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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОСТАВИЛО

26 НОВИХ
КОНТЕЈНЕРА НА
ГУДУРИЧКОМ
ПУТУ
Јавно комунално предузеће
“Други октобар” уредило је
локације за прикупљање отпада
на Гудуричком путу, постављањем
по два контејнера за смеће
на тринаест за то обележених
локација.
-Постављено
је
укупно
двадесет и шест контејнера
за комунални отпад, а на пет
локација налазе се и контејнери
за примарну селекцију отпада,
објашњавају у ЈКП „Други
октобар“. Места на којима су

Контејнери на Гудуричком путу
некад и сад
постављени нови контејнери
имају металну заштитну ограду,
обезбеђена су у складу са
саобраћајним, комуналним и
урбанистичким
стандардима,
а у циљу боље видљивости,
обележена су и флуоресцентним
тракама.
Према речима вршачких
комуналаца, нови контејнери
обезбеђују
савременији
и
квалитетнији начин прикупљања
и изношења смећа, али, без
сумње, значајно доприносе и
лепшем и уређенијем изгледу
овог дела града.
-Најједноставнији и најлакши
начин одлагања отпада свакако
је да га комплетно бацимо у једну
канту, али то је уједно и најлошији,
истичу у ЈКП „Други октобар“.
Мешање различитих врста отпада
никад није добар избор и због
тога смо и на Гудуричком путу
поставили контејнере различите
боје и намене. Они представљају
примарну селекцију и први корак
ка очувању животне средине.
Из
Јавног
комуналног
предузећа „Други
октобар“
апелују на грађане да контејнере
користе на правилан начин, као
и да не одлажу биљни отпад
у њих. Нови контејнери за
одлагање смећа, постављени
на Гудуричком путу, значајан су
корак ка уређеном, савременом и
квалитетном начину прикупљања
отпада, а све у циљу заштите
животне средине.
Ј.Е.

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПОДРШКА САОБРАЋАЈНОЈ ПОЛИЦИЈИ
На недавно одржаној седници Савета
за безбедност саобраћаја Града Вршца
донети су закључци о реализацији
актуелних пројеката међу којима
су подршка саобраћајној полицији,
донирање ауто седишта родитељима
најмлађих Вршчана, као и припреме за
одређивање локација у зонама школа
за постављање уређаја за регистровање
саобраћајних прекршаја.
-Овим програмом планирана је
расподела 11 милиона динара, а
најважније позиције су да је град
вољан да помогне рад Саобраћајне
полиције Полицијске станице Вршац
куповином уређаја који би омогућили
рад у отежаним временским условима
и учинили га ефикаснијим, каже Милош
Васић, председник Савета за безбедност
саобраћаја Града Вршца. Планирана
је куповина радара за ноћно мерење
брзине кретања возила и у отежаним,
смањеним условима видљивости, који
град нема, као и набавка уређаја за
контролу возача да ли су под утицајем
наркотика.
Град Вршац наставиће и ове године
акцију куповине и доделе дечјих ауто
седишта за сваку новорођену бебе у
2019. години.
-То радимо са циљем повећања
безбедности деце у саобраћају, јер
је статистика Агенције за безбедност
саобраћаја показала да управо путници
у возилу чине највећи проценат
повређених у саобраћајним незгодама,
а поједини родитељи нису у прилици
да издвоје средства за куповину овог
сигурносног седишта за најмлађе
чланове својих породица, истиче Васић.
Ове године набавићемо најмање 400
дечјих ауто седишта и поделићемо их
зависно од тога колико буде новорођене
деце.
Поменута акција наишла је на

Милош Васић, председник Савета за безбедност саобраћаја Града Вршца

изузетан пријем код родитеља вршачких
малишана који су веома задовољни овим
потезом Града Вршца.
-Ради превентивног деловања на
пољу безбедности у саобраћају, Град
Вршац озбиљно разматра могућност
да у зонама школа и на појединим
раскрсницама инсталира уређај за
аутоматско откривање саобраћајних
прекршаја, најављује председник Савета
за безбедност саобраћаја. Искуства
неких локалних самоуправа, које су то
урадиле, показала су се позитивним, јер
је број саобраћајних прекршаја у зонама
школа драстично смањен. Када знају
да се аутоматски региструју прекршаји,
возачи их поштују.
За реализацију овог пројекта потребно
је урадити студију која треба да покаже на
којим је деоницама потребно поставити
овај уређај. Следећи корак је израда
пројеката за одабране локације - зоне

школа и раскрснице, а потом се креће у
реализацију и постављање уређаја.
Према
речима
Васића,
градоначелница Драгана Митровић
подржава ову идеју и спремна је да се
заложи да се, ако је потребно, обезбеде
додатна средства како би се што више
ризичних зона покрило уређајем за
аутоматско регистровање саобраћајних
прекршаја. Крајњи циљ је повећање
безбедности учесника у саобраћају,
посебно најамлађих.
Реч је о камери која је оптичким
каблом повезана са Полицијском
станицом и када неко начини прекршај,
уређај зумира регистарску таблицу и
евидентира брзину кретања возила.
Све то чини валидан судски документ,
а починилац је дужан да плати казну за
прекршај.
Ј.Е.

ПРИ ЦЕНТРУ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ СБПБ „ДР СЛАВОЉУБ

ЦЕНТАР ЗА РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПСИХОЗАМА

При Центру за ментално
здравље
Специјалне
болнице
за психијатријске болести „Др
Славољуб Бакаловић“ са радом је
почео Центар за ране интервенције
у психозама. Бројна истраживања
широм света показала су да је рано
откривање, као и прве интервенције
у почетку развоја болести значајне
за развој болести, ток лечења и
успешност терапије.
-Циљеви Центра за ране
интервенције су бројни, закључује
др
Татјана
Воскресенски,
директорка Специјалне болнице
за психијатријске болести „Др
Славољуб Бакаловић“. То су
могућност да се врши едукација,
планира и спроводи стална антистигма кампања директно у контакту
са младима у школама и преко
средстава јавног информисања
уз
промовисање
менталног
здравља, да се усмерава на ЕИцентар и спроводе превентивни
програми. Кроз психотерапијске
интервенције и рад, индивидуални
и са породицом, препознају се

Стручни тим Центра за ране интервенције у психозама
продроми -постоје оперативни
критеријуми за процену ризика
који се користе као метод за што
прецизнију процену да ли се особа
налази у предсихотичној фази или
фази уласка у прву епизоду. Међу
циљевима су и могућности да се
реагује на потребе особа у почетној
фази појаве психотичних симптома,
омогући пријем и неопходна
дијагностичка
обрада,
пружи

најбољи доступни начин лечења,
као и да се прати особа након
лечења и касније у фази опоравка.
Према речима др Воскресенски,
у тиму Центра за ране интервенције
у психозама су специјалисти
психијатрије Пауновић др Чедица,
координатор, Вуковић др Вук,
Јевдић др Катарина, затим лекар
на специјализацији психијатрије
Калаба др Сања, психолог и спец.

клиничке психологије Слађана
Блануша, окупациони терапеут
Светлана Калнак,
медицинска
сестра
Светлана
Ранђеловић.
Чланови тима су едуковани и
из
психотерапије,
Системске
породичне као и Трансакционе
анализе и Психодраме.
-Центар за ране интервенције у
психозама при Центру за ментално
здравље ради средом преподне
од 9 до 14 часова, истиче др
Воскресенски. На располагању ће
бити чланови нашег тима, који ће
радити на томе да се рано препозна
поремећај понашања, да се открије
рана фаза болести. Циљна група
су нам млади људи, али свако
занинтересован може да се јави
без упута и потражи помоћ наших
стручњака.
Из
СБПБ
„Др
Славољуб
Бакаловић“ поручују да је почетак
рада обележен едукацијама и
борбом против стигматизације, а све
у циљу очувања менталног здравља
и помоћи грађанима Вршца.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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„ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ ОКУПИЛИ БРОЈНЕ УЧЕСНИКЕ И ГОСТЕ

ПРОМОЦИЈА ГУДУРИЧКИХ ВИНАРА

Манифестација “Дани младих
вина”, одржана минулог викенда
у Гудурици, окупила је бројне
посетиоце, поштоваоце врхунске
винске капљице, као и гудуричке
винаре, који су изложили своје
производе. Светковину вину у
част организовали су Удружење
винара „Винско село“ Гудурица,
Месна заједница, у сарадњи са
Туристичком
организацијом
и Удружењем „Село плус“, а уз
подршку Града Вршца и Градског
већа задуженог за рурални
развој.
„Дане младих вина“ отворио
је Милорад Малић, помоћник
Покрајинског секретара за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство, који је најавио
нове конкурсе за подстицајна
средства намењена винарима и
виноградарима, посебно младим
власницима пољопривредних
газдинстава.
-Видим да има доста излагача,
доста квалитетних и добрих вина,
закључио је Малић. Покрајински
секретаријат подржава овакве

Милорад Малић и Жељко Мрдаљ на отварањеу манифестације „Дани младих
вина“ у Гудурици
циљ презентацију и очување
традиције производње вина,
ради бољег позиционирања
производа гудуричких винара
на тржишту.
Овогодишњом
манифестацијом задовољни су били и
посетиоци, али и винари.
-За нас младе винаре овај
сајам је веома значајан зато
што смо у прилици да пробамо
вина и једни другима дамо своје
мишљење, савете, а ту су и други
људи, каже Јован Стојшић из
Породичног винског подрума
„Селекта“. „Дани младих вина“
важни су за развој гудуричке
винске приче.
„Селекта“ постоји већ 30
година. Тренутно има 25 ха под
виновом лозом: 16 под белим и

производи квалитетна вина.
Винарија „Недин“, власника
Јосифа Недина, један је од
организатора„Дана младих вина“
која је, у својим просторијама,
угостила бројне посетиоце.
-Циљ нам је да привучемо
што више гостију да пробају наша
вина и увере се у њихов квалитет,
каже Недин. Ми смо у винарству
око 25 година. Производимо
4-5 врста белих вина, 4 црвених,
розе. Задовољни смо пласманом.
Дуго смо у овом послу па
самим тим имамо и своје старе
муштерије, дугогодишње купце.
Снежана Вечански, власница
Винарије „Бис“, виноградарством
се бави двадесет година, а
касније, када су сазидали подрум,
кренули су и са производњом

манифестације, значајне за
војвођанско
виноградарство,
а Гудурица је позната по вину
од давнина. Велико ми је
задовољство што се све више
младих људи опредељује да
подижу нове засаде под виновом
лозом и њима ће Покрајински
секретаријат свакако помоћи
да напредују и могу да живе до
свог рада. Приоритет смо дали
младима и, из године у годину,
расту средства која опредељује
Покрајински секретаријат: 2016.
смо имали 30 милиона динара,
2017. и 2018. - 50 милиона и 2019.
определићемо нових 50 милиона
за младе пољопривреднике,
односно виноградаре Војводине
да могу да ојачају своју
производњу, подигну је на виши
ниво и остваре добит.
Малић је нагласио да су
вршачко виногорје и виногради
на обронцима Фрушке Горе
најзначајнији за виноградарство
и винарство Војводине.
-Велико је задовољство
да смо, после неколико
година
паузе,
обновили
овај сајам који Гудурица и
Гудуричани свакако заслужују,
јер су, уз мултикултуралност
и
мултинационалност,
препознатљиви и на енолошкој
мапи, нагласио је Ненад Барош,
председник Скупштине Града

Вршца. Град Вршац је препознао
све то и заједно са Месном
заједницом Гудурица, „Селом
плус“, бројним пријатељима
и спонзорима, успели смо да
обновимо „Дане младих вина“.
Верујем да ће ова манифестација
наредних година добити све
више на значају, јер је њен
циљ промоција гудуричких
вина, познатих по врхунском
квалитету.
Барош је, ексклузивно за
„Вршачку кулу“, најавио да
ће Енолошка станица свим
гудуричким винарима дати 20
одсто попуста на анализе и остале
своје услуге. Овај пословни
потез Енолошке станице за сваку
је похвалу и значајна је подршка
гудуричком винарству.
Пријатној атмосфери на
свечаности и изложби вина у
сали Дома културе допринео је
и културно - уметнички програм
који су приредили гудурички
малишани и остали чланови
сеоског
Културно-уметничког
друштва „Виноградар“.
Током
манифестације,
гудурички вински подруми
отворили су своја врата за
љубитеље Бахусове капљице.
Сви су уживали у врхунском
вину, добром залогају и песми
тамбураша.
“Дани младих вина” имају за

УВОЂЕЊЕ ДВОСМЕРНОГ САОБРАЋАЈА НА ТРГУ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
И УЛИЦИ ЂУРЕ ЦВЕЈИЋА

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ!

Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца донео је
одлуку о промени режима саобраћаја у делу града код
Агрико пијаце и старе зелене пијаце.
Решење на основу ове одлуке гласи:
-МЕЊА СЕ режим саобраћаја на Тргу Зелена пијаца
у Вршцу, на делу од Улице Ђуре Цвејића до коловоза
Државног пута 1.Б реда број 10, тако што се утврђује
двосмерни режим кретања возила.
-УТВРЂУЈЕ СЕ обавезно скретање у десно за возила
која се са коловоза Трга Зелена пијаца укључују на
Државни пут 1.Б реда број 10 у смеру ка Улици Милоша
Обилића.
-ЗАБРАЊУЈЕ СЕ заустављање и паркирање возила на
Тргу Зелена пијаца и то: од кућног броја 8 до кућног броја
10 обострано на коловозу и од кућног броја 11 до кућног
броја 13 са десне стране коловоза (уз ограду бивше
зелене пијаце).
МЕЊА СЕ режим саобраћаја на делу Улице Ђуре
Цвејића у Вршцу, од Трга Зелене пијаце до Улице Николе
Нешковића, тако што се утврђује двосмерни режим
кретања возила.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ заустављање и паркирање возила на
делу Улице Ђуре Цвејића у Вршцу и то: обострано на
коловозу, од кућног броја 6 до Улице Вардарске, на левој
страни коловоза од Улице Вардарске до Улице Николе
Нешковића и на десној страни коловоза, од Улице
Вардарске до кућног броја 5 у Улици Ђуре Цвејића.
Одлуку ће спровести надлежно одељење Градске
управе Града Вршца, а у наредним данима очекује се
поствљање саобраћајне сигнализације и обележавање
коловоза на поменутим деоницама, те се сви становници
и учесници у саобраћају на овим деоницама упозоравају
да стриктно воде рачуна о новом режиму саобраћаја и
постављеној сигнализацији.
На седници су такође разматрани и предлози
грађана и установа, а из тог разлога формиране су
радне групе које ће сагледати ситуацију око проблема са
паркирањем у Улици Николе Тесле и испред Специјалне
болнице „Др Славољуб Бакаловић“, као и пројекат
увођења потпуног електронског надзора саобраћаја у
зонама школа.
Председник Савета за безбедност саобраћаја Града
Вршца Милош Васић позива све суграђане и установе
да своје предлоге и сугестије, које би допринеле
унапређењу саобраћаја у нашем граду, доставе путем
писарнице Градске управе са назнаком „Савету за
безбедност саобраћаја Града Вршца“, а Савет ће, у
сарадњи са стручним телима, сваки предлог размотрити
и донети најбољу одлуку у интересу грађана и у складу са
прописима и стандардима саобраћаја.

АКТУЕЛНИ САЗИВ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ
ЗАСЕДА 31. ПУТ

ПРЕДЛОГ СТАТУТА
ГРАДА ВРШЦА ПРЕД
ОДБОРНИЦИМА

Квалитетна вина Винарије „Павловић“

Власници Винарије „Бис“
остатак под црвеним винским
сортама. Половина годишње
производње вина од око 80.000
литара одлази на руско тржиште,
а задовољни су и пласманом на
домаћем тржишту.
Томислав Павловић, власник
Винарије „Павловић“, учествовао
је и раније на „Данима младих
вина“ и сматра да су овакве
манифестације
добродошле,
јер
промовишу
винску
причу, винограде... Винарија
„Павловић“ је озбиљније у
винској производњи више од две
деценије, има подједнако белих
и црвених винских сорти од којих

вина. У виноградима у Думбрави
на путу за Месић имају сорте од
којих производе бело, црвено
вино, розе, купажу „мерло“,
„мускат хамбург“ и „отело“. Није
баш задовољна пласманом
јер ово је, каже, вински крај и
конкуренција је јака.
Жељко Мрдаљ, председник
Савета
Месне
заједнице
Гудурица, нагласио је да је на
манифестацији учествовало 15
гудуричких винарија и најавио
да ће се наредних година увести
и такмичарски део, избор
најквалитетнијих вина.
Ј.Е.
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Председник Скупштине Града Вршца Ненад
Барош заказао је 31. Седницу локалног парламента за
понедељак, 4. март. За дневни ред предложена је 21
тачка.
Одборници треба да одлуче о доношењу Статута
Града Вршца, Одлуку о јавним паркиралиштима и о
градском и приградском превозу путника, као и о
јавном осветљењу.
На дневном реду је и доношење одлуке о преносу
права својине над непокретностима Града Вршца
на ДОО Хелвеција Вршац, затим Одлуке о начелима
за расподелу земљишта учесницима комасације у
Катастарским општинама Уљма, Избиште и Влајковац.
Одлучиваће се и о допуни одлуке о оснивању Градске
библиотеке у Вршцу, доношењу решења о давању
сагласности на Одлуку о допуни Статута Градске
библиотеке.
Одборници актуелног сазива треба да донесу
Локални акциони план запошљавања Града Вршца
за 2019, као и Локални акциони план за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Вршцу за период
од 2019. до 2021. године. Разматраће се и програми из
области јавног здравља на територији Града Вршца,
програмима контроле квалитета вршачког ваздуха.
На дневном реду седнице локалног парламента
биће и именовања чланова Управног одбора Народног
позоришта „Стерија“, као и Школских одбора појединих
вршачких образовних установа.
Последња тачка о којој ће одборници одлучивати
биће разматрање извештаја о раду Савета за здравље
за 2018. годину.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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НА САСТАНКУ МЕДИЦИНАРА И ПРОСВЕТАРА ДОГОВОРЕНО

ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

На састанку представника
Специјалне
болнице
за
психијатријске
болести
„Др
Славољуб Бакаловић“ Вршац и
директорима овдашњих средњих
школа договорено је отварање
Саветовалишта за младе у оквиру
Центра за ментално здравље
вршачке Психијстријске болнице.
Директорка СБПБ „Др
Славољуб Бакаловић“ др Татјана
Воскресенски и њени сарадници
изложили су свој план рада и
разлог потребе за сарадњом са
средњим школама Града Вршца.
-План рада Саветоловалишта
је примарно едукативан, затим
омогућава даљу процену и
тријажу младих који евентуално
већ имају проблеме у психичком
функционисању, као и даљи
рад како индивидуално, тако
и у групама које планирамо
да
образујемо,
објашњава
директорка
Воскресенски.
Осмишљено је да се млади
људи едукују о продромима
и
основним
симптомима
психијатријских болести, као и
потреби да се на време јаве ради
добијања стручних информација
и
адекватних
решења
од
едукованих особа, како не би
решења за своје проблеме
тражили преко мрежа друштвене
комуникације, добијали савете од
анонимних појединаца, а некада
чак били и злоупотребљени и
жртве насиља.
Према речима др Воскресенски,
све је то препознато као потреба
од стране просветних радника
који су присуствовали састанку.
Подршку
овој
иницијативи
пружили су директорка Хемијско-

медицинске школе Снежана Илић,
директор Пољопривредне школе
„Вршац“ Срђан Клиска, педагог
Гимназије „Борислав Петров
Браца“ Маја Рајковић, психолог
Школског центра „ Никола Тесла“
Оана Оморан, а састанку су

делује превентивно на поремећаје
понашања, афективне поремећаје,
поремећаје исхране, болести
зависности, социјалне фобије и
остале анксиозне поремећаје , али
и рано откривање психотичних
поремећаја
регистровањем

је
унапређења
менталног
здравља адолесцената у периоду
пубертета када су често већ
самим наступањем пубертетата
„рањивији“ од опште популације
због
честих
адолесцентних
криза. На тај начин младима би

присуствовали и др Катарина
Јевдић,спец.
психијатрије,
др Чедица Пауновић, спец.
Психијатрије и медицинска сестра
Светлана Ранђеловић.
-План је да се едукацијом

продрома, како би се обезбедило
благовремено лечење и спречиле
компликације и коморбидитет
психијатријских
поремећаја,
закључено је на састанку. Циљ
свих
поменутих
активности

се омогућило да остваре своје
потенцијале било да су у питању
они сами или други чланови
њихове породице и социјалног
окружења.
На састанку је било речи и о

непријатним емоцијама (стиду,
страху) због стигме везане за
појаву психичких тегоба, која
додатно
оптерећује
младе
и одвраћа их од јављања
стручњацима,што доводи до
проблема са учењем и лошијег
успеха у школи и уопште пада
функционалности
на
свим
животним пољима.
Представници средњих школа
су веома позитивно реаговали
на овај план, изразили жељу за
сарадњом, давали предлоге,
примере из своје праксе. То је
довело до закључка да они
често примећују психијатријске
симптоме код својих ученика,
али да немају механизме да
им помогну, а присутан је и
велики отпор према одласку код
психијатра, који постоји и код
родитеља. Изразили су наду да
ћемо моћи да приђемо младим
људима и помогнемо им на
адекватан начин јер они често
нису у могућности да ишта ураде.
На састанку је договорено да
се током наредних недеља обави
прво упознавање ђака друге и
треће године средњих школа
са планом рада Саветовалишта
од стране психијатара. Следећи
корак су едукативне радионице
у оквиру Саветовалишта, при
чему ће млади људи моћи без
упута да се јаве у Саветовалише
сваког уторка поподне од 13
до 20 сати. Замишљено је да
се младим људима помогне
индивидуалним
разговорима,
затим групном психотерапијом,
као и психофармакотерапијом,
уколико то буде потребно.
Ј.Е.

МЕСИЋКЕ ЖЕНЕ ОСНОВАЛЕ УДРУЖЕЊЕ „НА ИЗВОРУ ПОТОЧИЋА“

ВРШАЦ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Удружење жена „На
извору поточића“ из Месића
једно је од најмлађих
ове врсте у нашем крају.
Месићке жене окупиле су
се и организовале своје
удружење крајем новембра
прошле године. На „Данима
младих вина“ у Гудурици
представиле
су
своје
радове, од кулинарских
специјалитета, до сликања
на стаклу, декупажа...
-Ово нам је друга по реду
манифестација на којој се
представљамо, први пут
смо јавно наступиле на
„Празничним ђаконијама“,
децембра прошле године у
Вршцу, објашњава Габриела
Миловановић
Ивашку,
чланица Удружења жена
„На извору поточића“ из

Туристичка организација
Града Вршца успешно је
представила
туристичке
потенцијале Вршца на 41.
Међународном сајму туризма,
одржаном у Београду, од 21.
до 24. фебруара. Београдски
сајам туризма ове године
окупио
је
туристичку
привреду из 38 земаља.
-Атрактивни туристички
програми
сваке
године
интерсантни су како за
пословни свет,
тако
и
за
неколико
десетина
хиљада посетилаца, који су
заљубљеници у путовања,
каже Јасна Живковић, ПР
Туристичке
организације
Града Вршца. То је и разлог
што је Сајам туризма једна од

НЕГОВАЊЕ ЕТНО ТРАДИЦИЈЕ

Месића.
Трећи
наступ
имаћемо у Барицама, 1.
марта, на румунски празник
Марцишор.
Удружење окупља 18
чланица, али десет њих је
активно.
-Моника Лука Продан
и ја смо оснивачи овог
Удружења, дошле смо на
идеју да се бавимо очувањем
наше етно традиције, старих
заната, обичаја, хеклања...
каже Габриела. За ову
манифестацију смо сликале
на стаклу, на флашама,
има и декупажа... Ми смо
младо удружење, нисмо се
још довољно развиле, али
задовољне смо јер смо на
нашој првој промоцији на
„Празничним ђаконијама“
успеле да добијемо похвале,

људи су се одушевили са
нама. Имали смо и наше
прве муштерије.
Чланице
месићког
Удружења припремиле су
богату трпезу за гудуричке
„Дане младих вина“. Укусни и
лепог изгледа слани и слатки
колачићи,
припремљени
по старинским рецептима,
одушевили су посетиоце
гудуричке
винске
светковине.
Кулинарске
ђаконије показале су да
месићке жене имају златне
руке и да треба озбиљно
да се посвете својим
активностима, што су нам и
потврдиле. Спремне су да
прихвате и неке поруџбине
и поручују да ће њихове
муштерије бити задовољне.
Ј.Е.

УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА
ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

најуспешнијих манифестација
у земљи и региону. На
овогодишњем Сајму, лајт
мотив вршачке презентације
били су нови и до сада мање
промовисани
капацитети
Вршца када је туризам
у питању, а то су водени
садржаји.
Новоизграђени
олимпијски градски базен,
вршачко језеро, аква парк
у Мотелу „Ветрењача“, као и
спа и велнес програм Хотела
„Вила брег“.
У току четири сајамска
дана, промоције смештајних
капацитета,
представили
су: хотели “Србија” и “Вила
брег”, Мотел “Вертењача” и
коначиште “Стари млин”.
-Бројни
туристички

програми за предстојеће
м а н и ф е с т а ц и ј е
заинтересовали су велики
број посетилацаСајма, али
и
туристичке
агенције,
закључује
Живковићева.
Увек атрактивни програми
Пут вина и Сити брејк разлог
су доласка у Вршац за многе
туристе.
Поред
београдског
Сајма туризма, Туристичка
организација Града Вршца
планира и промоцију
у
региону
са
посебним
акцентом на суседну Румунију,
јер се број туриста из ове
земље значајно повећава
последњих година.
Ј.Е.
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ПЕРИЦА МАРТИНОВ, МУЗИЧАР, ГОЛУБАР, БИЦИКЛИСТА РЕКРЕАТИВАЦ:

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП АКО УМЕШ
ДА ГА ВРЕДНУЈЕШ!

П

ерица Мартинов посветио је живот музици.
Свирао је и певао у бројним бендовима,
увесељавао госте на разним породичним и
новогодишњим слављима, у кафићима, београдским
сплавовима, матурама, клубовима... Таленат и
љубав према музици наследио је од оца и деде, а
пренео је свом сину Милану са којим и данас заједно
свира.
Где
почиње
Ваша
животна прича?
-Рођен сам 9. маја 1950,
у Банатском Карловцу, јер
је тамо било породилиште.
Иначе, ја сам из Алибунара
где сам живео са родитељима
Мартинов Лазом и Смиљом.
Мајка ми је родом из
Павлиша, девојачко Станић.
Удала се у Алибунару, била
је права сеоска лепотица.
И отац ми је био леп човек,
много су се волели. Отац је
фактички украо моју мајку и
тако се оженио. Родитељи су
се бавили пољопривредом.
-Мајка је била јако
прогресивна, радила је у
Активу жена и била је врло
призната у месту. Отац ми је
био врло педантан, волео је
своје коње, диван фијакер,
њиву, живот. Ми смо, као
деца, имали стандард који је
искакао у односу на већину
остале сеоске деце. Имам
сестру Јованку, млађу годину
дана, удата је у Београду.
Моје је детињство било
јако лепо, могао сам да
научим много добрих ствари
које су ми касније помогле
да формирам своју личност.
Имао сам дивног деду по оцу
и бабе са татине и мамине
стране, хвала им што су ме
много доброг научили. Татин
отац - мој деда Пера знао
је да свира хармонику, а
добро је говорио и румунски,
мађарски и немачки језик.
То га је спасило када је био у
заробљеништву у Немачкој.
Са тим својим знањем успео
је да сачува свој живот.
Свирао је игранке код
газдарице Немице. Музика га
је спасила заробљеништва.
Кад је кренуо кући, добио
је хармонику, одело. Кад
се вратио кући, изгледао
је као да није дошао из
заробљеништва, већ са неког
летовања. Деда Пера ме
је увек саветовао да треба
много да поштујеш људе, да
би ти био бар мало поштован.
Кад сте се доселили у

Вршац?
-Нисмо
се
доселили
у Вршац. Растао сам у
Алибунару, завршио сам
основну
школу,
после
Економску, и уписао сам
Вишу туристичку у Београду.
Нисам желео да се посветим
гајењу стоке, земљорадњи.
Нисам то волео. Сећам
се кад сам био једном на
копању, посекао сам више
кукуруза него корова. Била
је то катастрофа, а деда ми
је рекао:“Љуби те деда, ниси
ти за ово. Иди и тражи свој
животни пут!“ Родитељи су
ме подржали и ја сам почео
да тражим и градим своју
животну замисао. Имао сам
велику срећу, јер сам са обе
стране, и мамине и татине,
имао дивне тетке које нису
имале децу, имале су само
сестру и мене! Био сам једино
мушко у целој фамилији, са
обе стране. Било је много
лепих дана, распуст сам
зими проводио код тетке у

Панчеву, која је имала велику
кројачку радионицу, а лета
сам проводио у Павлишу код
бабе, мамине мајке. Уживао
сам код бабе, од бостана, до
голубова, цело село ме је
волело.
Да ли је музика одувек
била значајан део Вашег
живота?
-И отац и деда су свирали
хармонику, али та њихова
музика мени се није свидела,

па сам увек себе замишљао
као музичара који треба да
буде у тренду свог времена.
Моја тетка шнајдерка умела је
да ме скоцка, па да ме изведе у
центар Панчева, у ресторане,
летње баште, виолина ми је
свирала на увце, уживали смо
нас двоје. Схватио сам да, уз
редовно школовање, могу да
научим нека додатна знања,
како да најбоље презентујем
себе. Са 11 година почео сам
да учим гитару. Прву гитару
купила ми је баба по мајци,
моја баба Вука. Отац није хтео
да плаћа часове, али имао сам
срећу да су домови културе у
то време јако добро радили,
било је много секција. Био

у музици, стално сам
надграђивао репертоар,
убацивао
квалитетне
чланове бенда. Директор
алибунарске Економске
школе купио нам је
додатне
инструменте
и ми смо били једна од
најбољих група на нивоу
Баната.
Међутим, ја сам морао
у војску. Служио сам у
Сомбору. У жирију за
аудицију за музички састав
био је чувени Лео Мартин,
служио је са нама армију,
и изабрао ме је од 2.500
пријављених кандидата да
будем вокал. Тако сам са
њим и осталим члановима

сам редован у драмској и
музичкој секцији, тако да сам
са 17 година, фактички, био
малтене већ професионалац.
Како је изгледао Ваш
први јавни наступ?
-Било је то 1967, свирали
смо наш први дочек Нове
године, у холу Општинског
суда у Алибунару. Био је то
наш бенд „Амигоси“, било
нас је четворица. Имали смо
два вокала - Негру Адриан
и ја. У бенду су били чувени
гитарста Жика Рајић, Жарко
Петров - чувени бубњар, ја
сам свирао гитару.
-Наставили смо да радимо
при Дому културе. Сваког
викенда одржавале су се
игранке, било је 300 и више
људи. На сеоским славама
свирали смо некад и за 1.500
људи, у Алибунару, Добрици,
селима око Беле Цркве...
Публика је била у три круга,
први
омладина,
други
њихови родитељи, а трећи
бабе и деде.
-Глас о нама брзо се
ширио, па смо свирали и ван
Алибунара, ишли до Панчева,
Вршца... Репертоар је била
музика која се тада слушала,
Битлси, Шедоузи, Златни
дечаци, Силуете... У то време
харали су Ђорђе Марјановић,
Мики Јевремовић, Златко
Голубовић.
Радили смо тако скоро 10
година, било је пара. Ја сам мој
динар чувао и успео сам већ у
18. години да купим озвучење
на нивоу какво је имала у
то време позната певачица
Лола Новаковић. Купио сам
га од Миње и Саше Суботе
који су озвучење увезли из
Француске. Био сам поносан,
осећао сам се као прави
велики музичар. Уживао сам

бенда, тада већ познатим
музичарима, свирао у Дому
војске у Сомбору. Армија ми
је прошла доста лепо, добио
сам и скраћење.
Како даље иде Ваша
музичка каријера?
-Кад сам се вратио из
армије,
13.12.1971,
мој
велики пријатељ Милан
Кузмановић, који је свирао
овде у Дому ЈНА са покојним
Светом
Станишићем,
Јовицом Станојевим, Симом
Јорговићем,
басистом
Бранком Васићем и том
екипом, безецовао ме је
да заједно свирамо Нову
годину за трговинску фирму
„Славија“. Било је то у чувеној
кафани код Симе Рајачића.
После дочека нису хтели

да ме пусте и запослили су
ме у „Славији“. Био сам јако
срећан, родитељи су били
против јер од своје 20. године
нисам више живео са њима.
Од тада сам у Вршцу.
Колико
радите
у

„Славији“? Како је текла
професионална каријера?
-Почео сам фебруара
1972. као референт продаје
на стоваришту грађевинског
материјала и остао сам
десетак година. После сам се
пребацио у рачуноводство и
радио на порезу на промет у
малопродаји за све објекте.
Када су се спојили „Славија“ и
„Млади задругар“ у „Промет“,
прешао сам у комерцијалу
где сам остао 10-11 година.
Потом су ме пребацили за
шефа интерне контроле
у трговини, у „Промету“.
Међутим, „Промет“ се распао
1995, а ја сам пронашао
нови посао. Прешао сам на
место болничког благајника
вршачке СБПБ „Др Славољуб
Бакаловић“ и ту сам радио
до 2002. Имао сам услове
и отишао сам у пензију.
Имао
сам
здравствени
проблем који сам добио
након вакцинисања против
великих богиња, 1972. После
8 дана добио сам ревакцину
и температура ми је скочила
на 41,3. Пао ми је имунитет,
и да није било покојног
др Мијатовића и др Живе
Шљапића, умро бих. Није
требало да ми дају ревакцину.
Уништили су ми имунитет.
Имао сам 22 године. Послали
су ме на Интерну Б, код
чувеног др Љаљевића, који
је једини лечио тропске
болести. Видео је да сам
савестан, рекао ми је „Дечко,
од данас нема више дувана,
алкохола, нема хладног.
Чуваш свој имунитет“. Од те
1972. почео сам озбиљније
да возим бицикл, све до

данашњих дана. За 46 година
одвозао сам 160.000 км, то
је 4 пута око Земље. Кад год
сам ишао на контролу код
професора, рекао ми је да
само тако наставим и да ће
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све бити уреду. Возио сам
дневно од 25 до 30 км, сваког
дана, по лепом времену - од
120 до 150 дана. Годишње
сам прелазио од 3.500 до
5.000 км. Циљ ми није била
велика брзина, већ да на
бициклу проводим време,
са правилним ритмом срца,
радом плућа, и да сам што
више на ваздуху. Возио сам до
Панчева, Ковина, Београда,
Смедерева, Беле Цркве, био

у групи „Флеш“. Били су
ту Душко Стоисављевић,
Сава Трњанац, Александар
Ананијев, врхунски гитариста
Раде Шмрци и ја. Свирали
смо игранке око 6 година,
држали смо Вршац и околину.
У Великој Греди свирали смо
зими, 300 људи на игранци,
а у Хајдучици свирале
„Силуете“ - имају 10. Ми смо
свирали оно што је публика
волела, а не оно што ја желим,
да себе задовољим. Било је
лепо, међутим, долази време
диџејева, од 1975-76. године.
Схватио сам да могу да успем
ако се окренем свадбама,
рођенданима, испраћајима
у војску, јер свирао сам и
забавну и народну музику.
Први сам у бенд увео
клавијатуре
и
бубњара
и почео да свирам прве
градске свадбе у Вршцу. То

сам до Ђердапа... Када дођем
са тешких свирки недељом
ујутро у 9-10 сати, не легнем.
Прво одвозам туру ВршацАлибунар, вратим се кући и
тек онда легнем.
Да
наставимо
са
музиком. Шта се дешава по
повратку из војске?
-Док сам био у Алибунару,
имао сам бендове „Амигоси“
и ВИС „Млади“. Кад сам
дошао у Вршац био сам

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

је био оркестар који је могао
да задовољи све критеријуме
публике, од најмлађих до
најстаријих. Бенд нам се звао
„Вршачке лоле“, били смо
тражени и много ангажовани.
Људи су чак мењали термине
за славља да бисмо им ми
свирали. Били смо тако
успешни јер смо пратили
трендове, од репертоара
до квалитетног озвучења.
Радили смо професионално,
домаћински, као да смо
чланови те породице.
-„Вршачке
лоле“
су
годинама свирале дочеке
Нове године у Пилотској
академији ЈАТ-а. Били су
радо посећени, а велика
подршка
и
изузетан
организатор била нам је
директорка угоститељства
Драгана Француски Ушендић.

„Вршачке лоле“ су свирале
заједно 22 године, до 1996-7.
Ту су били: Ненад Ђорђевић
и Светолик Бешлин - свирали
су хармонике, ја гитару,
клавијатуру
Александар
Ананијев - Саша и бубњар
Сава Трњанац, а после на
место бубњара долази Зоран
Радивојевић.
Повремени
чланови били су Цветко
Партара, хармоника и вокал,
и бас гитариста и вокал
Славко Наранџић. То сам
радио све док мој син Милан
није кренуо на Академију.
Значи, музички таленат
наследио је и Ваш син?
-Таленат
за
музику
наследили смо од мога тате
и деде. Милан је, са мном,
учио музику од своје 5.
године. Заволео је музику. Са
основном школом упоредо
је завршио нижу музичку,
онда се уписао у средњу
музичку у Панчеву, а после на
Академију уметности у Новом
Саду. Студирао је клавир
и општу педагогију. Са 18
година, Милан је већ почео да
свира на аранжеру. Била је то
аранжерска клавијатура, сам
је могао да свира мелодију и
да пева. Убацио сам га у бенд
„Вршачке лоле“. Било је то
јако добро. Кад су се „Лоле“
разишле, а и људи су све
више тражили мање бендове,
Милан и ја смо почели сами
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да свирамо као музички дуо
„Фемили“ (Familly). Радили
смо на локалу матуре,
градске свадбе, а највише по
кафићима, мањим клубовима.
Око 15 година држали смо
Белу Цркву, сваки викенд.
Публика је била дивна, и
данас нас вреднују. Били
смо често и на румунским
свадбама, у Локвама, били
су презадовољни нашим
репертоаром. Свирали смо
на сплавовима у Београду,
дочек Нове године на Светом
Стефану, једно лето у Херцег
Новом,
на
Златибору...
Миланова и моја заједничка
свирка траје до данас.
Милан предаје музичку

бело тело - црно или нека
друга боја крила. Такмичим
се на специјалкама, стигао
сам квалитет европског
мајстора. То је моја велика
пасија, уживам у томе.
Када
сте
основали
породицу?
-Моја супруга Душица
(девојачко Гвозденов) и ја
венчали смо се новембра
1972. Упознали смо се на
једној гитаријади у Уљми,
1967. Душица је дивна
супруга,
дивна
мајка,
домаћица, лепо се слажемо.
Она је мој ветар у леђа. Наш
син и снајка Емина даровали
су нам унука Михајла, нашу
велику радост. Сада је прва

културу у ОШ „Јован Стерија
Поповић“. Учествовао је
у ТВ емисији „Никад није
касно“, врло је гледана. Лепо
се презентовао, на само
Бадње вече ове године. Био
сам му подршка, наступили
смо заједно једну музичку
нумеру.
Волите ли још нешто, сем
музике?
-Велико
задовољство
пронашао сам у голубовима.
Заволео сам их још као
дете у Павлишу. Браћа Мита
и Никица Толанов имали
су дивне голубове. Данас
држим украсне голубове
лепезане, лепезан шилд,

година Гимназије. Михајло
воли музику, није се још
нешто посебно ангажовао,
али верујем да хоће. Говори
добро стране језике, воли
глуму, емотиван је. Баба и ја
смо га водили сваке године
на море, са нама је научио да
плива.
Од деде сам научио да је
мото живота да ко вреднује
малу срећу, умеће и велику.
Ја сам задовољан са ово мало
моје среће и не бих је дао ни
за какву велику! Живот је леп,
ако умеш да га вреднујеш!
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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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

ИСЛАНД ОДОБРИО ЛОВ НА ВИШЕ ОД 2100 КИТОВА У НАРЕДНИХ 5 ГОДИНА

РИБОЛОВ УГРОЖАВА
ИСЛАНДСКИ ТУРИЗАМ
Исландска индустрија китолова
одобриће наставак лова на китове
за најмање наредних пет година,
одобравајући убијање до 2.130 китова
по новим квотама које је одобрила
влада.
Петогодишња
политика
китолова обнавља се након што је
министар за рибарство, Кристјен
Џулисон, објавио да ће годишња квота
бити 209 китова перајара и 217 китова
усана у наредних пет година, преноси
АП.
И док многи Исланђани подржавају
лов на китове, све већи број
бизнисмена и политичара противи
се тој пракси, због зависности те
северноатлантске острвске нације
од туризма. Китолов, кажу они, лош
је за бизнис и представља претњу
репутацији земље и растућем
међународном туризму који је постао
окосница националне економије
острва.
Исландска путничка асоцијација
издала је саопштење у петак у коме се
каже да влада наноси штету „великим
интересима” нације и угледу земље,
како би се окористио мали сектор
лова на китове који се бори да прода
своје производе. „Њихово тржиште за
китове су Јапан, Норвешка и Република
Палау”, каже се у саопштењу и додаје
„наше тржиште је читав свет”, преноси
Танјуг.
Исландска статистичка агенција
каже да туризам уделује са 8,6 одсто
у економији острва. У 2016. туризам
је произвео више добити од рибарске
индустрије острва, по први пут у
историји.
Исланд
има
четири
брода

наоружана харпунима, који су
у власништву четири поморске
компаније које извештавају да послују
са губитком или малим профитом.
Прошле године, индустрија је убила
пет китова усана и 145 китова перајара,
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Заблуда Светог
Владимир Табашевић

Себастијана,

да ће бити убијено 2.130 китова,
колико је одобрено у склопу ове
политике, преноси Глас Америке.
Међународна
комисија
за
китове (IWC) прогласила је забрану
комерцијалног китолова током 19802. Женски разговори, Душан Радовић
3. Београдски трио, Горан Марковић
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Ја сам Акико, Стефан Тићми

кажу подаци Директората за риболов.
Пошто се комерцијални лов на
китове обновио на острву 2016,
компаније китоловаца никад нису
испуниле одобрене квоте. Као
резултат, сматра се мало вероватним

их година, због смањења њиховог
броја. Јапан је у децембру саопштио
да се повлачи из IWC-а због неслагања
са политиком Комисије. Исланд је и
даље члан IWС.
Извор: Политика

2. Аги и Ема, Игор Коларов
3. Откачена школа, Група аутора
4. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
5. Књига поређења, Клајв Гифорд

91. ДОДЕЛА ОСКАРА

НАЈБОЉИ ФИЛМ „ЗЕЛЕНА КЊИГА”, ТРИ СТАТУЕ
АЛФОНСУ КУАРОНУ

Доделу
награда
америчке
Академије филмских уметности и
науке, која је прошле ноћи одржана
у Лос Анђелесу, обележили су као
најбољи филм „Зелена књига”, у
режији Питера Фарела и мексички
редитељ Алфонсо Куарон са три
Оскара - за најбољу режију, страни
филм и фотографију.
„Направили смо овај филм с
љубављу, нежношћу и поштовањем.
Читава прича овог филма је о љубави.
Све је почело од Вига Мортенсена и
без њега не би имали ово остварење”,
истакли су продуценти филма „Зелена
књига” Џим Бурк, Чарлс Веслер, Брајан
Кари, Питер Фарели и Ник Ваљелонга,
преноси Танјуг.

У телевизијском преносу из Лос
Анђелеса који је обишао планету
прави победник је мексички редитељ
Алфонсо Куарон који је добио Оскаре
за режију филма „Рома”, најбољи
страни филм и фотографију.
Најбоља главна глумица је Оливија
Колман за улогу у филму „Миљеница”
који је 22. фебруара отворио Фест.
„Надам се да моја деца на ТВ-у ово
гледају, пошто се неће десити поново”,
кроз сузе и осмех се нашалила
Енглескиња.
Доделу оскара у Долби театру
обележио је дует Лејди Гаге и Бредли
Купера који су уживо извели баладу
„Shallow” из остварења „Звезда је
рођена”, којој је припала награда за

најбољу песму.
Остварење „Зелена књига” може
се похвалити најбољим оригиналним
сценаријом који су заједнички
написали Ник Велалоса, Брајан Кари и
Питер Фарели.
Оскар за најбољи адаптирани
сценарио припао је Чарлију Вахтелу,
Дејвиду Рабиновицу, Кевину Вилмоту
и Спајку Лију за филм „Црни клановац”.
Гај Натив и Џејми Реј Њуман
освојили су Оскара за најбољи
краткометражни филм - „Кожа”.
Први Оскар за „Зелену књигу”
на синоћној церемонији подигао
је Махаршала Али у категорији
споредни глумац, док је најбоља
споредна глумица према мишљењу

чланова Академије за филм и науку
Реџини Кинг за споредну глумицу у
остварењу „If Beale Street Could Talk”.
За најбољу сценографију ове
године су се побринули Хана Бичлер и
Џеј Харт у остварењу „Црни Пантер”, а
филм„Рома” Афонса Куарона награђен
је Оскаром за најбољу фотографију.
„Спајдермен: Нови свет” најбољи је
дугоментражни анимирани филм, док
је Оскар за најбоље кратко анимирано
остварење отишао у руке Доме Ши и
Беки Нејман Коб за Бао.
Најбољи документарац је „Free
Solo”, а Лудвиг Горансон компоновао
је најбољу музику за филм „Црни
пантер”.

Извор: Политика
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ФЕБРУАРСКИ МEETUP У ВРШЦУ

ПРЕДАВАЊА И ЗА ПОЧЕТНИКЕ И ЗА ЕКСПЕРТЕ

У организацији вршачке
Вордпрес
заједнице
(WordPress) прошлог петка
одржан је још један сусрет, а
посетиоци су овог пута имали
прилику да чују предавања
Драгана Тодоровића, аутора
Вордпрес тема и Владимира
Ковача, творца Вебиз (Webiz)
конференције.
- За свега седам, осам
година направили смо у
Зрењанину респектабилну
ИТ (IT) заједницу, упркос

чињеници да се на свега 30
километара од Зрењанина
налази Нови Сад, као
технолошки центар Србије
и да нам је у непосредној
близини
Београд,
као
главни град. Захваљујући
конференцији
коју
смо
створили
у
Зрењанину,
анимирању и мотивацији
младих,
захваљујући
сарадњи са образовним
институцијама,
направили
смо
један
еко-систем

Драган Тодоровић

који нам је након седам
година донео много тога.
Сада имамо једну здраву
средину из које сваке године
излази све више и више
ИТ стручњака. Најбитније
је да након седам година у
Зрењанину имамо пет нових
ИТ компанија и радимо на
остваривању нашег циља,
повећавању броја стручњака
и задржавању младих у граду
– рекао је Владимир Ковач.
Владимир
Ковач
је
по струци економиста и
специјалиста
пројектног
менаџмента. Као маркетар је
2010. упловио у свет дигитала,
док на пројекту Вебиз ради
од 2013. године. Током
последњих пет година Вебиз
је постао најпрепознатљивији
бренд када су у питању
конференције и пословне
едукације на тему ИТ-а,
дигиталног маркетинга и
пословне примене интернета.
Како би додатно утицао на
развој ИТ-а у родном граду
Зрењанину, са пријатељима
је
основао
невладину
организацију Вебит, са циљем
промовисања
интернет
културе и унапређивања
ИЦТ сектора. Крајем 2016.
године
изабран
је
за
председника
Извршног
одбора
новооснованог
Зрењанинског ИЦТ кластера.
Добитник
је
престижне
награде
Капетан
Миша
Анастасијевић за афирмацију
ИКТ индустрије у Зрењанину.
Драган Тодоровић, веб
девелопер са вишегодишњим
искуством
у
развијању

Владимир Ковач
премиум вордпрес и џомла
(Joomla) тема, Вршчанима је
говорио о развоју Креатус
вордпрес (Creatus WordPress)
теме и њеној улози у развоју
вордпрес веб страница.
- Креатус вордпрес теме
могу се користити за било који
концепт развијања страница
у вордпресу. Креатус садржи
све додатке који су људима
потребни када инсталирају
вордпрес. Тема је намењена
за почетнички ниво и нуди

већ завршене концепте –
објаснио је Тодоровић.
Предавања која вордпрес
заједница Вршца организује
одржавају се једном месечно,
а гости су предавачи, експерти
у различитим ИТ областима.
Како организатори истичу,
предавања су бесплатна
и намењена су свима који
покушавају да се покрену на
путу ка финансијској слободи.

КОВ ОБЕЛЕЖАВА НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ

Књижевна општина Вршац (КОВ) обележила
је у четвртак, 28. фебруара Национални дан
књиге, посетом ђака ОШ „Бранко Радичевић“
у Великом Средишту. Том приликом одржан
је час поезије и уручене су на поклон књиге у
издању КОВ-а за школску библиотеку.

Национални дан књиге обележава се у
Србији од 2013. године, на иницијативу
Народне библиотеке Србије, ради
промовисања читања и књиге као националног
блага.

У ВРШАЧКОЈ ГАЛЕРИЈАНИ ТРИБИНА О НАСИЉУ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

„ГДЕ СТАНУЈЕ ЕКСТРЕМИЗАМ?!“

У суботу 2. марта са у почетком у 18
часова у просторијама кафе-галерије
„Галеријана“ одржаће се трибина под
називом „Где станује екстремизам?!“,
а Вршчани ће имати прилику
да учествују у разговору о све
агресивнијем друштвеном амбијенту
у којем млади стасавају. Модератор
разговора биће историчар Невен
Даничић.
Активисткиња за људска права,
Марија Срдић, која је у Вршцу
недавно промовисала Закон о
спречавању насиља у породици као
чланица Женског центра из Кикинде,
координисала
је
истраживање

„Мапирање екстремизма и грађански
отпор – Србија 2018”, чији ће
резултати на овој трибини бити
промовисани. Уз њу, активно учешће
у промовисању резултата и разговору
о клими у којој млади стасавају имаће
и Новосађани, др Радивоје Јововић,
социолог, Бранка Драговић-Савић,
новинарка, као коаутори акције,
али и млади истраживачи, Дејан
Багарић, студент четврте године
Српског језика и књижевности, који
је истраживао говор мржње кроз
визуелну културу, уличне графите,
као и Милица Недовић, правница,
сада на мастер студијама Социјалног

рада, са својим увидом у ефикасност
судске праксе у процесуирању
екстремизма. Гост аналитичар биће
професор Социологије политике на
Београдском универзитету, др Јово
Бакић.
Колико и сами допиносимо
екстремистичком
обрасцу
комуникације, како да реагујемо на
насилничко понашање када се пред
нама дешава, можемо ли допринети
развоју културе солидарности и
хуманог понашања, нека су од питања
на које ће се потражити одговори
на овој трибини, поручују њени
организатори.

Т.С.
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ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ „КЊИЖЕВНОСТ У ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА“

ВРШАЦ – ГРАД СУСРЕТА ПИСАЦА ИЗ РЕГИОНА

У Градској библиотеци одржан
је у суботу део програма у оквиру
међународног
књижевног
фестивала
„Књижевност
у
четири годишња доба“ на коме
су учествовали писци из Србије,
Словеније, Хрватске и Босне
и Херцеговине. Идеја сусрета
„Књижевност у четири годишња
доба“ је да се писци и песници из
региона састану, размене идеје и
инспирацију, кажу организатори.
- Ови сусрети приближавају
и ауторе из региона и њихову
публику. Књижевност и култура
не могу бити изолирани унаточ
било каквим дневно-политичким
приликама. Ми смо ти ступови
друштва који желе да сарађују
и да се друже, и да поставе
ситуацију у нормалу, како и
треба да буде. На овим сусретима
публика открива нове ауторе и
нове текстове, они свакако имају
перспективу – каже Маријан
Гракалић, књижевних из Загреба.
- Сусрети у оквиру овог
фестивала представљају потврду
да, иако не живимо више сви у
истој земљи, ипак припадамо
једном,
заједничком
и

недељивом културном простору.
Фестивал „Књижевност у четири
годишња доба“ осмишљен је
као успостављање културне
сарадње, размене и својеврсног
културног моста међу ауторима
из бивших република СФРЈ
– рекао је директор Градске

библиотеке Панчево Дејан
Боснић.
Први сусрет у оквиру
фестивала, „лето“, одржан је у
Хрватској прошле године, „јесен“
је припала Босни и Херцеговини,
док ће се четврти и последњи
сусрет фестивала, „пролеће“,

одржати
на
словеначком
приморју. У оквиру зимског дела
фестивала који је организован
у Панчеву, део програма
поклоњен је и Вршцу.
- Жеља ми је да Вршац и
Панчево тесно сарађују, пре
свега на културном плану.

Повезује нас много тога лепог,
имамо сродне институције, а
размена програма оваквог типа
је за мене потпуно природна
– закључио је Немања Ротар,
књижевник из Панчева и један
од организатора фестивала.
Т.С.

СУСРЕТ СА АЛЕКСАНДРОМ ГАТАЛИЦОМ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ПОСЛЕДЊИ АРГОНАУТ“
У среду, 6. марта од 18.30 у
„Салону код Порте“ (Змај Јовина
16, Вршац) Удружење „Тачка
сусретања“ приређује књижевни
двоугао
Александра
Гаталице,
књижевника и Милете Аћимовића
Ивкова, књижевног критичара и том
приликом публици ће се представити
последњи
роман
Александра
Гаталице „Последњи аргонаут“ у
издању Службеног гласника.
„Главни
јунак
романа
Александра Гаталице наједном
заборавља читаву своју приватну
историју. У нади да ће пронаћи лек
за амнезију, стиже у завод у којем

га доводе на праг потпуног сећања
на читаве епохе и све људе које су у
њима живели. Шта би се догодило
ако би се сећања свих 7.428.659.237
људи, колико се претпоставља да
је од житеља древног града Ур до
данас живело, нашла на једном
месту? Готово седам и по милијарди
савршено оригиналних приватних
историја постале би бескрајни
резервоар за сваког ко с њима може
да се повеже... Глава протагонисте
постаје врста радио-станице за
сећања на све што се икад упамтило
– посредством глијалних ћелија...
У нашем мозгу постоји деведесет

одсто ћелија које се зову беле или
глијалне и за које се до пре само
мало више од пола века мислило
да не раде ништа. Најновија
открића говоре да оне међусобно
комуницирају
калцијумским
таласима. Шта једна другој
саопштавају, наука још не зна – али
ту почиње нови роман Александра
Гаталице Последњи аргонаут“, каже
се у рецензији Гаталицине књиге.
Александар Гаталица, писац,
преводилац са античког грчког
и музички критичар, рођен је у
Београду 1964. године. Дипломирао
на катедри за светску књижевност

1989. године. Као писац појавио
се у српској књижевности 1993.
године и до сада објавио једанаест
књига. Проза Александра Гаталице
преведена је на десет европских
језика. Као преводилац, први пут
је превео четири античке драме на
српски језик (Алкестида, Баханткиње
и Ифигенија у Аулиди Еурипида
и Едип на Колону Софокла), као и
песничку заоставштину песника:
Мимнермо, Солон, Сапфа. Као
музички критичар, писао је критике
за дневне листове „Глас Јавности“
(2000-2002) и „Вечерње новости“ (од
2002-2008).
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ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН А О НАМА

Вршачки Триптихон сликан је
у маниру академског реализма
са пуно детаља о Пајиној
обавештености
о
модерним
токовима сликарства у то време.
Да је Триптихон сликан
експресивно или кубистички,
његова порука била би страснија
а нејаснија. Паја је изабрао израз
реалног приказивања као што ми
у говору бирамо брушене, јасне
речи и њихову логику јер то је
комуникација. Пајин Триптихон је
слика, огроман простор, плакат,
масовни медиј оног доба, реклама
лепог града Вршца, својим
реализмом
и
одмереношћу
далеко упечатљивија од слика
уметничке слободе које су веће

од права посматрача на слободу
поимања и разумевања.
На овој слици нема ни
социјалних памфлета ни говора

фикције људи из сенке, већ само
фриз људи који раде, озбиљни,
достојанствени и вечни.
У
време
настанка

Триптихона само је кошава била
интернационално искуство.
Данас конкуренција у глобалној
трци никог не штеди. Ми купујемо
туђе производе јер су јефтинији,
макар наш комшија занатлија
остао без посла. Једемо туђу
храну због чега наши повртари
одустају од производње.
Капиталисти света приморани
су да роботизују производњу и
настала је чудна утакмица, роботи
производе, али не купују, а они који
би требало да купе то све мање
могу, јер остају без посла. Остаје
питање да ли ће капиталисти на
крају постати социјалисти који
деле своје вишкове производа.
А они којима то треба не могу да

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

купе јер јер је њихову платежну
способност напросто прогутала
капиталистичка
генијалност
организације рада.
Марксов Капитал у том
контексту остаје тек бајка са
крвавим исходом, а садашњост
простор
духовног
мртвила
сакривеног у сајбер простору.
Терен, тло града Вршца
и падине брега, освајане су
култивисане, вековима. Данас није
потребан физички напор да се
мења стварност већ да се уместо
борбе против досаде поведе
борба против навале глупости.
Они који нам нуде најбољег
џепароша јединог времена нашег
живота - фарме, ријалитије, не
раде то да нам ублаже бол већ
да оно мало пара са нашег длана
звецне у њиховим џеповима.
Томислав Сухецки

VIN

PING

ВРШАЧКА КУЛА
КУЛА
1212 ВРШАЧКА

ФОТОРЕПОРТАЖА
ФОТОРЕПОРТАЖА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ СВЕТОГ ТРИФУНА

ПЕТАК
1. март
март 2019.
2019.
ПЕТАК ••1.

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

Резањем славског колача, пригодним културно
- уметничким програмом и традиционалном
изложбом победничких вина и алкохолних пића,
Пољопривредна школа „Вршац“ обележила је своју
славу Светог Трифуна, 14. фебруара.
Ове године манифестација прославе школске
славе Свети Трифун обележена је 27. пут у новијој
историји школе, односно према историјским
подацима 48. пут у скоро стогодишњем трајању ове
школске институције, као и 27. изложба вина и јаких
алкохолних пића у склопу школске славе.
Укупно је пристигло 168 узорака, било је
излагача из Београда, Панчева, Зрењанина, Шапца,
Александровца, Велике Плане, Сремске Митровице,
Опова, Косовске Митровице, Србобрана, Параћина,
Новог Пазара и многих других градова и села широм
Србије. Стигао је и узорак ракије и вина из Мостара
из Босне и Херцеговине, што ову манифестацију
чини једном од најзначајнијих и најреферентнијих
код нас.
“Вршачка кула” вам преноси део атмосфере са
прославе.
ФОТО : Ј. Ерски
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Привредна делегација посетила Међународни сајам
канцеларијског материјала и опреме у Истанбулу
Са
представницима
привредних
друштава
специјализованих у трговини
пословном
галантеријом,
рекламним
материјалом,
школским прибором, штампом и
друго – „Панграф“ Стара Пазова,
„Domitape“ Шид, „Јерковић мбм“
Нови Сад,„Графопапир“, Београд,
„Радекс Маркетинг“ Београд,
„Promo office“ Нови Сад, „Стил
б центар“ Суботица, „Савпо“
Стара Пазова, Рачуноводствени
биро Сремска Митровица, „Pox
Чачак“, „Биро лине“ Београд,
успешно
је
реализована
посета Међународном сајму
канцеларијског материјала и
опреме „Stationery office 2019“ у
Истанбулу одржаном протекле
седмице.
Привреднике
су
предводили
представници
Привредне коморе Војводине
(ПКВ) – Славица Хајдер, виши
самостални стручни сарадник
у Удружењу услуга и Милан
Стојанов,
шеф
кабинета
председника ПКВ.
Ово је друга година како
ПКВ у заједничкој сарадњи
са Адонис групоморганизује
посету сајму у Истанбулу,
за који су привредници
изразили
заинтересованост.
Током трајања манифестације,
учесници су имали прилику
да директно комуницирају са

компанијама које учествују
као излагачи на сајму и
да се упознају са новим
технологијама,
производима
и
најновијим
трендовима
у
области
канцеларијског
материјала.Остварени
су

На сајму је представљена
квалитетна понуда материјала и
опреме за канцеларије,поклоне
и промотивне материјале,
школски
прибор,
играчке
и едукативне игре, прибор
и опрема за књижаре, од

робе,
образаца,
школског
прибора,
регистратора
и
малопродајом књижарске робе.
Другог
дана
сајма
организовано је и неколико
састанака. Са директором
представништва турског сајма

привредним
делатностима,
односно
њиховим
специјализованим сајмовима.
Такође, представници ПКВ
имали су састанак и са Марком
Гјелдумом,
из
Одељења
индустрије
и
технологије

многобројни
контакти
и
успостављена је сарадња са
добављачима, а привредним
друштвима који већ послују са
турским компанијама, посета је
послужила за продубљивање
међусобне сарадње и склапање
нових уговора.

стране реномираних турских ,
иранских, индијских, америчких,
бугарских, немачких, корејских,
грчких и других компанија.
Међу 254 излагача, на сајму је
био присутан и „Оптимум“ из
Смедеревске Паланке, који се
бави производњом блоковске

„TuyapFuar“
за Југоисточну
Европу ЕрдоганомЏеладином
и помоћницом генералног
директора
„TuyapFuar“
ЈесимУлусоу
(YesimUlusoy),
разговарало се о наставку
досадашње сарадње и у
наредном периоду и са другим

Хрватске господарске коморе,
са којим су разменили искуства
у раду комора.
Кабинет председника
Привредне коморе Војводин

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •1. март 2019.

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. 064/897-46-35
На продају спратна кућа на плацу од 700
m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43m², приземље,
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805095
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. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра.
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура. Одмах усељива и за
адаптацију. Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до
20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно.
Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и пчеларе.
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Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
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. 013/2836508.
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. 063/85245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
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једнособан стан са централним грејањем,
први или други спрат у близини центра града.
Тел. 064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу
за викендицу на брегу (ближе граду). Тел.
061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-7917.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m²,
на више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу
на Гудуричком путу ( могућа замена за стан)
Тел. 013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска
улица 1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична
локација, Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12
са погледом на улаз у позориште. Тел. 063/7404-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакар и клима.
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на
улицу. Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5,
између „ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/8860-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакари, клима.
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу.
Тел. 062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379-720.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду.
Тел. 063/805-57-85.
Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.
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.
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
На продају спратна кућа код Градске
болнице. Хитно. Тел. 061/160-12-15.
Продајем једнособан стан у центру. Хитно.
Тел. 064/23-55-436.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
Продајем дворишни стан у ужем центру
града од 25 м², потребно реновирање. Тел.
061/321-154-51.

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. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте.
Тел. 064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу, са
централним грејањем. Тел. 013/834-065 и
064/296-0285
Издајем четворособни стан у ул. Милоша
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел.
063/853-64-29.
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први
спрат, комплетно намештен, погодан за
студенте.Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/2460832
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. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца.
Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1.
октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар
– електричар итд. Добра локација са
паркингом. Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан.
Тел. 069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан
5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/89491-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел.
064/183-00-18.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за
две ученице, студенте или брачни пар. Може
и ко има део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан стан
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра
2018. године . Тел. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града.
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Тел.064/183-300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/1746-091.
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.
Издајем два стана од 36м² један од 42 м²,
сви станови имају одвојену спаваћу собу,
намештај, кухиња и купатило. Ново. Београд
Коњарник, 20 минута од центра, близу
станица, једна линија. Тел 063/853-71-34.

РАЗНО
Продајем Југо 55, регистрован до
октобра, годиште 2003. у одличном стању,
први власник. Цена по договору. Тел.
064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор
за југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
Продајем круњач, круни и меље,
електрични. Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало
коришћен под гаранциојом, лак за
коришћење и за одржавање. Цена 3.200.
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.
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. 061/60979-17.
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. 063/74192-34.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/19790-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел.
064/197-90-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија,
два месеца стара, две женке и један
мужјак. Тел. 065/26-25-155 и 065/94-22224.
Продајем машину за прање веша
„Горење“. ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач ,
плинску боцу, канте за маст, дрвену бурад
за ракију и кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Тел. 062/11-759-55.
Пластични
спојлер-дефлектор
за
кров аутомобила за лакшу вучу и мању
потрошњу горива. Цена 40 €. Тел. 064/12317-56.
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.
Помагала би старијој особи.
Тел.
064/288-03-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална
ограда за гробно место. (2,60х2,40х0,85м)
Цена 150 €. Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо
стакло са додатном кутијом и пласт

ролом. Цена 40€. Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на
развлачење, плински решо са три рингле,
кварцна грејалица сточић за ТВ, дечији
бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³,
очуван, 2005. , гаражиран, црвене боје,
ветробран, аутомацки мењач, мало
прешао, тренутно нерегистрован, наслон
за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел.
063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве
боје, исправан у добром стању, неударан,
дизел, гаражиран, прешао око 127.000
км, тренутно нерегистрован. Хитно! Цена
2.800€. Тел. 064/507-60-93.
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. 063/8326-918.
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 064/47970-86.
Продајем веш машину „Горење“,
плинску пећ „Алфа“, трпезаријски регал,
плински решо1/3, шиваћу машину „Багат“;
фотељу – лежај. Тел.064/186-52-44.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли.
Тел. 064/18-44-316.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-8260.
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. 065/88-37420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине,
тамно браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу
јакну 42 број, нову 2500 дин и две беле
краће зимске јакне 42 и 38 број по 2000
динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000,
кревет за једну особу са мадрацем 7000
дин, бунду тамно браон 42 број 6000 дин,
нову кожну јакну 42 број 6000 дин. Тел.
064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем
спиралне
степенице
изузетно квалитетне са храстовим
газиштем. Тел. 065/34-54-538.
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. 064/23-55436.
На продају пржионица кафе са
комплетном опремом. Тел. 065/452-33-37.
На
продају
2
плафонске
електрогрејалице од 800 w. Произведене
у Русији. Цена за две грејалице је 100€.
Тел. 065/33-55-343.
Три метра кубна храстове греде
14х16цм,
комбиновани
шпорет,
замрзивач, усисивач криби, делови за
З-101, ел. моторе,. Тел. 064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара,
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“
електричну климу 12-ца, кожну пилотску
јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре
и балконска врата вакум стакло, полицу
гепека цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са
аутоматским надајањем, разна врата и
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.
Продајем
плинску
пећ
турске
производње са вентилатором, тучана.
Цена повољна. Тел. 063/32-00-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација

2000. године, беспрекорно очувана,
прешла 16000 км цена по договору. Тел
063/320-019.
Продајем Дациа Соленза 2004.
годиште, уграђен гас, прешао 137.000
км, регистрован до августа 2019. први
власник. Тел. 063/259-311.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење
и риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/1462-227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован
до 01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све
ново са етикетама. Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно.
Тел. 060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по
договору. Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12,
карабин 7х64, сачмарицу калибра 16,
шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер
„Фиделиа“ Тел. 013/827-367.
Продајем казан за топљење масти и
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом
погодан за пчеларе, мотокултиватор ИМТ
57 са фрезом и резервним точковима,
круњач са прекрупаром, моторну пумпу
за воду 15м дубине, пећ на чврсто гориво.
Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет,
велика носивост, демонтажни наслон
за најмлађе, црвене, плаве, зелене. Тел.
065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“,
двосед, шиваћу машину „Багат“ ножни
погон са витреином, троделни кухињски
висећи део, трпезаријски сто и 6 столица.
Тел. 063/87-89-067 и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна
женска помоћ у кући. Плата по договору.
Тел. 065/65-52-350.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23809.
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. 063/83-47047.
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. 064/12973-23.
На продају „Мазда626“ регистрована
до маја 2019. цена аута 550 €. Тел. 064/51257-24.
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. 062/80-10-585.
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.
На продају плинске пећи и бојлери
исправни. Тел. 013/861-419 и 064/389-2738.
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. 064/23-55-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и
крушке.Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс ,
ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77131.

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.
064/280-58-81.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка
за мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин.
064/14-41-222 и 013/ 807-439.
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.
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. 064/129-73-23.
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.062-437-236
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.
Продајем Југо 45, 25.000 дин.
регистрован до априла 2019. Тел. 064/12860-44.
Продајем Нисан примеру 2000. год.
исправан и нерегистрован. Тел. 064/12973-23.
Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м
дугачку. Тел. 065/452-33-37.
На продају Fоrd Siеrra, није у возном
стању погодан за резервне делове. Тел.
063/73-42-609 и 060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин,
трокрилни орман 9500 дин, плинска пећ
3000дин, виолина 8000 дин, гоблени
„Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.
На продају комбиновани фрижидер са
замрзивачем у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901
Рено 19 Шамад на продају 1400 м³,
регистрован, има атест за гас. Цена
повољна. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Сервисирање
плинских
уређаја;
бојлера, шпорета, решоа и плинских пећи.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, риљам баште, сечем и цепам
дрва за ложење. Тел. 063/146-22-27 и
013/861-419.
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен
пре пар година, у добром стању, одржаван
редовно, без непријатних мириса,
урађено дубинско чишћење душека.
Душек у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се налази
у Вршцу и лако је доступан. Тел 060
3333441. Цена по договору.
На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и
сп сиве металик боје, 2002. годиште у
одличном стању. Први власник, купљен у
Србији нов. 96354 км. Тел: 0645541088
Продајем агрегате за струју „Еinhell“
РТ-ПЕ 3250, 2800W, није коришћен , цена
200€ и “Fairline“ FEG 6501, 650 W, мало
коришћен, цена 50 €. Ел бојлер „Тики“ 5
литара, високомонтажни, цена 20 €. Тел.
063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од три
тоне, машину за прање веша, фрижидер,
замрзивач, тегле од 1 кг., ћилим, два
јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске
црвене фасадне цигле, каблова за струју
3х2,5-4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи. Тел.
064/46-95-175 и 833-524.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3. БРОЈ 25, 18. ФЕБРУАР 1977.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
МАРИНИ

Поводом 25 година „Партизана“ Србије додељена је плакета и
Марини Јосић, предњаку вршачког Друштва за телесно васпитање.
Ово признање додељено је Јосићевој за њен дугогодишњи
рад на омасовљењу физичке културе, за предани рад са децом
предшколског узраста, за вођење рекреације са децом и њиховим
родитељима.
- У друштво сам дошла као учитељица са четворогодишњим
стажом - прича нам Марина. - Било је то 1965. године . Тада сам
радила... тако ... да се забавим, одморим. Године 1969. завршила
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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 (162)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се
враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија.
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају 4 - разреднима.- На
немачкој страни отвара се побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. Уређење повторне наставе.
сам студирање на Вишој педагошкој академији у Новом Саду. Мало
затим дипломирала сам на загребачком Факултету за физичку
културу. Већ 1973. године први успех - на Отвореном првенству
Војводине у академским саставима вршачки малишани освајају
прво место. Од тада сваки наступ Вршчана на овом првенству
крунисан је шампионском титулом.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3. БРОЈ 27, 25. МАРТ 1977.

МАРТОВСКЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ
У ВРШЦУ 1941. ГОДИНЕ
Двадесет седми март 1941. године бележи се у историји
наших народа и народности као дан када су људи овог поднебља,
предвођени Комунистичком партијом, одлучно изговорили
животну поруку неизмерне снаге: „Боље гроб, него роб“. Био је то
у срцу поробљене Европе поклич слободи, и поражавајући шамар
фашизму, Хитлеру, издајничкој влади... Овим написом желели
бисмо да подсетимо наше читаоце да су тог дана и у Вршцу биле
приређене масовне демонстрације, које се по обиму и снази могу
мерити само са онима у јачим политичким центрима.

Још у тренутцима опредељивања да влада Цветковић – Мачек
у Бечу потпише срамни споразум са силама осовине - Немачком,
Италијом и Јапаном – у народу је почело да кључа незадовољство.
Оно је доведено до експлозије већ 25. марта, када је тај понижавајући
чин и обављен.
Тако је у Вршцу већ у вечерњим часовима 26. марта група
омладинаца, предвођена СКОЈ-ем, прокрстарила градом,
извикујући пароле против фашизма и Хитлера. То је била само
најава сутрашње буре.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Истражни одбор свршио је
свој рад већ почетком марта, но
по том раду остала је дуготрајна,
тужна успомена. Не само оне
становнике, који су служили као
домобранци, него шта више и
оне, који беху у народној гарди,
одводили су да за казну служе
у војсци. Мађистрат пак имао је
лака посла. Кабалинијев извештај
о истрази по тужбама противу
мађистрата, и пропратинцу више
власти, узела је штатхалтерија
1853. просто к знању без икакве
примедбе 1).
С почетка беше све једно
правосуђе са администрацијом,
стога је варошки судац Паст
наредио, да се донде, док то
тако бити мора и док се укупан
мађистрат бави са економским и
политичким приликама , по један
дан држи судска седница, за коју
је градоначелник наизменце
одређивао нуждан број сенатора
2).
Но наскоро је приближно
одређена компетенција тога
“варошког суда”. По одлуци
владиног комесаријата од 20. јула
1850., није могао варошки суд да
решава у споровима, у којима је
припуштена апелација - изузев
посве ванредне случајеве. Онакве
спорове ваљало му је оставити
потоњим судским властима 3).
14. мај 1850. успостављен је по
пропису преки суд за вршачки
округ.
У овом тешком времену имала
је да се испуни давнашња жеља
становништва. 26. маја известио је
ц.кр дистриктски жупан за Бачку,
Торонтал и Вршац, овдашњи
мађистрат, да је по наредби
штатхалтерије од 18. ист. месеца
мађистрат вароши Вршца, као и
мађистрати сл.кр. вароши Новога
Сада, Сомбора и Суботице, за
овај мах непосредно подвргнут
дотичном
ц.кр.
дистриктом
жупану, т. ј. без интервенције
владиног, односно окружног
1) Мађистратска седница од 19. новембра 1853.
2) Исто од 18. фебруара 1850.
3)Исто од 25. фебруара 1850.

комесара.
Даље је наређено, да је
мађистрат у цивилним и
криминалним
питањима
подвргнут
комесару
министарства
правосуђа
Неверију, да мађистрат у
будуће своје извештаје подноси
великом жупану, од ког ће налози
непосредно долазити мађистрату.

Тим поводом назвао је
мађистрат и репрезентација
дотадање “ полицајно звање”,
“капетанијом” 4).
За то, што је варош Вршац
изједначена са осталим сл. кр.
варошима нове провинције,
имала је општина да захвали
привременом
земаљском
начеонику Мајерхоферу, коме
је општина попут депутације,
нарочито у ту цељ послате у
Тамишград, заиста и захвалила.
Од то доба води варош назив
сл.кр. вароши, а није ни до данас
добила на то диплому.
Изједначење
Вршца
са
осталим варошима беше једно
од последњих дела привременог
земаљског
начеоника.
Мајерхофер је наиме већ маја

оне године употребљен на другу
страну, а у администрацији
провинције заведене су опет
обнове.
Услед
такозваног
другог
провизоријума,
заведеног
септембра 1850. у управи нове
круновине, догодиле су се и
у Вршцу промене. На место
Мајерхофера
постављени
ц.
министарски
комесар,
дефинитивно је спровео одвојење
судства од администрације, на коју
су цељ образовани у Тамишграду,
Сомбору, Вел. Бечкереку и Лугошу
ц.кр. земаљски судови, а у сваком
округу срески судови.
По тој новој “привременој
ц.кр. судској управи”, отпало
је од вршачког мађистрата
цивилноправно правосуђе, а
с тим и руковање са сирочади
и заоставштинама. Прво је
изведено 1851., а друго следеће
године.
Све то проузрочило је знатне
промене у мађистрату. Одлуком
ц.кр. земаљске управе од 15. марта
1851. наименован је саветник
Михајло Вац за градоначелника, а
досадањи градоначелник Ђорђе
Деметер за среског судца 5). Даље
укинуто је место варошког судца и
6 сенаторских места, од осам. Два
сенаторска места успостављена
су истом о рестаурацији 1849.
Остала 6 сенатора употребљена
су понајвише код новог среског
суда.
Сирочадске прилике одузете
су мађистрату почетком 1852.,
а поверене су нарочитом
“сирочадском одбору” 6).
Па и други провизоријум
земљске управе био је кратка
века. Царска резолуција односно
организовање среских звања,
окружних власти и штатхалтерија,
потписана је 14. септембра 1852.,
а публикована је одлуком ц.кр.
министарства
унутрашњих
послова, правосуђа и финансија
од 19. јануара 1853.

4) Записник седнице од 1. јуна 1850.
5)Записник седнице од 24. марта 1851.
6)Записници од год. 1852.
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 23. КОЛО
95:56
68:111
68:69
100:79
90:87
играно 27. 02.
одложено

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

43
41
37
36
35
35
34
33
32
32
31
30
29
26

20/3
18/5
16/5
13/10
14/7
12/11
11/12
9/15
10/12
9/14
9/13
8/14
6/17
3/20

ПОРАЗ ВРШЦА У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА 23. КОЛА КЛС

У МРЕЖИ “АЛАСА”

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 13. КОЛО
Карабурма - Љубовија		
Дуга -Пролетер 023		
Вршац д.о.о. - Раднички (Кг)
Србобран - Раднички (Бг)		

60 : 80
56 : 58
59 : 84
76 : 59

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

+129
+133
+129
+83
+135
+66
-61
-459
-155

12 10
12 8
11 8
12 7
11 7
11 6
12 3
12 2
11 1

2
4
3
5
4
5
9
10
10

ВРШАЦ – ДУНАВ 68:69 (22:21, 18:13, 15:17, 13:18)
Филип Симић био је јунак
ВРШАЦ – ДУНАВ 68:69
драматичне
завршнице
дербија
зачеља у вршачком Миленијуму и
(22:21, 18:13, 15:17, 13:18)
тројком донео славље „аласима“ из
Старих Бановаца. Изабраници тренера
Центар Миленијум, гледалаца
Митра Ашћерића на тај начин били су
500, судије: Белошевић, Пецељ,
награђени за упорност која их је красила
Крстић
током читавог меча, нису одустајали ни
када су били у двоцифреном заостатку
ВРШАЦ: Ћирковић 12 (6 ас),
а Вршчани су приредили још једно у
Мунижаба 3, Капетановић 4,
низу непријатних изненађења својим
Радивојевић 6 (4 ск), Бркић 7 (9
симпатизерима и одиграли су можда
ск), Јовановић 10 (4 ск), Савовић,
и најслабије друго полувреме на свом
Симовић 12 (5 ск), Огњеновић 4,
терену.
Мрђа, Маринковић-Ђорђевић 10
Вршац је почео одлично, повео
(6 ск).
са 17:8 у првом периоду, а у другој
четвртини водио и са 11 поена
ДУНАВ: Николић 13 (7 ск), Ивић
предности (40:29). Ћирковић је играо
2 (4 ск), Боровић, Симић 20 (5 ск),
Драма
без
хепиенда:
Ранко
Симовић
одлично 20 минута, био најефикаснији
Планић, Шућов 3, Драшковић 3,
и врло добро разигравао саиграче. тријумф.
Вуковић 13 (6 ск), Миљковић 8,
Дарко
Костић,
тренер
Вршца
био
је
Дунав је одговорио одличним шутем
Мировић, Ковачевић 7.
за три поена, пре свега Симића, али разочаран.
-Имали
смо
прилику
да
меч
решимо
проценат од 50 одсто ван линије 6,75
јасно говори да су и Вуковић и Николић много раније, али ми смо пре свега је ово била најбоља одбрана коју смо
одлично наштимовали нишанске сами себи највећи противник. Нисмо одиграли на гостујућем паркету ове
имали мирну главу и морамо да се сезоне. Затворили смо скок Вршца,
справе.
У другом полувремену Дунав је позабавимо односом у нашој екипи да сви њихови шутеви били су под
заиграо чвршће у одбрани него у се играчи запитају шта заправо желе. тешким околностима, честитам нашем
прве две четвртине, резултат довео у Дошли смо у ситуацију да морамо да противнику не би било незаслужено
равнотежу и вребао шансу за потпуни гледамо и остале резултате уместо да и да су они славили, одлучила је
преокрет.
Вршчани су потпуно победом обезбедимо опстанак и можда једна лопта овог пута отишла је на
нашу страну. Није био договор да
изгубили самопоуздање и остали су се укључимо у борбу за Суперлигу.
Митар Ашћерић, тренер Дунава био шутнемо за три поена у задњем нападу,
без енергије и идеја у тренуцима када
једноставно се отворило, Симић је то
се меч одлучивао. Последњи напад је је задовољан.
- Моја екипа је у другом решио на своју кошаркашку зрелост и
олако потрошен да би у Симић на 34
секунде пре краја тројком шокирао полувремену одиграла одбрану на интелигенцију.
Б.Ј.
Вршчане и донео свом тиму заслужени највишем могућем нивоу, мислим да
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
Фото: Анђела Ивошев

Младост – Беовук 		
Металац – Динамик
Вршац – Дунав 		
Златибор – Слобода
Спартак – Тамиш 		
ОКК Београд – Војводина
Нови Пазар – Борац

22
20
19
19
18
17
15
14
12

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ ОД ФАВОРИЗОВАНОГ
РАДНИЧКОГ ИЗ КРАГУЈЕВЦА
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (КГ) 59:84 (14:23, 19:22, 10:21, 16:18)

ПРВА Б ЛИГА 18.КОЛО
Ужице - Борац (Пар)		
Дубочица - Јагодина		
Тимок -Металац Таково		
Банат - Младост			
Баваниште - Срем Еатон		
Клек Србијашуме - Т. Витезови

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

1.Дубочица
18
2.Металац Таково 18
3.Ужице 		
18
4.Клек Србијашуме 18
5.Банат 		
18
6.Борац (Пар)
18
7.Младост
18
8.Баваниште
18
9.Јагодина
18
10.Срем Еатон
18
11.Тимок
18
12.Топлички Витезови 18

1
1
7
7
8
9
9
10
11
12
15
18

17
17
11
11
10
9
9
8
7
6
3
0

52
49
33
33
30
30
25
23
22
17
8
2

Центар Миленијум, гледалаца 200,
судије: Булатовић, Петковић (БГ)
ВРШАЦ: Јовановић 13 (9 ск), Цера,
Ратковић 6, Керкез 10 (6 ск, 6 ас),
Веригић 7 (5 ск), Бабић 1, Тодоровић 13
(11 ск, 4 ас), Бешић 6 (6 ск), Томашевић,
Михајловић, Половина 2, Лазаревић 1.
РАДНИЧКИ: Димитријевић 14 (5
ас), Спахић 7 (7 ск, 7 ас), Милетић 2,
Безаревић 2, Н. Васовић 12, Првуловић
11, Јеврић 7, Јовановић 11 (4 ск), М.
Васовић 7, Јанчић 6 (4 ск), Мартиновић
5, Пантовић.
Крагујевчанке су у Центру Миленијум
оправдале улогу апсолутног фаворита
и лако дошле до бодова. Вршчанке су
само у првим минутима успевале да
буду равноправне, али када је Раднички
у 5. минуту серијом 8:0 повео са 15:7,
преузео је потпуну контролу дешавања
на терену и током читаве утакмице
одржавао убедљиву резултатску

предност. У победничком тиму најбољи
утисак је оставила плејмејкер Невена
Димитријевић, одличну игру пружиле
су Анђела Спахић, Неда Васовић и
Јелена Првуловић, док су у тиму Вршца

три играчице оствариле двоцифрен
број поена, повратница у тим Ивана
Јовановић, капитен Милана Керкез и
плејмејкер Марија Тодоровић.

ВРШАЧКА КОШАРКАШКА БИЗНИС ЛИГА
Стартовала је Бизнис лига у кошарци у којој се такмиче вршачка
предузећа. Утакмице се играју суботом у Сали Хемијско - медицинске
школе од 9 до 12 часова.
РЕЗУЛТАТИ 1. КОЛА
ЈКП Други Октобар - Свислајон 		
Фресениус - Хемофарм 		

35:46
41:56

Парови 2 кола 02.03.2019.
Свислајон - Хемофарм
Аленик - ЈКП Други Октобар

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 18. КОЛО

БАНАТ УБЕДЉИВ У ДЕРБИЈУ
БАНАТ - МЛАДОСТ (Н. ПАЗОВА) 3:0 (25:20, 25:15, 25:13)

Одбојкаши
Баната
остварују
план зацртан пред почетак другог
дела сезоне. У 18. колу Прве Б лиге
остварили су трећу пролећну победу,
укупно десету лигашку, и сасвим се
приближили опстанку у лиги.
- Момци су доминирали током
читаве утакмице, очекивао сам јачи

отпор гостију, али нисам изненађен
добром партијом моје екипе јер међу
играчима влада изузетно квалитетан
однос, рекао је тренер Игор Сантрач.
Добра хемија у тиму само је један је
од разлога убедљиве победе Баната
против Младости.
- Одлично смо радили у

припремном периоду, добро се
спремили за оно што нас чека тако да
смо сада спустили интензитет рада,
форму смо темпирали управо за
период који следи. Ситуација је ове
сезоне атипична јер пролећни део
траје неупоредиво краће него јесењи,
али треба још једном нагласити да

испада већи број екипа него што је
то уобичајено, чак пет и да практично
сви осим две првопласиране екипе
стрепе за опстанак, закључио је
Сантрач.
Одбојкаши Баната у наредном колу
гостују у Сремској Митровици, Срем
Итону.
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ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ЗАВРШИЛИ ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ И СПРЕМНИ ДОЧЕКУЈУ ФИНАЛЕ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА

ЋИРКА И МИОШКО ВРШАЧКИ ВЕСНИЦИ ПРОЛЕЋА

Утакмицом против Црвене
звезде из Малог Мокрог
Луга (2:0, стрелци Белић и
Маричић) ОФК Вршац је
завршио серију припремних
мечева за пролећни део
сезоне Српске лиге Војводина
и потпуно спреман чека
дуел првог кола против
Бачке у Суботици. Ипак, први
званичан меч у другом делу
сезоне Вршчани ће одиграти
у суботу, 3. марта у Алибунару,
где ће у финалу Купа Јужног
Баната одмерити снаге са
панчевачким Динамом.
- Задовољан сам урађеним
послом у прелазном року, на
свакој позицији имамо јаку
конкуренцију. Наравно, тешко
је у потпуности спровести у
дело идеје када су у питању
појачања, делимично сам
задовољан
издањима
у

припремним мечевима, било
је добрих и лоших ствари. У
последњој утакмици против
Црвене звезде из Малог
Мокрог Луга било је највише
добрих ствари, али припреме

још увек нису завршене. У
ситуацији смо да нећемо
имати генералну пробу већ
ће то бити званична утакмица,
финале Купа Јужног Баната.
Сви играчи су орни и добро

расположени, биће то празник
за љубитеље фудбала у овом
крају и надам се нашој победи,
рекао је шеф стручног штаба
ОФК Вршац Ненад Ковачевић.
Један од играча који
предводи млађу генерацију,
Владан Благојевић, такође
зрачи оптимизмом.
- Месец дана радимо,
комплетирали смо састав,
уиграли се кроз припремне
мече. Добро смо тренирали,
спремни смо, очекујем победу.
ОФК Вршац је јавности
представио
и
двојицу
омладинаца рођених 2002.
године Матеју Ћирку и
Кристијана
Миошка
који
су потписали стипендијске
уговоре. Председник клуба
Александар Лазевски пожелео
им је дугу и успешну сениорску
каријеру.

БЕСПЛАТНА ШКОЛИЦА
ФУДБАЛА ОФК ВРШАЦ
Омладински фудбалски клуб Вршац
од 1. марта почиње бесплатну школицу
за децу од 5 до 8 година коју ће водити
тренер Перица Ранков. Управа клуба
успела је да пронађе донатора који ће
финансирати рад школе фудбала и она
ће за сву заинтересовану децу у овом
узрасту бити потпуно бесплатна.

МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОФК ВРШАЦ
У ТЕМИШВАРУ 3. МАРТА
У склупу сарадње ОФК Вршац и Поли
из Темишвара млађе селекције ова два
клуба одмериће снаге на турниру који
ће бити одржан 3. марта. ОФК Вршац у
Румунију води четири селекције, играче
узраста 200/01, 2002/03, 2004/05 и
2006/07.

ИЗБОРИ У ГРАДСКОМ ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ ВРШАЦ

СТЕВАНУ КОРОЛИЈИ ЈОШ ЈЕДАН МАНДАТ

На ванредној изборној седници
се такмиче у Подручној лиги Панчево:
Скупштине Градског фудбалског савеза
Јединство из Влајковца, Партизан из
Вршац досадашњи председник Стеван
Уљме, Црвена звезда из Павлиша, Полет
Королија добио је једногласно поверење
из Избишта и Потпорањ. Три клуба
скупштинара. Искусни спортски радник
се такмиче у Другој јужнобанатској
предложио је нови састав Извршног
лиги а остали у међуопштинској лиги
одбора који чине.:Драган Милошевић,
Вршац - Бела Црква. Такође,млађе
Александар Какован, Синиша Сантрач,
категорије ОФК Вршац се са све три
Александар Кирков, Милан Миленковић,
селекције такмиче у Квалитетној лиги
и Јонике Иримија. У Надзорном одбору
Војводине као и Кервер академија у
су Николаје Николајевић, Лајош Лантош
конкуренцији пионира. У току 2018.
и Ненад Атанацков. Председник ГФС
породици
вршачких
фудбалских
Вршац поднео је Скупштини извештај о
клубова продружио се и новоосновани
раду у претходне две године у коме је
Кристал 2018. Председник ГФС Вршац
наведено да је највећи успех остварио Чланови ИО ГФС Вршац: Александар Какован,Драган Милошевић, на крају је истакао одличну сарадњу
ОФК Вршац освајањем Војвођанске
са представницима Града Вршца,
лиге и пласманом у Српску, пет клубова председник Стеван Королија и Синиша Сантрач
скупштини су присуствовали заменик

ФУ ТС А Л

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ФОРУМА
ФОРУМ - КРАЉЕВИЋЕВО 6:1 (2:0)

омладинским
репрезентативцем
Србије Предрагом Радаком. План
нам је да у овом саставу већ сад
оформимо екипу за следећу сезону
и са два појачања направимо екипу
за улазак у већи ранг. Омладинци
су нам прваци Војводине и играће
за првака Србије. Имамо довољно
талентованих играча који ће градити
будућност клуба.

Форум - Краљевићево
Динамо - Викинг 4 : 1
Тиса - Индианс 2013

6:1

1.Тиса 			
2.Динамо 			
3.Форум 			
4.Викинг 			
5.Краљевићево 		
6.Индианс 2013 		
7.Кикинда (-1) 		
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АТЛ Е Т И К А
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВИШЕБОЈУ У ДВОРАНИ

МЛАДЕНОВСКИ ПИОНИРСКИ ПРВАК СРБИЈЕ
На Првенству Србије у вишебоју у
дворани за све категорије, осим сениора,
учествовали су клубови из целе Србије
а велики успех остварио је такмичар
АК Атина, Марко Младеновски,који је
освојио златну медаљу и постао првак
Србије у тробоју за млађе пионире.
Такмичење у тробоју састоји се од 3
дисциплине, и то: спринта на 60м,скока
у даљ и бацања кугле.
Марко је истрчао 60 м као најбољи
од свих и постигао време од 8,60 с.

ОФК Вршац је представио и
колекцију клупских тренерки и мајица
коју ће љубитељи фудбала, навијачи
и симпатизери клуба моћи да купе по
врло приступачним ценама у званичној
онлајн клупској продавници. Такође,
у продаји ће бити и спортске торбе,
шалови, шоље са клупским обележјима.
Комплетна понуда онлајн фан шопа
доисупна је на званичној фејсбук
клупској страници.
градоначелнице Дејан Сантрач, као и
шаховски велемајстор Бобан Богосављевић,
члан Градског већа за спорт. Гости
Скупштине ГФС Вршац били се председник
Спортског савеза Александар Стојаковић
Џаја и генерални секретар Јовица Момиров.
.

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - ГРУПА ИСТОК 13. КОЛО

ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

Убедљивим тријумфом против
Качареваца Форум је задржао
позицију у врху табеле упркос томе
што је знатно подмадио тим. Тренер
Ненад варађан истиче да је већ сада
у току формирање тима за наредну
сезону.
- Прва победа у наставку
првенства у измењеном саставу
са веома младом екипом и са

ПОЧЕО СА РАДОМ ОНЛАЈН
ФАН ШОП ОФК ВРШАЦ

Након тога је уследила дисциплина скок
у даљ где је скочио 4,58 м, и заузео друго
место. У трећој дисциплини, Марко је
куглу од 3кг бацио 7,55 м, што је било
довољно за прво место.
На такмичењу је учествовао још
један такмичар АК Атине, Душан
Кнежевић,који је заузео у укупном
пласману 10. место са укупно освојених
1260 бодова. Да подсетимо љубитеље
атлетике да се коначан резултат у
вишебоју добија на основу бодовања

сваког
резултата
по
посебним
таблицама, и Марко је освојио укупно
1905 бодова. Други је био Димовић
Немања из Радничког из Крагујевца са
1880 бодова, док је треће место заузео
Томић Лука из Младости из Земуна, са
1847 бодова.
Овај одличан резултат је увертира
за следећу недељу за Првенство Србије
за млађе пионире у појединачним
дисциплинама,где ће Марко трчати у
дисциплини 200м.
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