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У ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ И ДАТА ЦЕНТАР

ЈОШ ЈЕДАН СТЕПЕНИК КА ИТ НЕБУ 
ВРШАЧКОГ ХИТИМА
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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”

Захваљујући грађанима Вршца 
и прикупљеним пластичним 
чеповима у акцији “Сакупи хумани 
чеп” Удружења “Параквад ВШ”, 
купљен је антидекубитални душек са 
компресором за потребе пацијента 
Специјалне болнице за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић” из 
Вршца. 

-Сакупљено је 560 кг или 252.000 
пластичних чепова, рекао је Драган 
Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“, приликом уручења 
душека. Контактирала нас је једна 
породица чији је члан већ неко време 
везан за кревет и пацијент је Специјалне 
болнице за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић”. Надамо се да 
ће му овај антидекубитални душек са 
компресором ублажити ране, да ће се 
брзо опоравити, а овај душек остаће 
касније на одељењу психијатријске 
болнице. 

Захваливши се Удружењу „Параквад 
ВШ“ на донацији, директорка др 

Татјана Воскресенски је подсетила на 
дугу и квалитетну сарадњу поменутог 

удружења и ове вршачке здравствене 
установе и додала:

-Антидекубитални душек са 
компресором је нешто што је нама 
заиста потребно у свакодневном 
раду. Налазимо се на Одељењу 
психогеријатрије где су углавном 
пацијенти оболели од деменције, а 
кацитет је 80 постеља и готово увек 
је пун, а више од 50 пацијената је 
непокретно или су теже покретни. 
Ми имамо на овом одељењу 
антидекубиталне душеке, али је 
сваки нови добродошао, јер је стање 
пацијената такво да захтева и ове 
душеке и посебну негу. 

Директорка Воскресенски је 
нагласила да ће Специјална болница за 
психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић” наставити да сакупља 
пластичне чепове као и до сада и 
тако помоћи ову активност Удружења 
„Параквад ВШ“ која је за сваку похвалу.

Ј.Е.

ЗАХВАЉУЈУЋИ АКЦИЈИ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ” КУПЉЕН

АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕК ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛНИЦЕ

У оквиру пројекта под називом „Иновација 
пољопривреде за обезбеђивање раста и 
запошљавања у прекограничном региону - АГРИНО“, 
одржана је друга радионица у сали Пољопривредне 
школе „Вршац“, 11. новембра. Овога пута тема је 
била „Узгој поврћа у пластенику“, а радионици је 
присуствовало више од четрдесет повртара, чланова 
Удружења Агрино, као и ученика школе, наставника 
и других заинтересованих грађана.

Предавачи су били еминентни стручњаци 
Института за ратарство и повртарство у Новом 
Саду, који су детаљније обрађивали теме везано за 
пластеничку повртарску производњу.

Др Слађана Медић Пап говорила је о 
превентивним мерама у производњи поврћа, а 
др Дарио Данојевић излагао је на тему типова 
заштићеног простора у повртарској производњи.  

Пољопривредна школа „Вршац“, заједно са 
Пољопривредним школама у Футогу и Руми, 
укључена је у ИПА пројекат прекограничне 
сарадње Србија - Мађарска  под називом 
“Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и 
запошљавања у прекограничном региону - Агрино”. 
Пројекат је вредан око 400.000 еура где Европска 
унија учествује са 85 одсто бесповратних средстава, 
а реализује се под руководством Покрајине 

Војводине. Као учесник у пројекту, Пољопривредна 
школа „Вршац“ добиће око 100.000 евра - колико 
коштају „паметан“ пластеник, рачунарска опрема и 
метеоролошка станица. 

Уз све то, у оквиру пројекта предвиђена је и 
едукација повртара. Планирано је да се одржи 
укупно шест радионица, које су намењене активним 

произвођачима поврћа, али и ђацима поменуте три 
војвођанске Пољопривредне школе. Пројекат ће 
значајно унапредити практичну наставу ученика 
пољопривредне струке у вршачкој Пољопривредној 
школи.

Ј.Е.

УДРУЖОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА АГРИНО

ТЕМА - УЗГОЈ ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИКУ

ИЗМЕНЕ У РЕДУ ВОЖЊЕ У 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПУТНИЧКОМ 
САОБРАЋАЈУ

ПОМЕРЕНО 
ВРЕМЕ ДВА 
ПОЛАСКА 
ИЗ ВРШЦА 
Нови ред вожње у путничком 

железничком саобраћају ступио 
је на снагу 9. новембра, а када је 
реч о релацији Вршац - Панчево 
- Београд, остало је и даље пет 
полазака, једино је промењено 
време код два поласка. 

Према речима Душана 
Павлице, шефа Организационе 
јединице за путнички саобраћај 
Србијавоза, први јутарњи воз 
више не креће из Вршца у 5 сати, 
већ у 4 часа и 48 минута, а полазак 
у 14 сати и 21 минут померен је 
за 14 и 50 и саобраћа до станице 
Београд центар. Железничари 
су врло задовољни оствареним 
путничким саобраћајем, јер број 
путника расте из године у годину.

-Број превезених путника 
је, у септембру ове године, за 
62 одсто већи, а транспортни 
приход, остварен од продаје 
карата кондуктера у возу, већи је 
за 72 одсто у поређењу са истим 
месецом прошле године, каже 
Павлица.  

Због добрих резултата 
награђени су успешни 
кондуктери, а за најбољег међу 
њима проглашен је Жељко 
Миланков. Задовољство 
условима путовања у савременим 
композицијама и услугом 
железничара не крију ни путници 
који кажу да је тренутно воз 
најбоље превозно средство 
на релацији Вршац - Панчево - 
Београд.

Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ 
ВОЗ

Први пут ове године Србија 
воз је организовао новогодишњи 
воз за најмлађе суграђане. Наиме, 
током децембра овај воз ће 
саобраћати на релацији Вршац 
- Алибунар - Вршац, са поласком 
у 12 часова, у дане викенда. 
Биће организована додела 
новогодишњих пакетића по цени 
од 400 динара. Железничари 
поручују да су могући и поласци 
обичним данима за организоване 
групе, као и да је неопходна 
благовремена резервација. Све 
детаљније информације могу се 
добити путем телефона 013/ 801 - 
015 и 064/ 835 - 64 -35.

Ј.Е.

Вршачко Удружење за унапређење менталног 
здравља „Душевна оаза“  успешно је реализовало 
пројекат  „Дневник заборављеног комшије“  у 
периоду од 1. јуна до 30. новембра ове године, који 
је суфинансирао Град Вршац. Пројекат је реализован 
преко  мреже портала „Мојкрај“  који је објавио 
12 медијских садржаја (текстови и фотографије у 
дневничко—приповедачком стилу изражавања) о 
лицима са менталним сметњама.  

-„Дневник заборављеног комшије“ имао је за 
циљ унапређење нивоа свести о дестигматизацији 
лица са менталним проблемима, каже координатор 
пројекта проф. Мирослава Кућанчанин. Аутори 
су лица са менталним сметњама , група од десет 
пацијената који се лече дужи временски период, око 
15 година, у Специјалној болници за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац. Они су, из 
свог угла и на свој начин, путем приче - песме и фото 
садржаја, испричали своје схватање живота, околине 
и друштва према њима, тј. однос према овим 
маргинализованим групама. У својим причама и 
песмама  изнели су најзначајније проблеме са којима 
се свакодневно суочавају: љубав, одбацивање од 
околине, тежња да  изађу из болнице, да оздраве и 

слично.
Координатор пројекта  и актери одабрали су 

теме које особе са менталним сметњама највише 
заокупљају и које су желели да изнесу у јавност. 
Кроз радионице, они су завршили обуку из области 
креативног писања и комуникације са широм 
друштвеном заједницом. Научене вештине  моћи 
ће да користе и након пројекта у комуникацији са 
медијима и у заједници где живе.

-Квалитет живота ових лица не зависи само 
од тежине њихове болести већ и од друштвене 
подршке, наглашава проф. Кућанчанин. Напори се 
улажу у том правцу  доношењем низа законских и 
подзаконских аката који дату област регулишу, као 
и подршка надлежних институција  на републичком, 
покрајинском и локалном нивоу. Лица са менталним 
сметњама суочавају се и даље са великим 
предрасудама при запошљавању, образовању, 
лечењу, прихватању од средине у којој живе. Важно 
је развијати јавно информисање у овој области како 
би се подигла свест  о дестигматизацији ових особа и 
подигао већи степен њихове интеграције у друштво.

Према речима Кућанчанинове, пројекат је 
пружио могућност грађанима Вршца да упознају 

лица са овим проблемима како би их приближили 
заједници и да се смање предрасуде о њима које су 
још увек велика баријера  која удаљава ове људе и 
њихове породице од свог окружења. 

 Након завршетка  пројекта организована је 
и трибина о овом проблему на којој је било 40 
присутних особа  које су биле веома заинтересоване 
за права ових особа. На трибини су изнети и 
предлози о побољшању прихватања  особа са  
менталним сметњама, као  и да велику улогу у томе 
имају и медији.

Пројекат је дао успешне резултате, јер су главни 
актери пројекта пожелели да наставе да се и даље 
баве овом проблематиком, да и убудуће пишу о 
својим проблемима који ће бити објављивани у 
разним медијима, а све у циљу побољшања свога 
живота и прихватања од друштвене заједнице. 

 -  Нажалост душевна болест није заразна, али 
предрасуда јесте и ми ћемо се због тога и даље борити 
за унапређење менталног здравља и скидања стигме 
са ових особа, изричита је координатор пројекта 
проф. Мирослава Кућанчанин.

Ј.Е.
 

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ДУШЕВНА ОАЗА“

„ДНЕВНИК ЗАБОРАВЉЕНОГ КОМШИЈЕ“
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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”

Небојша Перић,  директор Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ Вршац, добитник је повеље 
Привредне коморе Србије за пословног лидера у 
јужнобанатском региону. Ова награда додељује се за 
изузетне резултате на плану управљања и руковођења. 
Доласком Небојше Перића на чело ЈКП „Други октобар“, 
које бележи  позитивне резултате на свим пољима, уз 
унапређење квалитета услуга које пружа, такође, се 
позиционира и као друштвено одговорно предузеће.

- Ова награда представља признање за наш успешан 
и одговоран рад у протеклом периоду, али је и значајан 
подстрек за наше пословање у предстојећем периоду, 
истакао је Небојша Перић након доделе награде. Желимо 
да остваримо још боље резултате на свим пољима. 
Подизањем нивоа квалитета услуга наших делатности и 
друштвено одговорним пословањем, подижемо и ниво 
квалитета живота у граду.

Допринос у пословању ЈКП „Други октобар“

ЈКП „Други октобар“ је, новембра 2015, променило 
правну форму и из друштвеног прешло у јавно предузеће, 
али је и даље наставило да послује без примене правила 
и процедура за јавна предузећа. Управо је највећи изазов 
и представљало успостављање система, процедура 
по којима морају да послују предузећа чији је оснивач 
локална самоуправа, а уз очување континуитета у 
пословању. У складу са тим, подразумевала се реализација 
свих пословних планова, стабилизација економског 
статуса предузећа и подизање квалитета услуга. Ово 
посебно, имајући у виду значај предузећа за Град Вршац 
и све комуналне делатности које оно обавља.Такође, 

правно је регулисан статус запослених уз очување радних 
места, спроведене су мере рационализације пословања 
уз енормне уштеде из којих је, без кредитних задужења 
након 30 година, обновљена опрема за рад, механизација 
и возни парк. Стабилизован је економски статус предузећа 
и остварен позитиван финансијски резултат.  По први 
пут од оснивања предузећа, почела је уплата добити у 

буџет Града Вршца. Спроведене су бројне акције „Другог 
октобра“, као друштвено одговорног предузећа, којима се 
подиже ниво свести о значају очувања и заштите животне 
средине, као што су, на пример, уклоњене дивље депоније 
у граду и селима. 

Најзначајније инвестиције

Завршетак изградње и пуштање у рад савременог 
постројења за прераду пијаће воде чиме је решен 
вишедеценијски проблем квалитета пијаће воде у Вршцу, 
затим решавање проблема отпадних вода, започета 
реконструкција водоводне мреже која подразумева 
замену старих азбестно- цементних цеви, само су неке од 
инвестиција које је реализовало ЈКП „Други октобар“.  Ту су 
и реконструкција гасне мреже, нови котлови у топланама 
који смањују потрошњу топлотне енергије, уређење 
запуштених површина у насељима изградњом нових 
садржаја. Изграђено је 10 дечјих игралишта, теретане 
на отвореном, реконструисане су фонтане и обновљене 
све јавне површине у граду, уведена примарна селекција 
сакупљања отпада...

Планови вршачких комуналаца

У плановима ЈКП „Други октобар“ је подизање квалитета 
услуге и унапређење  делатности које предузеће обавља, 
као што су наставак замене водоводне и гасне мреже, 
затим изградња рециклажних острва, модернизација 
технологије грејања, увођење калориметара у стамбене 
објекте и повећање нивоа очувања животне средине. 

Ј.Е.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ДОДЕЛИЛА ПОВЕЉУ ДИРЕКТОРУ „ДРУГОГ ОКТОБРА“

НЕБОЈША ПЕРИЋ - ПОСЛОВНИ ЛИДЕР ЈУЖНОБАНАТСКОГ РЕГИОНА

Поводом националног празника, 
Дана румунског уједињења, генерални 
конзулат  ове земље у Србији 
организовао је свечани пријем.

Званице је, у музеју „Конкордија”, 
дочекао генерални конзул Румуније 
у Србији Георге Дину, која је овом 
приликом истакао снажне и веома 
добре односе Румуније и Србије 
и подсетио на традиционално 
пријатељство и блискост два народа, 
румунског и српског: „Румунија свој 
Национални празник, Дан румунског 
уједињења, слави у знак сећања 
на 1. децембар 1918. године када 
се Трансилванија ујединила са 
Краљевином Румунијом, а Бесарабија 
и Буковина враћене у њене границе.
Тиме је испуњен вековни сан о 
уједињењу свих Румуна у једну државу”. 
Он је такође навео да је Румунија већ 

10 година уважена чланица Европске 
уније, а да ће од 1. јануара наредне 
године председавати Савету Европске 
уније и да ће Србији увек бити лојалан 
партнер.

Химне двеју земља интонирао је хор 
музичке школе „Јосиф Маринковић” 
(диригент: проф. Тања Мрђа; вокални 
солиста: Фабијан Чинч).

Свечаности су својим присуством 
увеличале Драгана Митровић, 
градоначелница Вршца и Данијела 
Лончар, Начелница Јужнобанатског 
округа, многобројни представници 
јавног и културног живота румуна са 
ових простора, дипломатског кора, 
црквени великодостојници и други.

Градоначелница Драгана Митровић 
је у име града Вршца честитала 
национални празник Румуније 
и истакла следће: „Част ми је и 

задовољство што сам вечерас са вама 
на обележавању оваквог великог 
догађаја. Ово није обележавање 
само једног дана државности једног 
националног празника . Ово је такође 
век постојања данашње Румуније, 
век пријатељства и добросуседских 
односа. Овакви добросуседски 
односи довели су до веома успешне 
прекограничне сарадње двеју земаља. 
Републици Румунији желим да још дуго 
у миру обележава свој национални 
празник... ”.

На крају је генерални конзул 
Георгхе Дину, упутио свим румунима 
са ових простора следећу поруку: 
„Ваша је дужност де будете лојални  
грађани државе у којој живите, а да 
не заборавите никада националну 
припадност, традицију, веру и културу”.

М.С. 

ВЕК ПОСТОЈАЊА ДАНАШЊЕ РУМУНИЈЕ, ВЕК ПРИЈАТЕЉСТВА И ДОБРОСУСЕДСКИХ ОДНОСА

ГЕНЕРАЛНИ  КОНЗУЛАТ РУМУНИЈЕ У ВРШЦУ 
ОБЕЛЕЖИО НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК

Поводом обележавања 
Међународног дана људских права 
и завршетка Кампање “16 дана борбе 
против насиља над женама”, Женска 
одборничка мрежа Скупштине Града 
Вршца организовала је трибину, 
у свечаној сали Градске куће, 10. 
новембра. На трибини је било речи 
о људским правима, као и правима 
особа са инвалидитетом, а међу 
присутнима су били чланови и 
председник Удружења параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
Драган Виторовић.

Виторовић је подсетио на бројне 
пројекте, реализоване уз подршку 
Града Вршца, који су допринели 
побољшању квалитета живота особа 
са инвалидитетом. Он је нагласио 
да је 20 година у колицима и да 
је задовољан јер сада може да се 

попне у свечану салу, на први спрат 
Градске куће, који сада више није 
непремостива препрека за особе са 
инвалидитетом, а све захваљујући 
Граду Вршцу.

-Имао сам раније много позива да 
присуствујем догађајима у свечаној 
сали Градске куће, али нисам могао, 
рекао је Виторовић. Пре пар година 
сам се венчао, али то није било могуће 
у свечаној сали, мада ми је  била жеља. 
Ово што смо сада овде, је велика 
прекретница за нас. 

Говорећи о међународној 
кампањи “16 дана борбе против 
насиља над женама”, Андријана 
Максимовић, чланица Извршног 
одбора Женске одборничке мреже 
Скупштине Града Вршца, указала је 
да је једно од људских права право 
на живот. Она је подсетила да је 

у Србији, у партнерском насиљу, 
убијено више од 30 жена током ове 
године.

-Борба против насиља над 
женама је врло комплексан проблем, 
закључила је Максимовићева. 
Статистички подаци су поражавајући, 
али надамо се да ће овај наш глас 
против насиља имати ефекте. Наш 
циљ је да скренемо пажњу на насиље, 
али и да информишемо жене, као и 
ширу друштвену заједницу да реагују 
и пријаве насиље. 

Валентина Јованов, заменица 
координатора Женске одборничке 
мреже Скупштине Града Вршца, 
нагласила је да су све градске установе 
и институције спремне да помогну 
суграђанкама које трпе насиље. 

Чланице Женске одборничке 
мреже позвале су све грађане како 

Вршца, тако и насељених места, да 
не игноришу насиље, да га пријаве 
надлежним органима и установама, 
а женама су поручиле да се оснаже, 
да не трпе насиље и не дозволе да 
им било ко оспорава њихова људска 
права.

Декларација о људским правима 
гарантује свим људима право на 
живот, слободу, равноправност, 
достојанство и сигурност. Убраја се у 
најхуманије законе, а усвојена је пре 
седам деценија. 

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ОДРЖАНА

ТРИБИНА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Век пријатељства и добросуседских 
односа Србије и Румуније: Градоначелница 
Вршца Драгана Митровић и генерални 
конзул Румуније у Србији Георге Дину

Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“
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Туристичка организација 
Града Вршца припремила је, 
ове године девету по реду, 
Изложбу празничне трпезе, 

домаће радиности и разних ђаконија 
у време слава, божића и нове године. 
Изложба ће бити отворена у суботу, 
15. децембра, у великој сали Хотела 
“Србија”, од 10 до 18 часова.

Према речима организатора, 
своје производе и рукотворине 
представиће око 60 излагача

из Вршца и околине, као и из 
Војводине и осталих делова Србије.

„Празничне ђаконије“ имају за 
циљ промоцију банатске, војвођанске 
и српске културе и традиције, а 

изложба је  продајног карактера. И ове 
године, посетиоци ће моћи да купе 
народне рукотворине, оригиналне и 
уникатне божићне и новогодишње 
украсе и аутентичне гастрономске 
специјалитете.

Сваке године, у оквиру „Празничних 
ђаконија“, одржава се такмичење под 
називом “Славска погача”. Такмичари 
ће се надметати у неколико категорија. 
Бираће се најлепше декорисана 

славска погача, најоригиналнија, 
најмаштовитија, и наравно најукуснија. 

Према речима организатора, за 
ово такмичење учешће је бесплатно, 
погаче се предају на лицу места, 
15. децембра, од 8 до 9 сати. Лепа 
страна овог такмичења је што ће, 
након оцењивања и проглашења 
награђених, све погаче бити 
поклоњене у хуманитарне сврхе. 

„Празничне ђаконије“  сваке године 
окупљала је више од 2.000 посетила 

који су уживали у дегустацији 
гастрономских ђаконија, квалитетног 
вина вршачких подрумара и у 
празничној атмосфери којом одише 
ова манифестација. Туристичка 
организација Града Вршца позива 
све грађане да посете овогодишње 
Празничне ђаконије и суботу, 15. 
децембра, проведу у дружењу у сали 
Хотела Србија од 10 до 18 часова.

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА ПРИПРЕМИЛА  9. ИЗЛОЖБУ ПРАЗНИЧНИХ ЂАКОНИЈА

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

1. Право пријављивања кандидата на 
добровољно служење војног рока са оружјем 
и кандидата за слушаоце курса за резервне 
официре

 
На добровољно служење војног рока са 

оружјем у Војсци Србије могу се пријавити 
кандидати мушког и женског пола који у 2019. 
години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:
• да је држављанин Републике Србије;
• да није осуђен на казну малолетничког 

затвора или безусловно на казну затвора због 
кривичног дела (док казну не издржи или не 
буде пуштен на условни отпуст);

• да се не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности;

• да је здравствено способан за војну 
службу;

• да није одслужио војни рок са оружјем и
• да има место пребивалишта на територији 

Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса 

за резервне официре мора испуњавати и 
следеће услове:

• да  има  завршене основне академске 
студије односно основне струковне студије 
од значаја за Војску Србије;

• да испуњава услове прописане за регруте 
који се упућују у посебне јединице Војске 
Србије и

• да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна 
документација за пријаву кандидата за 
добровољно служење војног рока са оружјем 

и кандидата за слушаоце курса за резервне 
официре Војске Србије

 
Пријаву кандидат подноси центру 

Министарства одбране за локалну 
самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у 
иностранству пријаву може поднети 
надлежном дипломатско-конзуларном 
представништву Републике Србије у 
иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у 
центру Министарства одбране за локалну 
самоуправу.

 
Кандидат који се пријавио за добровољно 

служење војног рока са оружјем, дужан је да 
испуни образац пријаве и приложи:

фотокопију дипломе о завршеној школи 
(оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне 
официре уз пријаву прилаже и следеће 
доказе: уговор са Министарством одбране о 
стипендирању, ако је био војни стипендиста и 
писану сагласност за безбедносну проверу за 
упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем и кандидата 
за слушаоце курса за резервне официре у 
Војсци Србије

 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата 

врше регионални центри Министарства 
одбране, на основу предлога центара 
Министарства одбране за локалну 
самоуправу, након обављених лекарских и 
других прегледа и психолошких испитивања 

кандидата у овлашћеним војноздравственим 
установама.

 
Избор потребног броја кандидата са 

утврђене коначне ранг-листе врше комисије 
регионалних центара Министарства одбране, 
у складу са Планом упута кандидата на 
добровољно служење војног рока са оружјем 
у центре за обуку и Планом пријема слушаоца 
курса за резервне официре за одређени 
упутни рок.

 
4. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са 

Министарством одбране, којим се уређују 
међусобна права и обавезе, који обавезно 
садржи почетак и завршетак добровољног 
служења војног рока, услове живота и 
рада, новчана примања, услове прекида 
добровољног служења војног рока и накнаду 
трошкова у случају неоправданог прекида 
добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити 
у центру Министарства одбране за локалну 
самоуправу у месту пребивалишта, надлежном 
дипломатско-конзуларном представништву 
Републике Србије у иностранству и на сајту 
Министарства одбране www.мод.гов.рс.

 
Јавни оглас за пријаву кандидата за 

добровољно служење војног рока са оружјем 
и кандидата за слушаоце курса за резервне 
официре Војске Србије у 2019. години је 
стално отворен, а рангирање кандидата ће 
се вршити периодично, у складу са упутним 
роковима.

 

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и 
материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09,95/10 ) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени 
војни лист“, број 7/11), Министарство одбране објављује

 Ј А В Н И   ОГЛАС 
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне 

официре Војске Србије



ПЕТАК • 14.  децембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА6 ИНТЕРВЈУ

Како сте и када дошли на место 
секретара Црвеног крста Вршац?

-Одлуком кадровске комисије 
Социјалистичког савеза радног народа 
премештен сам из Културно - просветне 
заједнице (КПЗ) у Црвени крст и постављен 
за секретара, 1978. Тако се, у то време, 
радило. Једино заједничко са Црвеним 
крстом било ми је тада то што смо били 
комшије у дворишту ондашњег Хотела 
Србија. Ту су били смештени сви СИЗ-ови, 
КПЗ... Секретар Црвеног крста пре мене био 
је Петар Јованов, ја сам остао са Славицом 
Гојић од које сам доста научио. Добро сам 
проучио програме рада које сам тамо 
нашао, историјат Црвеног крста, како бих се 
лакше снашао у овом послу. 

Ко је основао Црвени крст?
-Основао га је Швајцарац Анри Динан, 

после битке код Солферина, у аустријско 
- француском рату, у 19. веку. Динан је био 
свештено лице и после битке је дошао на 
бојиште са својим сестрама да збрињавају 
рањенике. Досетио се и искористио заставу 
Швајцарске да, заменом боја, направи 
заставу Црвеног крста - бела позадина са 
црвеним крстом. Организацију је полако 
признао цео свет. Муслимани су имали 
црвени полумесец, а будисти лава. 

Које су биле активности Црвеног крста 
тада?

-Организовали смо разне акције 
намењене социјално угроженом 
становништву, а у првој години мог 
рада затекла ме је и акција помоћи због 
земљотреса у Црној Гори. Организовао сам 
велику акцију прикупања помоћи (ћебад, 
гардероба, средства за хигијену) у градским 
месним заједницама и то смо слали 
угроженом становништву. Црвени крст је 
организовао вежбе прве помоћи, семинаре, 
формирали смо екипе у граду и селима 
(много су ми помогли медицински радници, 
затим из кућне неге, социјалног рада).  
Примали смо редовно подмладак у нашу 
организацију, сви су могли да се учлане, 
свако село имало је организацију Црвеног 
крста и тимове прве помоћи, правили смо 
планове за евентуалне ванредне ситуације. 
Организоване су вежбе у граду и селима. 
У Великом Средишту имали смо вежбу на 
покрајинском нивоу, дошле су екипе из целе 
Војводине, а вежба је оцењена као врло 
успешна. Екипе су показале изузетно знање. 
Много је младих прошло кроз обуку прве 
помоћи, много је жена доста научило кроз те 
едукације. Врло квалитетно се радило, било 
је све добро организовано и под контролом 

и општинске власти и државе. Сваке године 
смо имали општинско такмичење у коме 
су учествовале све школе, био је наставни 
предмет Прва помоћ и заштита. Учитељице 
и наставнице из Уљме, Куштиља... предано 
су радиле са ђацима, а резултати су били 
прва места на покрајинским такмичењима. 
Никада се нисмо враћали кући без 
освојеног неког од прва три места. Много 
су нам у томе помагали лекари, др Јан 
Частвен је дуго година радио са нама. Међу 
првима смо кренули са шминкањем рана - 
реалистичким приказом рана. Све је било 
тако аутентично, филмски, а сестра Савка 

Михајловић је била прави мајстор за то. 
Шта је још урађено док сте били 

секретар Црвеног крста Вршац?
-Осамдесетих година смо прешли у Змај 

Јовину где је и данас седиште Црвеног крста. 
Сами смо изградили магацин и велику салу 
која се користила и као кабинет за обуку 
прве помоћи. Од међународног Црвеног 
крста, за време ембарга, добили смо 
средства и купили 10 компјутера. Код нас су 
на обуку долазили службеници из општине, 
суда, радних организација. Највећи успех, 
свакако, је зидање новог летовалишта на 
вршачком брегу. Старо је изграђено 1936, 
донацијама краљице Марије Карађорђевић, 
њеног сина Петра другог Карађорђевића, 
принца Павла, бројних богатих Вршчана и 
људи из целог Јужног Баната. Донаторима 
су поклоњени мали метални штитови са 
њиховим именима, а направљен је и један 

велики штит са именима свих донатора. 
Стари објекат урађен је по нацрту нашег 
познатог архитекте Драгише Брашована, 
био је то његов прилог. 

-Средства за изградњу новог објекта 
одобрена су нам - југословенском Црвеном 
крсту на донаторској конференцији 
у Будимпешти. Шпанска краљица је 
прихватила да буде донатор. Југословенски 
Црвени крст добио је милион марака да 
изгради нови објекат. Ми смо, пре тога, 
сакупили сву документацију, план објекта 
урадио је пројектни биро из Панчева. Ја сам 
захтевао да основа новог објекта има облик 
крста, као на старој згради која се видела из 
авиона као црвени крст - лимени кров смо 
обојили у црвено. И нова зграда има основу 
у облику крста, али није квадратни јер је 
део објекта продужен. Након постављања 
камена темељца, ново летовалиште је 
изграђено за 6 месеци, годину - две пре 

2000, ја сам 2001. отишао у пензију.
Летовалиште је ваздушна бања, ваздух је 

ту најквалитетнији, тако да је тамо боравило 
много деце, како у старом, тако и у новом 
објекту. Вршачки ђаци су некада долазили и 

по недељу дана проводили у одмаралишту 
на брегу, као настава у природи, а било 
је и деце из осталих делова земље. 
Неколико година је ту била организована 
предвојничка обука за младе који нису били 
обухваћени средњом школом.

Лепо смо радили у Црвеном крсту, 
било је резултата, а и награда. Добили смо 
Октобарску награда Вршца, као и Златну 
плакету од Црвеног крста Југославије 
за акцију слања хуманитарне помоћи 
грађанима Румуније за време револуције 

против Чаушескуа. Центар Црвеног крста 
Југославије премештен је тада у Вршац, те 
1989.

Имао сам најдужи стаж на месту секретара 
међу општинским организацијама широм 
земље. Било је старијих по годинама, али не 
и по стажу. 

Где сте радили пре Црвеног крста?
-Кад сам завршио Учитељску школу у 

Вршцу, почео сам да радим у Јабланци, 
1962, био сам општински стипендиста. Тада 
је у Јабланци била пуна основна школа, са 

БРАНИСЛАВ - БРАНКО ВАСИЋ, СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ СА НАЈДУЖИМ СТАЖОМ:

КАО ДЕЦА БИЛИ СМО СИРОМАШНИ, 
АЛИ СРЕЋНИ! Бранислав - Бранко Васић био је на челу вршачког Црвеног 

крста 23 године. У Југославији је, у то време, имао најдужи 
секретарски стаж у општинским организацијама ове 

хуманитарне установе. Током његовог руковођења, изграђено је 
ново одмаралиште Црвеног крста на вршачком брегу. Васићеве 
генерације памте га као доброг музичара, рокера, који је, са 
својим бендовима, свирао на игранкама и осталим слављима. 
Био је и секретар Културно - просветне заједнице, наставник и 
директор школе у Јабланци.
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8 разреда. Долазила су и деца из Месића и 
Сочице, ученици - путници. Током јесени и 
пролећа они су путовали, а зими су били у 
интернату који је био у школи. Кући су се 
враћали викендом. То је трајало неколико 
година. За време мог руковођења, школа 
је била лепо уређена, сва у цвећу. Сећам 
се како се одушевио Браца Сучевић када 
нам је дошао у посету. Све чисто, уредно, 
мале дечје чизмице опране, поређане 
једна уз другу у ходнику... Имали смо 
специјализоване учионице, у то време их 
Вршац није имао. 

Тринаест година сам провео у школи у 
Јабланци, у настави, а последње 3 године 
као директор, док ме кадровска комисија 
није преместила у Културно просветну 
заједницу за секретара. КПЗ је тада у 
свом окриљу имала сва сеоска културно 
просветна друштва и градска културно 
- уметничка друштва. Организовали смо 
смотре, фестивале, разна такмичења за 
чланове тих друштава која су јако лепо 
радила. Вршац је имао изузетне рецитаторе, 
посебно Гимназија са којима су радили 
професори Мира Милојковић и покојни Јон 
Берлован. Многи од њих сада су писци, као 
Ана Србу Николина. Дивно су рецитовали 
и један од синова др Ћирића, др Биљана 
Половина, професорка Љубица Ранков, 
тужилац Весна Тодоровић... Рецитаторске 
смотре су биле јако посећене, амфитеатар 
Педагошке је био крцат. 

Организовали смо и Јужнобанатски 
фестивал народног стваралаштва који 
је прерастао у Покрајински фестивал 
изворног стваралашта - фолклор, певачи, 
инструменталисти... На фестивал је 
долазила Мира Јакелић, организаторка 
међународног фестивала који се одржавао 
у Загребу, трајао је недељу дана. Једне 
године узела је 4 групе из Вршца да 
наступе на загребачком фестивалу. Био је 
то изузетан успех. Биле су то група певача 
из Врачев Гаја коју је Оливера Катарина 
касније одвела на телевизију и певала са 

њима, затим дечја група фолклораца из 
Војводинаца, фантастични играчи, стара 
група играча банатских игара из Избишта, 
а највећа атракција загребачког фестивала 
била је циганска група из Вршца, 13 играча. 
Спремао их је покојни Милош Грујић, 
наставник, дигли су салу Лисински на ноге. 
Били су играчи без премца. 

Какве успомене носите из детињства?
-Рођен сам у Јабланци, 1941. Отац Жива 

био је из Омољице. Био је прво калуђер 
Лукијан и када се заљубио у моју мајку 
Ђурђевку, добио је парохију у Јабланци. 
Било је мало српског живља. Мајка је била 
из Јабланке, завршила је грађанску школу 
у Вршцу. Отац је касније био шеф месне 
канцеларије и тако је и отишао у пензију. 
Имам рођену сестру Браниславу. Као деца 
били смо доста сиромашни, али били 
смо срећни. Кад сам завршио 4 разреда у 
Јабланци, уписали су ме у вршачку школу 
„Вук Караџић“. После 8. разреда, уписао сам 
Учитељску школу. У интернату сам провео 
укупно десетак година. О нама су бринуле 
часне сетре које су радиле у болници и 2-3 
васпитачице. Биле су јако добре. Запамтио 
сам сестру Естелу, била је уз мене кад сам 
оперисао слепо цево. После је отишла у 
Рим, била је прва уз Папу, наша Вршчанка. 
Касније је, једном приликом, дошла у 

Вршац срели смо се. Уручио сам јој посебну 
плакету, а Анђелкин хор је певао „Аве, 
Марија“. Сећам се и како сам био срећан и 
поносан када сам срео патријарха Павла на 
Девојачком бунару и неко време провео са 
њим. Дошао је да крсти избегличку децу. 
Тај ћу сусрет памтити до краја живота. С 
правом су за патријарха Павла говорили да 
је живи светац. 

Од кога сте наследили таленат за 
музику?

-Музика је моја велика љубав, цела 
наша породица била је музикална. Мајка 
је свирала прим, отац мали контрабас, ја 
контру, а сестра је певала. Сећам се када 
смо једне године брали кукуруз, цела 
Учитељска школа, и од тих пара Школа је 
купила инструменте: саксофоне, тромбоне, 
хармонике, мени гитару, белу, лепу. 
Југословенски лист „Младост“ организовао 
је акцију „Тражимо највеселији град“. 
Вршац се пријавио, а у Хелвецији је била 
велика приредба. Певао сам рок (I love you 
baby) и победио код мушкараца, а најбоља 
код девојака била је Божана Путник, 
сестра Радомира Путника. На централном 
такмичењу у Новом Саду, победио је Мики 
Јевремовић, певао је Crazy love, имао је хор 

од 100 девојака. 
-Био сам рокер. Учитељска школа је 

неговала музику, имала је велики хор, 
симфонијски оркестар, народни, али  и џез 
оркестар - Диксиленд. У исто време када 
су кренули Седморица младих, ми смо 
формирали Диксиленд састав: две трубе, два 
саксофона, кларинет, хармоника, бубњеви, 
гитара, а Анђелка Сучевић је свирала 
клавир. Кад смо ми свирали, најбоља 

игранка била је у интернату, у трпезарији, 
свирали смо и у Дому ЈНА. Формирао сам  
и оркестар „Весели Банаћани“ од најбољих 
музичара, свирали смо и професионално 
и аматерски, било је и „тезги“. Били су то 
баш добри момци: Негро Андријан - бас 
гитара, Маринел Драксин - хармоника, 
Ћура Николае - тарагато, Маринике Црниле 
- саксофон, Вину Илиуце - други саксофон,  
и ја - гитара. Најбољи румунски певач 
свих времена је Новак Лазар, наш ученик 
из Јабланке, који пева у Новом Саду на 
телевизији. Нема му премца. 

Кад сте основали породицу?
-Оженио сам се 1965. мојом садашњом 

супругом Јованком, девојачко јој је Ранков. 
Дошла је у Јабланку, као наставница српског 
језика, да предаје у школи. Јованка и ја смо 
се знали још из Учитељске школе. Нисмо се 
дуго забављали кад је дошла у Јабланку, јер 
у селу нема забављања - одмах женидба. 
Заједно смо 53 године, имамо леп брак. 
Имамо и две ћерке Александру и Ивану.  Од 
Александре имамо унука Уроша (25) и унуку 
Невену (23), а од ћерке Иване унука Ивана 
(14). Јованка и ја смо пресрећни јер имамо и 
праунуку Машу, Невенину ћерку.

-Задовољан сам животом. Уживам у 

својој породици, унуцима, сада су ту и 
праунуци. Трудио сам се да радим поштено, 
да уважавам и поштујем друге људе, тако 
су ме научили моји родитељи. Не ваља 
јагмити, јурити за материјалним. Боље је 
бити скроман, са мање захтева, човек је тако 
срећнији. Било је и тешких тренутака, када 
су ме, као дечака, звали плаво око јер сам 
носио панталоне са закрпама на задњици. 
Али, било је и много срећних догађаја. 
Задовољан сам, мени је живот леп!

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Први семафор на свету, који 
се налази у Лондону, напунио 
је 150 година. Упркос томе што 
се семафор данас узима здраво 
за готово, пре 150 година све 
важније саобраћајне правце 
и раскрснице регулисали 
су полицајци, да би се све 
то променило 1868. године 
када је први семафор 
постављен у Лондону, испред 
Вестминстерске палате, 
преноси РТС позивајући се на 
Би-Би-Си. 

Са више од 1.000 погибија 
на лондонским улицама 
почетком друге половине 19. 
века, надлежни су морали 
нешто да ураде како би 
довели у ред престоничке 
саобраћајнице, а железнички 
инжењер Џон Пик Најт знао је 
решење. 

Како се наводи, имајући у 
виду проналазачево звање, 
не изненађује чињеница да 
је први семафор неодољиво 
подсећао на железничку 
сигнализацију, а имао је и 
покретне руке, које је ручно 
помоћу полуга контролисао 
полицајац. 

За ноћни режим ту су биле 
црвене и зелене гасне лампе. 

„Директна контрола 
кретања, ‘стани, крени’, није се 
баш допала викторијанском 
либералном друштву”, каже 
за Ен-Би-Си њуз Дејвид Руни 
са Универзитета у Лондону, 
преноси Танјуг. 

Ипак, „каријера” првог 
семафора била је кратка, а 
после само месец дана рада, 
цурење гаса изазвало је 
серију експлозија у којима 

је један полицајац претрпео 
озбиљне повреде. 

Од тада, Лондон је чекао 
више од пола века на 
електричне семафоре, који 
су средином 1920-их година 
дошли из САД и почели да 
се постављају на бројним 
саобраћајницама у граду. 

Модерни електрични 
семафори су амерички изум, 
а први, са црвеним и зеленим 
светлима, постављен је 1912. 
у Солт Лејк Ситију. 

Осмислио га је полицајац 
Лестер Вајер, наводи се и 

додаје да је у истом граду, 
пет година касније, почео 
да ради и први умрежени 
систем семафора, којим се 
управљало са једног места и 
који је регулисао саобраћај 
на шест раскрсница. 

Аутоматска контрола 
умрежених раскрсница 
је уведена марта 1922. у 
Хјустону, у Тексасу. 

Први семафор који је 
регулисао саобраћај у сва 
четири смера на раскрсници, 
и са три боје, направљен је 
1920. године у Детроиту. 

РТС преноси и да је 
по одлуци Управе Града 
Београда први семафор 
у Србији постављен 4. 
новембра 1939. године на 
раскрсници данашњих улица 
Булевар краља Александра, 
Кнеза Милоша (тадашња 
Краља Фердинанда) и 
Таковске. 

Тај семафор регулисао је 
саобраћај од седам ујутро до 
десет сати увече, а од 11 сати 
увече је било укључено само 
жуто светло. 

Извор: Политика 

Пронашли смо у најновијим 
истраживањима у Александрији неке фигуре 
које јако подсећају на познати лик Клеопатре 
са новчића и верујем да бисмо тамо могли 
да откријемо гробницу (египатске царице) 
Клеопатре и (римског војсковође) Марка 
Антонија, изјавио је најпознатији египтолог 
на свету Захи Хавас у земунском позоришту 
Мадленианум, преноси Танјуг. 

Овај ретко надарени археолог, бивши 
генерални секретар Високог савета за 
старине Египта и први министар за старине 
Египта одржао је предавање у београдском 
позоришту Мадленијанум о узбудљивим 
археолошким авантурама с тајнама древне 
египатске цивилизације чијем откривању је 
посветио живот.

„Египат је сигурна земља у којој је тек 
30 процената старина до сада откривено. 
Нико није сигуран шта се крије испод песка 
у Египту. Сваког момента су различита 
археолошка чуда могућа. Придружите нам 
се „ казао је Хавас.

Славни археолог истиче да је у 
археологији најважније да се открије истина 
а не да се верује у различита атрактивна 
нагађања.

„Заједно са својим тимом детаљно 
сам скенирао Тутанкамонову мумију и 
открићима разбио до тада уврежено 
мишљење да је убијен. Истина је да је 
Тутанкамон имао деформитет стопала и да 
је седећи ловио звери. Имао је маларију и 
преминуо је у 19. Години у несрећи која га је 
задесила у лову. Дефинитивно није убијен” 
казао је Хавас.

Он је потврдио да сада прави ДНК стабло 
Тутанкамона.

„Од сваке мумије које смо ископали у 
близини места где је живео, узимамо ДНК 
материјал и проверавамо ко су му отац и 
мајка. Верујем да смо близу решења” казао 
је Хавас и додао да увек иде 150 или 200 
метара испод земље јер верује да се гробови 
и мумије налазе управо ту.

„Имам намеру да скенирам унутрашње 
просторије највеће пирамиде јер постоје 
тајни прилази унутра ње. Такође постоје 
тајни пролази и испод пирамида. Открили 
смо да је Сфинга направљена од једног 
чврстог камена и да испод ње нема ништа. 
Никакве погребне просторије се не налазе 
испод Сфинге”, казао је Хавас.

Према његовим речима, на изградњи 

пирамида радили су плаћени радници.
„Насупрот претпоставкама да су 

пирамиде градили робови у тешким 
условима, открили смо да су та 
архитектонска чуда градили плаћени 
радници. Они су углавном спавали на 
отвореном у раздвојеним четвртима… 
Посебно су интересантни цртежи тих 
радника на различитој грнчарији на којима 
су нага женска тела. Ти радници су били 
одвојени од својих кућа и жена по шест 
месеци и мислили су на секс”, казао је Хавас.

Он је у предавању рекао и да су бројне 
звезде шоу бизниса и светски званичници 
били његови гости.

„Шакира, Бијонсе, Вил Смит, Барак Обама, 
Леди Ди… сви они су били фасцинирани 
артефактима које су видели у Египту. Џорџ 
Лукас, који је створио серијал филмова 
о Индијани Џонсу, питао ме је зашто је 
копија мог шешира продаванија у свету од 
копије шешира који носи Харисон Форд 
оживљавајући Индијану Џонса на великом 
платну. Рекао сам му да је то логично, јер 
мој шешир на глави носи прави археолог, а 
Харисон Форд је само глумац”, казао је Хавас.

Извор: Политика 

Пронашли смо у најновијим „Заједно са својим тимом детаљно пирамида радили су плаћени радници.

ЕГИПТОЛОГ ЗАХИ ХАВАС ГОСТОВАО У БЕОГРАДУ 

ЗАХИ ХАВАС: НА ТРАГУ СМО 
КЛЕОПАТРИНЕ 
ГРОБНИЦЕ У 
АЛЕКСАНДРИЈИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Александар од Југославије, Вук 
Драшковић 

2. Молитва мору, Халед Хосеини 
3. Живот без крпеља, Ведрана Рудан  
4.Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
5. Аги и Ема, Игор Коларов 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 

1. Аги и Ема, Игор Коларов 
2.Фазони и форе, Љубивоје 
Ршумовић 
3. Неко се уселио у ону стару вилу, 
Урош Петровић 
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
5. Откачена школа, Група аутора 

ЈУБИЛЕЈ МОДЕРНОГ САОБРАЋАЈА 

ПРВИ 
СЕМАФОР 
НАПУНИО 

150 ГОДИНА   
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Неко ће се питати докле 
о Триптихону? Досадан 
је  као што је досадно да 
поново тражимо решење 
за своје проблеме, да се 
прилагођавамо захтевима 
нових времена које нас 
понижава до те мере да смо 
одустали. 

Паја на слици Триптихон 
показује град и време у коме 
људи не одустају већ раде. 
Та слика послата у велики 
свет о Вршцу, граду вредних 
сналажљивих људи, граду  
који је осушио мочвару, 
граду који је подупро читава 
брда да засади километре 
винограда, граду који иако 
нема реку има деветнаест 
зиданих мостова.

Да ли смо толико богати и 

збринути да уместо корисног 
садимо украсно дрвеће? 
Некада су дудови сађени због 
моћне индустрије свиларства, 
а кестенови за производњу 
коже. Ниједна башта била 
није закоровљена, амброзија 
није расла јер су сва места 
заузели повртари.

Имамо осећај да нас 
будућност гази а тај осећај 
вероватно покреће  и оне 
који будућност убрзавају. Па 
кад могу они можемо и ми 
да је убрзамо а будућност је 
свуда око нас.

Као да није доста што храну, 
обућу и одећу за нас прави 
неко други већ нам маше 
и климатским променама 
сушама и кишама као да је то 
нека новост у Вршцу. Пре три 

века мала Холандија постала 
је велика јер је од мора отела 
трећину територије и то 
извлачењем воде безбројним 
примитивним ветрењачама 
вековима упорно. Лек за сушу 
је вода које има свуда и мале 
ветрењаче - пумпе које краду 
тек делић онога што већ 
постојеће велике ветрењаче 
захтевају.

Пајина слика жетва тада би 
изгледала сасвим другачије. 
На хоризонту огромне 
једноноге птице - ветрењаче, 
а у низији баште, стакленици 
и огромна поља, чију крв 
покреће не додоле већ мале 
ветрењаче - пумпе.

Лепо је имати осећај 
сигурности да ће нас неко 
збринути. Ако останемо 

без посла -снаћићемо се. 
Али човек овог поднебља 
се не сналази и не чека. Он 
је одувек био човек акције 
који ради и улази у систем 
озбиљне размене рада.

Живимо у футуристичком 
свету када роботи све више 
раде, када компјутери 
све више рачунају и пишу 
уместо људи, ослобађају нас 
тешких и досадних послова 
да нову досаду доколице 
давимо четовањима и 
логовањем, фармама, свим 
информатичким средствима 
која нас удаљавају од нас 
самих и бескрајно одлажу 
време кад ћемо рећи доста и 
рећи - ја могу.

Томислав Сухецки

По шести пут у Школском центру 
„Никола Тесла“ одржано је такмичење 
средњошколаца у предузетничким 
вештинама под називом „Пословни 
изазов“, у сарадњи са организацијом 
„Достигнућа младих“ из Београда.

-Ове године имамо и две гошће 
из Техничке школе из Железника 
из Београда, каже Мирјана Анкић, 
професор стручних предмета електро 
групе у ШЦ „Никола Тесла“. Задатак на 
овом такмичењу је како побољшати 
енергетску ефикасност у разним 
гранама. Ученици треба да осмисле 
услугу или производ на који начин би 
побољшали енергетску ефикасност у 
домаћинству, саобраћају... Добили су 
задатак, смислили идеју, направили 
презентацију, све то за 3 сата, а потом 
су то презентовали члановима жирија. 
У жирију су психолог, економиста, 
електро и машински инжењер који 
су бодовали креативност, тимски 
рад, бизнис план, начин излагања... 
Прве две екипе иду на регионално 
такмичење које ће бити у Новом 

Саду. Они који се пласирају иду на 
национално такмичење у фебруару 
наредне године, а на пролеће је 
такмичење Западног Балкана. До сада 

су наши ученици били три пута на 
Балканском такмичењу.

Антићева наглашава да су оваква 
такмичења корисна за ученике јер 

поспешују идеју како да отпочну 
приватни бизнис по завршетку школе, 
али и упознају нове људе, успоставе 
контакте и наставе да се друже и 
пословно сарађују. 

На такмичењу, које је трајало један 
дан,  учествовало је десет екипа, а 
чланови су из различитих школа, 
жири тимове саставља тако да се 
ученици међусобно не познају. Тако 
да је ово такмичење и екипно, али и 
појединачно.

Прво место на Пословном изазову 
освојили су ученици ШЦ „Никола 
Тесла“: Стеван Мандић и Биљана 
Аврамовић и Марко Видић, ученик 
Хемијско - медицинске школе. Друго 
место припало је екипи: Матеја 
Симеуновић и Јелена Токин из 
ШЦ „Никола Тесла“ и Лео Керти из 
Хемијске, док су трећепласирани: 
Давид Јанков и Вања Деспотовић из 
„Тесле“ и Марија Трусник из Хемијске 
школе.

Ј.Е.

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОДРЖАНО ЂАЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

„ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ“ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (11)

ПАЈИН ТРИПТИХОН А ВРШАЦ ДАНАС

Прошлог петка Удружење 
„Тачка сусретања“ приредило 
је други сусрет са Снежаном 
Радојичић, која је након две 
године поново гостовала 
у „Салон код Порте“ са 
новим причама о путовању 
бициклом, овог пута по 
Далеком истоку. 

Снежана Радојичић, по 
образовању професорка 
књижевности, започела је 
епско путовање бициклом 
2011. године као круг 
око света, али се оно у 
међувремену претворило 
у номадски начин живота. 
Данас објашњава да је тиме, 
у четрдесетим годинама 
живота коначно почео да јој 
се остварује сан који је одувек 
сањала – да буде писац и да 
живи изван свих система. 

Овог пута пред вршачком 
публиком говорила је о 
путовању бициклом по 
Хималајима, пустињи Гоби, 
Јапану и Северној Кореји. 
Представљена је и књига 
„Северна Кореја – Путовање 
по земљи Ким Џонг Уна“. 

- Реч је о путопису, а књига 
је доста обимна. Првих 
150 страница представља 
путописну прозу, у форми 
дневника, а других 150 страна 
је фоторепортажа са 390 
фотографија – каже Снежана 
Радојичић и додаје: 

- Никад нисам била 
члан ниједне партије или 
невладине организације. Не 
заговарам ниједно политичко 
уверење. Не верујем у 
друштвене системе. Не дивим 
се ниједном лидеру. Заклети 
сам индивидуалац који је 
искорачио из зоне комфора. 
Путујем у потрази за 
добротом и лепотом у свету. У 
овој књизи не претендујем на 
откривање истине о Северној 
Кореји. Желим само да 
пренесем оно што сам тамо 
видела, сазнала и доживела. 

Снежана Радојичић је 
рођена у Београду 1967. 
Дипломирала је на Групи за 
југословенске књижевности 
са општом књижевношћу. 
Прву књигу, приповест „Док 
су душе лутале“, објавила је 

као победник на конкурсу 
Матице српске, у едицији 
„Прва књига“, 1994. Друга 
књига, збирка прича „ЛП – 
личне приче“, објављена је 
2005. Роман „Закотрљај ме 

око света“ објављен је најпре 
као ауторско издање, 2014. 
Снежана Радојичић нема 
стално место живљења – 
путује око света на бициклу, 
боравећи краће или дуже у 

разним земљама. Блогови 
ауторке могу се пратити на 
сајту www.snezanaradojicic.
com или на порталу Б92. 

Т.С. 

СНЕЖАНА РАДОЈИЧИЋ ГОСТОВАЛА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

ЕУ инфо центар и Културни центар 
Вршац, представили су прву изложбу 
селфи фотографија о културном 
наслеђу у Србији. Изложбу је прошлог 
петка у малој галерији Културног 
центра Вршац отворила представница 
ЕУ инфо центра Марина Грња Клаић. 

Изложба је део обележавања 
Европске године културног наслеђа, 
а селфији су настали као резултат 
наградног фото-конкурса „Делимо 
културно наслеђе“. На изложби је 
представљено 20 најоригиналнијих 
селфија насталих на путовањима 
такмичара по Европи. 

Будући да је фотографисање 
паметним телефонима и прављење 
селфија у дигиталном времену 
неизбежно, сврха такмичења 
била је употреба селфи-маније у 
промовисању места српске и европске 
културне баштине кроз фотографију, 
објашњавају организатори изложбе. 

Ове године Европска унија, под 
слоганом „Наше наслеђе: где прошлост 
сусреће будућност”, обележава Европску 
годину културног наслеђа. Током 2018. 
године, широм Европе организовани су 
многобројни догађаји и манифестације, 
и покренута серија иницијатива, чији је 
циљ да охрабри грађане да открију шта 
је то културно наслеђе њихових градова, 
региона, земаља и саме Европе. Под истим 
слоганом, Делегација ЕУ у Србији и ЕУ инфо 
мрежа (ЕУ инфо центар Београд и ЕУ инфо 

кутци у Нишу и Новом Саду) организују 
кампању промоције културног наслеђа 
која траје током читаве године. Више 
од 40 догађаја у Београду, Новом Саду, 
Нишу, Новом Пазару и другим градовима 
биће организовано током кампање чији 
је циљ да се места од значаја за културно 
наслеђе приближе грађанима, појача свест 
о заједничком културном наслеђу и ојача 
осећај припадности заједничком европском 
простору. 

Међународни жири Европске награде за 
поезију „Петру Крду“ која се додељује сваке 
друге године одлучио је да ове године 20. 
лауреат постане  један од најбољих српских 
песника, драматичар, путописац, критичар, 
трибун, академик Љубомир Симовић, 
саопштила је Књижевна општина Вршац, 
оснивач награде. Награда ће добитнику бити 
уручена на свечаности у Градској кући, данас 
(у петак, 14. децембра) у 12 часова. 

„Са вршачких дрвореда виориће се стихови  
лауреата, Љубомира Симовића, а тачно у 
подне са балкона градске куће полетеће 
у ваздух 20 балона украшених стиховима 
двадесет досадашњих добитника“, саопштили 
су организатори. 

Затим ће у Свечаној сали бити уручена 
награда уз образложење председника жирија 
др Драшка Ређепа који је уједно и главни 
уредник КОВ-а. Диплому и књигу изабраних 
песама као саставне делове награде уручиће 
Ана Крду, председница Књижевне општине 
Вршац, а слику, уље на платну, уручиће ауторка 
Данијела Морариу, истакнута сликарка, велики 
дародавац и пријатељ КОВ-а. Свечаност 
ће увеличати глумци Народног позоришта 
„Стерија“, као и ученици музичке школе „Јосиф 
Маринковић“ из Вршца.

„Племенита  рапсодија, поезија Љубомира 
Симовића (1935), континуирано, пуних 
шест деценија, од времена „Словенских 
елегија“(1958) и антологијских „Епитафа са 
Каранског гробља“, свакад, са највишим 
мерилима препознавања бића и моралне 
чврстине казује бар два века нашег 
постојања. Као обазриво склоњен тајни 

пламен прегалаштва и снаге. Најуспешнији 
савремени драматичар, Симовић је у своју 
лирску свеску забележио непредвидиве честе 
слободе. Далеко од било каквог припадног 
уводничарског штива, његов стих се потресно 
и узбудљиво проналази у пукотини невремена, 
чак и више од тога, управо је у његовој лирској 
бројаници оно неухватљиво неисторијско 
збивање у нама и око нас постало знамен 
историјских епоха. После Васка Попе, у српској 
поезији ниједан једини аутор није испољавао, 
као своју истиниту природу, наклоност ка 
сажетости. Строгост према себи овај језик (не)
усаглашавања постајао је, како су године, а и 
деценије промицале, заправо све више знак 
помама без страха, олуја без најаве, његова 
праслика Београда није налик на артефакт 
сучељавања, већ на пустоловину по себи. 
Српски језик данас нема на видику аутора 
који би уверљивије, без патоса и смишљене 
одбране био неприкосновен као Љубомир 
Симовић. Онај коме се верује, маг речи“, каже 
се у образложењу председника жирија др 
Драшка Ређепа. 

Књижевна општина Вршац, дуги низ 
година слови као значајан промотер високих 
књижевних вредности из домена домаће, а 
и европске поезије. У том погледу посебан 
значај има јединствено књижевно признање 
на нашим просторима  Европска награда 
за поезију која од 2011. носи име Европска 
награда за поезију „Петру Крду“. Управо је 
она пронела име КОВ-а и Вршца широм 
света и с правом се може рећи да је један од 
посведочених подвига њеног дугогодишњег 
председника Петру Крдуа који  је био 

пасионирани трагач за поезијом највиших 
естетских домета и који је улогу издаваштва 
подигао на ниво мисионарства. Његово 
опредељење за аутентичну поезију отпорну на 
временски суд, немачки песник Рајнер Кунце 
овако описује: „Чак ни лоше песме једног 
анђела, код њега не би наишле на милост“, а 
наш познати књижевни критичар Љиљана 
Шоп каже: „Можете бити сигурни да под 
знаком КОВ-а нећете наићи на лошу књигу“. За 
то што је наша награда намењена само поезији 
заслужан је и стари, мудри Сиоран. Он је Петру 
Крдуу рекао 1986. године да су поезији, као 

никада пре, потребне награде, ламентирајући 
још тада над њеном судбином. 

Европска награда за поезију „Петру 
Крду“  додељује се бијенално од 1986. 
Захваљујући КОВ-овој награди у Вршац су 
дошли највећи песници са свих меридијана, 
доприносећи, како је безброј пута речено 
„да  песничка осовина света пролази кроз 
Вршац“. Истовремено и најзначајнији песници 
Јужних Словена (Миодраг Павловић, Чарлс 
Симић, Весна Парун) кроз ово признање на 
достојан начин су нас представили  Европи и 
свету. Песник Петру Крду је својим изузетним 
познавањем домаће и светске поезије, 
својим визионарством  и осећајем за ретке 
вредности још 1991. године доделио Европску 
награду за поезију шведском песнику Томасу 
Транстремеру који је чак 20 година касније, 
2011. добио Нобелову награду. 

Досадашњи добитнициЕвропске награде 
за поезију „Петру Крду“ су: Хусто Хорхе 
Падрон (Шпанија), Вјачеслав Купријанов 
(Русија),Јулијан Корнхаузер (Пољска), 
Штефан Аугустин Дојнаш (Румунија), Томас 
Транстремер (Шведска), Чарлс Симић (САД/
Србија),Тито Патрикије (Грчка), Миодраг 
Павловић (Србија), Роберто Мусапи (Италија), 
Еуженио де Андраде (Португалија), Рајнер 
Кунце (Немачка), Тадеуш Ружевич (Пољска), 
Паво Хавико (Финска), Пол Малдун (Ирска/
САД), Ана Бландијана (Румунија), Весна 
Парун (Хрватска),  Петру Крду (Србија), 
Адам Загајевски (Пољска),Лидија 
Димковска(Македонија/Словенија) и 
Љубомир Симовић (Србија).  

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈУ „ПЕТРУ КРДУ“ 

ЉУБОМИР СИМОВИЋ  - 20. ЛАУРЕАТ ВЕЛИКОГ ПРИЗНАЊА 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЕЛФИЈА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

ФОТОГРАФИЈЕ КОЈЕ СВЕДОЧЕ 
О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ 

Првонаграђена фотографија – Никола Допуђ из Ниша 
– Морске оргуље (Задар, Хрватска) 

У понедељак је у „Салону код Порте“ 
представљен нови број часописа„ Наш траг“ 
којим се обележава његов велики јубилеј, 
25. годишњица постојања овог часописа. 
Часопис за књижевност, уметност и културу 
„Наш траг“ покренут је 1994. године у 
Великој Плани од стране друштва „Траг“, 
а својим дугогодишњим постојањем и 
деловањем постао је релевантни баштиник 
српске језичке мисли. 

У вечери су учествовали Милан Р. Симић, 
главни и одговорни уреник часописа, као и 
аутори Илија Бакић, књижевник, књижевни 
и стрип критичар, блогер и Александра 
Филиповић, књижевница. Одломке је 
читала Николина Рашајски, ученица 
Хемијско-медицинске школе, а модераторка 
разговора била је Марија Васић Каначки, 
професорка књижевности и књижевница. 

- Часопис је отпочетка редовно излазио, 
имали смо добар пријем у књижевној 
јавности, а критеријуми су остали исти 
до дана данашњег. Међутим, године су 
поново тешке за културу, па смо већ 
неколико година приморани да издајемо 
четвороброје – изјавио је Милан Р. Симић, 
главни и одговорни уреник часописа. 

Милан Р. Симић рођен је 1959. Године 
у Великој Плани, где и живи. Пише прозу, 
драме, филозофеме, афоризме, критику и 
есеје. Есеји су му превођени на македонски, 
афоризми на немачки, енглески и руски, 
проза на словачки и словеначки језик. Аутор 
је романа: „Порицање стварности“, „Оде ми 
да полудим“, „Бели свет коначно“; збирки 

прича: „Недовршена прича“, „Приручник за 
будуће мучитеље и убице“; збирки огледа: 
„Али нећемо више о томе“, „Али хоћемо 
управо о томе“, „А то тонуће у простору“, 
„Есеји да ти блаже горчину“, „Дневник 
читаоца“ и збирки филозофема. 

Т.С. 

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ ПРЕДСТАВЉЕН У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

25 ГОДИНА 
ЧАСОПИСА „НАШ ТРАГ“ 
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Компанија Е–Смарт Системс, власник 
регионалног лидера у области ИТ пословања 
ХиТим, отворила је у петак, 7. децембра 
Производно-пословни објекат  за производњу 
информатичке опреме, ДАТА центар.

Објекат је смештен у Технолошком парку  
на парцели од 2228 м2, док се површина 
пословних целина унутар објекта распростире 
на 1772 м2. У склопу објекта налазе се 
пословне просторије (650м2), производни 
погон ( 430м2) и ДАТА ЦЕНТАР (423м2). 

ХИТеам је основан 2003. године у саставу 
тадашњег Хемофарма. Први је у Вршац донео 
приступ интернету путем dial up и wireless 
конекције. 

- Данас је фирма у 100 % власништву 
компаније Е-Смарт Сiстемс из Београда, који 
са ХИТим-ом има више од 90 запослених, 
претежно са високом стручном спремом.  
ХиТим тренутно има 23 запослена радника, 
годишњи промет преко 1,5 милиона евра 
и неспорни је лидер на регионалном 
тржишту, истакао је директор ХИТеам-а Дејан 
Танасијевић, у свом обраћању на церемонији 
свечаног отварања.

Изградња ДАТА центра у Вршцу  објекта 
почела је у септембру 2015. године, а улазак 
у инвестицију подстакао је шири пословни 
амбијент који постоји у Вршцу и који иде на 
руку новим, иновативним технологијама. 

- За Вршац смо се одлучили, некако 
одмах након аквизиције ХИТим-а с наше 
стране, која се десила  2011. године, јер смо 
Вршац препознали као место у коме постоји 
наклоњеност савременим технологијама. 
ДАТА центар у Вршцу резултат је у 
технолошком смислу, и наставак стратегије 
компаније Е-Смарт Системса, а то је да се 
бавимо савременим ИТ  технологијама, 
истакао је генерални директор Е–Смарт 
Системс Срећко Атанасковић.

Свечаном отварању ДАТА центра 
присутвовали су бројни гости и партнери, као 

и градоначелница Вршца Драгана Митровић.
- Ово је веома важна инвестиција за 

град Вршац. Она осим што ће запослити 
50 Вршчана, допринеће убрзаном  развоју 
ИТ сектора као једном од најважнијих 
сегмената напретка нашег друштва. Њоме 
је уједно и заокружен Технолошки парк као 
индустријска зона, због чега већ од пролећа 
наредне године Град почиње израду пројекта 
за нову индустријску зону - Север, рекла је 
градоначелница Митровић.

Постојећу континуирану сарадњу са 
великим клијентима у региону, као и са 
локалним државним установама, ХиТим је 
изградњом ДАТА центра проширио новим 
услугама, као што су Телехоусинг и Клауд 
сервиси прилагођени потребама корисника.

Укупна, досадашња инвестиција  вредна 
је 140.000.000 динара, а висина сопствених 
уложених средстава је 120.000.000 динара. 
Покрајинска влада суфинасирала је пројекат 
ДАТА центра у вредности од 20.000.000 динара 

(у потпуност се и враћа кроз услуге и робу).
У оквиру свечаности потписан је Уговор о 

намерама са аустријском компанијом ШРАК, 
која ће производе из вршачког погона, како 
је објаснио Горан Вељовић, директор продаје 
и маркетинга компаније Е-Смарт Систем, 
извозити у Русију.

Б. Ризвић Чарапић
Фото: Б. Ризвић Чарапић/А.Путник

У ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ И ДАТА ЦЕНТАР 

ЈОШ ЈЕДАН СТЕПЕНИК КА ИТ НЕБУ ВРШАЧКОГ ХИТИМА

 Почетак изградње

Градоначелница Драгана Митровић свечано отвара ДАТА Центар

Директор ДАТА Центра Дејан Танасијевић

Унутрашњост ДАТА Центра



ПЕТАК • 14.  децембар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 1313ФОТОРЕПОРТАЖА 13

(у потпуност се и враћа кроз услуге и робу).
У оквиру свечаности потписан је Уговор о 

намерама са аустријском компанијом ШРАК, 
која ће производе из вршачког погона, како 
је објаснио Горан Вељовић, директор продаје 
и маркетинга компаније Е-Смарт Систем, 
извозити у Русију.

Б. Ризвић Чарапић
Фото: Б. Ризвић Чарапић/А.Путник

У ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ И ДАТА ЦЕНТАР 

ЈОШ ЈЕДАН СТЕПЕНИК КА ИТ НЕБУ ВРШАЧКОГ ХИТИМА

 Почетак изградње

Унутрашњост ДАТА Центра

Градоначелница Драгана Митровић свечано отвара ДАТА Центар

Унутрашњост ДАТА Центра

Унутрашњост ДАТА Центра

Директор ХиТима Дејан Танасијевић презентује потенцијале 
ДАТА Центра

Део присутних на церемонији свечаног отварања

ДАТА Центар

Нова перспектива: Потписан Уговор о намерама са аустријском 
компанијом ШРАК

 ДАТА Центар заокружио целину Технолошког парка: 
Градоначелница Вршца Драгана Митровић 

Директор Е-Смарт Системс Срећко Атанасковић у обраћању на 
свечаном отварању
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У Привредној комори Војводине (ПКВ) на 
недавно одржаном скупу „Салаши и сеоска 
туристичка домаћинства као значајан сегмент 
туристичке понуде“, у организацији ПКВ и 
„Дневник-Пољопривредник“ АД, представљене су  
новине које се очекују у Закону о туризму и Закону 
о угоститељству, финансијска подршка ресорних 
републичких и покрајинских институција, значај 
удруживања, промоције на домаћем и иностраном 
тржишту и медијске подршке развоју руралног 
туризма, а представљени су и примери добре 
праксе. 

„Војводина је подручје са значајним ресурсима за 
развој руралног туризма, који у убрзаним условима 
живота и рада у великим урбаним центрима, постају 
све значајнији мотив за привлачење туриста. 
Ревитализација салаша и сеоских туристичких 
домаћинстава има вишеструке позитивне ефекте, 
демографске, културне и инфраструктурне, како 
за развој руралних простора тако и за њихове 
власнике који остварују додатни приход пружањем 
туристичких услуга“, рекао је председник ПКВ 
Бошко Вучуревић.

Том приликом, помоћник министра 
у Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација др Рената Пинџо истакла је 
да су неке од кључних промена за физичка лица 
пружаоце услуга смештаја, које предвиђа нови 
Закон о угоститељству, паушално плаћање пореза 
и боравишне таксе, пословање без посредника, као 
и увођење јединственог информационог система 
Е-туриста.

„Према Стратегији развоја туризма од 2016. до 
2025. године, рурални туризам препознат је као 

један од производа од посебног значаја за развој 
туризма и Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација у последње четири године, 
издвојило је око 38.000.000 динара за кредитна 
средства за пољопривредна газдинства“, додала је 
Пинџо.

Како истиче др Гордана Радовић, директора 
„Дневник-Пољопривредник“ АД, измена законске 
регулативе јесте први, али, како каже, не и довољан 
услов за развој руралног туризма у Србији.

„Потребна је активна улога пружаоца услуга 
у туризму, пре свега у сегменту удруживања и 
специјализације за поједине области руралног 
туризма и зато смо се данас трудили да они 
буду присутни у што је могуће већем обиму, да 

истакнемо примере добре праксе међу њима, 
светле примере промоције, али и удруживања“, 
нагласила је Радовић.

Ревитализација салаша и пружање услуга 
у сеоским домаћинствима кроз туризам има 
вишеструке позитивне ефекте, како за власнике тих 
објеката који остварује додатни приход пружањем 
туристичких услуга, тако и  за свеобухватни развој 
руралних простора као што су демографски ефекти 
(повећан интерес за останком и привређивањем), 
културни ефекти (повећан интерес за очување и 
неговање традиције) и инфраструктурни ефекти 
(подизање квалитета саобраћајница, електро и 
комуналне мреже).

САЛАШи и СеоСКА тУРиСтиЧКА домАћинСтВА 
знАЧАјАн Сегмент тУРиСтиЧКе понУде
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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 стан од 46 m² у центру Вршца (С. 
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд или Нови 
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

На продају спратна кућа на плацу од 700 m². 
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем 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 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. 065/33-
55-343

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. 064/121-62-62 

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

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

Продајем 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 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 кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска 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. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве Милутиновића 
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у Дворској 
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94. 

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

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода, 
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово. 
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 
је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 

од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 

викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

Продајем нову недовршену  спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 
m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
23-01

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.

На продају приземна кућа на брегу, Јанка 
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на 
улицу. Тел. 062/80-10-585.

На продају кућа улица Сремска бр 5, између 
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакари, клима. 
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. 
Тел. 062/80-10-585.

За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

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

Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао 
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може 
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32 

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

Издајем стан у кући, почетак Борачке улице, 
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

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.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену гарсоњеру у 
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел. 
064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у ул. Милоша 
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел. 
063/853-64-29.

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке 
академије, погодан за занатлије, продавницу или 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

Издајем намештен стан двособан, слободан, 
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-
024 и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са употребом 
кухиње и купатила, за студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 062/420665 

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 
120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63. 

Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/183-
00-18.

Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије 
одвојене, намештена, интернет, кабловска, 
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-
995.

Полунамештен двособан стан у ул. Хероја 
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две 
ученице, студенте или брачни пар. Може и ко 
има део ствари. Тел. 063/810-32-28.

Хитно и повољно издаје се двособан стан 
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од 
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра 
2018. године . Тел.  063/717-05-20.

Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183-
300-18.

Издајем ненамештен једноипособан стан 
(48м²) у згради преко пута педагошке академије. 
Тел. 064/170-98-41.

Издајем намештену гарсоњеру у  центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан 
депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем ненамештени стан 48 м² у згради на 
1. спрату преко пута Педагошке академије. Тел. 
064/170-98-41.

Издајем једнособан стан на Војничком тргу, 
празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Издајем намештену, реновирану гарсоњеру 
на Омладинском тргу, преко од Миленијума, 
на дужи период, слободна од 1.1.2019. г. Тел. 
064/304-91-45 и 013/ 832-867.

Издајем стан у центру града. Тел. 064/183-21-
76.

Издајем гарсоњеру  за становање, бесплатно, 
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и 
064/134-61-78.

РАЗНО 
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. годиште, 

купљена у Србији, Вршцу, регистрација  до јуна  
2019. 132000км 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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО 
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску пећ 
“7”. Тел. 013/806-068

Продајем виолину и гоблене. Тел. 062/32-
98-12.

Продајем пиштољ „Берета“, први власник, 
очуван, само лицима са дозволом. Буре за 
нафту од 200 л, кровни носач за аутомобил. 
Тел. 837-124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 109 
цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 динара) и 
тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч 
4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде 
2 ком, писаћи сто, плински шпорет, шиваћу 
машину „Багат“, веш машину „Горење“. Тел. 
013/834-891 и 063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, балконска 
врата са две стране квака, металан гелендер- 
ограда. Тел. 069/185-05-65. 

Продајем трокрилни регал дрво са 
огледалом и ципеларник. Цена по договору. 
Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом и трофазни електромотор. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску пећ. 
Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере због 
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/ 
482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и 
викендица, гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду. Тел. 
013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Продајем бетонске цеви за ћуприје 
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел: 
065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и 
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-
125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  
и сетвоспремач запремине 1,90 корпу за 
трактор, шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. 
Тел. 063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 
л. дечји креветац са мадрацем 1 постељина 
гратис. Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-
92-47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони 
фиксни 3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни 
кофер, усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 
064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 
064/168-58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем цитроен C4, произведен године 
2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587 cm³/80 
kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао 196.000km, 
регистрован. Тел. 062/1175-59-55.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-
210 и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим 
да су нам они добри пријатељи. Нећете 
погрешити ако их мени поверите. Сат времена 
200 динара. Тел. 013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 
062/18-365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за 
југа- заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-
01-18.

Продајем круњач, круни и меље, 
електрични. Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и 
металне, самостојеће и зидне (висеће). Тел. 
060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер 

оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ 

на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, 
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Поклањам лабрадора једногодишњег, црне 
длаке. Тел. 064/357-325.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. 
год. Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински 
бојлер некоришћен, делове за „ Фићу 750“ 
нови. Тел. 063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 
каљева по цени од 80 динара комад. Тел. 
066/374-757. Продајем мерцедес 123, 200 
д, кадет коцкица, плинску пећ Алфа, пећ на 
чврсто гориво (дрво, дрво угаљ), електрични 
шпорет „Горење“. Тел. 060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м 
дужине за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-
57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-
69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-
90-69.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску 
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и 
кошнице. Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, 
редовно одржаван, регистрован до 14.9.2019. 
Тел. 062/11-759-55.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

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

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

Купујем неисправне плинске бојлере 
(старе) и плинске пећи због делова. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419.

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-
03-47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда 
за гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. 
Тел 064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 
064/123-17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 

са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 
064/123-17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна 
грејалица  сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. 
Тел. 065/88-37-420.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 
2005. , гаражиран, црвене боје, ветробран, 
аутомацки мењач, мало прешао, тренутно 
нерегистрован, наслон за седиште, церада. 
Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 
064/507-60-93. 

Агенцији Магибашта 013 потребна 
чистачица за одржавање хигијене у стамбеним 
зградама у насељу Хемоград.Козарачка 14.

За продају четири веш машине, три 
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне и 
у одличном стању, као и машина за прање 
судова „Беко“, исправна, уградна. Тел. 061/307-
10-85.

Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара 
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92.  
годиште и ауто приколицу. Тел. 834-026.

На продају старински диван-отоман, нову 
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

Продајем плинску пећ „Алфа плам“ 7 kw 
(50€), шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер 
„Fideia“. Тел. 013/827-367.

Радила би кућне послове и бринула о 
старијој особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-
142.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-
86.

Продајем веш машину „Горење“, плинску 
пећ „Алфа“, трпезаријски регал, плински 
решо1/3, шиваћу машину „Багат“; фотељу – 
лежај. Тел.064/186-52-44.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 
064/18-44-316.

Продајем домаћу ракију, повољна цена. 
Тел.064/183-300-18.

Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47-777. 
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 

плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, 
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и полица 
за ТВ.Тел. 065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 
број, нову 2500 дин и две беле краће  зимске 
јакне 42 и 38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-
91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, 
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет 
за једну особу са мадрацем 7000 дин,  бунду 
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну 
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 013/837-
631 и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 
065/34-54-538.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за 
мед од три рама и веш машина Канди. Тел. Тел. 
064/14-41-222 и 013/807-492.

Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за 
стони тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају комбиновани шпорет, 
вертикални замрзивач, Кирби усисивач, 
хаварисана Застава 128. Тел. 064/23-55-436.

Потребан радник - радница на радио 
Антени, водитељ - спикер, комуникативан 
са познавањем народне музике и рада на 

рачунару, са искуством или без. Тел. 063/810-
32-28.

Вршим услужно одржавање  дворишта, 
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, 
риљам баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-419.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају ТВ „Панасоник“ класичан 50х50 
цм, очуван, у функцији, повољно. Тел. 064/915-
89-36 и 832-153.

На продају 2 плафонске електрогрејалице 
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две 
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.

Три метра кубна храстове греде 14х16цм, 
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач 
криби, делови за З-101, ел. моторе,. Тел. 
064/23-55-436.

Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, 
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“ 
електричну 

климу 12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 
061/111-28-21

Продајем половнну столарију, прозоре и 
балконска врата вакум стакло, полицу гепека 
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.

Кавез за коке носиље 40 ком. са 
аутоматским надајањем, разна врата и 
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.

Продајем плинску пећ турске производње 
са вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 
063/32-00-19.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 
произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 
км цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Дациа Соленза 2004. годиште, 
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован 
до августа 2019. први власник. Тел. 063/259-
311.

Купујем шиваћу машину на ел. погон. Тел. 
013/861-419 и 063/482-418.

Вршим услужно одржавање дворишта, 
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и 
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-
227.

Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

Продајем нов боди за дечаке Extreme 
intimoВеличина 86, тренерке италијанске 
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са 
етикетама. Тел. 013/827-367.

Продајем вунени тепих. Повољно. Тел. 
013/827-367.

Продајем спаваћу собу, тросед и две 
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. Тел. 
060/843-50-03.

На продају ловачка пушка брокерица кал 
12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. 
Тел. 064/30-57-553.

Продајем сачмарицу калибра 12, карабин 
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину 
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827-
367.

Продајем казан за топљење масти и 
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.

Продајем абрихтер са дрихтом погодан 
за пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са 
фрезом и резервним точковима, круњач са 
прекрупаром, моторну пумпу за воду 15м 
дубине, пећ на чврсто гориво. Очувано. Тел. 
065/88-066-52.

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

На продају  та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед, 
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са 
витреином, троделни кухињски висећи део, 
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-
067 и 832-826.

Средњовачном мушкарцу потребна женска 
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-
52-350.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип 
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у 
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин. кг. 
Тел. 064/390-62-76.

На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) 
Тел. 062/80-10-585.

На продају ловачка пушка боксерица кал. 
12, тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. 
Тел. 064/305-75-53.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Када су Срби приспели 
на висину, одједном падоше 
међу њих топовске кугле од 
натраг са десне стране. Оне 
долажаху од главнине српске 
војске; западно, на самом крају 
вароши, налазио се ђенерал 
Тодоровић са својим штабом и 
осталим трупама, разређујући 
их. Пуцњаву је наредио М. 
Јовановић, не распознав у 
борби помешану српску и 
мађарску 

војску. Када је ђенералу 
Тодоровићу јављено о 
течају борбе, он је у помоћ 
Книћанину  одмах послао један 
петроварадински батаљон са 
4 топа. Овај прораштај имао 
је удела само још у свршетку 
битке. Његовим упадањем 
збијени су Мађари на друму, у 
који су српски топови грували. 
У том су се најбоље показали 
тада придошли топови под 
Пантом Чарапићем, јер од 
бригадних топова једва ако 
се могло два комада понети. 
Срби су ишли за Мађарима 
тамишградским друмом све до 
краја рита, где друм лево завија 
према Моравици. Међутим 
се и мрак ухватио. Книћанин 
с тога одустане од гонидбе и 
окрене пут према вароши 1).

Дочим се ово догађало 
северно од вароши, било је 
борбе и на југу и на југозападу. 
Дамјанић је намерио да се 
крене 19. јануара према 
Муришу идући главној војсци 
на средњој Тиси. Али га је 
ђенерал Тодоровић претекао, 
па је морао раније да се крене, 
него што је намеран био, 
узевши услед книћаниновог 

опкола пут преко Моравице. 
Пошто су се 

дакле вршачке трупе 
раније кренуле, задоцнила се 
белоцркванска посада, која се 
састојала из 28. домобранског 
батаљона подмајором 
Храбецкијем, из 8 топова под 
командом артиљеријског 

мајора Филиповскија, и из 
једног ескадрона хуњадских 
хусара, водећи узасе још 23 
заробљеника. Она је стигла 
баш онда белоцркванским 
друмом пред варош , када је 
српски центрум са павлишког 
друма у варош улазио. Могло 
је бити тако око 4 сахата. 
Дасно крило Срба под мајором 
Савом Јовановићем, које је 
назад повучено било, и не 
мислећи на долазак мађарских 
трупа  са југа, поставило се на 
југу вароши. Услед тога ушли 
су домобранци у југозападни 
део вароши, који обухвата крај 
свиларске улице, те да би се 
тако удружили са Дамјанићем, 
незнајући, да је главна српска 

војска већ стигла. Ђенерал 
Тодоровић, који је одмах после 
два сахата пред Вршац стигао 
био и на уласку вароши са 
својом свитом и варадинским 
батољоном чекао, послав 
истом Книћанину припомоћ, 
чује пуцњаву топова и пушака. 
Одмах пошаље капетана 
Шарића са неколико компанија 
Варадинаца од аријерне гарде 
да разгледа, где је бој. Али 
није хтео да улази у варош 
док не добије извештај од 
Шарића. Овај је још за времена 
стигао на место борбе, те да 
белоцркванском гарнизоном 
спречи продирање кроз 
варош. Међутим могло је у 
неколико да се прибере десно 
крило на југозападу вароши. 

Тако је било на југоистоку; 
но бацимо један поглед у саму 
варош. Од Дамјановићевог 
кора  остали су у месту лугошке 
гардисте са 2 једнофунтовна 
топа и не слутећи, да ће 
Срби тако брзо ући у варош. 
Преплашени риком топова, 
хтедоше поћи за кором, но 
нађоше да им је пут према 
Тамишграду већ спречен. Тада 
одлучно кренуше југу, дознав 
међутим да се отуда ближи 
белоцркванска трупа, којој 
су се хтели придружити. Њој 
су се придружили и неки од 
оних гардиста, који жеднећи за 
безумном борбом, задржаше 
своје  оружје. Како се ово 
одељење заиста спојило са 
Белоцркванима, упустило 
се у борбу са Србијанцима 
код јеврејског гробља према 
Месићу. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (153)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Erlebnisse., стр. 126-129 У овој битци погинули Срби сахрањени су у 
општем гробљу на “велу”

2) Гроб жртава овога судара стоји према јеврејском гробљу, а обележен 
је крстом.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II,  ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак 

Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов 
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују. 

– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел  појављује се 17. јула као први заступник 
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког 

представништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 686, 21. НОВЕМБАР 
2008.

ПОД СЈАЈЕМ ЗЛАТНЕ ПАЛМЕ
Када бисмо „филмском брзином“ прелетели последње године 

дуговечног живота Паје Јовановића, онда би смо пред собом имали 
овакву, крајње сажету хронику:

1939. - Дошао у Београд ту га је затекао почетак дргугог рата и 
ту је преовео две немачке окупације. 1940. - Изабран је за почасног 
грађанина Вршца. 1947. - У Двору на Дедињу ради портрет маршала 
Тита. 1949. - Добио одликовање југословенске владе: Орден заслуга 
за народ првога реда. 1950. - Вратио се у Беч. 1952.- Завештао Музеју 
града Београда свој легат. 1953. - Изабран за доживотног почасног 
члана Уметничког удружења „Лада“. 1955. - Добија Златну палму 
Друштва лиоковних уметника у Бечу...

А онда, у 99. години, Паја Јовановић умире. Било је то петак, 30. 
новембра 1957. у Бечу.

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 686, 21. НОВЕМБАР 
2008.

ЧУДНА РАДЊА ЗА ВЕШТАЧКЕ ЗУБЕ
Изгледа да су вршчани и пре 110 година имали у новембру 

дуго михољско лето. Тако нешто, наиме, могло би да се закључити 
на основу овог, сачуваног временског извештаја из тог давном 
времена: 

- На велику жалост наших ратара, већ одавно у овим пределима 
нисмо имали кишу. Јер, ето, све до суботе, 22. новембра, владала је 
код нас доста топла јесен. А у суботу, да човек не поверује, топлота 
је била готово као летња ... По свему томе, Вршчани закључују да ће 
имати благу зиму.

А што се тиче других варошких збивања у другој половини 
новембра 1898, највећу пажњу грађанства изазвали су следећи 
догађаји:

- Права сензација ових дана: до затвора је допао вршачки лекар, 
родом из Галиције, др Калиновски који је себе „витезом„ називао. Он 
и дентиста Мајер Камењи отворили су и држали у Вршцу радњу за 
вештачке зубе. Но, др Калиновски се био дао на друге послове.

Набављао је, наиме, понуде и ценовнике многих иностраних 
фирми па је од њих наручивао разну робу са одложеном отплатом. Ту 
робу, међутим, он је продавао или залагао у овдашњој залагаоници. 
Особито радо је „куповао“  златне и дијамантске наките, скупоцену 
свилу, женске и мушке бицикле, луксузну постељину, па и најскупље 
„Хавана“ цигаре. Али, гле чуда, у последње време, почео је наш 
галантни др Калиновски да наручује и дивне покровце за коње, али 
и – гвоздене колске осовине...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 14.  децембар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 2121

ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK  
 ž.r. 355-0000001017816-46 - VOJVOĐANSKA BANKA

ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsack akula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач: 
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, 
поштански фах 86, E-mail:  kulavrsacka@gmail.com

• 
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов 

•   
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов 

• 
Маркетинг и огласи А. Бенка 

• 
Штампа: Графопродукт Нови Сад

•
CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске, Нови Сад

• 
  Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za odit 
kod ABC Srbija



ПЕТАК • 14.  децембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА22

КО Ш А Р К А

После тешког гостовања на 
Цетињу у оквиру 10. кола АБА 2 
лиге, Вршчани су практично без 
одмора отпутовали у Ужице на 
мегдан Слободи у домаћој лиги. 
и доживели нови пораз. 

Почетак меча обележиле 
су слабе, неинтензивне 
одбране, лоши проценти шута 
споља, а половином првог 
периода кошаркаши Слободе 
дижу интензитет одбране, уз 
добру игру Симића, Марића и 
Кедирија у нападу долазе до 
23:15. По истом сценарију се све 
дешавало и у другој четвртини, 
Слобода је контролисала и игру 
и резултат, разиграо се и Ловет, 
Симић и Марић нису попуштали 
па је Слобода на полувреме 
отишла са 13 поена предности 
(48:35). Веома брзо у наставку 
Ужичани одлазе на предност 
која је била недостижна за 
Вршац, у 25. минуту је било 
+24 (64:40) и победник се 
већ назирао. Тек у последњој 
четвртини Вршац је показао 
део својих могућности што је 
било довољно само да се добије 
период, али не и да се угрози 
заслужени тријумф домаћина.

 Тренер Вршца Бранко 
Максимовић био је изузетно 
незадовољан, у једном тренутку 
је извршио чак четвороструку 
измену. На крају семафор 
у Великом парку је стао да 
броји на 88:77, што је био 
коначан резултат ове утакмице. 

У Слободи су се сви сем 
Ковачевића уписали у стрелце, 
а двоцифрени су били Симић 

23, Ловет 13, Марић 12, Црнић 
11 и Чомагић 10 поена. У тиму 
Вршца најпрецизнији је био 

Капетановић са 15, Јовановић 
је убацио 12 а Силађи 11 поена. 

-Играли смо 
деконцентрисани, ван наших 
принципа и договора. имали 
смо 8 промашених зицера, 
8 промашених слободних 
бацања, 8 пута је њихов високи 
играч био на ролу а да га нико 
није пипнуо. Несхватљиво ми 
је да се на тренингу жаргонски 
реченео “цепамо и бијемо” а на 
утакмици не приказујемо ни део 
те чврстине, жеље и енергије у 
одбрани. Мало сам разочаран, 
без обзира на тежак старт неке 
утакмице касније смо морали 
да добијемо. Очигледно је да 
неки од наших играча немају 
квалитет за КЛС, пробаћемо да 
одреагујемо у складу са нашим 
моћима. Честитке Ужицу на 
сјајној кошаркашкој причи, то 
је потребно Кошаркашкој лиги 
Србије, рекао је тренер Вршца 
Бранко Максимовић.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У 12. КОЛУ КЛС У УЖИЦУ 
СЛОБОДА - ВРШАЦ 88:77 (24:17, 24:18, 24:15, 16:27)

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО

Слобода - Вршац   88 : 77
Нови Пазар - Београд  104 : 79
Златибор - Спартак   67 : 56
Беовук 72 - Металац  75 : 81
Тамиш - Младост   80 : 71
Војводина - Динамик  70 : 85
Дунав - Борац   87 : 104

1.Нови Пазар  11     10  1  +109  21
2.Динамик   11      9  2  +182  20
3.Београд  12      8  4    +43  20
4.Борац   10      9  1  +122  19
5.Тамиш   12      7  5    +72  19
6.Златибор  12      7  5    +39  19
7.Слобода  12      6  6    +61  18
8.Војводина  12      5  7    -52  17
9.Дунав   12      5  7  -100  17
10.Спартак  12      4  8    -61  16
11.Вршац  12      4  8    -79  16
12.Металац  12      3  9    -68  15
13.Младост  12      3  9    -98  15
14.Беовук 72  12      2  10  -170  14

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 12. КОЛО
 
Ужице - Банат   3 : 0
Баваниште - Тимок  3 : 0
Клек Србијашуме - Дубочица 0 : 3
Топлички Витезови - Борац (Пар) 1 : 3
Срем Еатон - Јагодина  3 : 1
Младост - Металац Таково  3 : 2

1.Дубочица  12    11  1  +28  34
2.Металац Таково  12    11  1  +21  31
3.Ужице   12     8  4  +10  23
4.Младост  12     8  4   +6  22
5.Борац (Пар)  12     6  6   +3  20
6.Клек Србијашуме  12     6  6   +3  19
7.Банат   12     6  6   +1  19
8.Баваниште  12     6  6     0  17
9.Јагодина  12     5  7    -3  15
10.Срем Еатон  12     4  8  -13  11
11.Тимок  12     1  11  -28   3
12.Топлички Витезови12    0  12  -28   

ДРУГА ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 
9. КОЛО

Вршац д.о.о. - Љубовија  36 : 92
Дуга - Србобран   78 : 76
Пролетер 023 - Раднички 2016 59 : 66
Раднички (Кг) - Раднички (Бг) 86 : 68

1.Србобран  8        6  2  +146  14
2.Пролетер 023  8        6  2  +87  14
3.Љубовија  8        6  2  +73  14
4.Дуга   8        6  2  +67  14
5.Раднички 2016  8        5  3  +77  13
6.Раднички (Кг)  8        4  4  +71  12
7.Карабурма  8        1  7  -58   9
8.Раднички (Бг)  8        1  7  -109   9
9.Вршац д.о.о.  8        1  7  -354   9

У центру Миленијум ће се  
у понедељак (17. децембра) 
и уторак (18. децембра) 
одржати међународни 
рукометни турнир за 
девојчице на којем ће 
наступити румунски 
Брашов, панчевачки 
Динамо, Зрењанин и 
београдски Студентски 
град. Турнир организује 

Рукометни клуб Младост 
из Вршца који сарађује са 
Брашовом иако тренутно 
нема женску пионирску 
селекцију. У оквиру 
сарадње ће пионири 
Младости узвратити 
посету румунској екипи 
и наступити на турниру 
у Брашову током јануара 
наредне године. 

На турниру у Миленијуму 
ће све екипе наступити 
са млађим пиониркама 
и пиониркама па ће 
љубитељи спорта имати 
прилике да на делу виде 
будућност српског женског 
рукомета. Програм турнира 
у понедељак почиње у 16 
часова а у уторак од 14 
часова.

РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДОСТ ОРГАНИЗАТОР МЕЂУНАРОДНОГ ТУРНИРА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

РУКОМЕТНА БУДУЋНОСТ У МИЛЕНИЈУМУ
РУ КО М Е Т

Атлетски клуб Атина из 
Вршца је протеклог викенда 
учествовао на 3.Митингу 
будућих шампиона у 
Београду у организацији 
АК Партизан из Београда.
Такмичење је одржано у 
новој велелепној дворани, 
укупно је учествовало око 800 
такмичара у свим узрасним 
категоријама,подељеним 
по дисциплинама. 
Осим домаћих 
клубова,учествовали су 
и такмичари из региона, 
Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Хрватске. Такмичари 
вршачке Атине наступили 
су у категорији атлетских 
школа које су разврстане по 
годиштима на групе А, Б и Ц.

Сви такмичари су се 
такмичили у дисциплини 
Двобој која обухвата 
спринт на 50м и скок у даљ, 
где се победник добијао 
збрајањем резултата из 
обе дисциплине на основу 

посебног бодовања. 
Најуспешнији је био будућа 
нада вршачке атлетике 
Марко Младеновски (2007 
годиште) у конкуренцији 

атлетских школа група А, 
који је освојио прво место 
у скоку у даљ са резултатом 
4,31 метар у конкуренцији 
чак 55 такмичара. На жалост, 

у спринту на 50 м  је постигао 
нешто слабији резултат 8,17 
секунди, те му је измакла 
медаља у двобоју. Поред 
њега у истој конкуренцији 

наступио је Душан Кнежевић 
са резултатом 50м - 8.53 и 
скок у даљ 2,54 као и Алекса 
Вејиновић 50 м - 9,58 и 
скок у даљ 3.13 метара. У 

конкуренцији атлетских 
школа Б, наступила је Дијана 
Јовановић остваривши 
време на 50 м -9,92 с и скок 
у даљ 2,37 метара. Нешто 
лошији резултати у спринту 
су последица услова 
тренинга у зимском периоду, 
са којим кубуре мале 
средине. Још једну важну 
победу је однела спортска 
дипломатија,која је успела да 
обезбеди подршку Атлетског 
Савеза Србије на наредним 
Атинским  играма. То 
такмичење традиционално 
у Вршцу окупља клубове из 
целе Србије, а наредно ће 
имати електронско мерење 
времена које даје званичан 
и међународни легимитет 
такмичењу.

Следеће такмичење на 
којем ће наступити млади 
атлетичари АК Атина је 29. 
децембра такође у дворани 
у Београду у организацији 
АК Црвена Звезда.

ВРШЧАНИ НА МИТИНГУ БУДУЋИХ ШАМПИОНА У БЕОГРАДУ
АТЛ Е Т И К А
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НА ЦЕТИЊУ
ЛОВЋЕН - ВРШАЦ 81:66 

(27:19, 18:16, 23:15, 13:16)

КО Ш А Р К А
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Јединство из Влајковца игра 
своју другу сезону у Подручној лиги 
Панчево и после јесењег дела налази 
се на у горњем делу табеле, на шестом 
месту са 30 освојених бодова. Екипа 
је после солидног старта запала 
у кризу резултата па се шест кола 
пре краја управа клуба одлучила на 
покушај да променом тренера тргне 
играче из летаргије.  Тим је преузео 
Мирослав Миша Бељин и до краја 
јесени Јединство је остварило пет 
победа и један нерешен резултат и 

са дванаестог се пробило на шесту 
позицију. Бељин и Јединство су већ 
сарађивали у претходном периоду, 
крајем претпрошле сезоне, када 
су Влајковчани кроз бараж успели 
да се пласирају у Подручну лигу 
Панчево. И поред великих обавеза 
у матичном ОФК Вршцу где обавља 
функцију председника клуба, Бељин 
је прихватио позив спортских 
пријатеља из Влајковца.

- Сарадња ОФК Вршца и Јединства 
је вишеструка, осим мог ангажовања 

на месту тренера, ОФК Вршац 
користи и ресурсе у Влајковцу, терен 
и свлачионице, за потребе млађих 
категорија, такође и први тим је 
неколико пута тамо тренирао. Сем 
тога, допада ми се енергија младе 
и агилне управе Јединства која је 
остварила видан напредак у односу 
на период када смо остварили успех 
у баражу. Влајковац због близине 
Вршцу и планова које има на за 
изградњу инфраструктуре (изградња 
трибина и помоћног терена) може 
бити средина у којој ће стасавати 
играчи за много веће домете од 
тренутног ранга такмичења. Мислим 
да би у наредној сезони Јединство, 
са условима за рад које буде имало, 
може бити озбиљан кандидат за 
пласман у виши ранг.

Влајковац  као да је предодређен за 
развој фудбала. Осим дуге традиције 
у којој је дао је два репрезентативца 
наше земље, Мрђу и Шаранова, и 
неколико играча српсколигашког 
формата, Влајковац је по мишљењу 
Бељина идеална средина за развој 
талентованих играча из Вршца и 
околине.

- Морам да истакнем да развоју 
клуба помажу не само управа и 
играчи већ и рукововодство Месне 
заједнице Влајковац на челу са 
председником Сафетом Тихићем, 
које је просторије месне канцеларије 
ставило на располагање играчима и 
стручном штабу за састанке, припреме 
утакмица и анализу тренинга. 

Може ли Јединство већ на пролеће 
да се умеша у борбу за врх табеле?

- По мом мишљењу Јединство има 
играчки кадар за позицију међу три 
првопласиране екипе. Сви играчи 
су изузетно вредни, ангажовани на 
тренинзима и жељни напредовања 
а ту је и неколико играча који имају 
српсколигашког искуства. Мислим да 
клуб још увек није спреман за искорак 
док не заврши реализацију планова 
на изградњи инфраструктуре. До 
сада је на том пољу у последње време 
направљен велики искорак, Јединство 

има изузетно сређене свлачионице, 
одлично припремљен терен, велики 
број фудбалских реквизита. Мислим 
да ће наредне сезоне бити право 
време за резултатски искорак.

Како оцењујете квалитет Подручне 
лиге Панчево ове сезоне?

- Ове сезоне је евидентан пад у 
квалитету пре свега јер је мало екипа 
које се баве тренажним прцесом. 
Већина клубова практикује само 
окупљање играча пред утакмицу док 
тренира свега четири - пет екипа. 
Једиство је у том друштву и због тога 
је у финишу јесењег дела и направило 
добар резултат. У клубу су схватили 
да је тренинг једини начин да се 
напредује, са млађим категоријама 
одлично раде тренери Калин и 
Миленковић, све то даје наду да у 
будућности четврти ранг такмичења у 
Србији буде стандард за влајковачки 
фудбал. 

СПОРТ

ФУД БА Л

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО - ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ 2018/19

1.Партизан (Г) 17 12 2 3 38
2.Партизан (У) 17 12 2 3 38
3.Борац (Ст) 17 12 1 4 37
4.Раднички (Б) 17 11 3 3 36
5.Потпорањ 17 10 5 2 35
6.Јединство (В) 17 9 3 5 30
7.Стрела  17 8 3 6 27
8.Јединство С. 17 8 2 7 26
9.Спартак 1911 17 7 4 6 25
10.Слога (БНС) 17 7 1 9 22
11.Вултурул 17 6 3 8 21
12.Ц. звезда 17 6 2 9 20
13.Југославија 17 6 2 9 20
14.Војводина  17 5 3 9 18
15.Дунав  17 5 2 10 17
16.Долина  17 3 4 10 13
17.Полет  17 4 0 13 12
18.Војводина  17 1 0 16  2

  ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА ОБЕЛЕЖИЛО ЗАВРШНИЦУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО

НОВИ ФУДБАЛСКИ ВЕТРОВИ У ВЛАЈКОВЦУ

Продор у врх табеле: ФК Јединство Влајковац

Наставак успешне сарадње: 
Мирослав Бељин
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