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На основу Закључка Градског већа Града Вршца,
бр. 06.2-12/2018-III-01 од 06. јуна. 2018. године
Комисија за спровођење поступка давања
локација на Вршачком језеру, расписује

ОГЛАС

РЕЦИКЛАЖНИ ДАН, НОВИ КОРАК ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” У УНАПРЕЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЧЕТАК ОРГАНИЗОВАНОГ
САКУПЉАЊА СТАКЛА У ВРШЦУ

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ
Расписује се оглас за спровођење јавног надметања
за давање локација одређених Планом локација за
постављање покретних и монтажних објеката на
«Вршачком језеру» у Вршцу, за постављање привремених
објеката у 2018. години и то:
1) локација Ј3-А, за постављање покретног објекта за
продају индустријски пакованих сладоледа, дужине до 1,4
м, дубине 1м,
2) локација Ј3-В, за постављање покретног објекта за
продају кокица, дужине до 1,4 м, дубине 1м,
3) локација Ј5- Б, за постављање покретног објекта за
дечију забаву, максималних димензија 6 x 10 м.
4) локација Ј6, за постављање покретног објекта за
продају робе (на другом месту произведених и упакованих
пекарских производа, упаковане грицкалице разних
врста, напици у оригиналној амбалажи) површине до 6м2.
На локацијама НЕ ПОСТОЈИ могућност прикључења
покретних објеката на електричну енергију.
Почетна цена за спровођење поступка јавног
надметања, утврђује се у износу од 10.000,00 динара по
локацији.
Право учешћа на јавном надметању имају активна
правна лица и предузетници.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу:
Град Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за постављање привремених објеката, Трг
Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници
Градске управе Града Вршца (образац пријаве може се
преузети на званичном веб сајту Града Вршца или у
канцеларији 211. Градске управе Вршац).
Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.
Депозит у висини од 30% почетне цене, за сваку
локацију за коју се надмећу, учесници јавног надметања
уплаћују на рачун Депозита Градске управе Вршац бр.
840-720804-40 са позивом на број одобрења по моделу 97,
контролним бројем и шифром Града Вршца 54-241.
Рок за подношење пријава је 25.06.2018. године.
Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће
се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске
управе Вршац, дана 26.06.2018. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не
може бити мања од 1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у
односу на претходно понуђену цену за ту локацију.
Свим учесницима
у јавном надметању, осим
најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит
ће бити урачунат у излицитирану цену за стицање права
коришћења локације.
Најповољнији понуђач, као и сваки следећи учесник
јавног надметања према утврђеном редоследу понуда,
који одустане од своје понуде, нема право на повраћај
депозита.
Локацију добија учесник који у поступку јавног
надметања понуди највишу цену. Уколико најповољнији
понуђач за одређену локацију одустане од своје понуде,
Комисија ће о томе обавестити електронском поштом
следећег по реду учесника јавног надметања са нижом
понудом од најповољније и понудити му локацију. Уколико
се сваки следећи понуђач не изјасни да ли остаје при
својој понуди у року од 48 часова, сматра се да је одустао
од своје понуде. Локација ће се доделити понуђачу који
остане при својој понуди и писмено се изјасни о томе.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је
да уплати понуђену – излицитирану цену до 28.06.2018
године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном
року неће се одобрити постављање привременог објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном
поступку додели локација, у обавези је да месечно
плаћа комуналну таксу за коришћење јавне површине
прописану Одлуком о локалним комуналним таксама чији
износ ће бити утврђен решењем Градске управе .
Увид у План локација може се остварити сваког радног
дана од 10 до 14 часова у соби 212. на II спрату зграде
Градске упаве Вршац а ближе информације могу се добити
на телефон 013/ 800-531.

КОМИСИЈА

Јавно комунално предузеће
“Други октобар” и Ангроком,
у сарадњи са Секопаком,
организовали су у четвртак, 7.
јуна, Рециклажни дан. Реч је
о сакупљању стакла које је по
први пут организовано у Вршцу,
на Светосавском тргу, где је
постављен оригами, специјалан
контејнер који је према речима
Виолете
Белановић
Кокир,
директорке “Секо Пак” Београд,
први такве врсте у Србији.
Такође, на Омладинском тргу,
Тргу Андрије Лукића, Хемограду
и Војничком тргу, постављене су
црвене посуде за прикупљање
стакла.
Сви Вршчани који су на
Рециклажни дан донели 3 и више
килограма стаклене амбалаже,
добили су симболичне поклоне
које могу неограничено да
користе а који ће их стално
подсећати да чувају планету.
Сво стакло које је прикупљено,
Секопак
ће
обрадити
и
рециклирати.
- Грађани немају навику
да стакло одвајају, а наш циљ
јесте да их подстакнемо да
свакодневно стаклену амбалажу
одлажу у посебне контејнере
за ту намену, како бисмо
сачували природне ресурсе.

Стакло је 100% разградиво и
рециклабилно и може се стално
употребљавати изнова, па је зато
погрешно називати га отпадом.
Сакупљање стаклене амбалаже
код нас је и даље у развоју иако су

послeдњих година направљени
помаци по овом питању. Ми
смо у претходном периоду
свим угоститљским објектима
у граду поделили посебне
посуде за одлагање стаклене
амбалаже, рекао је Драган
Нинковић, помоћник директора
за комуналне делатности у ЈКП
“Други октобар”.
- Веома озбиљно приступамо
решавању овог проблема, те
очекујемо и од суграђана да нам
се прикључе. Рециклирањем
стакла штедимо енергију и
чувамо животну средину од
загађења а за прераду и топљење
старог стакла потребно је далеко
мање енергије и материјала него
за производњу новог, наглашава
Нинковић.
Помоћник
директора
за
комуналне делатности ЈКП “Други
октобар” истиче да ће примарна
позиција оригами контејнера
бити на Градском тргу, али да ће
он према потреби бити лоциран
и у другим деловима града.
- Уколико грађани поседују
веће
количине
стакла
долазићемо и на кућну адресу, а
грађани ће моћи и сами да стакло
донесу на Градску депонију где
постоји откупно место, закључио
је Нинковић.

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У ПАНЧЕВУ

РАСВЕТЉЕНО РАЗБОЈНИШТВО У КОВИНУ

Припадници
Министарства
унутрашњих послова у Ковину
су, интензивним оперативним
радом, расветлили разбојништво
у једној трговинској радњи
и ухапсили С.Б. (1994) и Д.Н.
(1996) из Ковина, због постојања

основа сумње да су извршили то
кривично дело.
Они се терете да су у суботу, 8.
јуна, око 14 часова, из самосталне
трговинске радње у Ковину,
уз претњу ножем, одузели око
10 хиљада динара и неколико

паклица цигарета.
По
налогу
тужиоца,
осумњиченима је одређено
задржавање до 48 сати и
они ће, уз кривичну пријаву,
бити приведени надлежном
тужилаштву у Смедереву.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

На 24. седници Скупштине
Града Вршца усвојена је Одлука
о Завршном рачуну буџета
Града Вршца за 2017. годину са
консолидованим
извештајем
о извршењу Одлуке о другом
ребалансу буџета за 2017.
годину и Образложењем Одлуке
о Завршном рачуну буџета за
2017. са Годишњим извештајем о
учинку програма. Усвајању ове,
прве тачке дневног реда седнице,
претходила је жучна расправа
која је кулминирала одлуком
опозиционих одборника (ДС,
ДЈБ, независна одборница др
Драгица Станојловић) да напусте
салу.
Председник
градске
Скупштине и одборник Ненад
Барош (СНС) навео је у свом
излагању да износи који су
предвиђени за инвестиције
нису утрошени у стопроцентном
износу из разлога више силе
на коју извршна власт није
могла да утиче, као и да у неким
случајевима
средства
нису
утрошена јер је новац стигао
са друге стране, као у случају
„Вршачке позоришне јесени“.
Такође, Барош је навео да је
актуелна власт вратила бројна
дуговања које је наследила и да
се суочила са вишедеценијским
проблемима као што су почетак
изградње
новог
гробља,
уређење Стеријиног сокачета,
Трга победе, фасаде на Градској
библиотеци и навео пример
једне од инвестиција у сеоским
месним заједницама, уређење
расвете на спортском терену у
Загајици.
Градоначелница
Драгана
Митровић
поводом
изјава
опозиционих одборника да
Град не води рачуна о младима
и да из градског буџета нису
потрошена предвиђена средства
за Канцеларију за младе,
одговорила је да се Град бави
младима и да су средства за рад
канцеларије за младе добијена
из виших нивоа власти.
- Нетачне су тврдње да
градска власт није ништа
учинила поводом унапређења
положаја младих у Вршцу. Од
Покрајине су за пројекат за
Канцеларију за младе добијена
средства у укупном износу од
350.000 динара и реализован
је мини сајам спорта на ком
су учествовале наше школе и
спортски клубови – додала је
Драгана Митровић.
Градоначелница је додала да
Канцеларија за младе није једини
вид финансирања активности
младих већ се то чини и кроз
финансирање активности Дома
омладине.
Одборници
СНС-а
Весна
Бранков,
Милован
Вујичић,
Питик Лавинел, Драган Поповић
и Валентина Јованов, као

Градоначелница Драгана Митровић
мештани околних села, рекли
су да месне заједнице у селима
функционишу без проблема и
да се у њих равноправно улаже.
Слободан Јованов, члан Градског
већа задужен за пољопривреду,
одговарајући
на
примедбе
опозиције, изјавио је да ресор
пољопривреде у последњих 30
година није добио већа средства
од виших нивоа власти, док је
Мирослав Ступар, члан Градског
већа задужен за привреду, рекао
да критиковане ставке буџета
представљају миноран део у

Председник Скупштине града
Ненад Барош
односу на укупан буџет.
Пре него што су напустили
седницу одборници опозиције
изнели су своје примедбе
на Завршни рачун буџета.
Независна
одборница
др
Драгица Станојловић изјавила
је да се средства из буџета не
распоређују уравнотежено нити
према стварним потребама и као
илустрације навела примере да
су дотације за рад националних
заједница реализоване само
са 47 одсто, да је за дотације

невладиним
организацијама
које се баве заштитом животне
средине исплаћено нула динара,
да је од предвиђених средстава
за
субвенције
за
развој
пољопривреде
исплаћено
само 10 одсто, да је за „Вршачку
позоришну јесен“ од планираних
4,5 исплаћено свега 2 милиона
динара.
Драгана
Ракић
(ДС)
је
изјавила да буџет Града Вршца
није само финансијски, већ
и политички документ, и да у
њему има новца само за оно
што је важно владајућој Српској
напредној странци. Истакла је
да новац није опредељен за
пољопривреду, Канцеларију за
младе, реконструкцију улица и
саобраћајница, развој цивилног
друштва,
функционисање
месних заједница, нарочито
оних у селима. Драгана Ракић је
упозорила и на неправилност по
којој је Кошаркашки клуб Вршац
добио више од 40 одсто укупног
буџета предвиђеног за спорт,
супротно закону о спорту који
предвиђа да један спортски клуб
не може добити више од 20 одсто
од укупног буџета. Додала је и
да, упркос томе што су значајна
средства опредељена за КК
Вршац, она не долазе до играча и
тренера овог клуба.
Преосталих
шест
тачки
дневног реда усвојене су без
расправе.
Између
осталог,
донета је одлука о правима
на
финансијску
подршку
породицама са децом, одлука
о измени одлуке о обављању
делатности
зоохигијене,
и
усвојен је извештај о реализацији
локалног
акционог
плана
запошљавања. Усвојена је и
одлука да се Музичкој школи
„Јосиф Маринковић“ уступи
на коришћење непокретност у
јавној својини Града.
Б.Ј.
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Град Вршац издаје у закуп

путем прикупљања писмених понуда у
затвореним ковертама и то:

1. Пословни простор у Вршцу , Абрашевићева 7 у
површини од 321,00 м2 (ИИ зона) са почетном ценом од
112.350,00 динара месечно
Како се објекат налази у градском јавном парку утврђују
се посебни услови: у случају обављања угоститељске
делатности у објекту се не може точити алкохолно пиће
; радно време објекта не може бити дуже у вечерњим
часовима од 22 ,оо часа сваког дана у седмици
Пословни простор се издаје на одређено време у
трајању од 5 године у виђеном стању
2. Пословни простор у Вршцу у ул. Доситејева 9 у
површини од 16,00 м2 ( И зона) са почетном ценом од
7.760,00 динара месечно
Овај пословни простор се издаје на одређено време у
трајању од 2 године у виђеном стању
3. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена
са бројем 15 у површини од 15,00 м2 са почетном ценом од
1.500,00 динара месечно без ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању од 2
године у виђеном стању
4. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б означена са
бројем 5 у површини од 15,00 м2 са почетном ценом од
1.500,00 динара месечно без ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању од 2
године у виђеном стању
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати
и фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка и правна
лица која доставе уредну, писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се
пријава односно понуда која садржи следеће елементе и
прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне
карте, број текућег рачуна и назив банке код које се води
текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води
надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија
потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у
систему ПДВ-а, копију депо картона код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног лица
у регистар који води надлежни орган, копију решења
о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију
депо картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве
није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године (уколико
пријаву подноси правно
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину,
уколико је већ закупац пословног простора у јавној својини
Града Вршца или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене
без ПДВ-а приликом подношења пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних
простора, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе
посебну пријаву и уплати депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу
учествовати на јавном надметању односно отварању
писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене
пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа односно до петка 22.06.2018.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или
предајом пријаве на деловодник-писарницу Градске Управе
Града Вршца . Предаја се може извршити до петка 22.06.2018.г.
до 10 часова.У разматрање,као благовремене, ће се узети
пријаве које стигну до назначеног рока у писарницу Градске
Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача
обавиће се 22.06.2018.године са почетком у 12 часова у
просторијама Одељења за имовинско-правне послове у
Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор
о закупу дужан је да пре потписивања уговора преда
закуподавцу две соло (регистроване ) менице као средство
обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност разгледања
понуђених локала обратите се Одељењу за имовинскоправне послове Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр.
013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 09-14 часова
до 07.06.2018.г. .

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ОДРЖАНО ТРЕЋЕ „ЦИРКУЛИРАЊЕ“

ВРШЧАНИ УЖИВАЛИ У КОНЦЕРТИМА,
ИЗЛОЖБАМА, СПОРТУ...

Прошлог викенда у Вршцу
је одржан трећи фестивал
„ЦирКулирање“.
Ликовна
колонија и изложбе, мачевалачки
перформанс „Пламени витезови“,
музички
наступи,
концерт
у Католичкој цркви, салон
књига на отвореном, спортско
терапијско јахање за особе са
инвалидитетом, као и трибина
„Млади хероји“ обележили су
викенд пун уметности, забаве и
спорта.
Ове године велику пажњу
привукла је и акција„Хуманитарна
кафа“, организована у сарадњи са
организацијом „НУРДОР“, која већ
две године спроводи кампању „И
ја се борим“ која има за циљ већу
видљивост проблема малигних
обољења код деце и постизање
већег сензибилитета друштвене
заједнице за ово питање. Акцији

55

На основу члана 98. Закона о високом
образовању и члана 37. Статута Високе
техничке школе струковних студија у Новом
Саду, директор Школе расписује

КОНКУРС
за упис 60. генерације студената у
прву годину основних струковних
студија у школској 2018/2019.години.
Висока техничка школа струковних
студија у Новом Саду, државна школа, уписује
буџетске и самофинансирајуће студенте на
10 акредитованих студијских програма:

су се прикључили бројни
угоститељски објекти у Вршцу,

а новац прикупљен од продаје
свих кафа које су Вршчани у овим
кафићима попили прошлог петка,
усмерен је на адресу „НУРДОРА“.
Акцији се прикључио и Паркинг
сервис, који је такође донирао
сва средства прикупљена у петак
8. јуна.
„ЦирКулирање“ промовише
регион и градове Баната и
њихова културолошка обележја
као синтезу прошлости и њихове
актуелности у нашем времену.
Фестивал је одржан први пут
2016. године, у 2017. години
проширио на 5 градова Баната
и на још две целине: Зимско и
Пролећно Циркулирање.

Акредитовани 		
Број студената
студијски програм					

		
Буџет Плаћају Укупно
			
школарину
Машинскоинжењерство
15
20
35
Друмскисаобраћај
12
18
30
Графичко инжењерство
и дизајн		
19
31
50
Дизајн индустријских
производа		
12
18
30
Заштита од катастрофалних
догађаја и пожара
20
30
50
Заштита на раду		
15
25
40
Заштита животне средине
12
18
30
Електротехника		
20
30
50
Информационе технологије 40
80
120
Вебдизајн		
15
25
40
УКУПНО		
180
295
475

ФЕСТИВАЛ W.O.L.F. ЗА ЉУБИТЕЉЕ АКТИВНОГ ОДМОРА

МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ НАДОМАК НЕТАКНУТЕ ПРИРОДЕ

Музички фестивал W.O.L.F. 2018
(Way Of Life Festival) и ове године
биће организован надомак Вршца у
селу Стража, у Споменику природе
„Стража“ од 26. до 29. јула, у сарадњи
са Градом. Како организатори наводе,
нетакнута природа, прелепа шума,
камповање и купање у бистрој реци
Караш, додатно ће учинити овај
фестивал неодољивим за посетиоце.

Ово је друга година одржавања
манифестације
која
окупља
музичаре, уметнике и авантуристе
из целог света. С обзиром на то да се
фестивал одржава код реке Караш,
посетиоцима је доступна плажа и
купање у дозвољеним областима.
Како организатори истичу, W.O.L.F
промовише
враћање
природи,
екологију, уметност, музику, авантуру,

али и породицу, па је предвиђен и
програм за најмлађе посетиоце.
Посетиоце
очекују
наступи
домаћих и светских извођача,
уметничка галерија Уније визионарске
уметности, зиплајн, вожња кајаком,
кристало терапија, реики, акробатска
јога и још доста изненађења, наводе
организатори.

ОТВОРЕН КОНКУРС „ВРШАЧКА ПОЕТСКА СУСРЕТАЊА 2018“

ПОЗИВ КЊИЖЕВНИМ АУТОРИМА

„Вршачки књижевни клуб“
расписао је конкурс за радове у
категорији песме, кратке приче и
афоризми одраслих под називом
„Вршачка поетска сусретања 2018“.
Књижевни конкурс је расписан
у циљу неговања књижевног
стваралаштва, према идеји Слободана
Ђекића, председника Удружења и уз
финансијску подршку Града Вршца.
Конкурс се односи на све
заинтересоване ствараоце из Србије
и иностранства. Један аутор може
конкурисати са до три необјављене
песме или кратке приче или до
десет афоризама, на слободну тему,
обавезно откуцаних на писаћој
машини или компјутеру, потписаних
пуним именом и презименом аутора,
са адресом и контакт телефоном.
Радови се могу слати на и-мејл:
vrsacki.knjizevni.klub62@gmail.com
или поштом на адресу: Удружење
„Вршачки књижевни клуб“, Стеријина
62, 26300 Вршац, са назнаком: За

ПРВИ УПИСНИ РОК
1. Пријављивање кандидата:25, 26.и 27.
јуна2018.године од 9.00 до 13.00 часова;
2. Пријемни испит:28. јуна 2018.године у
10.00 часова;
3. Привремена ранг листа:28.јуна 2018.
годинедо20.00 часова;
4. Коначна ранг листа:3.jула 2018.године у
12.00 часова;
5. Упис на буџет:4.и 5. јула 2018. године од
9.00 до 13.00 часова;
6. Упис на самофинансирање:6. и 7.
јула2018.године од 9.00 до 13.00 часова.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

конкурс.
По завршетку конкурса све
приспеле радове прегледаће стручни
жири и одабрати најквалитетније
који ће бити штампани у зборнику

„Вршачка поетска сусретања 2018“.
Песнички сусрет и промоција
зборника одржаће се 15. септембра у
сали Културног центра Вршац у оквиру
Дана бербе грожђа 2018.

1. Пријављивање кандидата на конкурс
10.септембра 2018. године од 9.00 до 15.00
часова;
2. Пријемни испит11. септембра2018.
године у 10.00 часова
3. Привремена ранг листа: 11. септембра
2018. године до 15.00 часова
4. Коначна ранг листа: 13. септембра 2018.
године до 16.00 часова;
5. Упис студената: 14. септембра 2018.
године од 9.00 до 13.00 часова
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МИЛИВОЈ ВУЧАНОВИЋ, ВРШАЧКИ РЕНЏЕР, ДОБИТНИК ОВОГОДИШЊЕГ “ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА”:

„ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СЕ ТРЕБА
БОРИТИ ЧАК И КАДА ТО ДЕЛУЈЕ БЕЗНАДЕЖНО“
М
иливој Вучановић
је вршачки чувар
природе, ренџер, који
се овим послом званично
бави дванаест година, а
како каже, незванично –
читав живот. Задужен је за
подручје које се простире
на више од 5,5 хиљада
хектара, а обухвата
Вршачке планине, Мали Рит
и Парк природе у Стражи.
Недавно му је уручен и
„Зелени лист“, најстарије
еколошко признање у
Србији, осмишљено пре 35
година, са циљем подизања
свести о значају заштите,
указивања на проблеме и
могућа решења у области
заштите животне средине.

Недавно сте добили награду
„Зелени
лист“
за
изузетну
посвећеност очувању живог света
Вршачког брега?
- То признање је награда коју су
пре доста година покренули Покрет
горана Војводине и Радио Београд 2.
Додељује се лицима, институцијама и
организацијама који су се протеклих
година успешно бавили заштитом
природе; мој рад су препознали неки
људи из ове области и предложили ме
за ову награду. У питању су људи који
су компетентни у области заштите
природе и утолико је само признање
значајније и веће, а мени и драже јер
је реч о мојим колегама.
По
чему
је
специфичан
биодиверзитет Вршца и његове
околине?
- Интересантан је читав регион
југоисточног Баната зато што је то
на неки начин место где се граниче
три велика региона: Панонска
низија, Балкан и Карпатски регион.

Све те три велике регије имају
своје специфичности и одређене
организме који су за њих везани јер
су се прилагодили тим условима, а на
овом споју, на ком се ми налазимо,
могу да се виде припадници свих
тих региона. По томе је овај простор,
између осталог и Вршачке планине,
интересантан, јер на једном месту
можемо да видимо много различитих
организама. Ја се највише бавим
птицама, оне су ми најинтересантније.
Ту је чувена дугорепа или уралска
сова која се гнезди на Вршачким
планинама и нигде више у Војводини,
јер захтева шумовите и више пределе,
затим орао змијар који је јако
интересантан и редак. У Војводини
постоје свега два локалитета на којима
је доказано његово гнежђење, а то

су Вршачке планине и Делиблатска
пешчара. Планинска стрнадица је
такође за Војводину уникатна на
Вршачким планинама. Орао кликташ,
који је строго заштићена врста, јако
ретка у Европи, некада се гнездио
на Вршачким планинама. Данас
покушавамо да га вратимо, да се неки
пар овде заустави, јер младе птице
у својим скитањима често посећују
нова места и ако установе да им је
ту интересантно, ту се и нагнезде.

према природи?
- То се родило заједно са мном.
Одувек сам имао потребу за
природом и за птицама, а као дете
сам чак мислио да је то нешто што је
униветзално за све људе. Било ми је
чудно када неко прође поред неке
животиње и уопште не обрати пажњу
на њу.
Данас радите као ренџер, чувар
природе, у резервату природе
„Вршачке планине“. Шта ваш посао

Он се овде последњи пут гнездио
шездесетих година прошлога века,
повремено га виђамо у прелету, а
понекад и на хранилишту, али за
сада ниједан зрео пар није одлучио
да ту и остане. Ипак, за то још увек
постоји нада, то је дуготрајан процес.
Орлови полно сазревају са око 5, 6
година, а то је у данашњем времену
када је екосистем веома нарушен, дуг
период. Хранилиште ради десетак
година, птице долазе, пролазе, али се
још увек нису одлучиле да ту остану.
Одакле потиче ваша љубав

све подразумева?
- У овом послу ниједан дан није
исти, али укратко, задатак чувара
природе је да обилази заштићено
природно добро, да прати све
промене које се ту дешавају и стање
на тим заштићеним подручјима. Прати
се биодиверзитет, односно биљни
и животињски свет на Вршачким
планинама. Када се најави неко од
посетилаца који желе да упознају
овај крај или научне институције
које спроводе неко истраживање, ја
их спроводим до одређених тачака.
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Утичемо директно на побољшање
станишних услова, правимо кућице
за птице дупљашице, пре свега
сове, чистимо ливаде од инвазивног
растиња, правимо појила за дивље
животиње, постављамо платформе
за беле роде... Све што је везано за
одређено заштићено подручје, на
неки начин је посао чувара природе.
Поред сталних акција које
се редовно одржавају, које су
најинтересантније акције које су
реализоване последњих година?
- Протеклих година одржавани
су волонтерски кампови који се
нажалост из финансијских разлога
више не праве. Ту су студенти
геодезије и географије долазили
на Вршачке планине и спроводили
своје дипломске радове тако што су
обележавали први, други или трећи
степен заштите. То је њима користило
за завршне радове, а нама је то било
веома важно јер смо имали прилику
да обележимо границе заштићеног
природног добра и значајне ствари
у оквиру њега, што је иначе веома
скупа процедура. У једном тренутку
су и студенти биологије бележили
неке животињске, биљне и врсте
гљива. Било је и волонтерских
акција природњачких друштва „Геа“
и „Авалон“. Организован је неколико
пута и јесењи камп „Млади чувари
природе“ где су ученици петог и
шестог разреда основних школа из
општине Вршац имали прилику да
проведу неколико дана на Вршачким
планинама и да на терену науче
шта се овде може видети и како се
опходити према природи. Едукација
младих је изузетно важна јер је овај
тренутак – овај тренутак и као такав је
махом последица прошлих времена,
а ако хоћемо нешто да заштитимо за
будућност, морамо сада да радимо
на људима који ће тек у будућности
постати одговорни и водити целу
ову причу. Јако је битно да младе
људе научимо да је животна средина
основа за живот и да без ње нема
живота, она је темељ свега.
Има ли последњих година

ИНТЕРВЈУ

помака у еколошкој свести
јавности?
- Види се помак, људи више
посећују Вршачки брег, одговорније
се понашају. Још увек има негативних
примера, али мање. Данас људи имају
гомилу интересантних питања када
ме сретну на брегу, јаве се када нађу

повређену животињу. Чини ми се да је
екологија последњих година постала
интересантна јавности, готово да је
постала тренд. Ипак, овај помак је
само један мали корак који треба да
буде путања у будућности.
Који су најважнији проблеми
који тек треба да се реше?
- Има много питања која се
тренутно решавају. Треба завршити
обележавање заштићеног природног
добра, има још посла око станишних
услова... Треба радити на едукацији
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младих, популаризацији природе,
указивати на богатство и значај ових
наших простора, на терену и путем
медија. Комплексан је и широк проблем
онога што још треба да се уради, то је
велики пакет који мора да се изграђује
са свих страна, мало по мало.
У којој мери се образовни систем
бави заштитом природе?

доснимавао неке делове. Филм је
практично настајао једанаест година,
јер су толико биле старе најстарије
фотографије у њему у тренутку када
је филм монтиран. Мени су сове
интересантне одувек, биле су ми
симбол мистичности од најранијег
детињства. Блиске су ми и друге
птице, али сове као бића која се крећу

- Последњих година се о томе
доста води рачуна. Треба радити не
само на количини информација, већ и
на приступу. Треба деци на адекватан
начин приближити ове теме, на неки
начин који ће их мотивисати да се
тиме баве, а не направити отпор
од тога. Природно је да људи воле
природу, из ње смо изникли. Касније
се током одрастања људи од ње
отуђе, али деци је природа блиска и
интересантна.
Пре десетак година снимили
сте филм „Заштитимо сове“, први
еколошки документарац у Србији?
- Екологија и уметност иду заједно,
природа је један велики уметник и све
што видимо у природи, ако знамо да
гледамо, видећемо као ремек-дело.
Током истраживања, много тога сам
снимио и фотографисао на терену,
нисам желео да то остане само у
мојим белешкама и мојим фиокама.
Када сам дошао на идеју да снимим
филм, још пар година сам тематски

ноћу и имају малтене људски лик или
лик неког духа, увек су будиле машту.
Акција којом се додељује
награда „Зелени лист“ коју сте ви
добили ове године, сваке године
„додељује“ и опомену „Црни лист“,
највећем загађивачу животне
средине. Колико је према вашем
мишљењу у данашњим условима
тешко одабрати једног загађивача
и издвојити га као највећег?
- Мислим да још увек има пуно
кандидата за овакву титулу и није лак
избор. Не треба затварати очи пред
негативним појавама. Треба се борити
за очување животне средине, колико
год то у неким тренуцима изгледало
бесмислено или безнадежно. Напори
у том правцу се увек на крају исплате,
а семе које је пало сачека својих пет
минута, никне и претвори се у неко
дрво које пружа прегршт благодети
наредним генерацијама.
Т.С.
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ПРИЗНАЊЕ ЗА ВРШАЧКУ УМЕТНИЦУ

ВЕЛИКА НАГРАДА МАЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ УЛУПУДС-А ЗА ДОМИНИКУ МОРАРИУ

Јубиларна 50. Мајска изложба УЛУПУДС-а
отворена је 6. Јуна у Галерији Народне банке
Србије у Београду. Приликом свечаног
отварања 50. Мајске изложбе додељене су
награде, а жири је доделио Велику награду,
5 плакета и две похвале. Велика награда
ове године додељена је вршачкој уметници
Доминики Морариу, за рад „МеМорариуМ“.
50. Мајска изложба УЛУПУДС-а одвија се
под тематским насловом „ТРАЈАЊЕ“. Мајска
изложба представља највећу и једну од
најзначајнијих годишњих изложби УЛУПУДС-а
и јединствену прилику у оквиру које
заједно излажу своје радове чланови свих
девет секција Удружења. У оквиру Главног
програма овогодишњег изложбеног издања
125 излагача представило је своје радове из
области архитектуре, вајарства, сликарства
и графике, дизајна текстила и сценографије и
костимографије, графичког дизајна, уметничке
фотографије...
Т.С.

ГРАД ВРШАЦ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ ВРШАЦ

ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ
ОГЛАШАВАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Народно позориште „Стерија“ Вршац издаје
у закуп пословни простор путем прикупљања
писмених понуда у затвореним ковертама и то:
- Пословни простор – део улазног хола –
фоајеа Народног позоришта „Стерија“ Вршац (од
улаза до првог преградног паноа) у површини
од 145 м2, адреса Светосавски трг бр. 6, екстра
зона, са почетном, односно најнижом висином
закупнине од 63.800,00 динара месечно. У цену
није урачунат порез на додату вредност.
- Текуће одржавање пословног простора
након закључења уговора о закупу пада на терет
закупца.
- Закупац је обавезан да плаћа све зависне
трошкове везане за коришћење закупљеног
простора, по испостављеној фактури.
- Наведени пословни простор даје се у
закуп у ВИЂЕНОМ СТАЊУ.
- Уговор о закупу закључује се на одређено
време од две године, од дана закључења
уговора.
- Простор се издаје за обављање
угоститељске делатности типа кафеа, кафепосластичарнице, кафе бара и посластичарнице
без могућности справљања било какве хране или
сластичарских производа у оквиру пословног
простора који је предмет закупа.
- Радно време предметног пословног
простора утврђено је у складу са градском
одлуком о раду угоститељских објеката.
- Ближе услове за обављање делатности у
предметном пословном простору уредиће се у
складу са пословном политиком Позоришта,чији
ће детаљи бити регулисани уговором о закупу.
Право учешћа у овом поступку имају физичка
и правна лица (предузетници, приведна друштва,
установе, удружења) која доставе уредну, писану
и благовремену понуду и уплате депозит у висини
од 20% од почетне цене. Депозит се уплаћује на
рачун број 840-47668-05 и то најкасније до дана
подношења понуде.
Комисија неће узети у разматрање понуде
учесника у поступку који као закупац већ
користи, или је раније користио пословни
простор у јавној својини Града Вршца уколико:
- по књиговодственој евиденцији Градске
управе има неизмирене обавезе, односно
дуговање по основу закупнине, без обзира на
висину дуговања;
- је по било ком основу дат отказ уговора

о закупу, осим ако је пред судом закључено
поравнање;
- није измирио обавезе за утрошену
електричну енергију, комуналне и друге услуге
настале приликом коришћења пословног
простора по основу закупа.
Исправном понудом сматра се понуда која
садржи следеће елементе и прилоге:
А) Податке о подносиоцу пријаве:
- за физичка лица: име и презиме,
фотокопија тј. очитана лична карта, број текућег
рачуна и назив банке код које се води текући
рачун, контакт телефон;
- за предузетнике: решење о упису у
регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико
је у систему ПДВ-а, копију депо картона код
пословне банке, број текућег рачуна и назив
банке код које се води текући рачун и контакт
телефон;
- за правна лица: копију решења о упису
правног лица у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у,
копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо
картона код пословне банке, број текућег рачуна
и назив банке код које се води текући рачун и
контакт телефон;
Б) Потврду и уверење надлежног органа:
- да подносиоцу понуде није изречена
забрана обављања привредне делатности у
претходне две године (уколико пријаву подноси
правно лице или предузетник);
- уверење да физичко лице није осуђивано
за привредне преступе
- уверење да правно лице и његов законски
заступник, члан, оснивач или прокуриста није
осуђивано за неко од следећих кривичних
дела: као члан организоване криминалне групе,
против привреде, примања или давања мита,
преваре.
- потврду надлежног органа да се против
подносиоца понуде и/или његовог законског
заступника не води прекршајни или кривични
поступак за прекршаје, преступе или кривична
дела у привреди
В) Доказ да је подносилац пријаве измирио
закупнину, уколико је већ закупац пословног

простора у јавној својини Града Вршца или
уколико је оснивач (члан) правног лица које је
закупац пословног простора у јавној својини
Града Вршца.
Г) Оверено пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве.
Д) Доказ о уплати депозита
Ђ) У понуди обавезно навести број рачуна на
који ће се извршити повраћај депозита.
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од
дана објављивања огласа у средствима јавног
информисања, односно до суботе 23. јуна 2018.
године до 12 часова.
Понуде се подносе препорученом пошиљком
или предајом понуде у затвореној коверти на
деловодник Народног позоришта „Стерија“.
Једно лице може да поднесе само једну
писмену понуду. Комисија ће одбацити
непотпуне и неблаговремене пријаве.
Отварање
благовремено
приспелих
писмених понуда, уз присуство понуђача,
обавиће се 23.06.2018. године са почетком у 12
часова у пословним просторијама Народног
позоришта „Стерија“ Вршац, Светосавски трг 6.
Подносиоци неблаговремених понуда не могу
присуствовати отварању писмених понуда.
Најповољнији понуђач са којим ће се
закључити уговор о закупу дужан је да пре
потписивања уговора преда закуподавцу две
соло (регистроване ) менице као средство
обезбеђења са меничним овлашћењем.
Повраћај депозита понуђачима који нису
добили уговор о закупу пословног простора
биће извршен у року од 5 дана, од дана завршетка
поступка прикупљања писмених понуда, на број
текућег рачуна који су понуђачи доставили у
понуди.
За све ближе информације и могућност
разгледања предметног пословног простора
обратити се Народном позоришту „Стерија“
Вршац, Светосавски трг 6, тел.бр.: 060/821-3016
сваког радног дана у времену од 09-14 часова до
22.06.2018. године.
Марина Лазаревић
в.д. директора
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„ЗАШТО САМ ЖИВЕО САМО ЈЕДАН САТ“

У „Салону код Порте“ у понедељак
је представљена књига Виктора
Давидовића „Зашто сам живео само
један сат“. Поред аутора у програму
су учествовале и модераторка Јелена
Антонијевић, као и ученице Хемијскомедицинске школе Анђела Самоилов
и Анђела Кривошић које су читале
одломке из Давидовићевог романа.
Роман „Зашто сам живео само један
сат“ представља исповест живота
старог психијатра коју он исписује у
санаторијуму надомак града. Главни
јунак се присећа ране младости коју
је провео у селу у близини Мостара,
присећа се дедине смрти и изненадног
губитка сестре, описујући догађаје
који су заувек оставили траг у његовом
животу. Четрдесет година након
описаних догађаја, у Доситејевој број
5, стари психијатар ће се сусрети са
мрачном фигуром, пацијентом који
себе назива Естебан. Наизглед обичан
разговор претвориће се кошмар
у коме ће нестати граница између
стварног и оностраног – оног тренутка
када Естебан почне да говори о својим
сновима, он заправо препричава
психијатров живот.
- Није лако објаснити зашто неко
жели да исприча причу, било да се ради
о речи, филму, слици... Претпостављам
да разлог лежи у дубоком повезивању
са другим човеком, јер причање и не
постоји без обе стране, подједнако
важне, оног који приповеда и оног који
слуша. Мислим да је то мотив због којег
ја, а уосталом и било ко, пишем – рекао
је Давидовић.
„Зашто сам живео само један сат“

је трећи Давидовићев роман, после
романа „Дрво лешника” из 2011.
Године, који је објавила Књижевна
омладина Србије под конкурсом Прва
необјављена књига и романа „Седам
дана до понедељка” (2013, „Каирос“).
Т.С.

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ ОДОБРИО ВИШЕ ОД ПОЛА МИЛИЈАРДЕ
ДИНАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ

РАСПИСАНА НОВА КОНКУРСНА
ЛИНИЈА НАМЕЊЕНА РАЗВОЈУ

Из Развојног фонда Војводине
од почетка 2018. одобрено је 565
милиона динара кредита. Највише
средстава, 130 милиона динара,
одобрено је пољопривредницима на
име дугорочних кредита намењених
куповини
пољопривредног
земљишта. Пољопривредници су
такође веома били заинтересовани
за кредитну линију која је намењена
инвестицијама у пољопривреди па
им је на дуги рок
одобрено близу
100 милиона. Мало
мање
средстава
одобрено је за
набавку
нове
механизације, око
62 милиона, али
интересовање
пољопривредника
расте уз очекивање новог ИПАРД
позива.
Када су привредници у питању
највеће интересовање владало је за
дугорочним кредитима намењених
финансирању
трајних
обртних
средстава па је укупно одобрено 160
милиона динара.
Како су представници Развојног
фонда свакодневно на терену
у обиласку постојећих, али и
потенцијалних корисника кредитних
линија закључили да се све више
пољопривредних
газдинстава,
предузетника, малих, микро и
средњих правних лица окреће

развоју туризма одлучено је да се
формира посебна кредитна линија у
сврху ове намене. Тако све који желе
да улажу у изградњу, адаптацију и
опремање туристичких објеката,
смештајних и услужних капацитета,
опремање спортско рекреативних
и рехабилитационих објеката, као
и
обнављање
традиционалних
сеоских домаћинстава у функцији
развоја туризма у Развојном фонду
ће ближе упутити
у
процедуру
и услове ове
конкурсне
л и н и ј е .
Напомињу
да
је грејс период
две
године,
док су каматне стопе вероватно
најниже у земљи и могу износити од
1-3% у зависности из које локалне
самоуправе корисник долази и шта
је средство обезбеђења.
У сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за привреду и
туризам омогућене су додатне
погодности када је конкурсна линија
намењена развоју туризма у питању.
Сви корисници који се определе
да средства затраже по основу ове
конкурсне линије могу рачунати на
то да ће Покрајински секретаријат
за привреду и туризам покрити
трошкове обраде захтева и камате за
ову годину.

Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће
благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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„СРПСКО СРЦЕ ЈОХАНОВО“

У Градској библиотеци је у
понедељак представљена књига
„Српско срце Јоханово“ аутора
Веселина П. Џелетовића. Реч је о
роману насталом по истинитом
догађају, а у средишту приче је
трговина органима и Немац који
носи срце Србина киднапованог
на Косову и Метохији 1999.
године. Књига је написана 2012,
а поема по којој је настала 2006.
године.
- Књига је доживела велики
број издања и превода, пре свега
јер се ради о истинитом догађају, а
у питању је велики геостратешки и
геополитички улог. Зато ова прича
толико траје и шири се. Мислим
да је истина као вода, она мора да
нађе свој пут – рекао је Џелетовић.
Према ауторовим речима,
интересовање за књигу је
велико, а неколико редитеља
било је заинтересовано и да
екранизује ову причу.
- Многи су желели да сниме
филм о овоме, али су желели

и да мењају причу. Ја то
нисам дозволио. Сада смо на
путу ка завршетку припрема
за снимање филма. Филм ће

бити снимљен на енглеском
језику и кроз уста америчких
глумаца причаћемо српску
истину – додао је Џелетовић.

Роман
је
добитник
специјалног признања „Иво
Андрић“ и Ордена Централне
козачке
војске
Руске

Федерације. Преведен је на
неколико језика и доживео је
14 издања.

ПЕРФОРМАНС И ПРОМОЦИЈА ПЕСНИЧКЕ ЗБИРКЕ „ПОГЛЕД КРОЗ ПЕРИСКОП“

ПОЕЗИЈА У ПОКРЕТУ И ПОГЛЕДУ

У „Салону код Порте“
Удружење „Тачка сусретања“
приредило је несвакидашњу
промоцију најновије песничке
књиге др Драгице Станојловић
„Поглед
кроз
перископ“.
О својој седмој збирци
поезије говорила је ауторка,
а промоцији је претходио
перформанс који су извеле
Јелена Маринков, песникиња
и књижевна критичарка,
и Марија Васић Каначки,
професорка књижевности и
књижевница.
-Рапидни,
прогресивни
техничко-технолошли развој
неминовно намеће питање
на који начин га човекова
природа у томе прати.
Разноврсни параметри, који
су и голим оком видљиви,
показују да се човек све више
удаљава од потребе да зарони
у соптвену душу, у невидљиве
токове постојања човека. Свет
је постао огледало физичке
појавности, а живот инстант
конзумент одмах и сада. Пред
великим смо изазовом, како
ово сазнање претворити
у насушну потребу да
зауставимо погубни процес.
Један од начина је развијање
културе у свим сегментима,
а посебан сегмент јесте

књижевност и њена есенција
– поезија – каже Марија Васић
Каначки, објашњавајући да је
поезија још увек великом делу
књижевне публике даља од
других облика књижевности.
Перформанс, као једна од
могућности да се доживљај
стави испред разумевања,
могао би бити пут да се она
приближи ширем читалачком
кругу.
- Најстарији запис лирске
душе тражи нове могућности
отварања ка новим читоцима,

њиховом
сензибилитету.
Позвати их и призвати
новом читању поезије, јавно,
неконвеционално,
сценски,
драмски; кроз реч која добија
свој покрет, поглед , глас.
Промоција књиге Драгице
Станојловић имала је управо ту
врсту провокативног и упитног
увода. Публика је постала
део перформанса насталог
од стихова песничке књиге
„Поглед кроз перископ“. Једна
од порука стихова поменуте
књиге је да човек мора прво

научити како настаје поглед,
потом како и човек и поглед
постају део окулара, и са ове,
и са оне стране – додала је
Марија Васић Каначки.
Др Драгица Станојловић
објавила је књиге песама:
„Јанусов осмех“ (2008), „Урбс
аетерна“
(2009),
„Четири
годишња
доба“
(2011),
„Жртвеник времена“ (2013),
„Отисци“ (2015) и „Несанице“
(2017). Осим књига песама
написала је три стручне
књиге из области медицине.

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

Била је сарадник часописа
„Република“,
објавила
је
преко сто есеја и двадесет
стручних радова из области
психијатрије.
На
Високој
школи струковних студија
за образовање васпитача
„Михаило
Палов“
2010.
Изабрана је за редовног
професора
за
предмете
Здравствена
нега
деце,
Физиологија са елементима
анатомије и Психопатологија
развојног доба.
Т.С.

VIN
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Са ширењем осмеха почели смо 2011. године.
Бесплатно су фотографисани сви који су желели да
учествују на избору за “Најшири осмех”. Поклањали
смо жуте балоне са “осмехом”. Деца су се много
радовала, па смо одлучили да ово постане традиција.
Ове године ширили смо осмех градом на Тргу
Светог Теодора Вршачког – код Крста, у недељу 10.
јуна.
Поред забавног, културно-уметничког, програма

ФОТОРЕПОРТАЖА
организовали смо и “Мали сајам спортова”. Са жељом
да децу усмеримо на бављење спортом, што ће им
омогућити правилан физички развој и боље здравље.
До сада су учествовали: Школица спорта “Више
од игре”, Бадминтон клуб “Фанатик”, Одбојкашки
клуб “Корал”, Мачевалачки клуб “Карика”, Вршачки
атлетски клуб “ВАК 1926”, Стонотениска академија
“Миленијум”...
Захваљујемо се свима који су нас подржали у овој
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намери и протеклих година учествовали на Фестивалу:
Судио савремене игре “Оља”, Плесни студио “Степ Ап”,
Музички центар “Звончићи”, Дечији хор “Распевано
срце”, КУД “Грозд”, КУД “Ђура Јакшић” Павлиш, ГКУД
“Лаза Нанчић - Вршачки виногради”, ПУ “Чаролија”, ОШ
“Паја Јовановић”, ОШ “Олга Петров Радишић”, Емилија
Ђонин, Борис Суботић, Ива Грујин, Настасија Тинтор,
Ина Грчић, Кристина Капетановић, Александра Тадић,
Ксенија Тодоровић, Катарина Николић...

СА ЉУБ
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БАВЉУ И НАДОМ, ШИРИМО ОСМЕХ ГРАДОМ!

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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25. mai 2018. Зрењанин

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

LITERA ROMÂNĂ

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

CEA DE-A XI –A EDIŢIE A MANIFESTĂRII TRADIȚIONALE

FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC AL COPIILOR

Expoziția „Mândru-i portul
românesc“ ținută la Uzdin
T
radiţional, Asociaţia femeilor „Bunicuţele“ din
Uzdin organizează manifestarea numită „Mândru-i
portul românesc“. Anul acesta a avut loc cea de-a XI –a ediţie a manifestării pe data de 19.
Mai 2018.
Manifestarea „Mândru-i
portul românesc“ este o expoziţie de port popular românesc.
În fiecare an la această manifestare participă mai mulţi iubitori
de port românesc precum din
alte localitaţi, aşa şi din Uzdin.
Cuvinte de salut a rostit preşedinta Asociaţie i femeilor „Bunicuţele“, Ana Boieru care a urat
bun venit tuturor participanţilor a acestei preafrumoase manifestări.
La această manifestare au
participat:
1.Magdalena Spăriosu
(elevă la Şcoala general „Sfântul Gheorghe“ din Uzdin, Matea Cristina Iacşa ( elevă la
Liceul „Mihajlo Pupin „ din
Covăciţa) şi Mariana Spăripsu-Uzdin;
2.Etno-art „Brakos“ –Alibunar;
3.Asociaţia femeilor „Mâini harnice bănăţene“-Petrovăsâla;

4.Asociaţia femonină
„Boboacele“-Satu Nou;
5.Asociaţia feminină „Pensionarele“ –Torac;
6.Societatea culturar artistic „Lumina“-Iancaid;
7.Viorica Magda-Ecica;
8.Clubul „Femina“ – Gotlob
(România);
9.Ileana Oalge (pictoriţă)-Zrenianin;
La fel,participanti onoraţi
au fost şi soliştii vocali din România, Florica Nicoli şi Petru

Panduru care cu melodiile interpretate au uimit toţi sătenii
şi oaspeţii.
Iată ce ne-au spus nişte participanţi prezenţi la acestă manifestare:Maria Stoicu şi Igor Vorgić :“Societatea cultural artistică
„Lumina“ din Iancaid pentru prima dată participă la această manifestare. Până în present ne-am
ocupat doar cu folclorul, şi anul
acesta am decis să partcicipăm şi
noi.Am expus piese vestimentare precum feţe de masă, prosoa-

» S.C.A. „ Lumina“ Iancaid

pe de pus la cai, lucruri de mână,
prăjituri, cotrinţe, cămăşi,costum
de bărbat şi de femeie. Doi tineri
sunt îmbrăcaţi în costume populare.Ne pare bine că am partipat
la acestă manifestre şi pe mai departe o să colaborăm cu A.F. „Bunicuţele“ din Uzdin“. Florentina
Venter:“ Clubul „Femina“ Gotlob(România) s-a prezentat cu costume populare, prosoape, ornamente din lemn(vechi), linguri
de lemn,, prăjituri de casă şi altele.Cu „Bunicuţele” ţinem legătură de şase ani de zile.În fiecare an cu plăcere ne prezentăm la
acestă manifestare şi ne este deosebită plăcerea de a veni din nou
la Uzdin. Cu acestă ocazie doresc
să menţionez că suntem înfrăţiţi
cu localitatea Idvor.
La finanul acestei manifestări,preşedinta Asociaţiei „Bunicuţele“ din Uzdin a înmânat
diplpme de participare.Dorim să
menţionăm că Asociaţia feminină „Bunicuţele“ din Uzdin pregătesc o carte care o să cuprindă primele zece ediţii ale manifestării „Mândru-i portul românesc“.Suntem mândrii pentru că
Uzdinenii păstrează tradiţia şi
organizează multe manifestări
de acest gen.

» Inaugurarea festivalului

Sărbătoarea copilăriei
împletită în dans
C
ea de-a VII-a ediție a Festivalului pentru Copii le
va rămâne tuturora în amintire trainică, atât în ceea ce
priveşte desfăşurarea, cât şi
restul segmentelor – ţinută,
calitate artistică şi interpretativă… Ne-am înnobilat sufletele cu frumuseţea jocurilor şi cu splendoarea costumelor populare româneşti,
ceea ce confirmă că păstrăm
şi promovăm cu sfinţenie
valorile cântecului, jocului

tant, Alin Nicuşor Ciocănea,
secretar II, a citit o scrisoare
din partea doamnei ambasadoare Oana-Cristina Popa
care, din păcate, nu a putut
asista la evenimentul de la
Torac. Daniel Petrovici, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale
Române din Serbia, a inaugurat festivalul.
La festivitatea de inaugurare, organizată de gazdele festivalului, au fost

M. B.

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI A 46-A A „ZILELOR DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA“

Marele Premiu, Atelierului Creativ „Academica“
L
a Alibunar s-a lăsat cortina
peste ediția de anul acesta a
„Zilelor de Teatru ale Românilor
din Voivodina“, la care opt trupe
de teatru din şapte localități, şiau demonstrat pe scenă talentul şi dragostea față de arta zeiței Thalia, luptând în egală măsură pentru Marele Premiu. După spectacolul oaspeților, a urmat festivitatea de de premiere
a laureaților.
RAPORTUL JURIULUI
Locul I şi Marele Premiu: Trupa de Teatru a A.C. „Banatic Art“
din Vârşeţ şi Atelierul ,,Academica“ (Şcoala de Înalte Studii pentru Educatori ,,Mihailo Palov“ şi
Facultatea de Învăţători din Belgrad, secţia din Vârşeţ) – care a
prezentat spectacolul ,,Revizorul“, adaptare de Cătălin Ursu
după piesa cu aceiaşi nume de
N.V. Gogol, regia Cătălin Ursu
Locul II: Trupa de Teatru a
Asociaţiei pentru Artă şi Cultură
Românească „Vichentie Petrovici
Bocăluţ“ din Torac care a prezentat spectacolul „Hamlet cu sos picant“ de Aldo Nicolai în regia lui
Iulian Ursulescu
Locul III: Trupa de Teatru a

» „Omul din casa pustie“- Uzdin

,,Tineretului Muzical“ din Uzdin care a prezentat spectacolul
,,Gunoieru“ de Mimi Brănescu în
regia lui Mărgărit Ecovoiu
Premii pentru regizori profesionişti: Locul I: Iulian Ursulescu („Hamlet cu sos picant“),
Torac şi Cătălin Ursu („Revizorul“) Vârşeț.
Premii pentru regizori amatori: Locul I: Dr. Marius Savu
(„Natură moartă cu nepot obez“),
Coştei şi dr. Mărgărit Ecovoiu
(„Gunoieru“), Uzdin.
Premii pentru scenografi profesionişti: Locul I: Liliana Barbulov („Pensiune completă), Alibunar şi Emil Sfera („Omul din
casa pustie), Uzdin.
Premii pentru scenografi
amatori: Ionică Adam („Natură
moartă cu nepot obez“), Coştei
Premiu pentru lumini şi efecte sonore: Georgel Micşa („Natură
moartă cu nepot obez“), Coştei.
Premiul pentru muzică „live“:
Jaclin Puia („Gunoierul“), Uzdin.
Premiu pentru costume: Trupa de Teatru din Vârşeţ
Premiul special pentru reanimarea vieții teatrale din Nicolinț:
Alexandra Ranković

Premiul pentru animatorul
vieții teatrale din Straja: Ionel
Omoran
Premiu pentru cea mai tânără
trupă: Trupa de Teatru din Torac
Premiu special pentru piesă în
grai bănățean local: Trupa de Teatru ,,Todor Creţu-Toşa“ a Căminului Cultural ,,Doina“ din Uzdin
Premiul special pentru activitate teatrală îndelungată: Viorica Țăran din Uzdin
Premiu pentru actor veteran în cadrul „Zilelor de teatru“:
Adam Dalea din Uzdin
Premiu pentru cel mai tânăr actor amator: Cornel Mili din Torac
Premiu pentru cea mai bună dicție: Daniela Maria Duluj
din Alibunar
Premii pentru roluri masculine: Locul I: Maribel Popa („Revizorul“), Vârşeț
Locul II: Stelian Miclea („Gunoierul“), Uzdin
Locul III: Adam Dalea
(„Omul din casa pustie“), Uzdin
Premii pentru roluri feminine: Locul I: Paula Petrovici
(„Hamlet cu sos picant“), Torac
Locul II: Daniela Maria Duluj
(„Pensiune completă“), Alibunar

» „Hamlet cu sos picant“- Torac

Locul III: Eugenia Prodan
(„Natură moartă cu nepot obez“),
Coştei
Premii pentru rolutir episodice: Locul I: Laurian Duluj („Pensiune completă“), Alibunar
Locul II: Aorica Țera („Natură
moartă cu nepot obez“), Coştei
Locul III: Catarina Casandra
Ecovoiu („Omul din casa pustie“), Uzdin
Premiu special pentru actorie: Mariana Totan („Revizorul“), Vârşeț
Premiu pentru cel mai bun
actor debutant: Marina Jurca
(„Revizorul“), Vârşeț
Premiu pentru cea mai promițătoare actriță: Corina Trocea
(„Nu-i de joacă cu mama soacră“), Straja
Premiu pentru prezență scenică deosebită: Andreea Boraci
(„Pensiune completă“), Alibunar
Premiu pentru regizor amator veteran: Adam Onciu din
Uzdin
Juriul de specialit JURIUL:MIROSLAV ŽUŽIĆ, preşedinte, ELENA LELEA şi ADRIAN SANDU, membrii.

» Membri S.C.A. „Frăție și Unitate“ din Sărcia

» Ș.G. „ Alexandar Sabovljev „ Ecica
şi portului nostru, pe care le
transmitem, nealterate, generaţiilor care vin.
În numele Şcolii Generale ,,George Coşbuc“, directoarea Norica Raşa s-a adresat publicului şi, în special,
participanților. Ea a mulțumit colectivului şcolii şi părinților pentru efortul depus
la pregătirea şi organizarea
festivalului, iar oaspeților
le-a urat bun venit la Torac.
Dorel Cina, preşedintele Consiliul Executiv al Marelui Festivalul de Folclor al
Românilor din Voivodina –
Serbia, le-a urât participanților mult succes. În numele
municipiului Jitişte, s-a adresat Đorđe Žuža, vicepreşedintele comunei Jitişte, iar
din partea Consulatul României la Vârşeț a vorbit Gheorghe Dinu, consul general.
Felicitări pentru organizare au transmis Dragana Milošević, secretară provincială
pentru Cultură, şi, binențeles, Ambasada României la
Belgrad al căruâei reprezen-

incluşi aproape toți elevii
şcolii, precum şi preşcolarii. Aceştia au adus pe scena torăceană, într-un ambient creat de colectivul şcolii gazde, melodii populare,
obiceiuri şi dansuri bănățene, perle folclorice de un
înalt nivel artistic. Copiii au
fost îndrumați, cu simț estetic şi bun gust, de profesorii şcolii şi coregrafii torăceni. Pentru minunatul program inaugural pe care l-au
pregătit, numeroşii spectatori i-au răsplătit cu aplauze frenetice. Programul a
fost prezentat de crainicele Paula Petrovici şi Marina
Ursu, iar în cele două spectacole pe scena torăceană
s-au prezentat solişti vocali
şi instrumentişti, orchestre,
coruri, grupuri vocale, formații de dansuri şi montaje folclorice din Torac, Ovcea, Ecica, Uzdin, Petrovasâla şi Deliblata., Nicolinți,
Coştei, Satu Nou, Grebenaț,
Iancahid/Jankov Most, Sărcia/Sutjeska, Vârşeț.
F. R.
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Инвестициона конференција у Новом Бечеју
у циљу економског унапређења

У оквиру манифестације „230
година од добијања статуса вароши
новобечејске“,
Општина
Нови
Бечеј
организује
Инвестициону
конференцију
„ИНВЕСТКО-НБ“
(INVESTCO-NB), у петак, 15. јуна 2018.
године у приземљу Дома културе у
Новом Бечеју са почетком у 12.00
часова. Тим поводом, у Привредној
комори Војводине представници
Општине Нови Бечеј – заменик
председника Општине Нови Бечеј
и
координатор
инвестиционе
конференције Бранко Свиленгаћин и
председник Организационог одбора
манифестације Матија Ковач, најавили
су предстојећу конференцију и
објаснили значај њеног одржавања.
„Инвестициона конференција у
Новом Бечеју има једну јасну поруку,
а то је да скрене пажњу шире јавности
на нашу варош. Желимо да покажемо
шта ми то можемо да понудимо
привредним друштвима, субјектима,
инвеститорима, привредницима који
желе да своје технологије, знање и
капитал уложе код нас. Желимо да
покажемо шта смо у претходне две
године урадили, какве смо искораке
направили“, истакао је Свиленгаћин.
Додао је да ће Општина Нови Бечеј
бити проактиван партнер сваком
оном који буде био заинтересован да
уложи у Нови Бечеј, а одговарајући
на питања новинара, рекао је да
већ постоје три заинтересована
домаћа инвеститора, од којих је
један већ почео производњу у једној
од индустријских зона, а у питању
је фабрика за производњу уља
одбундевиног семена.

Циљ Инвестиционеконференције
је унапређење економије Општине
Нови Бечеј, привлачењем нових
инвеститора и обезбеђивањем нових
радних места за младе, а самим тим
и побољшање животног стандарда
свих грађана. Тим поводом,15. јуна
биће представљени сви ресурси и

канализацијом, колектором отпадних
вода, струјом, водом, путном мрежом,
гасим оптичким кабловима и „Излаз“
Нови Бечеј површине 198 хектара,
која је повезана са путем Нови Бечеј –
Нови Сад и Нови Бечеј – Зрењанин, а
у непосредној је близини железничке
пруге Београд-Зрењанин-НовиБечеј-

потенцијали новобечејске општине.
Матија Ковач истакао је да у
Општини постоје три индустријске
зоне– „Исток“Нови Бечеј површине
33 хектара, где је изграђена
инсталација јаке струје, гаса, водовод
и путна мрежа, Југ“Ново Милошево
површине 51 хектара опремљена

Кикинда-Република
Румунија.
Додао је да је, поред тога, у понуди
и
деветбраунфилд
(brownfield)
локација.
„То су некадашњи погони у нашој
Општини, који су производили од
текстила до обуће, затим погодни
хемијске индустрије, ту су и локалитети
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бивше млекаре, старог биоскопа
са управном зградом, две изузетне
локације на Тиском кеју које нудимо
потенцијалним инвеститорима за
комерцијалне, туристичке смештајне
капацитете. Значи један широк
дијапазон локалитета различитих
конфигурација и намена. Пуно је
могућности у Новом Бечеју, који је од
недавно на међународном пловном
путу. Општина Нови Бечеј ради и на
развоју пристаништа“, рекао је Ковач.
На конференцији је истакнуто да
Општина Нови Бечеј, са 62.000 хектара
пољопривредног земљишта, једна
од највећих катастарских општина у
Војводини.
У оквиру конференције, по
исказаној жељи, биће омогућен и
обилазак локација у индустријским
зонама у Новом Бечеју и Новом
Милошеву.
Добијањем повеље, којом је
Новом Бечеју признат статус вароши,
омогућен је велики напредак за
ондашњи Нови Бечеј и значио је његов
економски развој, јер се добијањем
овог статуса, стицало право на
одржавање вашара, а тада је то била
права
привилегија.Манифестација
„230 година од добијања статуса
вароши
новобечејске“
биће
обележена и концертом Војвођанског
камерног оркестра под руководством
диригента
Микице
Јевтића
у
амфитеатру на Тиском кеју у Новом
Бечеју.
Кабинет председника Привредне
коморе Војводине

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. јун 2018.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање
или продају. Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено опремљени,
други спрат, етажно грејање, клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 ари
или мењам за Београд или Нови Сад. Тел.
064/038-37-57
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 ВршацВлајковац, 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 потез
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари
и 98m². Тел. 062/133-09-79
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 од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел. 064/897-46-35
Продајем дворишну гарсоњеру на Тргу
Св. Теодора (поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616
На продају спратна кућа на плацу од 700
m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436. Продајем
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једнособан стан 43m², 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 m². Тел. 064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438 m²,
комплетна инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 звати од
18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-6262
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 кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и 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 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и багрем),
пролази струја и вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем једнособан стан од 47 m² на
Омладинском тргу. Тел. 063/420-017.
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

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.

канализација, вода, гас, 2 струјомера, или
мењам за некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од 10 ари,
уписана у КО Дупљаја у потезу „Песак“, шума
испред насеља Гребенац. Тел. 064/124-60-99
и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко
било, на плацу од 12 ари под воћем,
викендица има подкровље. Тел. 064/222-9643 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 064/5983898

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
Продајем пржионицу за кафу комплетна,
са целом опремом. Продајем кола опел
омега, регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37
Издајем једнособан намештен стан у
центру, има централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 m²
комплетно намештен! Слободан од 15.
априла. Цена 100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом Саду за
две студенткиње. Понуде доставити на
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен стан у
Београду, у близини Маракане. Тел. 062/403127
Издајем двособан намештен стан у
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/246-0832
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин. Тел.
064/125-53-76
Намештену и сређену гарсоњеру
издајемо на дужи период, Омладински трг,
преко од хале Миленијум. Тел. 064/304-9145 и 832-867.
Издаје се једнособан стан на
Омладинском тргу. Тел. 063/420-017.
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-57
и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у Београду, у
близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.
Потребна жена за негу и помоћ у кући
тренутно тешко покретној особи. Тел. 060083-39-39.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус 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
Издајем локал 35 m², Омладински трг,
иза Педагошке академије, повољно, згодно
за фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу од
1. јуна, није намештена. Тел. 064/122-61-29.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар. Све
је посебно без газде. Тел. 061/723-93-59 или
013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после 17х.
Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Издајем намештену гарсоњеру у центру

Београда. Тел. 013/834-324 и 063/77-31-585.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте.
Тел. 064/23-53-130.

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
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 бих по кућама домаће послове и
помагала старијим особама. Тел. 069/62-6699 – 013/835-129
Продајем оргинал Вилерове гоблене,
патике „дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
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
Продајем балконска врата, дупло стакло
„Словенијалес“ некоришћена. Тел. 013/837631 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 ЦЗ762, тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ99,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. 805095
Продајем кауч, бицикл, хармонику,
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто приколицу,
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986
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 ракију од кајсије, шљиве,
грожђа и од виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна
судопера,
комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за
телевизор, комода за постељину. Тел.
061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“ цена по
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кровни носач за кола, буре за
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих стазу,
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.
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.
Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-9069.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем
очувану
тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, 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 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.
Продајем зидну панел грејалицу на
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.
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.
Косим и крчим траву са тримером. Тел.
064/19-55-269.
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.
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. 065/87844-10.
Продајем потпуно нов котао на чврсто
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“
Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је.
Тел. 062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу и мању
количину, преко 1000 комада доносим
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.
За продају веш машина „Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година
стара, цена 100€, и „Обод“ Цетиње старије
производње. Обе потпуно исправне, као
и машина за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-10.
Поклањам
антибиотике
сл.
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-47-77
Продајем кауч, дводелну судоперу,
трпезаријски орман, комоду за постеqину,
мали прозор 60х60 са шалоном два ТВ
сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7
kw, коришћена у добром стању. Цена 60 €
. Две ел. плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем
фрижидер,
балоне
за
ракију(обучени), кауч, викендицу на
ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел 065/54053-90
Продаје се столарија са вакум стаклом
и алуминијумским дихтлајснама, столарија
је половна и дрвена. Продаје се шиваћа
машина са постољем “Хауман“. Може
замена за огревно дрво. Тел. 061/111-28-21
Продајем виолину и гоблене (Вилерове).
Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију са свом
пратећом опремом цена 6.000 дин. Sonic
Pep 20BTE слушни апарат са гаранцијом
годину дана мало коришћен, цена 10.000
дин. Тел. 060/483-09-80 или 061/604-96-46.
Биљни мелем „Станил“ против шуљева,
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем тракторску приколицу марке
„Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип, резервни
точак, уредна документација, очувана и
гаражирана, у Куштиљу. Тел. 021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80 л.
Поклањам лабрадора, стар 8 година,
вакцинисан, чипован, одржаван, због малог
простора у дворишту. Тел. 833-042 и 064/2805-881.
Помагала бих старијој особи. Тел. 064/2880-347.
Све грађевинске радове (зидање,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције ...) изводим квалитетно и
повољно. Тел. 061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio Hexagon 180

цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран,
црвене боје аутомацки мењач, мало
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел.
064/510-50-66.
Осб плоче за подашчавање кровова,цена
296 дин м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за сечу ораха.
Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw.
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик,
први власник.Тел: 060/0290-111
На продају луковице лале 8 дин. комад
и зумбула 5 динара комад, балконска врата
„Словенијалес“ некоришћена дупло стакло,
цена 40€. Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Котао на чврсто гориво 24 кw, полован,
исправан, веш машина „Беко“ половна. Тел.
064/129-73-23.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Немачком пензионеру потребно је
друштво згодне жене до 35 година. 1-3 пута
недељно,1-3 сата. СМС 064/360-33-75.
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са трокрилним
шифоњером. Тел. 833-294 и 061/217-68-26.
Женско штене Малиное старо 4 месеца
на продају. Тел. 064/700-24-94.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена прозора
(180х140) „Словенијалес“ и 4 мала дрвена
прозора 70х50 (60). Цена по договору. Тел.
064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински сат
контролни, бутан боца пуна 3кг, роштиљ
на струју, мушке и женске патике и ципеле,
точкови 28-86 за бицикл. Тел. 064/168-58-94
На продају Голф 4, бензинац. Тел.
064/164-14-61
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест година.
Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 064/42-68229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са бојлером
за грејање воде и левковима за клање. Тел.
063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. годиште,
купљена у Србији, Вршцу, регистрација до
јуна 2019. 132000км, цена 3900 евра. Тел:
0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора, дупла,
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.
Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.

Дана 17. јуна 2018. навршава се годину дана како није са нама
наш вољени супруг, отац и деда

ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ - ВОЈА
1941-2017.

У срцима и мислима си са нама
Твоји супруга Нада, син Јован, снаја Татјана и
унуци Немања и Мирјана.

Дана 17. јуна 2018. навршава се годину дана како није са нама
наш драги стриц

ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ - ВОЈА
1941-2017.

Успомену на тебе чувају Никола, Мирјана и
Сандра Петров.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 107, 29. СЕПТЕМБАР 1983.

ХОТЕЛ ОТВОРИО ВРАТА И СРЦЕ

Много је знаних и незнаних имена прошло кроз Вршац. Међу
њима, како каже легенда и славни Карађорђе, напуштавши Србију
после 1. српског устанка, на путу за Русију. Преноћивши у граду под
Кулом, а немајући паре да плати коначење, оставља два пиштоља...
Давно је записао један путник намерник: „ У Вршцу се треба бар
мало зауставити, да би се попримило нешто од његове лепоте и
сликовитости“ Јер, прави изазов су, не само Кула, Градска кућа, Двор
епархије банатске, Стара апотека, Стеријина кућа, већ и Конкордија,
Капела св. Рока, Успенска, па Саборна и Римокатоличка црква,
Манастир Месић...

ПЕТАК • 15. јун 2018.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (127)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Од пре три месеца, када је велелепни хотел„Србија“ примио прве
госте, створени су сви услови и за пријатан, али и дужи боравак у
граду. Јер овде се након обиласка вршачког виногорја, зидина Куле,
шетње по чистом ваздуху падинама Брега, заиста може одморити.
Све што љубитеље старина може привући, ту је, а на 265
радника Радне организације „Србија“ је да их лепо дочекују и угосте.
Поред Хотела „Србија“, ту је и „Брег“, па седам ресторана и исто
толико бифеа. Уз то и настојање да се већ у најкраће време новом
организацијом посла, али и специјализациј ом ресторана, учини
корак даље од досадашње угоститељске понуде.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 107, 29. СЕПТЕМБАР 1983.

ЖЕНЕ ПОБЕДИШЕ

Пре нешто више од месец дана, само да подсетимо, читава
Југославија је била обавештена о позиву „Клузовог“ ООУР-а
„Плитвице“ у Вршцу да запослени прекину колективни годишњи
одмор и да се јаве предузећу. Радило се о хитном, непланираном
извозном послу вредности 560.000 марака. Позив „Плитвица“
пренела је штампа, радио и ТВ, а одзив запослених био је
изванредан 82 одсто првог, а 94 одсто другог дана).
За разлику од прошломесечног позива и одличног одзива,
који је имао југословенски публицитет, прошлонедељно
извршење битног извозног посла - тачно у предвиђеном року
- прошло је изван колектива сасвим незапажено - Радило се

сменски по 12 сати, даноноћно - каже директор „Плитвица“
- практично без одмора, ударнички, а реч је о зимској женској
конфекцији за нашег дугогодишњег западонемачког партнера.
Купац је задовољан, како извршењем посла у року, тако и
квалитетом. Следе нови пословни аранжмани, тако да са
упосленошћу људи и машина неће бити тешкоћа.
Овај, у сваком погледу изузетан стабилизациони потез
запослених у „Плитвицама“ има, међутим, и снажно људско
обележје, захваљујући радницима, женама, мајкама. - Оне су,
у ствари изнеле на својим плећима ову битку с временом,
залажући се својски, како за количину производа, тако и за
квалитет - истиче директор Марко Суботић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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
На
основу
закључака
спољашњег савета обележено
је на немачкој страни маја
1821. место за општи сенски
магазин, поделу по хватовима
извели су овд. становници
Јован Штимер и Лоренц Хениг
одређујући сваком кућевном
броју своје место. Кућа пак што
се тамо налази и служи чувару
за стан саграђена је тек под
градоначелником
Најзером
год. 1830 1).
1833. и 1834. било је велике
оскудице у сену. Година 1836.
беше због своје абнормалности
у времену чудновата. Лањско
лишће на дрветима опадало
је наиме тек дубоко у пролеће
ове године, на бреговима било
је наиме тек дубоко у пролеће
ове године, на багремима
било је још и онда старог
лишћа, када су већ увелико
цветали. 11. маја наиђе јак
мраз и сви оравички брегови
беху покривени снегом. Па и
сутрадан падао је снег више
пута, са чега није било ни мало
сена ове године. Али је зато
идућа година била у тој мери
берићетна, да је много зрно
неовршено презимело у пољу
2).
За сигурност усева и
винограда и ради одржавања
реда у пољу, најмљена су год.
1841. прва два пољска чувара.
По урбаријалном закону беху
они одговорни за сваку у пољу
учињену штету, а добијаху 18
новч. W.W. по ланцу, и то 9 новч.
од газде, а 9 од општинске
благајне 3).
Друга ретка година беше
1843.
Од
новембра
до
фебруара оне године било је
мало снега и зиме, већ свагда
1)
2)
3)
4)
5)

кише и магле, од
силине влаге били
су неопходни путеви
за тежа кола. Од 13.
фебруара почињући
било је лепо и топло
време, 27. тога месеца
беше већ у најлепшем
цвату бадем, кајсија
и бреска. Па и многи
виногради били су
већ 4. марта одгрнути
и орезани. С вечера
4. па до јутра 5. пак
пао је 5 палаца дебео
снег. И 6. је било
снега, али је њега
брзо нестало, као
и онога од јучерањег дана.
При крају марта, па и читава
месеца априла било је мраза
и гомиле циче-зиме, што је
не само у виноградима, него
и у вотњаку починило много
штете. Пошто је доцније још
и гусеница добила маха, ове
године је воће у јужној Угарској
било врло ретко. Шиник жита
овогодишње жетве плаћан је
са 1ф.45н. – 3 ф. 30 н., а овас са
1ф 6н. – 1 ф. 12 н. W.W.4).
Но 1846. година остаје ипак
најчудоватнија у погледу мене
времена. Зима беше питома.
При крају марта прецветао
је не само багрем и кајсија,
него и бреска, шљива и много
друго воће. Чокот је такође
већ потерао, те се о ускрсу,
12. априла , по баштама видео
6 палаца дуги ластар, а кајсије
беху већ достигле величину
лешника. Али 2. маја било је по
доловима јаке слане, а у гори и
шумама богме и мраза, што је
виновој лози и поврћу много
штете нанело. Месеци јуни и
јули беху опет сухи и топли.

Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр. 28
Исто, стр 33.,24
Исто, стр 42.
Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр.43.и 44.
Исто, стр 48-50.

6)
7)
8)

Већ 26. јуна косило се жито, а
27. било је већ и нова хлеба.
Но жетва уопште беше слаба,
па је већ с пролећа 1847. било
велике оскудице 5).
Од индустријалних биљака
неговане су у Вршцу репица,
конопље и кудеља. Од репице
правило се уље. Кудељиних
градина није било мало. Она се
јако неговала, особито у Срба,
који су носили од Потпорња
до Беле Цркве на воду, те да је
туку. Год. 1846. било је у Вршцу
18 сувача и 1 млин за уље 6).
Сточарство је тек према
потреби неговано, као што је
то и данас. 1837. задесила је
Вршац голема говеђа куга те је
до краја септембра утаманила
у Немаца 736, у Срба 607, свега
1343 главе 7). Услед закључка
комунитета од године 1841.
заведена је гуља за телад, ради
њихове обране од грабљивих
зверова и непогоде саграђена
је стаја са кровом, а идуће
године још и велики ограђени
салаш. 1841. било је 115 телади.
8).

Списи од год. 1846.
Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр. 38.
Исто, стр
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ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНЕТСКИХ ВАРИЈАЦИЈА

2121

ЕСТОНИЈА: БАЗА ДНК ПОДАТАКА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈУ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ

Естонија, земља која предводи у
технолошким иновацијама, у току
је формирања базе података са
генетским подацима за више од
150.000 својих грађана, односно
више од десет одсто становништва,
да би побољшала превенцију
хроничних болести. Истражитељи
Националног центра за геноме
намеравају да региструју гене
од 11,7 одсто од 1,3 милиона
становника Естоније.
Пројекат је покренут ове године
са буџетом од пет милиона евра
да обележи стогодишњицу земље.
Пројекат ће такође омогућити
успостављање генетских карти са
личним анализама генотипа за сто
хиљада волонтера.
„Што више имамо генетских
података то ћемо имати више
прецизности у истраживањима
и брже ћемо моћи да откријемо
генетске варијације повезане с
болестима”, рекла је портпаролка
геномског центра Анели Алик у
имејлу упућеном Франс пресу. У ову
базу података ће бити укључени
генетски подаци од више од 52.000
Естонаца сакупљени од отварања
центра 2001. године.

Волонтери могу да оставе
своје ДНК узорке у болницама
или приватним лабораторијама
Синлаб, који је партнер пројекта.
Лабораторија је такође поставила

шаторе на местима спортских
догађаја да прикупи добровољце
за ДНК узорке.
Добровољцима је речено да
лабораторија нема права да

користи њихове генетске податке
да проверава њихове породичне
везе, јер то угрожава приватност
других особа.
Извор: Политика

ИСТРАЖИВАЊА У ЦЕРН-У

НАУЧНИЦИ ИЗ СРБИЈЕ УЧЕСТВУЈУ
У МЕРЕЊУ МАСЕ W БОЗОНА

Једна
од
међународних
истраживачких група у ЦЕРН-у,
у којој раде и истраживачи из
Србије, позната као колаборација
АТЛАС, изазвала је велику пажњу
након што је 6. фебруара објавила
рад у часопису European Physical
Journal C.
Реч је о првом мерењу масе W
бозона са високом прецизношћу на
Великом сударачу хадрона (Large
Hadron Collider, LHC), најмоћнијем
акцелератору данашњице.
W бозон је једна од две
елементарне честице које су
преносиоци
такозване
слабе
интеракције - једне од четири
силе које управљају понашањем
материје у Универзуму.
У
саопштењу
Института
за физику наводи се да на
овом пројекту учествују и два
истраживача из Србије који су
сарадници АТЛАС колаборације
и то заједно са истраживачима из
француског института CEA-Saclay,
затим Универзитета у Мајнцу,
ЦЕРН-а, Оксфорда и Института
Нилс Бор.
На мерењу масе W бозона у
ЦЕРН-у радили су и виши научни
сарадник на Институту за физику
у Београду, др Ненад Врањеш, као
и његова студенткиња Александра
Димитревска која је у новембру
прошле
године
докторирала
управо на мерењу масе ових

честица.
„Прецизно мерење масе W
бозона је од виталног значаја јер
је та опсервабла уско повезана
са масама топ кварка и Хигсовог
бозона”, каже Ненад Врањеш,
који је био и једна од ко-едитора
рада који је објављен у часопису
European Physical Journal C.

Врањеш напомиње да се оваква
мерења морају наставити све док
експериментална
прецизност
не достигне, или престигне
неодређеност од 8 MeV коју
предвиђа теорија.
Ово истраживање је само
једно од бројних у којима у
ЦЕРН-у учествују истраживачи

са Института за физику и
Универзитета у Београду, а то је
могуће јер је Институт за физику
члан колаборације АТЛАС од 2003,
а Република Србија придружена
чланица ЦЕРН-а од 2012. године.
Извор: Политика
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БАРАЖ ЗА ПОПУНУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

УЉМАНИ У ФИНАЛУ БАРАЖА
ПАРТИЗАН (У) - БАНАТ (ЧЕНТА) 4:1 (3:1)

Уљма, судија: НИкола
Рилак (Инђија), стрелци: Бану
у 10, Радић у 21, Тимић у 37.
и Обрадовић у 68. минуту за
партизан, Бајкин у 45. минуту
за Банат
ПАРТИЗАН:
Тодоровић,
Танасић, Добричић, Бану,
Тимић, Војнов (од 88. Побра),
Колак, Радић, Обрадовић,
Богојевић, Миливојев.
БАНАТ:
Сладовић,
Радојковић, И. Ракитић, С.
Ракитић, Миленковић, Крстић
(од 82. Ковач), Ескић, Бајкин,
Стојановић, Н. Јоцић (од 46.
И. Јоцић), Максимовић.
Убедљивим
тријумфом
на тешком и расквашеном
терену у реванш мечу
полуфинала
баража
за

попуну Војвођанске лиге
исток фудбалери уљманског
Партизана прескочили су
прву од две препреке ка
вишем рангу такмичења. У
финалу ће чекати победника
другог полуфинала у коме се
састају Долина из Падине и
Борац из Александрова.
Уљмани су већ у првом
полувремену трасирали пут
ка победи када су погоцима
Бануа, Радића и Тимића
повели са 3:0. Наду гостију
из Александрова донекле је
сачувао Бајкин, поготком у
самом финишу првог дела
меча. Ипак, све дилеме решио
је Обрадовић постигавши
четврти погодак у 68. минуту.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА БАНАТ ИЗ ВРШЦА ДОМАЋИН ТУРНИРА РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

ФУДБАЛ НЈИЈЕ САМО МУШКИ СПОРТ

У суботу 9. јуна на Градском
стадиону одржан је турнир
“Развојне лиге Војводине”
под покровитељством ФС
Војводине. Част да буде
домаћин турнира припала је
Удружењу Женског фудбала
Банат из Вршца.
Учесници турнира били
су: ЖФК Војводина Нови сад,
Бистрица Нови Сад, Јединство
Дубовац и УЖФ Банат, који
је био убедљиво најмлађа
екипа на турниру. Играло се
по бод систему (свака екипа
против сваке екипе), али
нажалост киша и грмљавина
су прекинуле турнир па
се нису одиграле задње
две планиране утакмице.
Победници су проглашени
по пласману на табели до
тренутка прекида турнира.
1. Војводина, 2. Дубовац, 3.
Бистрица, 4. Банат

ПРОМОЦИЈОМ ФИЛМА У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОКОНЧАНА ПРВА ГОДИНА ПРОЈЕКТА “ЖИВИ ЗДРАВО”

“ЖИВИ ЗДРАВО” ПУН ПОГОДАК

Пројекат спортске школице “Живи
здраво” аутора Игора Сантрача,
вршачког професора физичке културе,
успешно је навршио прву годину свог
постојања. Реализован је у сарадњи
са Спортским савезом Вршац а под
покровитељством Града Вршца. На
завршној свечаности промовисан
је филм о пројекту, а промоцији су
поред деце из Предшколске установе
“Чаролија”, њихових родитеља и
васпитачица присуствовали гости
из Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта на челу са доктором
Данијелом Жупићем.
- Част ми је што је Завод учествовао
у пројекту, захваљујем се директорки
Вртића Емилији Дангубић и предивним
радницима који су у потпуности
извршили задатак. Урадили смо велики
посао, много деце смо тестирали,

то је и мисија Завода, да маркира,
препозна и пружи спортистима помоћ
у развоју. Захваљујем се Вршчанима
који су препознали наш рад и знајте
да у Заводу за спорт и медицину
спорта имате своје пријатеље, рекао
је др Данијел Жупић, на завршној
свечаности пројекта.
У име Града Вршца реализаторе,
учеснике пројекта и госте поздравио
је
Дејан
Сантрач,
помоћник
градоначелнице Града Вршца.
- Игор Сантрач и његов тим били су
довољно упорни да пређу дуг пут од
идеје до реализације сјајног пројекта
који ће много допринети правилном
развоју наше деце. Велику помоћ
пружили су стручњаци из Покрајинског
завода за спорт и медицину, васпитачи
Предшколеске установе “Чаролија”,
Удружење “Параквад”. Свима њима, али

свима осталима који су били у прилици
да помогну у реализацији ове идеје
желим да честитам, рекао је Сантрач.
Пројекат “Живи здраво” за циљ има
решавање деформитета, гојазности и
побољшање моторичких способности
најмлађих. Тренинзи су се одржавали
у објектима Предшколске установе

“Чаролија”и били су потпуно бесплатни.
У реализацији пројекта су поред аутора
учествовали и професори спорта и
физичког васпитања: Никола Савин,
Перица Ранков, Борис Горјуп и Ален
Ризвић. У првој години реализације
пројекта учествовало је 360 деце.
Б.Ј.
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КО Ш А Р К А
ВРШАЦ У РАЗИГРАВАЊУ ОСВОЈИО СЕДМО МЕСТО У СУПЕРЛИГИ

ПРЕКО ЗЛАТИБОРА НА ЈАДРАН

Финиш сезоне у Суперлиги Србије
украшен је са три изванредне утакмице
у разигравању за пласман на седмо
место, које највероватније води у АБА 2
лигу наредне сезоне.
Актери,
Вршац
и
Златибор,
приредили су вршачким љубитељима
кошарке врхунско уживање у реваншу
и мајсторици који ће се осим по
квалитетној игри и великој неизвесности
памтити и по фантастичној атмосфери
на трибинама која је подсетила на
времена када се у Вршцу одлучивало о
титули шампиона.
Изабраници тренера Горана Топића
постали су славодобитници тријумфом
у серији чиме су ударили печат на
изванредну сезону у којој су редом
остварили пласман у АБА 2 лигу, потом
и пласман на завршни турнир у Чачку
где су се борили за улазак у највиши
ранг регионалне кошарке. Заузимањем
трећег места у КЛС изборен је пласман
у Суперлигу Србије и коначно,
освојено је седмо место у Суперлиги и
остварен пласман у најгорем случају
у квалификације за учешће у АБА 2

МАЈСТОРИЦА
ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 94:87
(21:26, 30:21, 20:23, 23:17)

Центар Миленијум, гледалаца 1.000,
судије: Белошевић, Обркнежевић,
Мрдак (БГ)
ВРШАЦ: Пашајлић 30 (3 ск, 9 ас),
Митровић 10 (6 ск, 2 ас), Радивојевић
15 (2 ск), Мунижаба 3, Вељковић 2 (2
ск), Узелац 2 (3 ск), Остојић 28 (6 ск, 4
ас), Момиров, Павловић, Ђорђевић 4
(5 ск).
ЗЛАТИБОР: Поповић 22 (8 ск, 14
ас), Тмушић, Величковић, Вулић 5,
Смоловић, Симовић, Чорбић, Пантић
14 (6 ск), Ризнић 14 (6 ск), Маројевић 7
(7 ск), Папић 25 (4 ск

РЕВАНШ

ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 95:89
(21:25, 19:25, 26:21, 29:18)

Вршац,
Центар
Миленијум,
гледалаца 800, судије: Јевтовић,
Нинковић (БГ), Војиновић (НС)
ВРШАЦ: Пашајлић 30 (4 ск, 11 ас),
Митровић 7 (2 ск, 5 ас), Радивојевић 15
(2 ск, 2 ас), Мунижаба 14, Вељковић 6
(3 ск), Узелац 2 (3 ск), Остојић 10 (7 ск),
Павловић 3, Ђорђевић 8 (7 ск).
ЗЛАТИБОР: Поповић 25 (6 ск, 4 ас),
Тмушић, Вулић 3 (4 ас), Смоловић,
Симовић 8 (8 ск), Чорбић, Пантић 16
(5 ск), Ризнић 14 (5 ск), Маројевић 14 (5
ск), Папић 10 (7 ск).

Први међу једнакима у завршним борбама: Мирослав Пашајлић и Данило Остојић

лиги, а највероватније значи директно
учешће уколико један од хрватских или
македонских представника одустане.
Сваки од ривала искористио је
предност домаћег терена у серији.
Најпре је Златибор повео у тријумфом
у Чајетини, али је после изједначења
Вршчана у Миленијуму уочен огроман
пропуст директора лиге Леона
Делеона који је тумачећи пропозиције
такмичења
погрешно
доделио
предност домаћег терена Златибору
у мајсторици. Отклањањем грубе
грешке улога домаћина у одлучујућем
мечу серије припала је Врчанима,
који су је искористили и у Миленијуму
забележили победу. Прилика је и да се
подсетимо како су текли мечеви који
су, слободно се може рећи, украсили
сезону.
Јунак победе Вршца у реванш
мечу био је Мирослав Пашајлић који
је својом енергијом, имагинацијом и
ефикасношћу преокренуо ситуацију
на терену у трећој четвртини и екипу
из понора пораза довео до великог

преокрета. Златибор је у 25. минуту
имао 15 поена предности (62:47), имао је
расположеног стрелца и организатора
игре Зарета Поповића, разиграног
Пантића, Маројевића, Папића и Ризнића
и било је скоро извесно да домаћи тим,
без помоћи Момирова, Јововића и
Ђерића због повреда, неће моћи да се
одупре.
Вршац је играо испод свог
овосезонског
нивоа
у
првом
полувремену, међутим у игри су га
држали играчи који су били потпуно
изненађење за ривала. Мунижаба и
Радивојевић одиграли су најбољи меч
ове сезоне и држали су у животу наду у
преокрет. Пашајлићева тројка у финишу
треће четвртине била је сигнал за улазак
Вршчана у последњи вагон последњег
воза на овом мечу.
Златибор је почетком последњег
периода имао предност од 9 разлике у
33. минуту (79:70), али је тада уследила
серија Вршчана од 16:2 за потпуни
преокрет и вођство 86:81.
Мајсторица
је
по
степену

Б О Р И Л А Ч К И С П О Р ТО В И
НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРЕ И КАДЕТЕ У САВАТЕ БОКСУ

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА ЧЛАНОВЕ “ГАРДА”

На првенству Војводине за пионире и
кадете у савате боксу у дисциплини асаут
савате, одржаном у Спортском центру у
Жабљу, у недељу 3. јуна, Бокс клуб Гард
је наступио са 23 учесника и освојио 9
златних, 12 сребрних и 1 бронзану медаљу.
На такмичењу је наступило 80
такмичара из 12 клубова са територије
Војводине.

Чланови Гарда остварили су
следећи пласман по категоријама:
Андреј Петковић 1. место млађи
пионири -25кг, Огњен Бошњак
2. место у конкуренцији млађих
пионира у категорији -25кг, Михајло
Грујић 2. место млађи пионири -33
кг, Милица Николић 2. место млађи
пионири -25 кг, Калина Шарац 1.

место млађи пионири -25 кг, Маша
Шарац 2. место старији пионири -35кг,
Милан Костадинов 1. место старији
пионири -45 кг, Лука Секулић 2. место
старији пионири -40 кг, Стефан Тутић
2. место старији пионири -56 кг,
Бранислав Секулић 1. место старији
пионири -45 кг, Ања Ђурђев 2. место
млађи пионири -33 кг, Тамара Лазин
1. место млађи пионири -33 кг, Вања
Станисављев 1. место млађи пионири
-40 кг, Марија Николић без противника
-58 кг, Марија Вукашиновић 2. место
старији пионири -68 кг, Урош Недин
2. место старији пионири -45 кг, Сара
Ђурђев 2. место старији пионири -50
кг, Анђела Павлов 1. место старији
пионири -70 кг, Ален Лунгу 2. место
старији пионири -36 кг, Милица
Павловић 3. место млађи кадети -65
кг, Анђела Костадинов 2. место млађи
кадети -70 кг, Теодора Марковић
1. место млађи кадети -70 кг, Лазар
Вукашиновић 1. место старији кадети -60 кг.

драматичности била врло слична
реваншуи, такође, имала је свог јунака.
Овог пута био је то Данило Остојић који
је својом најбољом партијом у дресу
Вршчана ставио печат на сезону у којој
је био играчко откровење.
Златибор је своје шансе тражио
пре свега у игри под таблом где су у
првом полувремену високи играчи
постигли чак 30 од 47 поена. Игром
гостију дириговао је Поповић а ударне
игле били су Папић и Пантић. Почетком
треће четвртине Остојић и Пашајлић
су Вршчане приближили циљу (69:62),
али је Златибор узвратио серијом 8:0.
Тројкама Поповића и кошем Папића
гости су повели у финишу треће
четвртине (70:69), али одлука је пала у
последњих десет минута. Најефикаснији
играч Златибора у читавој серији,
Поповић, промашио је важну тројку,
Ризнић је два пута био непрецизан са
линије слободних бацања а Пашајлић је
одиграо потез који је практично решио
меч, кош уз фаул за 88:82.
Изабраници тренера Горана Топића
до краја су рутински сачували победу и
крунисали успешну сезону.
Б.Ј
БОКС

САНДРА МАРАН ШАМПИОНКА
ВОЈВОДИНЕ, БРОНЗЕ
ВУКАШИНОВИЋУ И ПАВЛОВИЋУ

У спорском центру “Мостонога”
у Сомбору од 8-10. јуна 2018. је
одржано Првенство Војводине у боксу
у свим категоријама. На такмичењу
је наступило 20-так клубова са 127
такмичара. БК Гард је наступио са 3
такмичара који су освојили: Сандра
Маран -48кг сениорка 1. место, Лазар
Вукашиновић -60кг јуниор 3.место и
Вук Павловић -66кг јуниор 3. место.
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