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ, ГОДИНА 1, БРОЈ 4, 28. 

АПРИЛ 1975.

И ПЛАНИНЕ ОСВАЈАЈУ НАС
Још 1893. године Вршчани заљубљени у природу, оснивају свој 

клуб под називом „Риклијанер“. Било је то у доба доколице. Зими 
су се чланови клуба спуштали низ снежне падине а лети су, под 
крошњама сеновитих стабала, пекли месо на жару и пили добро 
вршачко вино.

Рат је прекинуо сваку организовану активност планинара 
на овом подручју, тако да се тек 1949. године, на иницијативу 

професора Милана Арсенића и Косте Филиповића, оснива 
Планинарско смучарско друштво „Вршачка кула“. Већ прве године 
постојања друштво је добило 150 активних планинара и тридесетак 
скијаша. Почеци су, наравно, били скромни. Није било чак ни правих 
скијашких гојзерица, а неки су скијаши били без - скија.

Те исте године Општина је уступила планинарима „Адлерову 
вилу“ на брегу у Широком билу. Од некадашњег велелепног 
летњиковца били су остали само руинирани зидови... Требало је 
добро засукати рукаве и од остатака једне грађевине, направити 
- планинарски дом на, иначе, веома лепом месту. Сви тадашњи 
чланови друштва су радили на изградњи овог објекта: ученици 
су постајали зидари и молери, радници и службеници су носили 
намештај из града до Планинарског дома... 

Међутим било је још послова. Требало је подићи и обележити 
путеве на Вршачком брегу, а требало је и - планинарити, освајати 
врхове. 

ВРШАЧКА КУЛА  ДЕЛЕГАТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ, ГОДИНА 1, БРОЈ 4, 28. 
АПРИЛ 1975.

ПЛАВА УЧИОНИЦА 
Једна жеља: лети , лети...Дошли су ти момци у Вршац из свих 

крајева наше земље, обузети само једном жељом, можда највећом 
и најлепшом од свих младићких жеља - да буду пилоти.

Али, пут од жеље до пилотске кабине није нимало лак ни 
једноставан. На прошлогодишњи конкурс за пријем у Пилотску 
школу ЈАТ-а, јавило се  преко 400 кандидата, а примљено је једва 
четрдесетак... 

- Напустио сам студије на Саобраћајном факултету само 
да бих се једнога дана бавио најлепшим занимањем - каже Милан 
Влаховић. Његов друг Зоран Чолић, је од свог оца  наследио љубав 
према ваздухопловству. Пре доласка у Вршац, Зоран је  био добар 
падобранац. Сада је на путу да постане још бољи пилот.

Неколко „клинаца“ (како старији називају момке прве године) су 
свој први сусрет са правим авионом доживели баш у овој школи.

- Неизмерно је то задовољство - каже Слободан Јовановић, 
широко се осмехујући.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) у протеклој седмици 
институционализовала је сарадњу 
са Привредном комором Бурске у 
Турској, када је потписан Споразум 
о сарадњи, у оквиру посете 16. 
Међународном сајму грађевинарства, 
грађевинског материјала, инсталација 
и опреме за грејање и вентилационе 
системе, природног гаса. Делегација 
ПКВ, на челу са председником ПКВ 
Бошком Вучуревићем, на овом Сајму 
предводила је привредну делегацију 
од 20 привредника.

Циљ потписаног Споразума 
јесте подстицање повећања робне 
размене са Турском учвршћивањем 
већ постојеће сарадње између ове 
две регионалне привредне коморе, 
као и проширењем постојеће 

мреже контаката и стварањем 
нових, односно јачањем постојећих 
релација између војвођанских и 
турских привредника.

Том приликом, Вучуревић је 
нагласио да је у 2017. години, укупна 
робна размена између АП Војводине 
и Турске износила 174,9 милиона 
евра, чиме је премашена вредност 
из 2016. године за 30,6 одсто. Додао 
је да је реализован извоз у износу од 
55,2 милиона евра (44,5 одсто већи од 
извоза у Турску 2016. године) док је 
на страни увоза забележена вредност 
од 119,7 милиона евра (25 одсто већи 
од увоза у Турску 2016. године). Иако 
је евидентирано повећање нашег 
извоза у Турску, робна размена је 
и даље резултирала дефицитом од 
64,6 милиона евра. Најдоминантније 

учешће у извозу заузима Сремски 
округ, док је на увозној страни 
најзначајнији Јужнобачки округ.

Делегација ПКВ на челу са 
замеником генералног секретара 
Бојаном Миљуш, посетила је и21. 
Међународни сајам привреде у 
Мостару који је свечано отворио 
председник Републике Србије 
Александар Вучић. Отварању Сајма 
претходио је свечани пријем ПКС 
поводом учешћа Републике Србије 
као земље партнера на поменутом 
Сајму, где се представљало 60 наших 
компанија, које запошљавају више од 
40.000 људи и извозе у више од 120 

земаља света.
Миљуш је истакла да су сајамске 

манифестације добра прилика да се 
„лицем у лице“ остваре нови контакти, 
а постојећи учврсте и додала да је 
ПКВ, као део јединственог коморског 
система, подржала наступ наших 
привредника на Сајму, у организацији 
ПКС и Развојне агенције Србије. 

У периоду иза нас, Удружење услуга 
ПКВ организовало је студијску посету 
делегације од близу 30 војвођанских 
винара Међународном сајму вина 
„VINITALY“ у Верони.

Кабинет председника 
Привредне коморе Војводине

СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУРЕГИОНАЛНИХ 
АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 21. КОЛО

Будућност - ОФК Вршац   1 : 1
Раднички (К) - Козара   0 : 2
Раднички (С) - Јединство (БК)  2 : 1
Младост (О) - Војводина 1928  3 : 0
Полет - ЖАК    1 : 2
Кикинда 1909 - Слога   0 : 0
Бегеј - Пролетер    7 : 3
Слобода (НК) - Јединство (НБ)  3 : 0

1.ОФК Вршац  21    14  5  2  47
2.Козара  21    14  4  3  46
3.Кикинда 1909  21    12  5  4  41
4.Слобода (НК)  21    12  5  4  41
5.Младост (О)  21    10  4  7  34
6.Војводина 1928  21    10  4  7  34
7.Јединство (БК)  21     9  3  9  30
8.Будућност  21     7  7  7  28
9.Бегеј   21     8  3  10  27
10.Јединство (НБ)  21     8  2  11  26
11.Пролетер (-1)  21     7  4  10  24
12.Слога  21     7  2  12  23
13.Раднички (К)  21     6  4  11  22
14.ЖАК   21     6  2  13  20
15.Раднички (С)  21     4  6  11  18
16.Полет  21     3  2  16  11

ПФЛ ПАНЧЕВО  20. КОЛО

Црвена звезда  - Јединство Стевић   0 : 0
Југославија  - Јединство (В)   2 : 3
Долина  -  Слога (БНС)   3 : 0
Раднички (Б) - БАК   0 : 1
Војводина (ЦЦ) - Борац (Ст)   1 : 1
Стрела - Партизан (У)   2 : 3
Вултурул - Војводина (С)   7 : 0
Дунав - Војводина (Цр)   7 : 0

1.БАК   20   16  1  3  49
2.Долина  20   14  3  3  45
3.Партизан (У)  20   12  3  5  39
4.Борац (Ст)  20   11  5  4  38
5.Слога (БНС)  20   10  1  9  31
6.Стрела  20    8  5  7  29
7.Јединство (В)  20    8  5  7  29
8.Војводина (Цр)  20    8  3  9  27
9.Јединство Стевић  20    7  5  8  26
10.Вултурул  20    7  3  10  24
11.Војводина (С)  20    7  3  10  24
12.Раднички (Б)  20    7  2  11  23
13.Дунав  20    5  6  9  21
14.Црвена звезда  20    5  5  10  20
15.Југославија  20    4  2  14  14
16.Војводина (ЦЦ)  20    2  6  12  12

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 16. КОЛО

Шевац - Полет    2 : 0
Борац (ВГ) - Будућност (А)    2 : 1
Потпорањ - Борац (ВС)   3 : 1
Јаношик - Владимировац   2 : 1
Партизан (К) - Виноградар    4 : 1
Ратар - Добрица    3 : 2
Караш (К) - Хајдучица    2 : 0

1.Полет   16   10  3  3  33
2.Будућност (А)  16     9  4  3  31
3.Потпорањ  16     9  3  4  30
4.Шевац   16     9  3  4  30
5.Хајдучица  16     8  3  5  27
6.Ратар   16     8  3  5  27
7.Добрица  16     8  2  6  26
8.Борац (ВС)  16     8  1  7  25
9.Партизан (К)  16     7  2  7  23
10.Борац (ВГ)  16     7  2  7  23
11.Караш (К)  16     6  1  9  19
12lВладимировац  16     3  1  12  10
13lВиноградар (-1) 16    2  3  11   8
14.Јаношик  16     2  1  13   7

Одавно на војвођанском истоку борба 
за титулу првака није била узбудљивија, 
са више конкурената за највиши пласман. 
Међутим, осим ОФК Вршца, Козаре, Кикинде 
и Слободе главне улоге су себи решили да 
доделе и арбитри, тврди директор ОФК 
Вршца Мирослав Миша Бељин. Конкретно, 
Зрењанинци који су судили меч у Српској 
Црњи између Будућности и Вршца, Душан 
Белић и његов помоћник Никола Томашев. 
Утакмица је после много узбуђења завршена 
поделом бодова, а Бељин је пренео шта се 
све дешавало.

- Средином првог полувремена Белић 
је досудио, најблаже речено, непостојећи 
пенал за Будућност, који је наш голман 
Ђулчић одбранио. То нас није погодило, као 
ни констатно “сецкање игре” и “навлачење” 
за домаћина, али били смо шокирани 
изреченим претњама и увредама Николе 
Томашева. Оног што је изговорио овај 
помоћни судија морао би да се стиди свако 
ко има и зрнце елементарног домаћег 
васпитања и културе. “Видећете шта ћемо 
тек да вам радимо против Козаре, добацио 
је Томашев капитену Вршца.”

Директор Бељин је наставио:
- У 65 минуту, при вођству Вршца 1:0, 

играч Будућности бр. 3 ударио је играча 
Вршца Крачуњела, без икаквог разлога, 
лопта је била на супротном делу терена. 
Судија Белић је прекинуо игру, дозволио 

да се укаже помоћ нашем повређеном 
играчу, али није санкционисао неспортски 
потез играча домаће екипе. У 85. минуту, 
поново је решио да директно утиче на 
резултат, досудивши непостојећи фаул на 
ивици шеснаестерца из којег је Будућност 
изједначила.

Директор Вршчана истиче да ту није био 
крај судијској лакрдији.

-У другом минуту надокнаде голман 
домаћег тима промашио је лопту и покупио 
играча Вршца Ранкова који је био у изразитој 
прилици да постигне гол. Белић је, уместо 
да покаже на белу тачку, играче послао у 
свлачионицу одсвиравши крај.

Вршчани су свесни да судије греше као 
и играчи, али:

- Ово нам се дешава већ трећи пут! Све 
утакмице у прошлој и овој сезони које нам 
је судио дотични нисмо успели да добијемо 
(Динамо Панчево, Јединство Нови Бечеј и 
Будућност) и због тога смо желели да јавност 
упознамо са овим дешавањима. 

Бељин је на крају истакао:
-Захваљујемо се на срдачном 

гостопримству управи Будућности и фер и 
коректној игри играчима. Али, брине нас 
информисаност судије Томашева који већ 
зна ко ће судити меч Козара - ОФК Вршац 
који се игра 25. априла.

ОФК ВРШАЦ ОСВОЈИО БОД У СРПСКОЈ ЦРЊИ, У КЛУБУ ОГОРЧЕНИ АРБИТРАЖОМ 

КАД СУДИЈА ПСУЈЕ И ПРЕТИ...
БУДУЋНОСТ - ОФК ВРШАЦ 1:1 (0:0)

ФУД БА Л

ФУ ТС А Л
ВАЖНА ПОБЕДА ФОРУМА

ФОРУМ – ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ 6:3 (3:2)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: Нинич, Савић (БГ), 

Мијаиловић (Вешац), стрелци: Богдановић у 2, 12. и 26, Борковић у 4, Б. Миловац 
у 27. и Јанковић у 40. минуту за Форум, Станковић у 14, 18. и 25. минуту за Пут 
инжењеринг

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, БОГДАНОВИЋ, БОРКОВИЋ, Б. МИЛОВАЦ, С. МИЛОВАЦ, 
Радак, Везмар, Анђелковић, Чакара, Радуловић, Рашић, Јанковић.

ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ: ВУКАДИНОВИЋ, МЛАДЕНОВИЋ, ЂУРЂЕВИЋ, 
МИЛАДИНОВИЋ, СТАНКОВИЋ, Костић, Михајловић 6.

Вршчани су победом у занимљивом и ефикасном мечу против отписаних 
Нишлија остали у трци за опстанак у друголигашком друштву. После апсолутне 
доминације изабраника тренера Ненада Варађана у првих 12 минута и 
еврогола Богдановића за вођство од 3:0, учинило се да ће Форум лако освојити 
бодове. Међутим, Нишлије су од тада промениле тактику, заиграле без голмана, 
са пет играча у пољу и ризик им се исплатио. До полувремена су преко спретног 
Станковића најпре смањили заостатак, а у наставку дошли и до изједначења. 
Ипак, квалитетнији вршачки састав имао је одговор, после дуплог паса са 
Стојаном Миловцем, Богдановић је поново довео Форум у вођство. Гости су 
покушали да узврате служећи се тактиком из првог дела меча, али су грешили 
у завршним пасовима. Вршчани су то казнили головима Богдана Миловца и 
Јанковића из контри и потврдили заслужени тријумф.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА  20. КОЛО

Форум - Пут-инжењеринг  6 : 3
Српска - Врање   5 : 1
САС - Пожаревац   5 : 3
Сопот - Економист   1 : 2
Винтер спорт - Ивањица  1 : 4
Викинг - Металац Колорадо  играно касније

1.Ивањица  20     15  1  4  46
2.Винтер спорт  20     12  1  7  37
3.Врање   20     11  4  5  37
4.Српска  20     10  3  7  33
5.Економист  20     11  0  9  33
6.САС   20     10  1  9  31
7.Пожаревац  20       9  2  9  29
8.Сопот   20       9  2  9  29
9.Форум  20       9  2  9  29
10.Металац Колорадо 19       7  3  9  24
11.Пут-инжењеринг   20      4  3  13  15
12.Викинг  19       1  0  18   3

Оптужбе: Мирослав Бељин (у средини), Перица Ранков (лево) и 

ВЛАЈКОВЧАНИ СЛАВИЛИ У ЈАБУЦИ У МЕЧУ СА ДВА ПРЕОКРЕТА

ПРВЕНАЦ БИРЂАНА
ЈУГОСЛАВИЈА - ЈЕДИНСТВО 2:3 (2:1)

Јабука, судија: Иван Јокић (Вршац), стрелци: Ангеловски у 28. и 
34. минуту за Југославију, Станојловић у 18, Бирђан у 47. и Гуја у 64. 
минуту за Јединство

ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановић, Насковски, Митковић, Стојановски, 
Дакић, Ангеловски, Станковски, Дотлић, Величковић (од 80. Минић), 
Пејковић, Стоилковски.

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, Москић, Бирђан, Јованов (од 46. 
Гуја), Ракитован, Живанов, Ивановић, Милентијевић, Рошуљ (од 46. 
Лазин), Станојловић.

Влајковчани су остварили другу узастопну победу на 
гостовањима савладавши после два резултатска преокрета 
Југославију из Јабуке. Изабраници тренера Бате Ракочевића повели 

су поготком Аце Станојловића, али су домаћи играчи на одмор ипак 
отишли са голом предности. У првим минутима наставка искусни 
Бирђан је постигао свој првенац у дресу Влајковчана и изједначио 
резултат, док је победоносни гол за Јединство постигао резервиста 
Гуја.

ВАНРЕДНО 21. КОЛО
СЕДМИЦА УЉМАНА

Дунав - Црвена звезда  7 : 2,
Војводина (Цр)- Вултурул   1 : 1, 
Војводина (С) - Стрела   2 : 1, 
Партизан (У) - Војводина (ЦЦ)   7 : 0, 
Борац (Ст) - Раднички (Б)   3 : 1, 
БАК - Долина    1 : 1, 
Слога (БНС) - Југославија   3 : 2,
Јединство (В)- Јединство Стевић 2 : 2.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

СПОРТ

ЛИДЕР ПАО У КУСИЋУ
ШЕВАЦ - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 2:0 (1:0)

Кусић, судија: Никола Ћировић (вршац), стрелци: Стефановић у 
11, Живковић у 71. минуту

ШЕВАЦ: Попов, Живковић (од 89. Николић), Остојић (од 76. 
Уршикић), Михајловић (од 54. Бугарски), Пуач, Везмар, Пичикин (од 
64. Стојковић), Стефановић, Скутар, Шинжар, Живанчев.

ПОЛЕТ: Љ. Илић, Оморац, Дубичанин, Савић, С. Илић, Николић 
(од 77. М. Бранков), Ранимиров, Димитријевић, Јовановић, Бранков, 
Бежановић. 

Дерби у Кусићу припао је домаћину тако да је борба за титулу у 
Другој јужнобанатској лиги постала веома занимљива. Пораз у овом 
колу, у Врачев Гају, доживела је и алибунарска Будућност што су 
искорстили Потпорањци, тако да се тренутно четири првопласиране 
екипе налазе у размаку од свега три бода.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
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НОВИ УСПЕСИ УЉМАНА
У суботу 14.04.2018 г. у Панчеву је одржано 

првенство Војводине “Б” програм серијском 
ваздушном пушком у свим категоријама.

Јуниорке Стрељачког клуба Уљма у саставу: 
Тања Јанковић, Милица Јовановић и Јелена 
Јованчов освојила је 1. место у конкуренцији 6 
екипа из целе Војводине.

У појединачној конкуренцији 1. место 
је освојила Тања Јанковић, док је Милица 
Јовановић освојила 4. место

Екипа сениорки у саставу: Јована Стојадинов, 
Тања Јанковић и Јелена Крекешић освојила је 
такође 1. место

У појединачној конкуренцији 1. место је 

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ ОД НОВОГ ЛИДЕРА ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР  У 
ДРАМАТИЧНОЈ ЗАВРШНИЦИ

СИВАЦ СРЕЋНИЈИ У ФИНИШУ
МЛАДОСТ - СИВАЦ 25:26 (11:10)

Рукометаши Младости из Вршца су у дуелу са Сивцем 
пружили најбољу партију ове сезоне на домаћем 
паркету, али нису успели да освоје можда и пресудне 
бодове у борби за опстанак. Гости су били спретнији и 
срећнији, успели су да освоје цео плен и избију на чело 
прволигашког севера. Изабраници тренера Бориса 
Каракаша су последњи пут на утакмици водили у 48. 
минуту (20:19), гости су тада направили серију 3:0 и, 
испоставило се, стекли одлучујућу предност. Вршчани 
су за кратко узвратили,дошли до изједначења (22:22), 
али нису успели више ниједном да стекну резултатску 
предност. Најефикаснији у тиму Младости био је Душан 
Раковић са 9 голова, код гостију највише је показао лево 
крило Чабаи који је 10 пута затресао мрежу Вршчана. У 
наредном колу Младост гостује Долову.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 16. КОЛО

Младост (В) - Сивац 69    25 : 26
Банатски Карловац - Јабука       25 : 32
Црвена звезда - Апатин             31 : 30
Херцеговина - Младост ТСК   29 : 29
Лавови БП -  Долово    одложено

1.Сивац 69  15     11  2  2  24
2.Лавови БП  14     11  1  2  23
3.Јабука   15     11  1  3  23
4.Апатин  15      9  0  6  18
5.Црвена звезда  14      8  0  6  16
6.Младост ТСК  15      7  1  7  15
7.Херцеговина  14      6  2  6  14
8.Долово  14      4  2  8  10
9.Б. Карловац  14      4  1  9   9

Десети јубиларни званични 
турнир у Вршцу одржан је 
уз свесрдну помоћ локалне 
самоуправе, а  у Спортском 
центру “МилениЈум” за одличја 
борило преко 60 најбољих 
јуниора Србије. У прелепом 
спортском амбијенту на чак 
девет терена одиграно је 158 
мечева. 

- Овом приликом захвалност 
упућујемо и фирмама 
“Свислајон”, Одмаралишту Дом 
Црвеног крста, “Лола фешн”, 
“Прософт”, Цвећари “Гербер”, 
Воћари “Смоква” и свим 
медијским кућама и појединцима 
који су помогли да организација 
турнира овог формата буде 
на завидном нивоу”, рекао је 
Станислав Димитријевић, први 
човек вршачког Фанатика, који 

се осврнуо и на учинак свог 
клуба .

- Задовољни смо са пет 
освојених медаља, као и 

наступом свих 14 такмичара који 
су пружили свој максимум на 
домаћем терену.

ОДРЖАН ДЕСЕТИ ЗВАНИЧНИ ТУРНИР У ВРШЦУ

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ФАНАТИК

ОД Б О Ј К А

БА Д М И Н ТО Н

У спортској сали Хемијско-
медицинске школе одржан је 
турнир у женској одбојци у 
којем су учествовале ученице 
из четири вршачке  средње 
школе: Гимназија “Борислав 
Петров Браца”, Школски 
центар “Никола Тесла”, 
Пољопривредна школа 
“Вршац” и домаћин, Хемијско-
медицинска школа. 

Турнир је имао 
хуманитарни карактер. 
Прикупљао се новац за 
ученике СОШО „Јелена 
Варијашки“ за путовање 
на такмичење ученика у 
знању и вештинама школа 

за специјалну едукацију и 
рехабилитацију у подручију 
рада личних услуга (мушки 
и женски фризер) које ће 
се одржати у Јагодини. На 
турниру је прикупљено више 
од десет хиљада динара. 

Најуспешније на турниру 
биле су ученице Школског 
центра “Никола Тесла”, 
док су ученице Гимназије 
“Борислав Петров Браца” 
биле другопласиране. 

Између утакмица, током 
загревања пред наредни 
меч, такмичаркама су се 
придружили и ученици 
СОШО „Јелена Варјашки“. 

Организацији турнира 
највише су допринеле 
ученице Хемијско-
медицинске школе, уз 

подршку директорке 
Снежане Илић, као и 
директора осталих средњих 
школа, професора физичког 

васпитања и ученица које су 
учествовале на турниру. 

Младе спортисткиње, 
многобројна публика, ђаци и 
професори школа учесница 
турнира, били су сагласни да 
је победник овог спортског 
такмичења – хуманост.

На залагању и 
племенистости, које су 
приказали учесници, 
организатори, посматрачи, 
захвалила се директорка 
Снежана Илић, а ученицима 
СОШО „Јелена Варјашки“ 
пожелела је успех на на 
такмичењу у Јагодини.

Ј.Е.

У ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ ОДРЖАН 

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У ОДБОЈЦИ

Кошаркашка Суперлига 
Србије ове сезоне броји 12 
тимова подељених у две 
групе. Вршац се налази у 
групи Б, са Партизаном, ФМП-
ом, Динамиком, Металцем 
и Војводином. У првом колу 
Вршац је у четвртак, 19. априла 
гостовао у Динамик Арени, 
док ће у другом колу одмерити 
снаге са Војводином у СПЕНС-у. 
Први меч у Центру Миленијум 
изабраници Горана Топића 
одиграће у среду, 25. априла 
против ваљевског Металца. О 
супелигашким могућностима 
Вршца за “Кулу” је говорио шеф 
стручног штаба Горан Топић.

Вршац је такмичењеу 
Суперлиги почео у измењеном 
саставу. Каква су очекивања?

-  У Суперлиги нећемо 
моћи да рачунамо на капитена 
Милоша Савовића, што је 
изузетан хендикеп имајући у 
виду његову поливалнтност 
нарочито када је у питању игра 
у одбрани где може да чува 
играче на свим позицијама. 
Имајући у виду да су нам 
отишли водећи играчи по 

статистичким параметрима и 
у АБА 2 лиги и у КЛС, Кутлешић 
и Симеуновић, као и млади 
репрезентативац Глишић, јасно 
је да су и амбиције промењене. 
Дошли су Милан Радивојевић 
(Младост Мркоњић Град) и 
Никола Павловић (Раднички 
Крагујевац) и сигурно је да се 
нећемо предавати било ком 

противнику. Уколико успемо да 
изборимо учешће и наредне 
сезоне у АБА 2 лиги биће то 
велика награда за нашу екипу 
која је најмлађа у Суперлиги.

Фаворити у Б групи су 
тимови из АБА 1 лиге, како 
процењујете шансе Вршца у 

борби за пласман у плеј - оф?
- Партизан и ФМП ће се 

борити за прво место у групи, то 
је сигурно, имајући у виду њихов 
квалитет и искуство играња у 
јаком такмичењу какво је АБА 
лига. Од КЛС лигаша највише 
се појачао Динамик, самим 

тим нагласио је амбиције да се 
пласира у плеј - оф. За четврто 
место бориће се Војводина, 
Металац и ми. 

Наредне сезоне Србија ће 
имати четири представника 
у АБА 1 лиги и два у АБА 2 
лиги. Осам првопласираних 

тимова пласираће се у плеј - 
оф, победници четврфиналне 
серије која се игра на две 
победе наставиће борбу за 
титулу и пласираће се у АБА 
1 лигу, док ће поражени у 
четврфиналу играти за пласман 
у АБА 2 лигу.

СТАРТОВАЛА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ, ВРШЧАНИ СА ДВОЈИЦОМ НОВАЈЛИЈА У ТИМУ

ОТИШЛИ КУТЛЕШИЋ, СИМЕУНОВИЋ И ГЛИШИЋ, 
СТИГЛИ РАДИВОЈЕВИЋ И ПАВЛОВИЋ

КО Ш А Р К А

Борба до краја: Горан Топић, 
тренер КК Вршац

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

РУ КО М Е Т

Милан Радивојевић Никола Павловић
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