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У Дому здравља Вршац све је више пацијената
који се лекарима јављају са симптомима грипа,
али њихов број још није узео размере епидемије.
-Повећан је број оболелих, више од трећине
укупног броја оболелих који дођу са симптомима
грипа да затраже помоћ лекара у Служби опште
медицине вршачког Дома здравља, каже др
Весна Авејић, специјалиста опште медицине,
начелница Службе за заштиту здравља одраслих
Дома здравља Вршац. Број оболелих расте
из дана у дан, могуће да ће бити проглашена
епидемија, али за сада није.
Према речима др Авејић, грип траје
обично око недељу дана и пролази без већих
компликација, а пошто је узрочник вирус, у
лечењу се не користе антибиотици. Поменута
група медикамената узима се само у случају
компликација које може да изазове грип, а
одлуку о томе доноси лекар.
-Најчешће су то упале синуса, бронхитис упала бронхија и пнеумонија - упала плућа, с
тим што упала плућа може бити вирусна или
бактеријска, наглашава начелница Службе за
заштиту здравља одраслих вршачког Дома
здравља. То су једине ситуације када ми морамо
да употребимо антибиотике. Више од 80-90
одсто свих заражених и оболелих од грипа
излечи се само уз симптоматску терапију и то у
року од седам дана.
Неконтролисану употребу антибиотика
регулише и законска регулатива која не
дозвољава продају ове врсте лекова у апотекама
без лекарског рецепта.
-Грип је заразна болест примарно
дисајних путева, а узрочник вирус преноси се

ПОЈАВА ВИРУСНИХ ИНФЕКЦИЈА НИЈЕ ИЗОСТАЛА НИ ОВЕ ЗИМЕ

ОБОЉЕВАЊЕ ОД ГРИПА У ПОРАСТУ

Др Весна Авејић, начелница Службе за заштиту здравља одраслих Дома здравља Вршац
капљично, путем ваздуха, приликом кијања која варира од 37 са нешто до 39 и 40 степени.
и кашљања заражене особе, објашња др Имамо и појаву сувог, продуктивног кашља,
Авејић. Инкубациони период траје два дана, а главобоље, секреције из носа. Пацијенти јесу
након тога испољавају се симптоми грипа који онеспособљени за обављање посла и треба да
могу бити од најблажих до тежих. Најчешће се јаве свом изабраном лекару да би регулисали
наилазимо на осећај замора, малаксалости, боловање.
болова у мишићима, костима, уопште у целом
Терапија за грип је мировање, довољан унос
телу, цурење из носа, гушобоља, температура течности, коришћење већих доза витамина,

ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ПОЗИВА СВЕ ХУМАНИСТЕ И ЉУДЕ ДОБРЕ ВОЉЕ

У ПОНЕДЕЉАК ВАНРЕДНА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

-У Месној заједници „Жива Јовановић“ ванредна акција добровољног давалаштва крви у понедељак, 11. фебруара, од 9 часова Због дефицита драгоцене течности која
живот значи, Црвени крст Вршац, у сарадњи
са Заводом за трансфузију крви Нови Сад,
организује ванредну акцију добровољног
давалаштва крви. Овдашњи Црвени крст
позива грађане да се одазову у што већем
броју и дођу у просторије Месне заједнице
„Жива Јовановић“, у понедељак, 11. фебруара,
од 9 до 13 часова.
Већ годину дана, како је заживео нови
систем рада код прикупљања најдрагоценије
течности, Вршчани и овдашњи Црвени
крст сваки испит хуманости - сваку акцију
добровољног давалаштва крви, положили
су са највишим оценама. Запослени у Заводу

за трансфузију крви Нови Сад, који једном
месечно долазе да сакупе крв од вршачким
хуманиста, пуни су похвала за Вршчане који
се увек одазову у максималном броју. Вршац
је један од ретких градова где на акцијама
има стотину и више добровољних давалаца
крви.
Тако је било и на првој овогодишњој
акцији, одржаној последњег дана јануара
у Месној заједници „Жива Јовановић“.
Одазвало се 148 потенцијалних добровољних
давалаца, а крв је дало њих 135 лица.
Из Црвеног крста подсећају да су
децембар и јануар месеци када је потребно
доста јединица крви и из тог разлога апелују
на грађане који су у могућности и има вољу да
се укључи у добровољно давалаштво крви да
се обрате вршачком Црвеном крсту. Позивају
грађане да дођу у понедељак, 11. фебруара,
у Месну заједницу “Жива Јовановић” (преко
од Мале цркве) и дају крв. Акција почиње у
9 часова, а све додатне информације могу
добити у организацији Црвеног крста Вршац
, Змај Јовина 9, или на телефон број 830 - 648.
Ј.Е.

У ОПОВУ OДРЖАНА ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
-Град Вршац - пример добре праксе када је реч о унапређењу положаја особа са инвалидитетом - Удружење параплегичара
и квадриплегичара „Параквад ВШ“ именовано за координатора пројекта -

Уз финансијску подршку Европске уније,
неколико банатских удружења покренуће
пројекат под називом „Остваривање
људских права на социјалну инклузију
и једнаке могућности за повратак
достојанства особа са инвалидитетом“. У
Опову је, прошле недеље, одржана прва
конференција пројекта.
Пројекат је намењен подршци и
унапређењу права особа са инвалидитетом
и удружењима које их заступају, а то су:
Удружење „Сигуран живот“ из Опова
и партнери на пројекту, Удружење
параплегичара
и
квадриплегичара
Опово
(Баранда),
Социјално
-хуманитарно удружење параплегичара
и
квадриплегичара „Параквад
ВШ“
(Вршац), Удружење параплегичара Баната
(Зрењанин), и Удружење параплегичара и
квадриплегичара Јужног Баната (Панчево).
Удружење
параплегичара
и
квадриплегичара
„Параквад
ВШ“
именовано је за координатора пројекта,
а на конференцији је констатовано да је
Вршац - град добре праксе где је доста

посебно витамина Ц, уз неке биљне препарате
за сув или продуктивни кашаљ, као и лекови за
снижавање високе температуре.
-Вакцинација против грипа је једина и
најбоља превенција, изричита је др Авејић.
Јесенас се вакцинисало око 2.000 људи
бесплатном вакцином против грипа које је Вршац
добио и то ризичне групе грађана. Вакцинација
толиког броја људи веома је значајна, јер
доприноси смањењу појаве и ширења грипа.
Од осталих савета могу да истакнем избегавање
боравка у затвореним просторијама, посебно
ако има много људи, у време епидемије грипа.
Препоручује се често проветравање просторија
у којима боравимо, где живимо и радимо. Иако је
напољу хладно, треба чешће променити ваздух у
просторији.
Ту је и обавезно и редовно одржавање личне
хигијене, прање руку сапуном и топлом водом, а
ако неко од чланова породице оболи, изоловати
га колико је могуће како се не би заразили
остали.
Иначе, грип је све присутнији широм
Србије, а у неким је деловима већ проглашена
епидемија. Забрањене су и посете пацијентима
који су на лечењу у здравственим установама,
а забележене су и прве жртве грипа у нашој
земљи.
Ј.Е.

урађено за квалитетнији живот особа са
инвалидитетом. О бројним пројектима који

су реализовани са тим циљем, говорио је
Драган Виторовић, председник Удружења

„Параквад ВШ“.
-Имамо обезбеђен превоз ососба са
инвалидитетом - два комбија и 4 возача, од
7 до 20 часова сваког дана, што ретко који
град има, нагласио је Виторовић. Сву децу са
инвалидитетом превозимо до школе сваког
дана, свако од њих има личног пратиоца,
у центру града направљено је за њих
игралиште, а имамо и терапијско јахање за
децу. Имамо добар приступ институцијама,
градској кући. Позивамо сва удружења да
нас посете, да виде све то што је у Вршцу
урађено, а има доста тога да се види.
На конференцији је указано на значај
пројекта, као и на то што су у њега укључена
удружења из четири општине. Пројектом
су планиране јавне дебате, радионице,
закључци
и
резултати
остварених
комуникација биће објављени у брошурама
на 5 језика, а Опово ће добити теретану
прилагођену особама са инвалидитетом.
Биће урађен и краћи филм из живота
чланова удружења.
Реализација поменутог пројекта трајаће
годину дана на територији четири банатске
општине, а међу планираним резултатима
приоритетне су три ставке. То су: да
особе са инвалидитетом буду подржане у
упознавању и остваривању својих права,
чиме је побољшан њихов друштвени
положај, да се укаже на позитивне
друштвене вредности, ставове и знања о
људским правима особа с инвалидитетом
и да се она прошире међу младима и
њиховим заједницама у општинама,
укљученим у пеорјекат, као и да се омогући
снажнији утицај цивилног друштва.

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”

Ј.Е.
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ПРЕГРШТ ДОГАЂАЈА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

У СЕПТЕМБРУ НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОНЕТ“
Градска библиотека Вршац библиотеке најављује и да нас у овенчан бројним одликовањима,
радно је почела 2019. годину у наредном периоду очекују нова припадник легије странаца у
којој припрема низ интересантних предавања, промоције, изложбе.
Вијетнаму и Алжиру, официр
догађаја за своје кориснике
Већ у четвртак, 14. фебруара Другог аргунског козачког пука
и посетиоце, а годину која је у 18 часова биће приказан са којим је ратовао против
за нама обележио је
Јапанаца и истакао се
разноврстан културни
у бици код Мукдена
програм. У великом броју
1905. године, командант
дешавања
издвојили
коњичке
дивизије
у
су се Дани Градске
Балканским
ратовима...
библиотеке у Вршцу који
Човек
невероватне
су, према речима Весне
храбрости, авантуриста
Златичанин, директорке
који је обишао читав свет и
Градске библиотеке, за
чији су легендарни двобоји
ову институцију важни
обележили прелаз из 19. у
јер пружају прилику
20. век као једно веома
да се библиотекарство
опасно и невероватно
представи
на
нов,
романтично време“, кажу
другачији начин, као и
аутори о инспирацији за
сарадња са Удружењем
овај документарац.
„Параквад ВШ“, која је
У суботу 23. фебруара
резултирала покретном
Вршчани ће моћи да
библиотеком за особе са
присуствују књижевном
инвалидитетом.
сусрету,
гостовању
- За ову сарадњу
панчевачког
фестивала
Богат програм за 2019: Весна Златичанин, „Књижевност у четири
кључно је било залагање
директорка градске библиотеке
„Параквада“, добра воља
годишња доба: зима“.
Града да запосли лице са
Публика ће уживати у
инвалидитетом, као и спремност филм о Арсену Карађорђевићу разговорима и одломцима из дела
Библиотеке да запосли Јасну редитеља Бошка Милосављевића писаца, учесника из Словеније,
Крсмановић као библиотекара. и продуцената Милана Кићевца, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Мислим да је отварање овакве Марка Беатовића и Владимира Македоније и Србије, као и
библиотеке изузетно значајно Бацковића. Ауторска екипа је у неколико вршачких аутора.
за град. Параквад библиотека за сарадњи са академиком САНУ
Међу дугорочним плановима
сада има 32 члана, а радимо на Драгољубом
Живојиновићем интересантно је предавање о
томе да добијемо списак свих и Југословенском Кинотеком Хиландару Рајка Р. Каришића
особа са инвалидитетом у Вршцу покушала да реконструише најављено за Ноћ музеја у мају, као
од Центра за социјални рад. На животни пут овог загонетног и изузетно значајан научни скуп
територији Вршца регистровано српског ратника и одговори на „Библионет“ који ће се одржати у
је 490 особа са инвалидитетом и питање ко је заправо био овај септембру.
желимо да стигнемо до свих њих – човек.
- Велики научни библиотечки
објашњава Весна Златичанин.
„Арсен Карађорђевић био је скуп „Библионет“ сваке године
Директорка
Градске кнез из династије Карађорђевић, се одржава у другом граду.

БОГАТА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА У 2019. У ВРШЦУ

У МАРТУ 14. ВИНОФЕСТ

14. Винофест у организацији
Туристичке организације Вршац
(ТОВ) одржаће се и ове године 22.
И 23. марта у великој и малој сали
Хотела Србија.
- Фестивал из године у годину
расте, а са њим и број излагача и
понуда. Овогодишњи Винофест
окупиће преко 70 излагача вина,
а гости ће у понуди моћи да виде
преко 300 различитих врста вина –
истиче Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Вршац,
додајући да ће Фестивал и ове године
имати међународни карактер, те да
је већ потврђен долазак винара из
Румуније, Мађарске и Словеније, а
да су у току преговори и са винарима
из Македоније, Црне Горе и Босне и
Херцеговине.
- И за ову годину планирано је и
оцењивање вина у свим категоријама
– црвено, бело и дезертно вино.
Традиционално ћемо позвати и
власнике бројних ресторана, како би
се упознали са понудом и направили
контакте за даљу сарадњу. Помажу

нам и стручњаци из Енолошке
станице, а на вези смо и са нашим
винарима који нам дају сугестије
како бисмо заједничким снагама још
више обогатили ову манифестацију –
додаје Татјана Палковач.
Пролеће у Вршцу обележиће и
два сајма – традиционални Сајам
цвећа који ће се одржати од 12. до
14. априла на Градском тргу, и Сајам
меда и пчеларске опреме који ће
се ове године придружити овој
манифестацији, организујући се
истог викенда на малом тргу поред
Општине.
Крајем месеца, од 21. до 24.
фебруара, у Београду се одржава
Сајам туризма, на ком ће ТОВ
традиционално представити ове
манифестације, али и бројне друге
туристичке садржаје које Вршац
нуди.
- Више од 10 година Туристичка
организација Вршца, односно град
Вршац представља се самостално
на овом сајму, с обзиром да имамо
богату туристичку понуду. Тржиште

КЛИЗАЛИШТЕ – ОМИЉЕНА АТРАКЦИЈА
ВРШЧАНА У ЗИМСКИМ МЕСЕЦИМА

И ове године током јануара на Градском тргу радило је клизалиште.
- Клизалиште изазива велико интересовање од кад је први пут
постављено у граду. Интересовање је било велико, поготово у првој
половини месеца када су деца била на распусту. И у следећој години
план је да се клизалиште поново постави, а да се његов рад можда
и продужи од половине децембра до краја јануара. Током свих ових
година допринело је радости и деце и родитеља, а многи малишани
су управо овде научили да клизају – каже Татјана Палковач.

Београда је веома широко, а
овај сајам је највећи у региону,
далеко већи од сајмова у Сарајеву,
Подгорици, Скопљу, Софији, па и
Љубљани и Будимпешти. Самим
тим и важност представљања на
овом сајму је изузетно велика. Тема
нашег представљања ове године
биће вода – нови
базен, Вршачко језеро,
аквапарк у Ветрењачи,
спа центар у Вили Брег.
Претходних
година
теме су биле везане
претежно за вино, али
смо имали и промоцију
Вршачких
планина,
представљање „Полети
у Вршцу“, Грожђебал...
С обзиром да смо
добили градски базен
и да у Вршцу има
неколико
водених
садржаја, покушаћемо
да привучемо туристе
да проведу продужене викенде у
Вршцу и у време летњих месеци, и да
већ постојеће програме – Пут вина,
обилазак Вршачких планина, одлазак
до Делиблатске пешчаре, Гудурице,
споје са породичном понудом где
ће преко дана посетити водене
садржаје којих у Вршцу има на више
места – каже директорка ТОВ-а.
Предност Вршца је и што се
налази на граници па туристи
могу током једне посете да оду у
две државе. Како истичу у ТОВ-у, и
странцима, али и домаћим туристима
је интересантна понуда Туристичке
организације Вршца током које у три

Претходне године је био у Новом
Саду, годину дана пре тога у
Београду, а ове године ће домаћин
бити Вршац. Ову манифестацију
организује Заједница библиотека
Србије. Припреме за скуп су
већ почеле, тренутно се ради
на формирању организационог
и програмског одбора. Скуп ће
трајати три дана, од чега су два
дана предвиђена за предавања и
излагања стручњака, док је трећи
дан туристички, када ће наши
гости обићи знаменитости Вршца
и околине. Скуп је врло значајан
не само за Градску библиотеку,

већ и за сам Вршац – истиче Весна
Златичанин.
За
овогодишњи
скуп
предвиђена је тема „Обрада
електронских извора“.
- Реч је о делатности која
је слабо заступљена у нашем
библиотекарству. Ми имамо
мало електронских извора, наши

БИБЛИОТЕКА НА БАЗЕНУ
За
предстојеће
лето
Градска библиотека најављује
интересантну
новост.
Библиотека ће у сарадњи са
Центром Миленијум на новом
градском базену поставити
свој штанд који ће Вршчанима
у купалишној сезони још више
улепшати слободно време.
Посебне
занимљивости
Градска библиотека планира
за најмлађе Вршчане који ће
ово лето сигурно памтити и по
квалитетној забави на градском
базену!

корисници их ретко траже, али
је ово сјајна прилика да чујемо
нешто више о томе. На скупу
ће учествовати стручњаци из
Србије, али и из целог региона,
Бугарске, Македоније, Хрватске,
Босне и Херцеговине – најавила је
Златичанин.
Т.С.

У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ВРШАЦ ПОСЕТИЛО
200.000 ТУРИСТА

Из године у годину број туриста у Вршцу расте, близу 40.000
ноћења је прошле године било у Вршцу, а преко 200.000 посетилаца
дошло је у наш град. Највише посетилаца долази у време различитих
манифестација, нарочито у време Дана бербе грожђа, када се рачуна
да их је било више од 100.000, а туристи долазе и у време конгреса,
спортских догађаја и организованих тура.
- Многима је интересантан активан одмор, људи се одлучују да
проведу више дана у Вршцу како би користили Вршачке планине,
отишли до Делиблатске пешчаре, упознали се
са лековитим биљем... Направљен је пројекат за
Авантура парк на Брегу, па се надамо да ће он
бити реализован током ове или следеће године
како бисмо добили још један садржај када је у
питању туристичка понуда нашег града која ће
сигурно заинтересовати и нове туристе.
дана бораве
у
Вршцу,
Темишвару и
Београду. Са
друге стране,
и
број
румунских
туриста који
долазе у Вршац се из године у годину
знатно повећава.
- Они радо долазе у Вршац
и у Србију, радо троше у нашим
ресторанима, продавницама, на
пијаци, комплетна понуда им се
свиђа. Бораве у Вршцу у време
манифестација
и
различитих
догађаја. Туристичке агенције из
Румуније доводе туристе, посећују
винске подруме... Ове године ћемо
све наше манифестације посебно
представљати и на румунском
тржишту, наше туристичке брошуре
и туристички материјали преводе
се на румунски језик. Направићемо

и
представљање
комплетне
туристичке понуде Вршца заједно
са хотелима и ресторанима. Ранијих
година смо се представили у Решици
и Лугошу, а то ћемо урадити и ове
године – каже Татјана Палковач.
Поред румунских туриста, Вршац
у великој мери посећују и туристи
из Србије. Када ноће у Вршцу, често
се одлучују за смештај у приватном
сектору.
Борба
за
попуњавање
смештајних капацитета и даље траје.
У последње време апеловали смо
на наше суграђане да категоришу
своје смештајне капацитете када је
у питању приватан сектор, који се
заиста пробудио у последњих две
године. Не само што су смештајни
капацитети регистровани, већ су и на
нивоу које тржиште тражи – истиче
директорка ТОВ-а.
Т.С.

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”

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •8. фебруар 2019.

Након три године интензивног рада и
улагања од око пет милиона евра, Хемофарм је
спреман за 9. фебруар - дан почетка примене
ЕУ Директиве о фалсификованим лековима.
Реч је о регулативи која ће од поменутог
датума бити обавезујућа за све субјекте у ланцу
фармацеутског снабдевања за тржиште ЕУ, а
којом се произвођачи и пацијенти штите од
фалсификовања лекова који се издају на рецепт.
„Хемофарм не само да је 100 одсто спреман
за примену ове регулативе, већ у Европску унију
увелико испоручује лекове који испуњавају
захтеве Директиве: садрже јединствену
идентификациону ознаку и ознаку за заштиту
од отварања. Тржиште ЕУ је за нас једно од
најважнијих и зато смо спремни да уложимо
вишегодишњи рад у примену тражених
стандарда“, рекао је овим поводом генерални
директор Хемофарма Роналд Зелигер.
Употреба фалсификованих лекова једна је
од најозбиљнијих претњи по здравље људи.
Директивом о фалсификованим лековима
(ФМД) Европска унија уводи систем за праћење
легалних лекова од произвођача до пацијената.
Произвођачи ће имати обавезу да стављају
претходно одобрене безбедносне ознаке
на свако паковање. Ови идентификациони
подаци ће се чувати у бази података којом
управља Европска организација за проверу
аутентичности лекова, а њихова аутентичност
ће се проверавати у апотеци скенирањем 2Д
баркода.
Укупна
инвестиција
Хемофарма
у
имплементацију система који ова ЕУ директива
захтева, износи скоро пет милиона евра и
односи се на улагање у потребну опрему и
сервере. Хемофарм тренутно има 2.662 ФМД
Према подацима Завода за јавно здравље
Панчево Регистра за рак, малигна обољења
све више узимају данак. У просеку оболи
око 1.350 особа, а 940 умире од малигних
обољења. Рак плућа, дебелог црева и простате
најзаступљенији су код мушке популације, а
код жена су то канцери дојке, и, такође, плућа и
дебелог црева.
Према
статистичким
подацима
из
претпрошле године, у Јужном Банату, највећи
број смртних исхода код мушкараца био је од
карцинома плућа 32,9 одсто, дебелог црева 13,6
и простате 7,9, а код жена највише их је умрло од
рака дојке 19,5 одсто, плућа 18,0 и дебелог црева
11,9.
Према препоруци Министарства здравља
Републике Србије, У Јужнобанатском округу
спроводе се организовани скрининг програми
рака дебелог црева и рака дојке у Панчеву
и појачан опортуни скрининг рака дојке у
Вршцу. У 2018. год на скрининг колоректалног
карцинома (дебело црево) у Панчеву позване
су 3.054 особе, а 2.405 особа је урадило тест на
окултно крварење. Позитиван тест је био код 75
пацијента, урађено је 35 колоноскопија при чему
је откривен 1 карцином и 19 полипа дебелог
црева.
Током 2018. године, на скрининг рака дојке у
Панчеву позвано је 2.126 жена, а 355 су урадиле
мамографију. Позитиван БИРАДС 4 и 5 је био код
12 налаза, урађена је додатна дијагностика и
откривена су 2 карцинома и 8 бенигних промена.
У 2018. години спроводио се појачан опортуни
скрининг рака дојке у Вршцу. Укупно 382 жене
су из Дома здравља упућене на мамографију.
Њих 334 су урадиле скрининг мамографију
и код три је откривен карцином. Укупан број
жена код којих је урађена мамографија у Општој
Поводом обележавања Националног дана
без дуванског дима, 31. јануара, волонтери
Црвеног крста Вршац одржали су интерактивно
предавање у ОШ “Вук Караџић” за ученике 7. и
8. разреда. Ове године, Дан без дуванског дима
се обележава под слоганом „Заштитимо се од
дувана”.
-Предавање је одржано са циљем да се
укаже на штетне здравствене ефекте употребом
цигарета како за самог пушача, тако и за особе
које удишу дувански дим из његове околине,
каже Сузана Цветановић, секретар Црвеног
крста Вршац. Желели смо да истакнемо важност
превенције у борби против пушења, као и значај
упражњавања здравих стилова живота. Не
постоји безбедан ниво изложености дуванском
диму из околине. Дуван не представља опасност
по здравље само оних који га користе и оних
који су изложени дуванском диму, већ се његови
утицаји одражавају и на животну средину.
У Србији се већ дуже од двадесет година
сваког 31. јануара обележава Национални
дан без дувана. Ове године то је урађено под
слоганом „Заштитимо се од дувана” са посебним
освртом на вишеструке последице по здравље
људи и околине и неопходност јачања сарадње
свих сектора и институција.
У оквиру обележавања Националног
дана без дувана истичу се и нови изазови у
контроли дувана, као што су употреба наргила
и електронских цигарета међу младима, истиче
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У СУСРЕТ НОВОЈ ДИРЕКТИВИ О ФАЛСИФИКОВАНИМ ЛЕКОВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ХЕМОФАРМ ВЕЋ ИСПОРУЧУЈЕ ЛЕКОВЕ У
СКЛАДУ СА БУДУЋОМ РЕГУЛАТИВОМ ЕУ
релевантна производа, а од 1. јануара ове
године све те производе пакује у складу са
новом регулативом.

ВИШЕ О ДИРЕКТИВИ О
ФАЛСИФИКОВАНИМ ЛЕКОВИМА
(FALSIFIED MEDICINES DIRECTIVE – FMD)
ЕУ је донела 2016. Директиву о
фалсификованим лековима са циљем да
заштити пре свега пацијенте, али и произвођаче,
од фалсификата. Регулативом су обухваћени
Рx лекови (издају се на рецепт), али и сви
остали које произвођачи желе да заштите из
било ког разлога. Нашој индустрији ЕУ је дала
рок од три године да имплементира решење
које ће омогућити примену сигурносних
елемената на основним паковањима. Трошкове
имплементације система сносе произвођачи
лекова.
Директива се односи искључиво на
тржиште ЕУ, а једино су изузете Грчка, Италија
и Швајцарска (иако није земља ЕУ има приступ
јединственом тржишту), којима је дат грејс

период до 9. фебруара 2025. Тржишта Србије и
других земаља у окружењу које нису део ЕУ, нису
обухваћена овом регулативом, али произвођачи
из ових земаља су дужни да их испуне, уколико
желе да извозе у земље ЕУ.
Овом регулативом ЕУ води јединствену
евиденцију свих јединствених бројева у
својеврсном централном репозиторију (ЕУ хуб)
која се дели са националним верификационим

организацијама (НМВО) сваке од чланица
ЕУ. Податке о серијским бројевима лекова
ка ЕУ регистру могу слати само овлашћени
произвођачи. Како ће апотеке у ЕУ бити повезане
са матичним НМВО, приликом издавања лека
фармацеут скенира код који се одмах проверава
у бази матичног НМВО, а повратна информација
о оригиналности лека се добија тренутно.

4. ФЕБРУАР - СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

РАК СВЕ ВИШЕ УЗИМА ДАНАК

болници Вршац у посматраном периоду је 828, а
карцином је потврђен код 45 жена.
У Србији се годишње у просеку дијагностикује
око 36.000 нових случајева малигних болести,
док од рака умре више од 20.000 људи.
Водећи узроци оболевања и умирања од рака

40 земаља Европе, сврстава у групу земаља са
средњим ризиком оболевања (налази се на 12.
месту) и високим ризиком умирања од малигних
болести у Европи (на другом месту одмах после
Мађарске). Процењене стопе оболевања и
умирања од малигних тумора су ниже код

у нашој земљи готово су идентични водећим
узроцима оболевања и смртности од малигних
тумора у већини земаља у развоју. Мушкарци
у нашој средини највише су оболевали од рака
плућа, колона и ректума и простате. Код жена
малигни процес је најчешће био локализован
на дојци, колону и ректуму, плућима и грлићу
материце.
Србија се, према проценама ИАРЦ-а међу

мушкараца него код жена.
Превенција малигних болести има огроман
јавно - здравствени потенцијал и представља
најефикаснији приступ у контроли малигних
болести, јер на приближно две трећине
фактора ризика који су одговорни за настанак
рака могуће је утицати, мењати их или их
потпуно елиминисати. Чак 40 одсто малигних
болести може бити избегнуто једноставним

мерама: престанком пушења, ограниченим
конзумирањем
алкохола,
избегавањем
сувишног излагања сунцу, задржавањем
просечне тежине, конзумирањем здраве хране,
вежбањем, као и заштитом од инфекција које се
могу развити у рак.
Уколико до болести ипак дође, њен је
исход могуће побољшати раним откривањем,
адекватним лечењем и рехабилитацијом уз
одговарајуће палијативно збрињавање.
У Србији су донети национални програми
за скрининг рака грлића материце, рака дојке
и колоректалног рака, који ће у наредном
периоду значајно смањити оболевање и
умирање од наведених локализација малигних
тумора. На скрининг рака дојке позивају се жене
старости од 50 до 69 година. Скринингом на
карцином грлића материце обухваћене су жене
узраста од 25 до 64 године, које се позивају на
превентивни гинеколошки преглед и Пап тест
једном у три године. Циљна група за тестирање
на рак дебелог црева обухвата грађане оба пола
старости од 50 до 74 година, који се једном у
две године позивају на тестирање на скривено
крварење у столици.
Значајан део превенције су и едукација
и информисање грађана како би и сами
благовремено препознали симптоме малигних
обољења и што пре се обратили лекару.
Ј.Е.

ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ И ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЂАКЕ

Цветановићева. Дувански дим убија шест
милиона људи сваке године и повећава ризик
настанка болести срца, инфаркта и можданог
удара, обољења дисајних путева, рака плућа и
других малигних болести.
Резултати
истраживања
Глобал
Јут
Тaбаkо Сурвеи (Global youth tobacco survey),
спроведеног 2017. године од стране Института
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“ и Министарства здравља Републике
Србије, уз финансирање Светске здравствене
организације, међу ученицима старости од
13 до 15 година на репрезентативном узорку
свих школа у Србији, указују на потребу јачања
мултисекторске сарадње у циљу заштите
здравља младих. Основни резултати овог
истраживања показују да је 61 одсто младих
изложено дуванском диму на затвореним
јавним местима,11 одсто ученика пуши
цигарете, подједнако девојчице и дечаци, а 37
одсто ученика је бар једном пробало цигарете.
Истраживање је показало да је 43 одсто
младих пробало неки дувански производ, да 9
одсто младих пуши наргиле, 6 одсто користи
електронску цигарету, као и да је 6 од 10

садашњих пушача покушало је да престане са
пушењем у претходних 12 месеци.
Резултати су, такође, показали да 70,4 одсто
ученика који пуше долази до цигарета тако
што их купује у продавницима, самопослугама
или на киосцима, да 82,6 одсто ученика који
купују цигарете није било спречено да их купи
због својих година, а 82,2 одсто ђака подржава
забрану пушења у затвореним јавним местима.
Статистика показује да у свету има више
од једне милијарде пушача, од тога скоро 80
одсто живи у земљама са ниским и средњим
приходима и стандардом. Употреба дувана у
свету усмрти више од 19.000 људи сваког дана.

Истраживања су потврдила да у Србији
тренутно пуши око 2,5 милиона одраслих
становника. Светска здравствена организација
процењује да ће више од 800.000 садашњих
пушача превремено умрети уколико се не
примене снажније мере контроле дувана.
Здравствени радници поручују да не постоји
безбедан ниво излагања дуванском диму,
тако да је једина ефикасна заштита потпуна,
тотална елиминација дуванског дима из сваког
затвореног јавног и радног простора. Једино
стопостотно одстрањивање дуванског дима
може да заштити људе од штетног дејства дувана.

Ј.Е.
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НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ИМАТИ ЗДРАВУ И СРЕЋНУ ПОРОДИЦУ

ДР МИРЈАНА НЕНАДОВ, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ У ПЕНЗИЈИ:

Др Мирјана Ненадов, специјалиста радиологије,
провела је радни век у вршачкој болници. Волела
је свој посао мада је, каже, случајно отишла на
медицину, а касније и да специјализира радиологију,
иако јој је жеља била да буде интерниста. Радити
на рендгену није ни мало лак посао, из бројних
разлога, посебно када је требало делити судбину са
пацијентима, када им је требало рећи лоше вести.
Светла тачка био јој је рад у Медицинској школи где
је једну генерацију извела као разредни старешина.
Младост, здравље, осмех њених ђака давали су јој
снагу, били контратежа раду са пацијентима.
Како сте одлучили да
студирате медицину?
-Случајно. Мада је мој став
да је ретко у животу нешто
случајно, али ово заиста јесте
било, јер нисам никад у животу
пожелела да будем доктор.
Отишла сам у Београд да упишем
Електротехнички факултет, да се
бавим неком врстом природних
наука, али стицајем животних
околности, вратила сам се са
индексом Медицинског факултета,
те 1976. И тако сам цео радни век
провела у вршачкој болници.
Да ли сте, одмах по
завршетку
Медицинског
факултета, добили посао?
-Нисам одмах добила посао, јер
је те године доста нас завршило
Медицински факултет. Било нас је
22 стажера приправника на Бироу
за запошљавање. Тако да смо
се сукцесивно запошљавали и,
наравно, прво радно место је било
село. У то време ниси могао одмах
да трчиш на специјализацију, него
си морао да се докажеш као лекар
на селу, па тек онда да добијеш,
као награду, специјализацију. Ја
сам провела 6 година у Великом
Средишту и желим да кажем да
сам имала част и срећу да радим са
најбољом медицинском сестром
коју је тадашњи Здравствени
центар Вршац имао. То је сестра
Драга - Драгица Жарков која је
била једна предивна особа, пуна
искуства и, пре свега, диван човек
са којим сам ја радила 6 година.
Посао почетника радила сам
опуштено, управо захваљујући
њој. Након 6 година, говорила ми
је да је крајње време да идем на
специјализацију, да је штета да
неко такав ради у селу. Кад сам
добила специјализацију и кад смо
се растајале, обе смо плакале.
Како
је
избор
за
специјализацију
пао
на
радиологију?
-Сад опет морам да кажем да
је и то било случајно! Моја жеља

је била да будем интерниста. Јер,
онај ко ради толико година на селу,
морао је сам самцат да збрињава
пацијенте на терену. Није било
као сад, да можеш да трчкаш
да тражиш овог специјалисту,
оног. Значи, морао си да имаш
пуно тог интернистичког знања
и ја сам пожелела да се бавим
интерном медицином. Међутим,
у то време, то је било заузето.
Једино слободно, била је
радиологија. Конкурисала сам и
добила радиологију. У то време,
специјализација је трајала три
године, сада је четири.
Путовала сам сваки дан да не
бих остављала своју децу, да бих
их пољубила свако вече за лаку
ноћ. Било је тешко и напорно,
али, издржи се кад човек има
подстицај, кад има неког ко га
бодри, подржава, онда све живо
издржиш у животу.

Од те 1990. године, када сам
добила специјализацију, радила
сам скоро 30 година у рендгену,
до пре 4 године. Имала сам среће
што сам имала једну добру екипу,
јер је јако важно са ким човек
ради. Кад сам почела да радим од
колега су ту били др Ромулус Кета,
који је тада био директор Болнице,
др Силвија Мартон, која је „вукла“
цео рендген на својим леђима.

Моја прва искуства, учења, знања,
била су везана за њу. Стално сам
била уз др Силвију, да све видим,
да ми нешто не промакне, како
ово, зашто оно? Јер, др Кета је био
директор и тада је ретко долазио
у службу да нешто ради због
директорских обавеза. У то време
је радио и др Карађа, колико је
могао, сходно свом здравственом
стању.
Нешто
пре
мене,
специјализацију је завршавала
др Биљана Половина и када сам
ја стигла, нас три - три жене, три
мајке, радиле смо и имале смо
дивну сарадњу. Договарале смо
се ко ће кад кога да „покрије“, ко
ће да „улети“, тад се није мерило
ко је колико прегледа урадио, ко
више, ко мање. Нас три смо све
делиле и проблеме на послу, и у
кући, у животу, све, и то је велика

срећа и задовољство. Касније нам
се придружио др Горан Вешовић,
дошао је да ради са нама после
специјализације.
С друге стране, техничари
су били пожртвовани, вредни,
радили су фантастично. Главни
техничар је био Риста Илић, прави
господин у свом послу, од кога сам
много научила о тим техничким
условима снимања. Јер, једно су
дијагнозе, то је посао доктора, али
мораш да знаш и како се нешто
ради, на који начин ћеш доћи
до тога што желиш да покажеш.
Радили су Риста, Миша, Мирољуб
Радмановац, који је после постао
главни техничар, који је био
као метак - радио је брзином
светлости. Њих тројица су радили
и није било да неко нешто не може
да уради. Онда су се смењивале
генерације, дошли су млади, који
сад раде, и морам да признам да
сам имала са свима добру сарадњу
и мени је то велика срећа што сам
имала тако предиван колектив.
Трудили
сте
се
да
осавремените опрему за рад, а
Ви сте заслужни што вршачка
болница и данас има мамограф.
Како је то било?
-Све је то било у интересу
наших пацијената. Кад би се неки
апарат покварио, било је јако
тешко поправити га, а не дај Боже,
купити нови. Та 2005. година била
је, стицајем животних околности,
пресудна за мене, па сам схватила
колико је тај мамограф, који
Болница није имала, важан за
жене, за обичне људе. Нешто је у
мени рекло да морам да идем, да
се ангажујем да се обезбеде паре
за набавку мамографа. Том неком
акцијом, која се спроводила и где
сам ја морала да повучем дебљи
крај, обезбеђено је 40.000 евра,
купљен је мамограф, 2006. Тај

исти мамограф ради и дан данас у
нашој болници. Лекар сам и немам
везе са формално - правним
стварима, па сам морала да се
информишем како све то да се
спроведе, да се купи тај мамограф,
донесе, да се не догоди да се из
моје најбоље намере да се нешто
купи и да стигне, да испадне да сам
ја ту нешто незаконито урадила.
Сећам се како се шокирао један
господин који је био спреман да
нам понуди некe боље услове за
куповину, када је чуо да на рачуну
немамо ниједан динар. Рекла
сам му да ће бити пара, као што
је на крају и било. Помогли су нам
наш Хемофарм, који је увек био
један од главних донатора, затим
господин Родољуб Драшковић са,
такође, великом сумом, где нам

целина и почетком 2007. године
почео је да ради мамограф.
Задовољна сам, ја сам то морала
да урадим, срећна сам због жена
којима то, нажалост, све више и
више треба.
Био је ту једно време и скенер.
Добили смо га из донације. Радио
је око 5 година и то му је отприлике
и био радни век. Сад га више
немамо, али има га Психијатријска
болница.
Део радног века провели сте
и у образовању. Када и где сте
радили као професор?
-Те 2000. године требало је
да се у Вршцу отвори истурено
одељење Медицинске школе
са Звездаре. Тадашњи директор
Златибор Мицић, наш бивши
професор, тражио је некога ко ће

је помогла секретарица Ранка из
Свислајона кад год је требало да
се иде, јер ја сам ишла лично од
фирме до фирме и тражила новац.
На крају је остао један исто велики
износ и то је дала Општина Вршац,
председник је био Јовица Заркула.
Тако се заокружила финансијска

да крене, јер су остварили услове
за по једно одељење фармацеута и
медицинара, али нема предавача,
а у првој години се креће са
анатомијом и физиологијом. У
неком склопу околности десило
се да сам ја наишла и да ми је то
буквално наметнуто. Нисам могла
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да одбијем нашег професора
Мицића, јер је он један изузетан
човек. Тако сам ја ушла у школу
да бих тамо радила 10 година.
Морам да кажем да ми је то био
један од најлепших делова мога
живота. Ући у школу, у учионицу
са дневником, у одељење са 35
здраве, лепе, паметне, веселе
деце, после свих пацијената,
тужних ситуација, болесних
људи - то је нешто предивно.
Било је то за мене као пуњач,
као кад прикључиш мобилни
па се напуни. Кад после рада у
болници, туге, болести, уђеш у
одељење са том здравом, правом
децом, то је било феноменално!
После ми је директор школе
Вељко Стојановић понудио и
разредно старешинство. У животу
нисам ни помислила да будем
разредни старешина! На крају сам
прихватила и добила 35 дивне
деце које сам водила, у почетку
са страхом, јер је то велика
одговорност. То су била деца из
различитих породица, са разних
страна, како ћеш све то уклопити,
водити и извести на пут. Мој
основи принцип био је да се према
њима понашам као према својој
деци, што не дам својој деци, нећу
дати ни мојим ђацима. Имали смо
диван однос, био је то заиста леп
период. Морам да кажем да нисам
била од оних сјајних и бајних
професора којима су могли да
се попну на главу, напротив. Али,
знали су да је критеријум увек био
једнак према свима, није постојао
изузетак међу 35 ђака. Они су то
поштовали. Имала сам ученицу
коју страшно волим, и данас смо на

вези, која је сваке године добијала
укор разредног старешине - мој
укор. А, кад је питате кога највише
воли, одговарала је:“Разредну!“.
Знала је да је била кажњена јер је
погрешила. Мој задатак је био да
их све доведем до матуре, како

год било тешко, а било је ситуација
када си морао да се бориш за
неког да не остане да понавља.
Срећна сам јер су многи од њих
наставили даље школовање, неки
су завршили медицину, имам
3 докторке из свог одељења.
Неки су можда сматрали да сам
превише амбициозан разредни
старешина, али ја сам знала да је
то у интересу те деце, не мом, јер
мени дипломе не требају, имам
довољно својих. Трудила сам се
знају да морају да иду напред, да
се не задовоље само оним што
тренутно имају. Срећна сам јер их

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

видим како данас раде по разним
одељењима и добра су деца. Били
су и остали такви.
Били сте активни у Удружењу
„Живети као некад“. Какво је то
удружење?
-То је удружење жена које
су оболеле и оперисане од
карцинома дојке где сам се ја у
то време прикључила из људских
разлога, јер ми је било жао да оне
саме лутају које куда, да нешто
траже. Било је једноставније када
имају неког доктора у удружењу
да их посаветује, усмерава. Морам
да кажем да је у том удружењу
врло активна била др Биљана
Јеличић, а удружење је водила,
верујем да га и сад води Љиљана
Попценић.
Организовали
смо разне акције едукације,
емисије на телевизији, причали
смо стално о томе, доводили
стручњаке. Трудили смо се да
говоримо о карциному дојке, али
не само причати о некој болести
када је месец борбе против ње,
већ константно, стално. Не само

кад то неком треба, када је неки
светски дан или месец борбе
против те болести. То ме је мало
разочарало, тад сам се и повукла.
Када сте отишли у пензију?
-У пензији сам од 1. јануара
2015. године. Отишла сам из
здравствених разлога. Када је већ
било тешко за мене да се сналазим
и да вучем неку дозу посла коју
нисам више могла, повукла сам се
и отишла у пензију.
Како
памтите
своје
детињство?
-Рођена сам у радничкој
породици. Отац Душан Татић и
мајка Љубица Татић имају нас
две ћерке. Моја старија сестра
је Гордана, која је исто завршила
Медицински факултет, доктор
анестезиолог. Сад се презива
Гашпар, ради у вршачкој болници.
Ја сам млађа ћерка, сада Ненадов.
Родитељи су нас мукотрпно
школовали и од нас стварали
то што смо ми после и постале
у животу - обе лекари, доктори.
Једанаеста је година како нам је
отац умро, али за нас је он увек
ту, са нама, јер је борба, коју су
он и мама водили за нас две да
нас ишколују, таква да смо им

ВРШАЧКА КУЛА

немерљиво захвалне. Није било
лако школовати два детета у
Београду са радничком платом!
Био је то невероватан подвиг! Ја
сам и тати и мами много захвална
што су то успели да ураде.
Моја сестра Гоца је за мене
увек била и остала центар света.
Моја једна једина сестра коју
волим највише на свету!
Детињство ми је било босоного,
као и свих генерација тог времена.
Али, били смо срећни, задовољни,
нисмо знали за боље и било нам
је лепо. Лепше него сад буљити у
лаптоп, мобилни, ми смо живели
срећније и задовољније. Баба и
деда су нам живели у Славонији,
тамо смо проводили доста
времена, на селу, босоноги, читав
је свет био наш.
Када сте Ви основали
породицу?
-Било је то 1984. Кад се
најмање надаш наиђеш на особу

која те обори с ногу. Сви су ме
завитлавали да сам се заљубила
као да сам тинејџерка. Мој
супруг је Љубиша Ненадов који
је један велики човек, под број
један, са којим ћу прославити 35
година живота у марту. Љубиша
је машински инжењер, и он је од
скора у пензији. Увек ми је био
велика подршка за све периоде
када је било и тешко, када сам
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сваки дан путовала за Београд
на специјализацију, мала деца,
обавезе у кући... кад сам мислила
да више не могу, Љубиша је увек
био ту да ме подржи, да каже:
“Можеш, ти си храбра, ти си јака!“
За све што сам радила, што сам
постигла морам да кажем да ми
је мој супруг био основна, главна
подршка.
-Љубиша и ја имамо две ћерке:
старију Ану и млађу Милену. Ана је
завршила Машински факултет, она
је татин наследник - татин клон,
како ја волим да кажем. Ана живи
у Београду. Драган и она имају две
девојчице. Ја сам постала бака и
то је највеће богатство које сада
имам - једну унучицу Сару, која
има 2 године, и другу, малу Нађу
која има 7 месеци.
Млађа ћерка Милена би
требало да дипломира у току
ове године на физичкој хемији.
Ћерке су ми добре, дивне, мама
као свака мама, увек хвали своју
децу. У међувремену сам добила
још двоје деце. Имам два дивна
момка, мушки део породице, увек
кажем да немам зетове, ја имам
још два детета. Јер, за мене су они
као синови. Сви се лепо слажемо,
имамо одличне релације и срећна
сам што су сви паметни, вредни,
штедљиви, нормални и добри
људи.
Задовољна сам. Увек сам
говорила, учила сам и своје
ђаке, да је у животу јако важно
да радиш посао који волиш и да
живиш са особом коју волиш. Јер,
страшно је ако идеш на посао
који не волиш, па ти је сваки дан
мучнина кад крећеш. А, још је
страшније кад се враћаш кући,
а тамо те чека неко ко ће да те
нервира. Имала сам срећу да сам
волела свој посао, а с друге стране
је дивна моја породица која је, по
мени, основ свега. Једина права
вредност за мене је породица!
Кад дођеш кући, кад те чека неко
ко ће да те пита како си, да ли ти
је добро, треба ли ти нешто? Деца
која се око тебе скупе, насмејана,
која ће бринути о теби. Мислим
да је најважније имати здраву и
срећну породицу!
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
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ПРОНАЛАСЦИ

САУНЕ МАЈА И АСТЕКА

Далеко од снегова Русије и северне
Европе, где су се Скити, викинзи и
остали збијали једни уз друге током
термалног третмана, становници
Средње Америке су независно открили
сауну. Кад су конкистадори стигли,
утврдили су да су парна купатила
изузетно популарна разонода Астека у
Мексику и Маја на полуострву Јукатан.
Астеци су своја парна купатила звали
temazcalli и често су их користили као
терапију против грознице, грчева,
реуматских болова, постнаталних
стања и последица отровних уједа.
Као и у Старом свету и ту су се често
користиле лековите траве или траве
за јачање.
Захваљујући извештајима раних
путника као и преосталим temazcalli
у Мексику, археолози су били у
могућности да идентификују план
древне
средњоамеричке
сауне.
Откопани примерци су обично
били у кућама, са клупама за купаче
и одводима за воду. Сама сауна је
била мала камена просторија где је
најуочљивија била посуда са ватром
спуштена испод пода или уграђена
у један од спољних зидова. Метод
грејања је био скоро исти као у Старом
свету: ватра се палила, а вода се
сипала директно на угаљ или камене
плоче које су формирале слој између
посуде са ватром и просторије.
Овакве сауне су правили Толтеци у
Мексику чије је царство (10–12. век пре
нове ере) претходило астечком. Оно
се протезало до полуострва Јукатан
на југу Мексика где се њихова култура
стопила са културом домородаца
Маја. Изгледа да су Толтеци ту научили
како се праве сауне. На Јукатану су
откривене десетине сауна Маја. Само
на једном налазишту Пиједрас Неграс

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
5. Корени, Добрица Ћосић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Аги и Ема, Игор Коларов

има их осам, и то из касног класичног
периода Маја (600–900. нове ере).
Приче раних путника сумирао је
1780. шпански језуитски историчар
Франсиско Хавијер Клавихеро који
је припремио детаљан извештај
о мексичким парним купатилима,
традиције која се врло мало
променила у више од хиљаду година:
„Temazcalli су толико уобичајени
да их има много у сваком месту у
коме живе Индијанци. Кад неко оде
да се купа, прво постави простирку
у temazcalli, бокал са водом и букет
лековитих трава или лишће кукуруза.
Онда упали ватру у пећи која гори док
камење не буде врело. Затим човек
који жели да се окупа уђе, углавном,
наг и у пратњи неког од укућана

ОТКРИЋЕ ЗАБРИНУЛО НАУЧНИКЕ

НА АНТАРКТИКУ
ОТКРИВЕНА РУПА
ВЕЛИКА ДВЕ
ТРЕЋИНЕ МЕНХЕТНА
На антарктичком глечеру недавно је
откривена огромна шупљина, величине
две трећине њујоршког Менхетна, која
се шири великом брзином, а та појава
забринула је научнике, преноси Танјуг.
Огромна рупа дубока близу 300
метара откривена је на западном делу
Антарктика, саопштено је из лабараторије
Насе, а како су оценили научници, укупна
величина тог глечера одговара величини
Флориде, преноси Си-Ен-Ен.
„Величина и ширење новооткривене
рупе напросто су нас изненадили.
Шупљина је некада била испуњена с
14 милијарди тона леда, а већина овог
леда се отопила у протекле три године”,
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саопштили су стручњаци Насе.
Истраживачи се надају да ће
посматрањем доњег дела глечера моћи
да израчунају колико брзо ће се глобални
ниво мора повећати као одговор на
климатске промене, а у самом процесу
истраживања тим је користио ваздушне
и сателитске радаре за откривање
шупљине.
„Годинама смо сумњали да глечер
није био чврсто везан за тло испод себе.
Захваљујући новој генерацији сателита,
коначно можемо да видимо детаље”,
рекао је један од аутора студије Ерик
Ригнот.

Извор: Политика

зато што је такав ред или зато што
је инвалид. Чим уђе, затвори улаз,
али остави отвор за ваздух на врху
мало отворен, да би излазио дим
који је могао да прође кроз пукотине
у камену; кад дим изађе, затвара
отвор за ваздух. Онда баци воду на
врело камење и одмах се дигне густа
пара све до таванице temazcalli. Док
болестан човек лежи на простирци,
пратилац наводи пару на њега и
нежно га удара, нарочито по болесном
делу тела, лековитим травама које
су пре тога биле потопљене у води у
бокалу. Болесник одмах почне лагано
и обилно да се зноји што се појачава
или смањује, већ према томе колико
то ситуација захтева”.
Извор: Политика

АКВАРИСТИКА
Акваристика, односно гајење,
неговање и подизање рибица и
водених биљака познато је већ
вековима. За претече данашње
акваристике сматрају се Кинези
и Јапанци. Они су први створили
природне услове у акваријуму, а
украсне рибице у вртним базенима
и мањим вештачким језерима
постале су важан део уређеног
простора око куће у том делу света.
Акваристика је хоби у сталном
успону који може донети уживање
у новом микросвету који сами
креирамо и одржавамо. Акваријум
са рибицама може постати и
занимљив естетски украс у дому.
Акваристе углавном интересују
тропске рибице које имају знатно
краћи животни век него„економски
занимљивије” и познатије рибице.
Златне рибице су једна од првих
доместифицираних риба које
су и данас популарне међу
акваристима. Трихогастери спадају
у групу грациозних пливача који су
јединствени по боји и шари.
Риба наранџасте боје, пореклом
из Кине, једна је од најтраженијих
акваријумских рибица. Гаји се
у рибњацима, али и као кућни
љубимац у акваријуму. Љубитељи
рибица могу да се похвале да у
својој кући гаје златну рибицу
која додуше не испуњава жеље,
али чини пријатнијим простор у
коме се налази акваријум са овом
савршеном рибицом.
У природи нарасте и до 30
центиметара, а у добрим условима
може да живи до 45 година. У
акваријуму живи краће и нарасте
до 15 центиметара. Већину времена

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
5. Откачена школа, Група аутора

НЕЧУЈНИ

КУЋНИ
ЉУБИМЦИ

проводи на дну акваријума, а на
површину долази да се храни
биљном и животињском храном.
Златне рибице се препоручују
почетницима, јер нису много
захтевне за држање. Потребно
им је пуно кисеоника, а што се
температуре воде тиче, она би
требало да буде између 18 и 20
степени.
Врло су мирољубиве и
друштвене, па би најбоље било
имати више ових рибица у једном
акваријуму. Могу се држати и
са другим рибицама – али не са
тропском врстама риба. Пожељно
је да са њима буде и нека врста која
се храни на дну акваријума како би
се одржала чистоћа.
При правилној и разноврсној
исхрани мресте се по неколико
пута годишње. У акваријумским
условима веома лако и успешно
се мрести, за шта је потребно
одабрати рибљи пар дужине седам,
осам центиметара, не млађих од
осам месеци.
Женка у једном мресту
избацује од 2.000 до 3.000 јајашца.
Родитељи ће појести своју икру
и млађ уколико се не издвоје из
акваријума након мреста. Након
два до три дана, из икре ће се

излећи млађ која почиње да личи
на одрасле рибе након седам дана.
Златну боју и све остале
карактеристике поједине врсте
одрасле рибе добијају након
годину дана. Млади су сиве боје,
а временом постају наранџасти.
Данас има више врста златних
рибица које се разликују по боји,
облику и дужини пераја. Оба пола
су углавном исте боје.
Гајење рибица као кућних
љубимаца је не само одговорност
и обавеза, већ може доносити
и велико лично задовољство.
Њихово
присуство
смањује
напетост и уноси мир и спокој у
атмосферу дома. Акваријум са
рибицама је идеалан посебно за
оне који нису никада имали кућног
љубимца.
Фенг шуи, древна кинеска
вештина, препоручује да се
акваријум са златним рибицама
држи у дневној соби јер ствара
опуштену и смирујућу атмосферу.
Реч риба на кинеском језику значи
вишак, сувишак, додатак, па отуда и
веровање да акваријум са златним
рибицама може побољшати
финансије.

Извор: Политика
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ВРШАЧКА КУЛА

ВРШАЧКА АФИРМАЦИЈА УМЕТНИКА „АРС“ ОБЕЛЕЖИЛА ДРУГУ ГОДИШЊИЦУ

ПРОМОЦИЈА И ПЕРФОРМАНС ЗА РОЂЕНДАН

-Спој радости: „С унутрашње стране корица/Антонела Леа Мик“ и 730 дана Вршачке Афирмације Уметника „АРС“ - Представљена едиција „Првокњижје“ у
оквиру које је објављена збирка стихова „Кутија неправилног облика“ младе ауторке Антонеле Мик - Приређен перформанс „С унутрашње стране корица“ Другог дана, другог месеца
у години, Вршачка Афирмација
Уметника „АРС“ је прославила
другу годину свог активног
деловања, уз дивне пријатеље и
сараднике.
Рођендан
је
започет
промоцијом нове ВАУ „АРС“-ове
едиције „Првокњижје“, у оквиру
које је објављена збирка стихова
младе ауторке Антонеле Мик
под називом „Кутија неправилног
облика“ и то перформансом „С
унутрашње стране корица“.
Наиме, реч је о ауторки која је,
као врло млада, закорачила у свет
песништва да би са свега шеснаест
година припремила своју прву
збирку за штампарску пресу и
широки поглед читалачке публике.
Поред писања, уметнички изрази
су јој још и фотографија и графички
дизајн. И заиста, када упловите у
њену поезију уверићете се да је
то поетски фото албум саткан од
речи, које дубином свог смисла
и ширином свежег, модерног,

фигуративног језика просто
изненађују. Осврт на ову књигу,
која обећава, а која интуитивно
у себи носи ехо Попине поетике,
урадила је Николина Нина Бабић,

која је уједно креирала програм
за њену презентацију. Уредник је
Верица Преда ПреВера, на челу
поносног издавача, а технички
уредник Дуња Шашић.

и духом Верица Преда ПреВера.
Они су били распоређени
у ограђеном простору, чија
скученост асоцира на кутију, из
два нивоа, из ког су наизменично

„АРС“ прославио други рођендан
Перформанс
је започет
кратким
поетским
видео
филмом чији су кретаори били
Антонела Мик, Миодраг Јовичић
и Николина Нина Бабић, где
је презентована песма-поента
„Кутија“. Учесници кратког, али,
према речима присутних, више
него ефектног перформанса била
је и младост ВАУ „АРС“-а. Дакле,
поред ауторке Антонеле Мик,
нарочит печат перформансу дали
су и Здравко Шумић, Миодраг
Јовићић, Зорана Томић, Марица
Ћосић, Дуња Радовановић, Ангела
Тот, Јасна Крсмановић, Николина
и младолика стасом, интелектом

Рођендански перформанс

говорили песме, и то тако да су
најпре светлосним ефектима
међусобно „прослеђивали“ светло
батеријске лампе као светло
смисла, да би звучним ефектима
(говорењем у глас, шапутањима,
пуцкетањем прстију, трљањем
длана о длан, тапшањем колена
и звецкањем макаронима у
тегли као речима окупљеним у
картонским зидовима корица)
појачали ове чулне елементе
које Антонелина поетика садржи
у себи. Песме су биле казиване
и путем дуетског рецитала,
подражаване
гестикулацијом
и покретима, а планским

иступањима
из
програма
одржаван је висок ниво пажње
код присутних. Перформанс је
посебно зачињен књижевним
ћаскањем између ауторке и њеног
рецезента, током ког је публика
могла да се упозна са свим
важним спољњим и унутрашњим
чиниоцима њеног стварања, као
што су, на пример, одрастање
поред оца књижевника, сањање
прекретничког сна који јој је
осветлио писање као њену
властиту сврху, љубав према
фотографији и видео продукцији
које ће у будућност повезивати
са поезијом и публиковати путем
популарних електронских медија.
И након што се програм
званично завршио, публика је
остајала замрзнута на столицама
у ишчекивању наставка.
По
ко зна који пут је ВАУ „АРС“
потврдио да су његове књижевне
вечери веома посећене и да се
продужетак уметничког програма
тражи на бис. Након његовог
завршетка и потписивања књиге,
гости и пријатељи удружења који
су дошли из Панчева, Београда
(Обреновца,
Младеновца),
Малог Црнића, Беле Цркве,
Владимировца...
делили
су
радост друге године постојања
ове уметничке породице, за
коју је наша драга пријатељица
Данијела Миланова Божичковић
Радуловић,
директорка
Библиотеке „Србољуб Митић“ из
Малог Црнића и списатељица,
рекла да је јединствена у Србији
по снази свог деловања и израза.
Николина Нина Бабић

ФИНТЕЛ ЕНЕРГИЈА НАЈАВЉУЈЕ НОВИ ПРОЈЕКАТ

ГРАДЊА НАЈВЕЋЕГ ВЕТРОПАРКА У СРБИЈИ И ЕВРОПИ
Одбор директора Компаније
Финтел Енергија А.Д. донео је
одлуку о покретању амбициозних
пројеката
изградње
нових
ветропаркова, међу којима се
налази и пројекат развоја највећег
ветропарка
на европском
континенту. Генерални директор
компаније Финтел Енергија
Тициано Ђованети најавио је да
ће овим пројектима Србија бити
међу најбржим земљама које ће се
укључити у енергетску транзицију
са фосилних горива до чисте
енергије.
-Компанија Финтел Енергија
А.Д. је основала нове СПВијеве за развој нових пројеката
изградње ветроелектрана: Липар
д.о.о. (10 МW), Липар 2 д.о.о (10
МW) и Маестрал Ринг д.о.о. (572
МW). Пројекат Маестрал Ринг
ће бити највећа ветроелектрана
која се гради на копну на целом
европском континенту, рекао је
генерални директор Ђованети.
Он је нагласио да ће нови
пројекти бити у 100 одсто
власништву Компаније Финтел
Енергија, као и да ће се налазити у
региону Војводине.
-Кораком који смо данас
направили, Компанија ће успети

Тициано Ђованети, генерални директор Компаније Финтел Енергија
да повећа укупну инсталисану
снагу ветроелектрана које развија
са 352 МW на 944 МW, чиме би се
Финтел Енергија позиционирала

у сам врх европских компанија
за развој пројеката изградње
ветроелектрана”,
навео
је
Ђованети.

Одбор директора Компаније
Финтел Енергија А.Д. састао се по
први пут након успешног изласка
ове компаније на Београдску

берзу у новембру прошле
године. Акције компаније Финтел
Енергија а.д. укључене су на
Праим Листинг Београдске берзе,
најквалитетнији сегмент домаћег
тржишта капитала. Излазак на
Берзу уследио је након процеса
иницијалне јавне понуде акција
Компаније Финтел Енергија.
Финтел Енергија А.Д. је пионир
у
производњи
електричне
енергије из обновљивих извора
на Балкану, где послује већ читаву
деценију и представља једног
од најзначајнијег инвеститора
из ове области у Србији. У овом
периоду изградила је и пустила у
рад прва 2 ветропарка у Србији и
приводи крају изградњу трећег
ветропарка (Кошава фаза 1).
Финтел Енергија тренутно
ради на изградњи друге фазе
пројекта Кошава
која ће
представљати
проширење
постојеће ветроелектране Кошава
снаге 69 МW. Друга фаза Кошаве
састојаће се од додатних 52 МW
инсталисане снаге и финансираће
се кроз удруживање локалних и
међународних кредитора.

Ј.Е.
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Средишњи део Триптихона берба је један скоро медитерански
призор у предвечерје дугог дана
бербе. Берачи још нису клонули,
раде снажно, радосно самосвесни
сопствене привилегије и задатка, а
тек што су почели да беру грожђе у
подножју, а прави изазов их тек чека
на голим падинама које су почеле да
се злате.
Погледајте како је црквица
близу, чини се до ње води исти пут
степениште као данас, али не шетаче
већ раднике винограда.
Кула стоји као стражар на
каменитом брду где се вади сласт из
голог камена.
У првом плану девојка набреекла
као и сами гроздови, лако без напора
у ставу контрапоста позира, носи на

глави кацу пуну грожђа као да то није
ништа, посматра чекајући на ред кад
ће берачице код кола изручити своје
зрно. Лагано без журбе попут неке
античке богиње, иза брдо и свод,
изнад њега грациозна са осмехом а
радила је цео боговетни дан.
Пола века касније, на сликама
соцреализма које су величале рад,
сликани су људи који раде напорно,
с муком, одлучношћу, али по некој
команди. Пре тога сликани су
призори рада као и призори патње
из пакла грешника вечно осуђених
да раде, проклети од газда.
Пред нама је на овом платну
испричана прича како се креће
грожђе, где се прво носи, па
пребацује из мањих у веће каце па
онда у велику бурад на точковима,

које вуку спремни ухрањени коњи. На
десном делу платна девојка виче, смеје
се показујући џиновски грозд као
да плива кроз чокоте носећи трофеј,
испуњавајући платно својом срећом,
и пред нама нису више неми људи,
мрави, радници већ неки полубогови
који су узорали, засејали и неговали
падине брега, осунчане, између којих
је била понека виноградарска кућа
или вила. И јесу били посебни ти људи.
Од камена су одвојили, отели, десет
хиљада хектара винограда подбочили
их зидовима, оградили каналима и
путевима да их што безбедније греје
сунце и што боље хлади ветар чистећи
плућа лозе боље од свих данашњих
хемикалија.
Томислав Сухецки

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „МОМЕНТИ“

ПОРТРЕТИ ФИЛИПА ДАЋЕВЦА
Самостална
изложба
Вршчанина Филипа Даћевца
под
називом „Моменти“
отворена је прошлог петка у
великој галерији Културног
центра Вршац.
Изложено је више од 50
радова насталих од 2015. до
2019. године, који припадају
различитим
циклусима,
рађени
су
различитим
стиловима и техникама, а
према Даћевчевим речима,
повезује их то што је реч
о портретима и што сви
припадају „ауторовим личним
моментима“.
- Неко слика зато што му

је то професија, а неко слика
зато што га је сликарство
обележило потребом да
слика. Неко престане да
слика кад ништа не продаје,
кад не излаже, када му је
то тешко, бесмислено и
скупо, а неко, упркос свему,
преиспитује то што ради,
копа по цртежима поново и
поново, у ствари испитујући
себе, покушавајући да докучи,
шта је то што уметничку слику
чини уметничким делом. Ове
реченице описују ликовну
акцију аутора ове изложбе,
Филипа, и његову потребу да
буде присутан на сцени, да се

изложи суду јавности, да се
мења, да иде даље. Сигурно
ће у овим временима, када
многи академски сликари
престају да сликају, он и даље
радити чак и када нико не
тражи то од њега. То је његов
нагон за стваралаштвом и
његов креативни идентитет.
Увек ће сликати – рекао је
сликар Томислав Сухецки
отварајући изложбу.
Изложба у Културном
центру четврта је самостална
изложба младог, самоуког
уметника,
апсолвента
Учитељског
факултета
у
Вршцу.
Филип
Даћевац

Филип Даћевац, Давор Стојковић, директор Културног
центра и Томислав Сухецки на отварању изложбе
је излагао на двадесетак
групних,
самосталних
и
интернационалних изложби
у Вршцу, Београду, Тузли,

Панчеву, Зрењанину, Горњем
Милановцу
и
Сремској
Митровици.
Т.С.

ПЕТ ГОДИНА „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“

УДРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗОВАЛО
200 ДОГАЂАЈА
Следећег четвртка, 14. фебруара од 19
часова у „Салону код Порте“ (Змај Јовина
16, Вршац) Удружење „Тачка сусретања“
приређује прославу петогодишњице
постојања и рада уз представљање
каталога који обухвата близу две стотине
догађаја које је Удружење уприличило
од свог оснивања.
Дан касније, у петак, 15. фебруара од
19 часова „Тачка сусретања“ приређује
традиционално предавање о љубави
дан после Светог Трифуна. Сузана Куља,
психолог, трансакциони саветник, лајф
коуч, реики мајстор и флоритерапеут

одржаће предавање које овога пута носи
назив „Све боје љубави“.
„Партнерску љубав често
романтизујемо посматрајући је кроз
ружичасте наочаре и запостављајући
неке њене врло важне аспекте као што
су љубомора, посесивност и страх од
напуштања. На предавању „Све боје
љубави“ бавићемо се различитим
аспектима љубавног односа и
непријатним емоцијама које се врло
често јављају у партнерским односима“,
поручује предавачица Сузана Куља.

Т.С.

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

VIN
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Прошлог петка у великој галерији Културног
центра Вршац отворена је изложба Филипа
Даћевца под називом „Моменти“. Изложено је
педесетак портрета у различитим форматима
и техникама, а изложбу су отворили директор
Културног центра Давор Стојковић и сликар
Томислав Сухецки. Представљамо вам неке од
радова који се могу видети у галерији КЦ-а до
10. фебруара.
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Сто година Привредне коморе Војводине (3)

Привредна комора Војводине – поверење које траје

Годишња награда Привредне коморе
Војводине, која од ове године носи име
по КостиМиросављевићу, дугогодишњем
председнику Трговачко-занатске коморе у
Новом Саду из које се развила данашња ПКВ,
а која се додељује по 56. пут, установљена
је убрзо након оснивања Покрајинске
привредне коморе (1962), која је касније
преименована је у ПКВ. Овом наградом се
истичу појединци и привредна друштва, који
својим радом и изузетним резултатимастичу
право да буду добитници и носиоци овог
традиционалног признања ПКВ. На дан
обележавања сто година постојања и рада
ПКВ, у петак 1. фебруара 2019. године
најуспешнијим привредницима у 2018.
години биће додељена Годишња награда
ПКВ „Коста Миросављевић“.
Уредбом о трговинским и угоститељским
коморама (из јуна 1952) донекле јепроширен
систем удруживања у коморе, али само
трговинских и угоститељскихрадњи, као и
пољопривредних добара и задруга. Уредба
је дозвољавала државним органима да
коморама поверавају обављање послова
из своје надлежности.Приликом израде
прописа о трговини и угоститељству,
државни органи су билиобавезни да
траже мишљење Коморе.Још значајније
промене у раду и организацији комора
уведене су Уредбом о удруживању
привредних организација из 1953. године,
према којој коморе и стручнаудружења,
а изузетно и заједница предузећа, као
што су Југословенске железнице и ПТТ,
представљају основни облик удруживања
привредних организација.На основу ове
уредбе, коморе су се оснивале у области
трговине, угоститељстваи занатства на
подручју среза, односно града.
Наредне године је уведен још један облик
удруживања привредних организација:
извозно-увозне заједнице предузећа за

заједничко
извођење
инвестиционих
радова у иностранству и за извоз производа
чланова ових заједница. То је представљало
заметке пословног удруживања.Следећи
корак у регулисању коморскепроблематике
представљао је Закон о удруживању у
привреди (децембар 1957).Овим Законом
отворен је процес удруживања привредних

је 1962. године Закон о образовању
јединствених привредних комора за
подручја аутономних јединица, којим
је отпочела наредна етапа у развитку
коморског система у Војводини после Другог
светског рата, па је, самим тим, известан
његов изузетан значај.У првом члану
Закона истакнуто је да се коморе из области

субјеката на економској основи и одређени
су оквири пословног удруживања, што је
садржавао новиправни пропис из јуна 1960.
године: Закон о удруживању и пословној
сарадњиу привреди, којим је подстакнуто
још шире успостављање пословнесарадње
и посебно је истакнута потреба за
самосталнијим деловањем комора.
Народна скупштина НР Србије донела

привреде и Савезаземљорадничких задруга,
основаних за подручја аутономних јединица,
спајају уПокрајинску привредну комору са
седиштем у Новом Саду, односно у Обласну
привредну комору са седиштем у Приштини.
Покрајинска привредна комора у Новом Саду
настала је спајањем дотадашњихпривредних
комора:Пољопривредно-шумарске
коморе АП Војводине; Трговинске коморе

АПВ;Угоститељске коморе АПВ;Занатскокомуналне
коморе
АПВ;Савеза
земљорадничких задруга АПВ иСавеза
неземљорадничких задруга АПВ.
Нова етапа у развитку коморског система
у Војводини отпочела је 1974. године,
прерастањем
Покрајинске
привредне
коморе у Привредну комору Војводине.
Јединствен коморски систем Србије
успостављен је Законом о привредним
коморама из 2015. године. Закон је
предвидео да кровни носилац јединственог
коморског система будеПривредна комора
Србије. Закон о привредним коморама
дефинисао је и основне послове Привредне
коморе Србије, покрајинских привредних
комора, Привредне коморе Београда
и 16регионалних привредних комора.
Од првог јануара 2017. године на снагу
су ступили и преостали кључни чланови
Закона о привредним коморама, а суштина
успостављања јединственог коморског
система је заштита интереса привреде.
За нове правце деловања, ПКВ је добила
неопходну подршку Покрајинске владе,са
којом је у фебруару 2017. године потписан
Споразум о пословно-техничкој сарадњи,на
свечаности поводом Дана коморе и 98.
годишњице од успостављања покрајинске
коморске традиције. Уследила је и нова
организација ПКВ, која је предвиђала да
чланство Коморе будеорганизовано у три
основна удружења, у оквиру којих би биле
основане засебнегрупације по уже стручним
гранама, као облик непосредног повезивања
чланова Коморе у овим удружењима,
који би повећао могућност да чланови
удружењаискажу конкретне тешкоће са
којима се сусрећу у свом пословању.ПКВ
данас послује у оквиру три Удружења –
пољопривреде, индустрије и услуга, а укупно
броји 12 групација.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 064/89746-35
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. 060/1632-372
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. 069/86960-13
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,
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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
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. 061/29411-61.
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. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
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.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 063/379720.
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.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70
Вршац за двособан стан центар града да ми се
доплати. Тел. 060/150-32-42.
На продају два једнособна стана у центру од
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
Пословни простор у Вршцу, Улица 2. oктобра
56, удаљеност од центра града око 600м.
Укупна површина простора 2000м2, од тога
локал површине 170м2, магацински простор
240м2, остало је дворишни простор. Ширина
плаца до улице је 18 м, прилаз теретним возилима
обезбеђен. Tел: 063/243-373
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована
за
стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју доплату.
Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
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. 063/72-56205 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. 834975.
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. 013/836024 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. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска,
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25995.
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.064/183300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
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 гарсоњеру за становање, бесплатно,
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и
064/134-61-78.
Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а ради
становања и чувања. Ново изграђена, бесплатно.
Тел.063/482-418-064/134-6-78.
Двособан намештен стан за издавање у
центру града све је посебно без газде. Тел.
061/72-39-359 или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.

РАЗНО
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 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. 063/80125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без кабине и
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор,
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел.
063/320-019
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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. 063/733-9247.
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. 064/16858-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена 25 €.
Тел. 837-631 и 064/285-862.
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 југазаставу 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.
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. 064/19790-69.
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. 062/11759-55.
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. 064/288-0347, 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. 065/8837-420.
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. 064/50760-93.
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.
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. 064/18-44316.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
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. 065/3454-538.
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.
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. 064/91589-36 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. 064/2355-436.
Продајем бојлер„Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-2821
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. 060/843-5003.
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. 013/827367.
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. 065/65-52350.
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.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Вршим поправку плинских пећи, бојлера и
решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-418
и 013/861-419.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
На продају „Мазда626“ регистрована до маја
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на

плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и птице,
штендери за цвеће раних врста, жардињере,
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел.
064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући или
стану. Тел. 064/28-10-216.
Купујем шиваћу машину „Сингер“ или „Багат“
на ел. погон. Тел. 013/861-419 и 063/482-418.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Рено 19 шамад на продају регистрован до
11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна, 1991.
годиште, први власник. Тел. 063/482-418 и 861419.
Продајем Југо 45, 1989. годиште, регистрован
до 10. априла 2019. повољно, први власник. Тел.
064/128-60-44 .
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/2355-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558,
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм,
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
Продајем шпорет комбинован „Горење“
браон боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер
електрични „тики“ 5 л. високомонтажни мало
коришћен 20 €. Тел. 063/107-72-71.
На продају угаона гарнитура. Тел. 064/280-5881.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222
и 013/ 807-439.
Купујем професионалну фрулу „штимовану“.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Продајем две плинске пећи нове, две тучане
пећи нове, ТВ 55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач притиска нов,
сто и 6 столица. Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ 558 и
Рус 52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.
Лимарија за ауто Рено 19, 1400м³, 4 врата,
хауба и гепек црвене боје. Тел. 013/861-419 и
063/482-418.
Продајем Та пећ, скоро нова, мало
коришћена. Тел. 060/08-25-724.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке).
Тел. 062/80-10-585.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара,
погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/129-7323.
На продају шпорет (струја/ плин) вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, трофазни
електромотори, кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
На продају нисан примера 2.0 д. Год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена
296 дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437236
Продајем ципеларник и сто за компјутер. Тел.
065/807-02-44.
Продајем пола гробнице са плочом. Тел.
061/609-79-17
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно грејање,
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

11. фебруара навршава се 9 година од како нема наше драге и вољене
супруге, мајке и баке

АУРОРА ЖИВАНОВИЋ- ЛОЛА

Време пролази, сећање на Тебе живи. Твој лик чувамо у срцима и мислима.
Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 40, БРОЈ 998, 6. ФЕБРУАР 2015.

„ЛЕТЕЋА ТРУПА“ ЗА ЈУБИЛЕЈ
70 ГОДИНА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

У Народном позоришту „Стерија“ у току су последње припреме
за прославу 70. рођендана позоришта, који је 10. фебруара. За
обележавање овог значајног јубилеја припрема се премијера
представе „Летећа трупа“, у режији Николе Завишића. У питању је
савремена ансамбл представа, делимично заснована на Стеријиним,
а делимично на текстовима
Данице Николић и Николе Завишића, а из Позоришта наводе
да се, без обзира на до сада невиђен приступ, надају одобравању и
публике и критике.

ПЕТАК •8. фебруар 2019.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (159)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.

У представи играју Тања Гердец Мрђа као Муза, Стеријин ађутант,
Срђан Радивојевић као Стерија, Драган Џанкић као Василије Џомба,
Моника Болдовина- Бугле као Порумбица Инпулита, Мирчеа
Оморан као Порумбел Рахат, Тамара Тамчи Тоскић као Јорданка
Стојковић алиас Беатриће, Дојна Петровић као Драгиња Милошев,
Јована Андрејевић
као Милица Милошев, Иван Ђорђевић као Арсеније Протић,
Јована Божић као Катарина Новичић, Јелица Брестовац као Душица
Божић и Соња Радосављевић као Зора Илић.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 40, БРОЈ 998, 6. ФЕБРУАР 2015.

ВРШАЦ ЈЕ ГРАД ТЕКВОНДОА

Јована Атлагић заслужено је проглашена за најбољу кадеткињу,
али и за најбољег
спортисту града Вршца у 2014. години. Ова млада
теквондоисткиња одлична је ученица
седмог разреда Основне школе „Вук Караџић“, теквондо
тренира још од своје пете године, а већ неколико година поносна је
власница црног појаса. Добитница је бројних награда, међу којима
су најзначајније титула вицешампиона света за кадете, прво место
на Купу

Србије, прво место на Првенству Србије, друго место на Омега
купу, али и бројне друге.
- Нисам се надала, а осећај је феноменалан. Ово је најзначајнија
награда коју сам до сада
добила и волела бих да оправдам поверење које ми је указано
доделом овог признања. Посебан подстрек за мој даљи рад и
напредак представља и чињеница да сам награђена за најбољег
спортисту у конкуренцији много старијих спортиста. Сада је на мени
да оправдам ту титулу и постигнем још боље резултате.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Како је било понестало ситнога
новца, општа седница од 19. јула
закључила је, да изда варошке
упутнице (асигнате) од 20.000 фор,
поверивши да ово изведе једној
комисији под председништвом
сенатора Карла Гребера. Комисија је
поднела већ другог дана овај план:
1. да се ови асигнанти само у три
врсте направе, наиме по 3,6 и 10
новчића.
2. Комисија мишљаше, да би
боље било да се издаду упутнице за
30.000 фор. што неби више стајало,
а било би целисходно у случају
да се покупе из народа подерани
егземплари, и у случају веће
потребе
3. Да се ове ноте издаду у
величини оних асигната, што их
је пре кратког времена издала
варош Вела Црква у вредности
по 20 новчића, да буду израђене
на проливеној артији, и сваких
10.000 да буду штампани другом
бојом. Уз клаузулу “гарантује
начелник вароши” да се дода још
“депонованим улогом”; јер фонд
ових асигнаната може сачињавати
само укупност своте, која је постала
изменом упутница на општинској
благајни. На асигнатима ваљало би
да стоји општински печат. Штампање
имало би се обавити у присуству
једног поштеног грађанина, а плоча
задржала би се у својину вароши.
Овај предлог усвојен је уз
примедбу, да се као покушај
штампа 15.000 фор., од сваке врсте
по 5000 ф. 1). Како је мало пре
закључено, да се због самовољног
поступка жупанијских чиновника
према грађанству, поднесе жалба
жупанијској власти у Араду, па ако
ту не буде помоћи, влади. која се
међутим у Сегедин преместила, набавка горњих асигната, поверена
је депутацији, која је имала да
поднесе жалбу. Но дочим је иста
1)Општа седница од 19. јула
2)Исто од 2. августа
3) Исто
4)Исто од 8. августа

у првом правцу успешно делала,
добивши у Араду обећање скоре
помоћи од поджупана Мурањија,
други закључак није се могао
извести. Вођа депутације сенатор
Ђорђе Деметер јавио је наиме,
да се упутнице не могу штампати
у Сегедину, јер је тамо била само
једна литографија, која је за владу
тако много радила, да није имала
времена за друге послове 2).

30. јула изјавио је општини
надслога Њеки, да ће администратор
бискупије Игњат Вуја у Вршцу
да пренесе своје седиште3). 4.
августа пак објављена је сабором у
Сегедину изречена равноправност
и еманципација Јевреја, што је
становништво радосно прихватило
4).
Међутим примицао се крај
велике драме година 1848-1849.
10. августа стиже вест о ближењу
царских трупа према вароши.
Услед овога изаслала је општа
седница од 11. августа - да се неби
одоцнило са депутацијама - све по
два грађанина како према Панчеву,
тако и према Тамишграду, наложив
им да неотложно известе општину о

доласку трупа 5).
12. августа побегли су камерални
и жупанијски чиновници; кључеве
камералне соларе и жупанијског
магазина за натуралије предали
су градоначелнику. У исти мах
општинско
представништво
предузело је строге мере ради
очувања реда и јавне сигурности 6).
Други дан чуло се, да је
Тамишград ослобођен и пролазак
слободан. Сада се одмах закључи
одаслати у Тамишград депутација,
која ће да изјави, да се општина
подвргава заповести царске владе.
Вођа депутације био је ислужени
поджупан А.Сабо, а чланови јој
беху: градоначелник Вац, сенатор
Деметер и Фр. Михајловић стар., и
грађани Марко Мариновић и Коста
Обрадовић. 7).
Депутација је у Тамишграду
врло милостиво примљена била,
на чему хвала буди вештом говору
вође јој. Њој је предао војни кружни
командант ђенералмајор Вернхард
заштитно писмо за варош Вршац 8).
Са депутацијом дошао је и
први заступник нове влладе.
Беше то Ђорђе Емануел, који је
17. августа саопштио општини, да
је наименован за окружног солгу
и да је отпочео своје чиновање.
Депутација од чланова мађистрата
и од грађана одмах му је учинила
подворење и изјавила, да општина
ишчекује његове наредбе.
Прва наредба новога солге
тицала се мађарских банака, а друга
оправдања мађистрата. Односно
мађарских банака обнародовано
је 18. августа (услед наредбе од 17,
августа), да их свако за 48 сахата
преда одбору у општинско кући, од
градоначелника наименованом, а
ко то не учини, казниће се по ратном
закону. Скупљене банке послате су
тада војној команди у Тамишград.

5) Општа седница од 11. августа
6)Исто од 12. августа
7)Исто од 13. августа
8)Исто од 17. августа
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КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 19. КОЛО
Борац - Војводина 		
Младост - Металац		
Спартак - Динамик		
Златибор - Нови Пазар
Слобода - Беовук 72		
Тамиш - Дунав		
Вршац - ОКК Београд
1.Борац 		
2.Дyнамиц
3.Нови Пазар
4.Београд
5.Слобода
6.Тамиш 		
7.Златибор
8.Младост
9.Војводина
10.Металац
11.Вршац
12.Дунав 		
13.Спартак
14.Беовук 72

19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

ДОБАР ОТПОР ВРШЦА ФАВОРИЗОВАНОМ МЗТ-У У СКОПЉУ

УЗДИГНУТА ЧЕЛА УПРКОС ПОРАЗУ

101 : 60
77 : 71
70 : 90
100 : 86
93 : 84
99 : 77
одложено
18
14
14
13
11
10
9
8
8
7
7
6
4
3

1
5
5
5
8
9
10
11
11
12
11
13
15
16

МЗТ - ВРШАЦ 78:69 (19:17, 22:12, 14:22, 23:18)

+314
+205
+126
+90
+54
+72
+10
-53
-113
-47
-94
-171
-199
-194

37
33
33
31
30
29
28
27
27
26
25
25
23
22

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 10.КОЛО
Љубовија - Раднички (Бг)		
Раднички (Кг) - Раднички 2016		
Карабурма – Србобран		
Дуга - Вршац			

72 : 59
72 : 61
81 : 68
86 : 52

1.Дуга 		
2.Љубовија
3.Србобран
4.Пролетер 023
5.Раднички (Кг)
6.Раднички 2016
7.Карабурма
8.Раднички (Бг)
9.Вршац д.о.о.

+101
+86
+133
+87
+82
+66
-45
-122
-388

9
9
9
8
9
9
9
9
9

7
7
6
6
5
5
2
1
1

2
2
3
2
4
4
7
8
8

16
16
15
14
14
14
11
10
10

Скопље, Спортски центар “Јане
Сандански”, гледалаца 850, судије: Весковић,
Никшић, Давидов
МЗТ: Митев, Вудард 13, Соколов 5,
Мамузић, Магдевски 6, Симоновски 7,
Бојић 9, Младеновски, Д. Стојановски 10, Л.
Стојановски, Иванов 11, Самарџијски 17.
ВРШАЦ: Ћирковић 8, Мунижаба 8,
Капетановић 3, Митровић, Радивојевић 3,
Бркић 8, Јовановић 15, Савовић, Симовић
5, Огњеновић 6, Маринковић Ђорђевић 13.
Чинило се после првог полувремена
меча у дворани “Јане Сандански” да ће
Скопљанци лако оправдати улогу фаворита
и да ће забелижити убедљив тријумф.
Међутим, Вршчани су одиграли свој
најбољи меч откако их предводи тренер
Дарко Костић и у трећем периоду озбиљно
запретили домаћину. Квалитетнији ростер
и дужа клупа МЗТ-а пресудили су у финишу,
мада ће љубитељи статистике врло лако
приметити несклад у бројкама, пре свега
када је у питању број досуђених личних
грешака и однос у изведеним слободним
бацањима. Домаћим играчима досуђено је
само 15 личних грешака, Вршчанима скоро
дупло више, 29! Скопљанци су извели 32
слободна бацања, играчи Вршца - шест!
Тренер МЗТ-а Ђорђи Кочов је после меча
истакао да његови момци нису потценили
противника и да су пружили свој максимум.
Тренер Вршца Дарко Костић био је такође

Срем Итон -Ужице			
Младост - Топлички Витезови		
Металац Таково - Клек Србијашуме
Јагодина – Баваниште		
Борац (Пар) - Банат			
Дубочица – Тимок			

0:3
3:0
3:0
3:1
2:3
3:1

1.Дубочица
2.Металац Таково
3.Ужице 		
4.Младост
5.Клек Србијашуме
6.Банат 		
7.Борац (Пар)
8.Јагодина
9.Баваниште
10.Срем Еатон
11.Тимок 		
12.Топлички Витезови

+35
+28
+13
+4
+3
+2
+4
0
-8
-15
-30
-36

14
14
10
9
8
8
7
7
6
5
2
0

1
1
5
6
7
7
8
8
9
10
13
15

Добра партија: Јован Маринковић Ђорђевић (Вршац)
задовољан издањем свог тима.
- Ово је била најбоља утакмица откако
сам тренер Вршца. У другом делу смо играли
како смо се договорили и натерали МЗТ
да “запне” и да свој максимум. Честитамо
противнику, не желим да причам о суђењу,
али однос слободних бацања између нас
и њих био је огроман. За нас је ово била
припремна утакмица за наредне изазове.
Из утакмице у утакмицу играмо све боље.

МЗТ- у желим да се пласира у плеј оф јер то
квалитетом заслужује, рекао је шеф струке
Вршчана на конференцији за медије после
меча.
Вршчани су овог викенда паузирали
у домаћем шампионату, меч са ОКК
Београдом одложен је на захтев гостију па
ће у наредном колу, у суботу, 9. фебруара
гостовати Динамику у Хали спортова “Ранко
Жеравица” на Новом Београду.

ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ СТАРТОВАЛИ ПОБЕДОМ У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ ПРВЕ Б ЛИГЕ

КОРАК КА ГОРЊЕМ ДОМУ

ПРВА Б ЛИГА 15.КОЛО

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ПЕТАК •8. фебруар 2019.

БОРАЦ (ПАРАЋИН) - БАНАТ 2:3 (27:29, 25:14, 22:25, 25:21, 12:15)

43
40
29
25
24
24
25
21
17
14
6
2

Одбојкаши Баната победом су
започели пролећни део сезоне
Прве Б лиге иако су у зимском
прелазном року остали без тројице
играча из прве поставе Тривунића,
Радоње и Радића. Тренер Игор
Сантрач форму је темпирао за
средишњи део, када Банат буде
водио одлучујуће битке за опстанак

и због тога је овај тријумф пријатно
изненадио све вршачке љубитеље
одбојке. Шеф струке Вршчана рекао
је у припремном периоду да би
на пролеће три до четири победе
могле да гарантују да се избегне
једно од последњих пет места на
зачељу које воде у нижи ранг, ова у
Параћину могла би можда да буде
кључни корак ка опстанку.
- У финишу припремног периода
радили смо жестоко и на неки
начин жртвовали утакмицу у
Параћину да би праву форму
достигли у каснијим утакмицама

где се састајемо са директним
конкурентима. Међутим, момци
су одиграли фантастично, били
су
психолошки
растерећени
императива победе, али су
пружили максимум. Заслужили су
да један маратон у пет сетова реше
у своју корист, подсетићу у првом
делу сезоне у таквим ситуацијама
нисмо имали много спортске
среће, нагласио је Сантрач.
У наредном колу, у суботу 9.
фебруара, Банат дочекује екипу
Јагодине. Меч у Центру Миленијум
почиње у 19:30 часова.

Р У КО М Е Т
У РУКОМЕТНОМ КЛУБУ МЛАДОСТ АКЦЕНАТ НА РАДУ СА МЛАЂИМ СЕЛЕКЦИЈАМА

НОВА МЛАДОСТ ВРШАЧКЕ “МЛАДОСТИ”

Недавно су млади рукометаши Младости боравили
у Румунији и били гости Спортинга из Гимбаве, чиме су
узвратили посету свом домаћину који је у Вршцу одиграо
турнир са екипом девојчица у децембру 2018. године.
Било је то прво међународно искуство за момке тренера

Млади рукометаши Младости пред замком грофа Дракуле

Бориса Каракаша и Бојана Керчуа којима је то била
прилика да се спортски надигравају са вршњацима, али
и да виде чувену знаменитост и туристичку атракцију,
замак грофа Дракуле.
На тај начин учврћено је пријатељство вршачког и

румунског клуба и договорени детаљи будуће сарадње.
- То је важан корак у циљу стицања искуства наших
младих играча, учинићемо све да таквих и сличних
догађаја буде више. Наше опредељење у наредном
периоду биће рад са млађим селекцијама, истиче тренер
Борис Каракаш.
У рукометном клубу Младост већ су показали да
умеју да стварају играче који би једног дана требало да
наследи садашње сениоре. Генерација играча рођених
2003. године је прошлог лета под вођством тренера
Бобана Бекића остварила највећи успех у историји
такмичења млађих селекција освајањем титуле првака
Војводине, оставивши иза себе вршњаке зрењанскиг
Пролетера, Југовића из Каћа, суботичког Спартака,
Апатина...
Један број играча из те екипе већ је прикључен
сениорском погону, док ће остали део тима, са новим,
млађим снагама, покушати да понови подвиг и по први
пут се пласира у Суперлигу кадета. Тај посао преузео
је на себе Борис Каракаш, док је Бобан Бекић почео да
ради са најмлађом генерацијом играча рођених 2007/08
године.
- Поново ћемо активирати и рад са девојчицама јер
је интересовање у вршачким основним школама велико,
закључио је тренер Каракаш.

СПОРТ

ПЕТАК • 8. фебруар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

2323

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ДОБАР СТАРТ КОВАЧЕВИЋЕВИХ ПУЛЕНА

Фудбалери Вршца завршили су прву
недељу припрема за пролећни део
сезоне у Српској лиги Војводина, тренер
Ненад Ковачевић задовољан је стартом,
остварена је победа у првој провери
против уљманског Партизана (2:1).
- Још увек су нам тешке ноге од рада
на стицању кондиције, временски услови
нису били идеални, али зато терен јесте
и задовољан сам како је протекла прва
утакмица. Мислим да ћемо играти све
боље, имамо довољно времена да се добро
спремимо, рекао је Ковачевић.
ОФК Вршац је у досадашњем
току прелазног рока довео четири
појачања,неки од играча се знају од раније
што ће олакшати терет уигравања екипе.

Почетак обећава: Фудбалери ОФК Вршац

Немања Станковић и голман Данило
Ђулчић су пре две године у београдској
Локомотиви били су бонус играчи.
- На позив људи из управе и тренера
Ковачевића стигао сам у Вршац и моји први
утисци су сјајни. Са Данилом сам играо у
Локомотиви, пре него што сам потписао
рекао ми је да нећу погрешити ако дођем
у Вршац који веома организован клуб.
Брзо сам се уверио у то, радимо напорно и
верујем да ће се исплатити кроз резултате
и игре у предстојећем првенству, рекао је
Станковић.
Фудбалери ОФК Вршца у суботу играју
други припремни меч, против Радничког
из Ковина, такође у Панчеву, на терену са
вештачком травом.

УДРУЖЕЊЕ ТРЕНЕРА ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ ИЗАБРАЛО НАЈБОЉЕ У 2018.

ЛАНТОШУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО,
ПОПОВ И ГЕРГА ОБЕЛЕЖИЛИ СЕЗОНУ
Удружење
фудбаслких
тренера
Градског фудбалског савеза Вршац,
по традицији, изабрало је најбоље у
протеклој години. Све колеге биле су
једногласне у одлуци да је 2018. годину
у раду сениорима обележио Владимир
Попов, шеф стручног штаба Потпорња,
који је са својом екипом остварио
пласман у виши ранг такмичења,
Подручну лигу Панчево.
Признање за рад са млађим
категоријама заслужено је припало
Јовану Герги, који успешно води школу
фудбала Кервер.
Награду за животно дело добио је
истканути вршачки фудбалски стручњак
Лајош Лантош, чија је тренерска каријера
трајала 40 година од чега је половину
провео радећи у вршчаком фудбалу
као тренер ФК Вршац, Раднички, као
помоћни тренер Војину Лазаревићу
и Стевану Бени, такође, радио је и са
млађим категоријама.
Председник удружења Александар
Какован у уводној речи истакао је
податак да на територији градског
фудбалског савеза Вршац ради 37
тренера, од чега шесторица са УЕФА А
лиценцом, 13 са УЕФА Б лиценцом, 16
са УЕФА Ц лиценцом и два тренера са
националном футсал лиценцом.

Лауреати: Лајош Лантош и Јован Герга са председником Удружења тренера Ацом Какованом

АТЛ Е Т И К А
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДВОРАНИ ЗА СЕНИОРЕ

БЕГЕНИШИЋ СОЛИДАН НА ДЕБИЈУ

На Првенству Србије за сениоре у
дворани,одржаног прошлог викенда
после дужег низа година појавио се
један атлетичар из Вршца, сениор
на средњим пругама,чије време тек
долази. Изданак и члан АК Атине Марко
Бегенишић (1996 годиште), на почетку
своје сениорске каријере почео је
да престиже старије такмичаре и да
им полако стаје раме уз раме. Наиме,
Бегенишић је освојио врло добро
11. место у Србији у трци на 800м
остваривши време од 2:05,12 минута.
- Познаваоцима атлетике је јасно да
резултат у дворани због већих кривина
одговара 3 секунде брже на такмичењу
на отвореном стадону,што је јако добар

Добар почетак сениорског стажа: Марко Бегенишић (АК Атина)

старт за почетак атлетске сезоне,
истакао је Бегенишићев тренер Срђан
Јовановић.
Прво место освојио је Мирослав
Дукадиновић из ОАК Београд,са
временом 1:51,42 мин, друго место
Бојан Станишић из Младости из
Ужица са резултатом од 1:54.01 мин,
док је треће место освојио Велибор
Николић из Пролетера из Зрењанина са
временом од 1:55,87 минута.
- Вршчани ће имати прилику да
виде Бегенишића на делу већ на
Вршачком Белом кросу, након којег га
очекује Првенство Војводине у кросу.
Познаваоцима атлетике је познато да
такмичари на средњим и дужим пругама
постижу своје максималне домете и
резултате у познијим годинама,тако да
овај резултат представља подстрек за
даљи рад свима у клубу, закључио је
Јовановић.
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