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

Настављајући традицију даривања 
прве бебе рођене у новој години, 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић и чланица Градског 
већа Татјана Николић, посетиле су 
родитеље мале Неве Лазевски.

-У име Града Вршца, дошли смо да 
посетимо Неву, девојчицу која је прва 
беба рођена у 2019. години у Вршцу, 
рекла је градоначелница Митровић и 
додала да је посета мало окаснила због 
периода грипа. Због предострожности 
смо оставили ову посету за март месец. 
Дошли смо не само да поклонимо Неви 
дарове које Град даје прворођеним 
бебама, већ и да поразговарамо 
са родитељима о томе како живе у 
Вршцу, шта раде, како планирају даље 
своју породицу. Донели смо и дечје 
ауто седиште као део кампање Града 
усмерене ка повећању безбедности 
у саобраћају најмлађих Вршчана, али 
и помоћ родитељима и олакшање 
њиховог кућног буџета. 

Вршачка девојчица Нева Лазевски 
рођена је 1. јанаура ове године, у 15 
часова, као прво дете младог брачног 

пара Иване Стајић и Александра 
Лазевског. Нева је била тешка 3,2 
кг, а дугачка 52 цм. Родитељи нису 
очекивали да ће мала Нева бити прва 
беба у овој години. Термин за порођај 
био је 31. децембар.

-Првој беби рођеној у овој 
години, Град Вршац је поклонио 
ваучер у износу од 50.000 динара 
за опремање бебе и надамо се да 
ће родитељи успети да одаберу 
оно што желе у бројним продајним 

објектима нашег града, нагласила је 
већница Николић. Драго ми је што 
је ове године прва беба женског 
пола јер, како наши стари кажу, биће 
добра година. Желим да честитам 
родитељима, да буду срећни са 
својом бебом и да њихов пример 
подстакне и остале младе брачне 
парове да прошире своје породице.

Николићева је нагласила да је 
лепо када прву бебу имамо 1. јануара, 
јер се дешавало да у прва 3 дана нове 
године немамо ниједан порођај. 

-Значи нам доста ова подршка 
Града Вршца, у оваквим тренуцима 
сваки је динар добродошао, каже 
тата Александар. Хвала Граду 
на помоћи коју нам је пружио, 
задовољни смо, а Нева је добила 
лепе дарове.

И овога пута Златара „Боби“ 
поклонила је златник првој беби, као 
што то чини већ дужи низ година, 
са најлепшим жељама да мала Нева 
порасте и да у нашем граду буде још 
много деце.

Ј.Е.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ПОСЕТИЛА ПРВУ БЕБУ РОЂЕНУ У 2019. ГОДИНИ

ДАРОВИ ЗА МАЛУ НЕВУ
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СРПСКЕ 
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

ОСУДА 
ВАНДАЛСКИХ 

ЧИНОВА
Градски одбор Српске 

напредне странке у Вршцу издао 
је саопштење за медије које 
преносимо у целости.

Градски одбор Српске напредне 
странке у Вршцу пружа снажну 
подршку председнику Александру 
Вучићу у борби против насиља и 
очувању демократских тековина 
Србије. Најоштрије осуђујемо 
вандалске чинове појединих 
интересних групација усмерене ка 
дестабилизацији државе и линчу 
неистомишљеника. Ускраћене 
за подршку народа, разуларене 
хорде под диригентском палицом 
тајкуна Драгана Ђиласа и Вука 
Јеремића, као и њиховог дежурног 
потрчка, неофашистичког лидера 
Бошка Обрадовића, претњама 
линчу председнику Вучићу, упадом 
у зграду РТС-а, дивљачким походом 
на новинаре и насиљем над 
припадницима МУП-а покушавају 
да изазову хаос и насилничко 
прекрајање изборне воље грађана 
не би ли се вратили на власт 
и наставили своје пљачкашке 
походе. Подсећамо, све ово се 
дешава испланирано, у веома 
тешком тренутку за Србију када 
председник Александар Вучић 
води пресудну битку за Косово и 
Метохију исправљајући погубну 
политику претходних власти, а све 
у циљу осигуравања трајног мира у 
региону и сигурног живота сваког 
припадника Српског народа на 
Косову и Метохији.

Удружење параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“, у сарадњи са Ауто мото савезом 
Србије Центром за моторна возила, организовало је, 
у Вршцу, проверу психомоторичких, перцептивних 
и физичких способности особа са инвалидитетом 
за стицање возачких дозвола. Провера је обављена 
14. и 15. марта на најсавременијим симулаторима, а 
петнаесторо кандидата добило је уверење од Центра 
за моторна возила АМСС.

-„Параквад“ је подржао ову акцију, али не бисмо 
могли да је реализујемо без подршке Центра за 
моторна возила АМС Србије, рекао је Драган 
Виторовић, председник Удружења „Параквад ВШ“, 
након успешно завршене провере. Тестирања су 
урађена у Београду, Вршцу, а биће и у Шапцу. Наш 
заједнички циљ је да особе са инвалидитетом у целој 
Србији коначно знају како да провере своје возачке 
способности. 

Обраћајући се присутнима, представник АМС 
Србије изразио је задовољство што су били у 
прилици да своје кадровске и техничке капацитете 
ставе на располагање члановима „Параквада“ и да се 
тестирају и добију извештај о својим психо-моторним 
способностима за стицање возачке дозволе. 

Милош Васић, председник Савета за безбедност 
саобраћаја Града Вршца, указао је на значај ове 
провере способности особа са инвалидитетом, 
похвалио иницијативу и овај пројекат који се успешно 
реализује. 

Овом приликом указано је на значај оваквих 
акција у циљу безбедности како будућих возача особа 
са инвалидитетом, тако и свих осталих учесника у 
саобраћају. 

     Ј.Е.

ПРОВЕРА СПОСОБОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА СТИЦАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

СЕРТИФИКАТИ ЗА БУДУЋЕ ВОЗАЧЕ

Након више месеци застоја, поправљен је 
и пуштен у рад лифт за транспорт пацијената у 
објекту Службе за хемодијализу, објашњено је на 
конференцији за медије, одржаној прошлог петка у 
директоријуму Болнице. Медијима су се обратили 
директор др Јон Оморан и Татјана Николић, градска 
већница за здравство и социјалну заштиту.

-Задовољство ми је да вас обавестим да 
је прорадио лифт у згради хемодијализе са 
нефрологијом и кarдиологијом са коронарном 
јединицом, рекао је др Јон Оморан, директор Опште 
болнице Вршац, на конференцији за медије. Нови 
лифт пуштен је у рад 1. марта, након oсам месеци 
процедуре око набавке свих дозвола и одобрења. 
Влада Војводине одобрила је средства у износу 
од 4,6 милиона динара. Процес је дуго трајао, ми 
смо желели да набавимо нов лифт, како бисмо 
обезбедили нормално функционисање за дужи 
временски период. Зграда је стара око 35 година 
исто као и  доскорашњи лифт који је, због старости, 
био склон кваровима, тако да смо сада успели да 
решимо овај проблем постављањем новог лифта.

Др Оморан је нагласио да није било лако 
функционисати током протеклих осам месеци 
колико је лифт био ван употребе, јер је зграда 
намењена тешким и слабо покретним пацијентима.

-Ангажовали смо помоћне раднике који су 
помагали у транспорту пацијената, истакао је 

директор Болнице. Желим да се захвалим свима, 
комплетном особљу које ради у тој згради, као и 
нашим пацијентима који су имали стрпљења током 
протеклих осам месеци без лифта. Рад особља био 
је квалитетан, све што је било ургентно збринуто 
је, тако да, са медицинске стране, нисмо заостали у 
квалитету рада. 

Према речима директора, поменута зграда Опште 
болнице Вршац има приземље, спрат и сутерен. 

Татјана Николић је подсетила да је било и раније 
ситуација када је било проблема са лифтовима, 1998, 
1999, када су пацијенти били ношени на рукама, са 
крварењима. 

-Зграде су старе, годинама није улагано на 
адекватан начин и потребна су значајна средства 
за реконструкцију онога што је старо, како би 
се ускладило са важећим стандардима, сматра 
Николићева. За лифтове, рађене у време зидања 
зграда, сада више нема делова. Ми смо, као 
одговорна локална самоуправа која пружа подршка 
и запосленима у болници и нашим суграђанима, 
препознали потребе за даљом реконструкцијом. 
Са тим циљем Град је створио услове за директну 
проходност ка вишим инстанцама и предузео мере и 
кораке како би, у наредном периоду, Општа болница 
ушла у једну свеопшту реконструкцију.

Према речима Николићеве, Влада Републике 
Србије донела је одлуку да се приступи реконтрукцији 
зграде Опште болнице Вршац, преко Канцеларије за 
јавна улагања. Током наредних месеци кренуће прве 
активности на реализацији поменутог пројекта од 
немерљивог значаја за грађане Вршца, али и околних 
општина које гравитирају овдашњој здравственој 
установи.

Ј.Е.

У ОБЈЕКТУ СЛУЖБЕ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ ОПШТE БОЛНИЦE ВРШАЦ

ПОПРАВЉЕН ЛИФТ ЗА ТРАНСПОРТ ПАЦИЈЕНАТА
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Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић обишла је, са сарадницима, 
радове на уређењу дела корита канала 
Месић у дужини од 2,6 км, од Аутомото 
савеза до ушћа. Реч је о капиталном пројекту, 
финансираном од стране Министарства 
пољопривреде са 3 милиона евра, а у циљу 
заштите града од поплава и за заштиту 
животне средине. Јер, набујали Месић у 
време јаких киша знао је да се излије из свог 
корита, а с друге стране, несавесни грађани 
користили су га као депонију, бацајући 
у његово корито чак и крупније комаде 
отпада - шпорете, фрижидере и остале 
дотрајале уређаје. Пројекат уређења дела 
корита Месића почео је да се реализује јула 
прошле године, а рок за завршетак радова 
на поменутој деоници је почетак октобра.

Земљани радови од моста код школе

Градоначелница Митровић кренула је 
у обилазак дела корита Месића од Боре 
Костића до Хајдук Вељкове улице, а детаље 

радова појаснила је представница Штрабага, 
који изводи радове.

-Тренутно се обављају радови на овом 
делу на формирању корита, имали смо 
измештање у односу на постојећу трасу, 
објаснила је дипл.инж. Мирјана Савић, 
шеф оперативе извођача радова Штрабага. 
Сада су у току земљани радови, а крајем 
марта планирамо да отпочнемо овде са 
бетонирањем. На делу до моста Хајдук 
Вељкове канал ће бити трапезастог облика, 
бетонира се дно 3 м, и косине у дужини од 
2,80. То је полувисински 1,5 м, а остало ће 
бити травната површина. То се ради од ушћа 
до моста у Хајдук Вељковој, што је дужина од 
1,2 км. До града, до Аутомото савеза радиће 

се правоугаони облик канала, исто бетонски, 
дно канала биће на 5,5 м, док ће странице 
бити од 1,5 до 3 метра, у зависности од тога 
како терен захтева. Пројектант се потрудио 
да испоштује све постојеће објекте како се 
ништа не би рушило.

Вршчани похвалили уређење 
Месића

Обилазећи ову деоницу, градоначелница 
је поразговарала са становницима из овог 
дела града који су били задовољни и пуни 
похвала за радове који ће заштитити град у 
време обилних падавина, али и дати једно 
ново лепо лице овом вршачком каналу.

-Било је ово ругло града, сматра један 
грађанин. Све је урађено како треба да то 
буде лепо и да наша деца шетају овуда, да 
буде то лепо организовано. Ту нам је језеро, 
школа, базен... мислим да све треба да се 
уреди и да изгледа лепо. 

Радове је похвалила и суграђанка која 
је нагласила да се у овом делу града дуго 
није радило и улагало, а овуда пролази и 
међународни пут, треба да буде уређен део 
града. 

-Много је лепо што је ово покренуто, 
много значи за нас, рекла је ова суграђанка. 

Са њом се сложила још једна Вршчанка 
која, такође, није крила задовољство због 
уређења корита месићког канала који није 
био одржаван и урушавао изглед града. 

Пројекат је похвалио и подржао Вршчанин 
запослен на градском базену који је 

свакодневно гледао неуредан канал 
пролазећи овуда од маргитског насеља до 
посла.

Важна инвестиција за град

-За радове на уређењу дела водотока 
Месића, важног за наш град, инвеститор 
је Град Вршац, а Влада Републике Србије и 
Министарство пољопривреде обезбедили 
су средства из европских фондова, у питању 
је Светска банка, и вредност радова је 
око 200 милиона динара, на пројекту који 
покрива прву и другу деоницу, нагласила 
је градоначелница Митровић. Данас смо 
обишли радове који се изводе на све три 
деонице, обзиром да су радови почели још 
у јулу 2018. један део је већ избетониран, 
други је готово спреман за бетонирање и 
трећи где се изводе земљани радови. Према 
уговору, 1. октобар 2019. је време завршетка 
радова, ја верујем да ће Штрабаг, као 
одговоран извођач, испоштовати овај рок 
и да ће грађани Вршца, на крају ове године, 
имати уређен водоток Месића. 

Градоначелница је указала на значај 
овог пројекта са аспекта заштите града 
од поплава, али и подсетила да је почетку 
радова претходило чишћење корита 

које је постало право градско ругло због 
несавесних грађана. Она је апеловала на све 
Вршчане који живе у овом крају да више не 
одлажу смеће дуж водотока како би се нови 
изглед Месића задржао.

У разговору са извођачем, 
градоначелница је сазнала да је остала још 
једна деоница где радови треба да крену.

-Добили смо информацију да ће доћи 
до измене грађевинске дозволе, обзиром 
да је дошло до неких одступања у односу 
на првобитан пројекат, али заједно ћемо, у 

сарадњи са извођачем и Министарством, 
превазићи ове проблеме и надамо се 
да започнемо и ту последњу деоницу до 
Аутомото савеза, током априла и маја 
месеца, истакла је градоначелница. Ми 
као локална самоуправа тренутно радимо 
на пројектовању стаза уз корито канала. 
Налазимо начине да испројектујемо стазе и 
све ове зоне које би једног дана могле бити 
зоне за шетњу. 

Према речима градоначелнице, шетачке 
зоне биле би уз канал Месић, затим уз 
језеро, крај новог градског базена и даље уз 
водоток ка Улици Хајдук Вељковој. 

Уређење месићких мостова

На кориту Месића, током његовог 
водотока кроз град дужине око 7 км, 
налази се  велики број мостова, грађених 
у различитим временским периодима. 
Градоначелница се заинтересовала за 
мостове, колико они трпе радове који се 
изводе и да ли ће се нешто радити и на 
њима. 

-Извођачи су нас упознали са тим да се 
ради ојачавање мостова што је саставни 
део пројекта уређења дела водотока Месић, 
нагласила је градоначелница. Ми ћемо, 
као Град, у будућности уложити напоре да 
сачувамо изглед мостова, аутентичан какав 
јесте, јер управо ти мостови подсећају на 
стари Вршац и Месић какав је пре био.

Подршка Месне заједнице

Према речима градоначелнице, Месна 
заједница је била врло активна и помогла да 
град постигне договоре са Вршчанима који 
су власници спорних објеката уз водоток 
Месића како би радови могли да крену. 
Почетак радова омогућен је успешном 
сарадњом Града, Месне заједнице и грађана. 

-Добили смо један дар од нашег града 

којим смо се решили великих проблема, 
јер жеља и брига људи који овде станују 
биле су да се заштите њихове куће, којима 
је претила опасност да буду поплављене 
при обилнијим кишама, рекла је Нада 
Милинковић, чланица Савета Месне 
заједнице Жива Јовановић. Овим уређењем 
Месића скинуће се једна велика брига 
наших суграђана, а ми ћемо ћемо добити 
један нови, диван део града где ћемо моћи 
да се шетамо и уживамо у нашем Месићу.

Ј.Е.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ОБИШЛА РАДОВЕ НА УРЕЂЕЊУ МЕСИЋА

УСКОРО НОВО ЛИЦЕ 
МЕСИЋКОГ КАНАЛА

Грађани задовољни уређењем Месића

Извођач упознао градоначелницу са детаљима радова

На деоници код ушћа радови завршени

Земљани радови на једној од деоница

Представници града у обиласку градилишта
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ЈКП „Други октобар“ пре преласка у 
јавно комунално предузеће, имало је 
статус друштвеног предузећа са широким 
спектром делатности, што комуналних, што 
комерцијалних. Недавним формирањем 
ДОО „Хелвеција“, из ЈКП „Други октобар“ 
одвојене су комерцијалне делатности о 
чему детаљније образложење даје Драган 
Нинковић, извршни директор за комуналне 
послове ЈКП „Други октобар“.

-Дошло се до закључка да би 
комерцијалне делатности боље пословале 
као одвојено предузеће него што је то 
било у склопу комуналног система, каже 
Нинковић. У састав новог предузећа 
„Хелвеција“ ДОО, чији је оснивач Град, 
издвојиле су се производња воде - „Моја 
вода“, производња пива, производња 
подложака за јаја, тзв. картонажа, затим 
брикетирница, угоститељство - објекти 
Стари млин, Фонтана, Арена и Брзеће. Тако 
је од почетка ове године. 

У „Другом октобру“ остале су све 
комуналне делатности, које су, према 
организационој шеми предузећа, подељене 
на Дирекцију за комуналну инфраструктуру 
и Дирекцију за  комуналне послове, као 
и логистика - Дирекција корпоративних 
послова.

-Дирекцију за комунални инфраструктуру 
чине сектор енергетике - гасовод, 
дистрибуција гаса, топловод, и водовод 
и канализација, објашњава Нинковић. 
У Дирекцији комуналне делатности су 
Служба зеленика, Служба изношења смећа 
и управљања депонијом, одржавање 
јавних површина, пијаце, погребне услуге, 
паркинг сервис, зоохигијена, димничарска 
служба и зимска служба. Ту су и послови 
грађевинске оперативе (нискоградња као 
подршка и помоћ свим делатностима за 

изградњу топловода, гасовода...), као и 
послови техничког одржавања возила. Као 
такви сада имамо укупно ангажованих 518 
запослених, од тога су 418 стално запослени. 
Оваква организација предузећа је далеко 
квалитетнија и боља, јер изискује једног 
директора, једну пратећу финансијску 
службу, правну службу које опслужују све 
делатности. 

Према речима Нинковића, искуство 
других градова где су делатности издвојене 
у посебна предузећа (посебно гасовод, 
одвојено предузеће за управљање смећем, 
пијаце...), показало се као неуспешно 
решење. Он сматра да је тренутни модел 
функционисања ЈКП „Други октобар“ 
најекономичнији и да такав треба и да 
остане. 

-Одвајањем комерцијалних делатности 
ништа се специјално није десило, с тим 
што смо, у финансијском делу, добили 
једно олакшање, као и да више времена 
посветимо комуналним делатностима и да 
остварена средства можемо да усмеравамо 
за занављање возног парка и опреме 
неопходне за несметано и квалитетно 
снабдевање грађана Вршца гасом, водом... 
али и одношењем смећа и уклањање 
уличног отпада, одржавање пијаца, гробља 
и друго. Просечна старост возног парка 
била је велика, успели смо у последње две 
године да га подмладимо, али остало је још 
простора за занављање. 

ЈКП „Други октобар“ одређене 
делатности обавља за потребе града 
према унапред одређеном плану и буџету, 
опредељеном за те послове. 

-Од почетка месеца, Служба изношења 
смећа је обједињена на територији Вршца 
и свих градских и сеоских подручја, Уљма 
је званично једино село које није било 

у овом систему, али од 1. марта кренули 
смо да сакупљамо смеће, што је добро јер 
више неће бити дивљих депонија, сматра 
Нинковић. 

Комунално предузеће има богат програм 
планова за наредни период од уређења 
нових паркиралишта, дечјих игралишта, 
теретана на отвореном, постављање 
мобилијара, до сређивања парка, ограде, 
атријума...

-Велику пажњу посветићемо примарној 
селекцији смећа, постављању нових 
контејнера као што смо то већ учинили 

на Гудуричком путу, истиче саговорник 
„Куле“. Имамо идеју да где су нека велика 
контејнерска места (контејнери од 5 кубика) 
заменимо контејнере, јер су то потенцијалне 
опасности за прављење дивљих депонија 
као што је на путу према Павлишу, на 
почетку гробља. Желимо да таква места 
уредимо у договору са станарима и да 
изместимо контејнере и направимо зелену 
оазу. Сличан проблем решили смо прошле 
године у Радничкој улици где смо имали 
притужбе станара да су ту долазили да 
одлажу смеће грађани из сасвим других 
делова града. Имамо јако велики проблем 
са зеленим отпадом и желим да нагласим 
да се делатност изношења смећа односи на 
кућно смеће, за то грађани плаћају. У то не 
улази ниједна травка, никакав биолошки и 
зелени отпад из дворишта и башти грађана. 
Град је определио одређена средства да ми 
са неких јавних површина, које се налазе 
поред кућа, износимо  тај зелени отпад. 
Међутим, није наша обавеза да неко ореже 
своју винову лозу на неколико ари или 
воћке и да све изнесе на јавну површину 
испред куће сматрајући да је то обавеза 
„Другог октобра“ да то њему однесе. 
Апсолутно није, нити средства постоје, нити 
се то ради у било ком другом граду. 

Нинковић је најавио да ће и ове године 
бити спроведена акција под називом 
„Април, месец чистоће“ када ће грађани 
бити у прилици да уреде своје домове, 
предузећа, школе и установе своје 
просторе, а све у циљу лепшег и реуднијег 
града.

  Ј.Е.

ДРАГАН НИНКОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

Драган Нинковић, извршни директор за комуналне послове ЈКП „Други октобар“

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
„ДРУГОГ ОКТОБРА“ 

БЕЗ КОМЕРЦИЈАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ
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У петак је у великој сали Градске куће у 
Вршцу одржана промоција актуелних јавних 
позива за субвенције у запошљавању за 2019. 
годину, у организацији Националне службе за 
запошљавање, Филијала Вршац у сарадњи са 
Градом Вршцeм. 

- Ово је друга трећина свих промоција које на 
територији АП Војводине спроводи Национална 
служба за запошљавање презентацијом активних 
мера запошљавања. Наша циљна група су сви 
послодавци, али пре свега они мањи, они који до 
сада нису користили наша средства. Циљ нашег 
појављивања у свим локалним самоуправама 
је да се у директном контакту са послодавцима 
презентују програми, како би свако од њих себе 
пронашао у некој од наших мера. Надамо се да 
ће они који су до сада користили наше мере 
остати и даље наши корисници, а да ћемо добити 
и нове предузетнике – изјавила је Снежана 
Седлар, директорка Покрајинске службе за 
запошљавање и Филијале Нови Сад. 

На евиденцији НСЗ у филијали на дан 28. 
фебруара укупно је било 7.762 незапослених 
лица, а од тога у Вршцу 4.006, у Белој Цркви 
2.664 и у Пландишту 1.092. Последњих година 
тенденција је опадања броја незапослених лица 
на евиденцији, па их је тако у 2018. било око 
1.500 мање него у 2017. години. 

Наташа Вулић, директорка Филијале 
Вршац НСЗ, каже да је структура незапослених 
неповољна јер више од половине незапослених 
лица на евиденцији, тачније 52,28 одсто чине 
мушкарци, а од укупно 4.006 лица колико је 

на евиденцији у граду Вршцу, чак  је 1.797 
неквалификованих, док са средњом стручном 
спремом (трећи и четврти степен) их је 1.708 
лица, а осталих 501 су високо образована 
лица. Нешто мање од 70 одсто (68,46 одсто) 

особа на евиденцији су у категорији дугорочно 
незапослених, што значи да су дуже од годину 
дана на евиденцији, док је преосталих 31,54 
одсто незапослено мање од 12 месеци. Највећи 
број лица на евиденцији регистрован је у 
старосној доби од 30 до 49 година старости, а 
од свих регистрованих лица 38,45 одсто су без 
радног искуства. У прошлој 2018. години било 
је и технолошких вишкова, па је 183 људи услед 
економских или оргнизационих промена остало 
без посла. 

- Сви конкурси су отворени до 29. новембра 
2019. године, односно до утрошка средстава, 
осим субвенција за самозапошљавање, где се 
захтеви примају до 22. априла 2019. године и 
јавних радова где се захтеви примају до 29. марта 
ове године. За сада смо задовољни одзивом 
послодаваца, па се надамо да ће самим тим и 
број незапослених ускоро бити смањен – рекла 
је Наташа Вулић. 

Презентације су одржане и у Пландишту 18. 
марта у сали Дома културе, као и у Белој Цркви, 
19. марта у сали Општине. 

У сусрет послодавцима и незапосленима: 
Наташа Вулић, Снежана Седлар и Татјана 
Николић

Т.С. 

Ни најстарије бабице вршачког 
породилишта не сећају се да су 
овде некад рођене тројке. Крајем 
прошле године, тачније 20.децембра, 
свет су угледале три бебе Марије и 
Ференца Сабо, младог брачног пара 
из Влајковца. Сунчица, Адам и Силвија 
рођени су у размаку од пар минута на 
срећу и понос својих родитеља.

Град Вршац даровао је ове 
влајковачке малишане, а поклоне су 
им уручиле градоначелница Драгана 
Митровић и чланица Већа Татјана 
Николић, приликом посете овој 
породици, 11.марта.

-Дошли смо у Влајковац да 
посетимо породицу која је добила 
три бебе, мало ли је за Град Вршац, 
а камоли за једно село, истакла је 
градоначелница. Због ове ретке 
прилике, Град Вршац и ја направили 
смо преседан када је у питању 
даривање новорођенчади и одлучили 
да наградимо и ове три бебе и њихове 
родитеље. То је најмање што можемо у 
овом моменту да учинимо за једну овак 
лепу и срећну породицу. Наш задатак 
је да поразговарамо са породицом 
јер нам је важно да родитељи раде, да 
деца расту у породици која има лепу и 
сигурну будућност. 

Градоначелница је најавила да ће 
Град Вршац учинити све напоре да 
помогне породици, да запосле мајку 
која је професор географије и да дају 
мотив породици да остане да живи 
и ради у Влајковцу и да на селу имају 
услове једнаке ониа у граду.

-Покушали смо да дођемо до 
података о рођењу тројки у Вршцу, 
али нисмо код бабица у породилишту, 
чак и оних које су отишле у пензију, 
наишли на податак да се то није 
догодило у последњих 50 година, а 
из наше Службе кажу да тога сигурно 
није било у последњих 70- 80 година, 
каже већница Николић. Бебе су биле 

велико оптерећење за мајку, трудноћа 
је била одржавана и порођај је био у 
Новом Саду, а бебе су рођене са малом 
тежином. Првих месец дана бебе су 
биле у инкубатору и крајем јануара 
дошле су кући. 

Представнице Града чекале су да 
се бебе и мајка опораве и да прође 
период грипа како би дошле у посету 
првим тројкама у Вршцу, након више 
деценија. 

Према речима Николићеве, све 
бебе су, од Града Вршца, добиле 
ауто седишта, једнократни износ за 
матерински додатак, а мајка ће имати 
право на вишегодишњу накнаду за 

рођење трећег детета.
-Нажалост, оно што је неповољно 

за ову породицу је то да је мајка, када је 
остала у другом стању, од послодавца 
код кога је радила, добила отказ, тако 
да је комплетну трудноћу до краја 
извела ван радног односа, нагласила је 
Николићева. Ми се надамо да ће мајка, 
када се опорави и бебе порасту, бити 
у прилици да се радно ангажује. Мајка 
је професор географије и до сада није 
радила у струци, радила је у једној 
вршачкој продавници.

Родитељи влајковачких малишана 
захвалили су се на помоћи и подршци 
Граду Вршцу и истакли да о њима 

брине и село, посебно председник 
МЗ Влајковац Сафет Тихић. Код 
свакодневних обавеза око Сунчице, 
Адама и Силвије родитељима помаже 
и бака Гордана Мурешан, мамина 
мајка. 

Иначе, прва се родила Сунчица са 
1050 гр, други је био Адам тежак 1.540 
гр и Силвија са 1.580 грама. Зачети 
су вантелесном оплодњом, као део 
програма који спроводи Република 
Србија, а рођени су скоро два месеца 
раније, пре термина за порођај.

Ј.Е.

ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА 

ПРВЕ ТРОЈКЕ РОЂЕНЕ У ВЛАЈКОВЦУ
У СУСРЕТ СВЕТКОВИНИ 
ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА

ОВОГ ВИКЕНДА 
ВИНОФЕСТ

Већ четрнаест година вршачки 
туристички посленици организују 
светковину виноградара и 
винара - Винофест која, из 
године у годину, прераста у све 
престижнију манифестацију и 
добија међународни карактер. 
Овогодишњи Винофест заказан је 
за 21. и 22. март, у Хотелу Србија.

-Винофест у Вршцу, почиње 
22. марта, а свечано отварање 
заказано је за 12 часова, поручују 
организатори - Туристичка 
организација Града Вршца. 
Своје учешће најавило је око 
50 излагача. На манифестацији 
Винофест винари имају прилику 
да своја вина дају на оцењивање, 
а комисија, састављена од 
еминентних стручњака Енолошке 
станице, класификује и даје оцену, 
те се квалитет вина препознаје, 
а како кажу стручњаци:“Што 
укус дуже траје, то је вино 
боље“. У име чланова комисије, 
председник  Миодраг Кертес, дипл.
инж.технологије,  представиће 
резултате и оцене вина другог дана 
Сајма, у суботу, 23. марта, на додели 
награда најбољима.

Винофест 14. пут у Вршцу 
биће прилика да се посетиоци 
упознају са винаријама из Србије, 
Војводине, Мађарске, Румуније...
Манифестација је продајног 
карактера тако да се гости могу 
дегустацијом уверити у квалитет 
вина, али ће моћи и да га купе и 
понесу као успомену на Сајам. 
Поред винарија, учесници 
излагачи су и произвођачи сира, 
а познато је да сир и вино имају 
много тога заједничког. 

Цена улазнице за Винофест 
је 300 динара и она подразумева 
гравирану винску чашу и 5 
дегустационих бонова. Врата 
Винофеста биће отворена од 12 до 
20 часова. 

Током два фестивалска 
дана атмосферу Винофеста 
употпуниће тамбурашки оркестар, 
а организатори обећавају добар 
провод и позивају све грађане 
да не пропусте овогодишњи 
Винофест који ће бити у Хотелу 
Србија, 21.и 22. марта.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ 

НОВЕ ШАНСЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ 

Мештани Гудурице и овог пролећа 
у великом броју одазвали су се позиву 
Савета месне заједнице како би заједно 
очистили и уредили делове села. 
Чланови Савета месне заједнице и 
становници села Гудурица окупили су 
се протеклог викенда на  радној акцији 
чишћења и уређења сеоског гробља 
и том приликом очистили канале око 
гробља, прилазне путеве, као и зелене 
површине на самом гробљу. Позиву на 
радну акцију одазвало се тридесетак 
Гудуричана, а у помоћ су притекли 
и мештани са својим тракторима и 
механизацијом. 

-Ово је тек почетак и у плану нам 
је још низ радних акција на уређењу 
нашег села, а овом приликом бих се 
захвалио свим мештанима на великом 

одзиву и уступљеној механизацији 
без које не бисмо могли да завршимо 
овако велики посао,  рекао је 

председник Савета МЗ Гудурица 
Жељко Мрдаљ.

-Велики део гудуричког гробља 

чине гробови Немаца и осталих 
староседелаца чији потомци више не 
живе у Гудурици. Мештани су одлучили 
да, у складу са мултиетничком 
културом села и поштовањем комшија 
својих предака, сами одржавају гробна 
места о којима више нема ко да се 
стара,  истакао је члан градског већа 
задужен за рурални развој Славиша 
Максимовић, који је обишао ову радну 
акцију.

Мештани Гудурице су на овај 
начин још једном показали да, 
упркос бројним обавезама, дружење 
и волонтеризам представљају 
праву вредност, нарочито у малим 
срединама где могу у многоме 
унапредити свакодневни живот.

ГУДУРИЧАНИ СЕ ОДАЗВАЛИ ПОЗИВУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ УРЕДИЛИ СЕОСКО ГРОБЉЕ
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Када сте и како почели да 
узгајате цвеће?

-Цео живот ја волим цвеће! 
Аматерски сам почела да се 
бавим узгојем, прикупљањем 
различитих врста, сорти, још 
пре 20 година да би ми се то 
претворило у посао. Завршила 
сам Пољопривредни факултет 
у Новом Саду, воћарско-
виноградарски одсек, и некако 
сам се увек више приклањала 
хортикултури, имали смо и те 
предмете. Одабрала сам овај 
факултет, јер себе нисам видела 
у канцеларији, нити да ми неко 
одређује испољавање мојих 
способности. Као дипломирани 
агроном, нисам имала посао 
у струци. Женама није толико 
отворен пут у пољопривредни 
сектор, ја то нисам знала 
када сам уписивала факултет. 
Одлучила сам да сама почнем 
нешто да радим. Набављала 
сам, миц по миц, луковице. Отац 
ми је тада радио у иностранству, 
доносио ми је каталоге, а ја сам 
бирала луковице, врсте цвећа. 
Било је то неку годину пре 2000. 
Те године сам кренула мало 
интензивније. Наше имање је 
било са воћкицама, парадајзом, 
повртарским биљкама, ја сам 
се ту негде угурала, одузимала 
сам родитељима метар по 
метар за цвеће. У почетку сам 
све то желела за себе, без неког 
бизниса, да имам да поклоним 
људима. Нисам имала визију 
да се бавим искључиво тим 
послом и да од производње 
цвећа једног дана живим. 

Како сте се одлучили 

да региструјете пољопри-
вредно газдинство и 
озбиљно кренете у посао?  

-Прво сам регистровала СЗТР 
за цвеће. Нисам била примљена 
у „Вршачким виноградима“ и 
онда сам то одлучила. Пошто 
нисам нашла посао у струци, 
после пар година од завршеног 
Пољопривредног факултета, 
уписала сам биологију - одсек 

за професоре у Новом Саду и за 
то време морала сам да ставим 
фирму да мирује. Нисам могла 
истовремено да се школујем 
и водим фирму. До пре пар 
година било је тако да негде 
радим неко време на одређено, 
а у паузи док чекам други 
посао, интензивније се бавим 
цвећем. Када су ме животне 
околности довеле у ситуацију 
да престанем да очекујем да ми 
други нађу решење за живот и 
егзистенцију, концентрисала 
сам се само на своје снаге и 
могућности. Као дипл. агроном, 
на факултету сам стекла 
широко знање од саме биљне 
производње, преко заштите, 

хемије, плана, организације, 
до тржишта. Одлучила сам да 
се организујем, направила 
план, прво сам кренула са 
нарцисима, љиљанима, 
подигла сам мањи засад ружа, 
стекла сам искуство по питању 
избора сорти. Регистровала 
сам пољопривредно 
газдинство. Почела сам 
економски да размишљам, 
како да са одређене површине 
остварим највећи приход, коју 
врсту цвећа да засадим на 
њој. Трудила сам се да своју 
производњу подигнем на што 
виши квалитет. Нисам ишла на 
квантитативну производњу, 
већ на квалитет и сортимент 
који је био највише економски 
оправдан. Тако су се низали, 
један за другим, засади 
ружа, данас имам укупно 
84 сорте ружа. Преовлађују 
чајевке, али заступљене су и 
носталгичне и енглеске руже. 
Та вишесортност ме чува 
од нелојалне конкуренције. 
Имала сам замисао да моја 
производња има затворени 
кружни ток - од цвећа које 
производим и режем, правим 
аранжмане, букете, корпе... 

Како каже део познате 
изреке: „Ако желиш да будеш 
срећан цео живот - гаји 
цвеће“. Има ли истине у томе?

-Има, како да не. Жеља ми 
је да лепоту цвећа поделим са 
људима, да је поклоним онима 
који воле цвеће. Мој радни 
наслов, слоган је Срећна кућа 
цвећа (Happy house flowers). 
Кад гледам моје цвеће, ја 
не гледам новац, морам то 
искрено да кажем. Не бројим 
цвеће и не множим га са 
ценом да видим колико ћу да 
зарадим. Не. Срећна сам кад 
видим радост код људи због 
тог цвећа. Кад им кажем цену за 
аранжман, кажу да је то мало, 
а верујте мене је некад просто 
срамота да кажем ту своју цену, 
јер мислим да је то много пара. 
Никад нисам имала економски 
халапљив став према послу, 
можда ме је зато Бог и частио 
толиком љубављу?!

Највише волим када ми 
кажу за какву им прилику 
треба аранжман. Одем у башту 
и берем цвеће, имам замисао 
како се радују и особа која 
поклања и она која добија 
цвеће.  Прошле године била 
је моја пословна експанзија. 

Најлепше је када ми људи кажу 
да по свом избору направим 
аранжман, срећна сам због 
тог њиховог поверења, као 
и зато што им није далеко да 
долазе до мене, живим на 
брегу. Немам локал у центру, 
да људима буде у пролазу. Ја 
сам се бавила продајом цвећа 
на отвореном простору, а идеју 
да продајем готове аранжмане 
код куће дале су ми муштерије, 
долазиле су и старије жене да 
купе цвеће. И моје здравствено 
стање ограничило је ширину 
мог кретања. Помогле су ми и 
друштвене мреже, стекла сам 
нова познанства, драго ми је 
када виде да је сваки цвет с 
љубављу уткан у аранжман. 

Производња цвећа није 
мали посао. Ја сам и заштитар, и 
магационер, и физички радник, 
треба одржавати то имање. 
Неки мисле да све то може да 
се научи преко ноћи. Уз знање 
је потребно и искуство. 

Које све врсте цвећа 
имате?

-Већ су замирисали 
разнобојни зумбули у 6-7 
боја, ту је и десетак сорти 
нарциса, после њих стижу 
лале. Послујем са партнером 
из Холандије од кога директно 
купујем садни материјал: лале, 
нарцисе и љиљане. Имам 34 
сорте лала. У почетку није 
било једноставно успоставити 
сарадњу са Холандијом, али 
човек не сме да одустане када у 
животу наиђе на препреку. Кад 

човек чврсто верује у свој сан, 
кад је упоран, полако све крене, 
превазилазе се све препреке. 
Људи воле борце! 

Од половине маја стижу 
и моји љиљани и има их 
до почетка јула. Имам и 
оријенталне сорте које 
стижу у августу. У понуди ми 
је и неко егзотично биље: 
орнитогалум и еремурус у 4-5 
боја, затим лијатрис, ахилеја у 
разнобојним варијантама, 7-8 
сорти хортензија, дигиталис, 

ранункулус из породице 
љутића, ирис, ехинацеа... 
Много волим и моје руже, лепе 
су и мирисне, 84 сорте, поносна 
сам на њих. 

Лепо је што уживате у 
свом послу, али колико може 
од њега да се живи?

-Нисам себе још довела у 

МИЛАНКА ГВОЗДИЋ, ДИПЛ. АГРОНОМ, ВЛАСНИЦА РЕГИСТРОВАНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА СА ИНТЕНЗИВНОМ ПРОИЗВОДЊОМ РЕЗАНОГ ЦВЕЋА:

ЧОВЕК НЕ СМЕ ДА ОДУСТАНЕ КАДА 
НАИЂЕ НА ПРЕПРЕКУ У ЖИВОТУ!

Миланка Гвоздић је дипломирани агроном. 
Знање које је добила на Пољопривредном 

факултету помогло јој је да, уз стечено искуство, 
покрене сопствени бизнис. Има регистровано 
пољопривредно газдинство за производњу резаног 
цвећа. Кренула је аматерски, пре две деценије, има 
већ богату понуду квалитетног цвећа, а прави 
род, каже, очекује за годину-две када стасају младе 
биљке. Пример је правог борца у животу, а снагу да 
истраје дају јој њени синови, љубав према цвећу, 
позитиван став и осмех који јој увек зрачи на лицу.



ПЕТАК • 22.  март  2019. ВРШАЧКА КУЛА 77ИНТЕРВЈУ

ситуацију да могу да живим 
само од своје производње. 
Имам ту срећну околност да 
ми је мајка жива која пензијом 
помаже нас - своју децу. Свесна 
сам да нећу целог живота 
имати подршку, али имам 
осмишљен темпо ширења и 
подизања своје производње и 
понуде који ће ме једног дана 
оспособити да заокружим 
циклус. Жеља ми је да имам 
понуду за тржиште током 
целе године, да у јесен и зиму 
продајем луковице, а у осталим 
периодима продајем резано 
цвеће. Нисам неко ко тражи 
да купи много за мало пара, ја 
купим мало за пуно пара, али то  
је квалитетно. 

-Наредних годину, две дана, 
требало би да се у пуном светлу 
покаже понуда коју имам, јер 
доста је садница још младо. 
Моја цветна башта биће тада  у 
пуном роду. 

Љубав према породици, 
послу, помогли су Вам да 
бијете једну важну битку. 
Коју?

-Суочавање са обољењем 
од карцинома, хируршка 
интервенција, пролазак кроз 
хемотерапију са 4 циклуса, 
32 зрачне терапије, то је та 
моја борба. Годину дана пре 
операције преминуо ми је 
отац који нам је био највећа 
материјална потпора. Када су 
кренуле терапије, била сам 
свесна да моја реализација 
неће бити као до тада, због 
тежег кретања, а нисам 
смела ни за волан. Нашла 
сам решење. Треба човек да 
прихвати оно што му живот 
носи, не да се помири, клоне, 
него да се бори, иде даље, да 
живи живот пуним плућима. 
Купила сам пијачна колица у 
која сам знала да спакујем 150 
ружа и од куће, под брегом, 
однесем на продајно место код 
Универа.  Нисам ни била свесна 
да сам жива реклама. Људи су 
пролазили, одушевљавали се 
и дивили тој лепоти цвећа. Није 
моја замисао била да правим и 
продајем аранжмане, али на то 
ме је, делом, определило и моје 
здравствено стање. А, и људи 
су ми тражили. 

Ја сам пешак. Тако прелазим 
све релације, све локације, и 
мислим да ми је и то много 
помогло када је реч о мом 
здравственом стању.

-Маса људи је оболела, већ 
начета, и морају да схвате да 
треба да пронађу нешто на што 
ће лоцирати своју пажњу, да не 
размишљају само о болести. 
Треба бринути о здрављу, 
али морају да пронађу нешто 
што радује њихово срце. Јер, 
срце треба радовати, одатле 

нам радост долази и снага да 
се превазиђу све тешкоће у 
животу. 

Ви нисте рођена 
Вршчанка?

-Нисам. Рођена сам у Осијеку, 
1965. Мој отац Ђорђе Гвоздић 
био је Вршчанин, нажалост 
није више међу живима. Мајка 
Надежда, девојачко Зец, је 
Славонка. Мајка је дошла овде 
код тетке, упознала оца и ту 
су се заљубили једно у друго. 
Имам старију сестру Драгану, 
сада се презива Тодоровић. 
Живи у Новом Саду. Имамо 
предиван однос, целог живота 
максимално смо окренуте 
једна другој. Док смо живеле 
под истим кровом, ја не знам 

да ли сам појела једну коцкицу 
чоколаде да нисам поделила с 
њом. Када сам прижељкивала 
себи нешто да купим, прво 
купим Драгани да прво њу 
обрадујем, а после себе. Тако и 
она. 

Кад сте дошли у Вршац?
-Дошли смо 1973. Имала 

сам 8 година. Били смо 
у Славонији док се нису 
упокојили мамини родитељи. 
Сестра и ја никада нисмо 
васпитаване по стереотипу, 
да попуњавамо друштвене 

нормативе. Родитељи нам нису 
ништа наметали, да завршимо 
факултет, да оснујемо 
породице, васпитавали су нас 
са много љубави, давали нам 
пуну слободу. 

У годинама распада 
Југославије, када је многи свет 
морао да избегне из Славоније, 
наша је кућа била пуна, било 
је по 20 људи. Дешавало се да 
увече, кад се вратим из града, 
не знам где ћу да спавам. Мој 
отац је рекао:“Надо, ко год нема 
где, зови га да дође код нас. 
Биће места за све.“. Моја су деца 
знала да  ме питају зашто наша 
кућа није споља тако уређена 
као неке, док им ја нисам 
одговорила да смо стагнирали 
у годинама када су дека и 
бака помагали неким другим 
људима којима је помоћ била 
потребна. Зато је наша кућа 
богатија духом. Нико у нашој 
улици није тако богат, а нико 
није, у материјално смислу, ни 
тако сиромашан као ми. 

У Вршцу сам завршила 
основну и средњу школу, а 
после и Пољопривредни 
факултет у Новом Саду.

Да ли сте задовољни 
својим животом?

-Како да нисам. Човек често 
тражи смисао свог живота, 
мисли да ће неко други да 
му оствари жеље и циљеве. 
Једини и најбитнији смисао 
живота је дати, пружати љубав, 
онима који то заслужују, 
људима око себе. Мене је Бог 
благословио дивним дечацима, 
мојим синовима, старијим 
Исидором (15) и млађим 
Чаславом (11), на које сам 
јако поносна. Срећна сам што 

имамо један посебан однос, не 
васпитавам их по стереотипу 
свакодневних породица, 
већ тако да, од малена, буду 

самосвесни, да што пре развију 
самосталност, да имају свој 
став. Ја им не одређујем шта 
морају, а шта не, упућујем их на 
то да буду одговорни и свесни 
шта желе и шта треба да ураде. 
Ја сам самохрани родитељ, а 
моји синови, поред редовне 
школе, успешно похађају и 
Музичку школу, обојица гитару 
и соло певање. Часлав иде и на 
фолклор у ГКУД „Лаза Нанчић“, 
већ 4 године. Моја деца су 
скромна, срећна сам због тога. 
Кажу да су задовољни оним 
што имамо. 

Која је Ваша филозофија 
живота?

-Важна је љубав. Што год 
човек ради, о чему год сања, 
шта планира, очи треба да му 
се радују. Кад се очи радују, то 
значи да је душа радосна, да је 
срце радосно. Онда та љубав и 
радост допиру до других људи, 
до Бога, живот се тада отвара 
и наставља. Човек има моћ да 
заустави лоше, својом вољом, 
уз Божју вољу. Љубав коју 
пружамо другима, враћа нам 
се као бумеранг. Исто је и када 
неког обрадујеш, наша радост 
допире до људи, и живот тада 
обрадује вас. То је један леп 
баланс у животу!

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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У беживотном телу кита 
пронађеном на Филипинима 
налазило се 40 килограма пластичних 
кеса у стомаку, саопштили су јуче 
истраживачи, а преноси Танјуг. 
Из Природњачког музеја на 
Филипинима су рекли да је животиња 
била препуна пластике. 

„Никада нисмо видели више 
пластике у киту”, написали су на 
фејсбук профилу. Према извештају 

еколошке кампање за очување 
океана и Мек Кинси центра за бизнис 
и животну средину, процењује се да 
око 60 одсто отпада од пластике Кине, 
Индонезије, Филипина, Вијетнама и 
Тајланда заврши у океанима. 

Радници Природњачког музеја 
на Филипинима су почетком марта 
успели да излече једног филипинског 
кита. 

Извор: Политика 

Шансе да ће прва особа која 
ступи на Марс бити жена сасвим 
су извесне, изјавио је директор 
америчке свемирске агенције Наса 
Џим Брајденстин, преноси Танјуг. Он 
није поменуо неку конкретну особу, 
али је рекао да су жене у првом плану 
будућих подухвата агенције. 

Брајденстин је у једној радио 
емисији на питање једног корисника 

Твитера да ли ће жене бити укључене 
у следећи пут у свемир одговорио 
„апсолутно”. Штавише, додао је, 
следећа особа на Месецу такође ће 
вероватно бити жена, преноси Си-Ен-
Ен. 

Крајем месеца, најавила је Наса, 
први пут ће свемиром прошетати 
само жене када астронауткиње Ен 
Мекејн и Кристина Кох буду извеле 

седмочасовну експедицију. Њих две 
биле су део класе астронаута чију 
половину су такође чиниле жене. 
И сада половину најновије класе 
директора летења чине жене. 

Прве жене придружиле су се 
тиму астронаута Насе 1978. године. 
Данас жене чине 34 одсто активних 
астронаута. 

 Извор: Политика 

ДИРЕКТОР НАСЕ ИЗЈАВИО: 

ПРВА ОСОБА 
НА МАРСУ 

БИЋЕ ВЕРОВАТНО 
ЖЕНА 

  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Заблуда Светог Себастијана, 
Владимир Табашевић 

2. 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 

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 

ПРИРОДА ПОНОВО УПОЗОРАВА 

У ТЕЛУ КИТА ПРОНАЂЕНО 
40 КИЛОГРАМА 
ПЛАСТИЧНИХ КЕСА   

 

Тел Авив је направио прве кораке 
ка пружању помоћи пешацима које 
ометају њихови паметни телефони 
тако што су уградили ЛЕД стоп светла 
на пешачким прелазима. Општина 
је у понедељак инсталирала „зомби 
семафоре’’ са циљем минимизирања 
незгода између возила и непажљивих 
пешака на пешачким прелазима. 

Томер Дрор, шеф Одсека за 
управљање саобраћајем у општини 
Тел Авив-Јафо, каже да је циљ да се 
смање несреће које проузрокују 

„пешаци који су превише фокусирани 
на паметни телефон, а мање на 
саобраћај око њих”. 

Слични системи већ се користе у 
Аустралији, Сингапуру и Холандији, 
јавља АП а преноси Танјуг. 

За сада, пилот програм је ограничен 
на једну раскрсницу у централном 
делу Тел Авива, али из општине кажу 
да ће проширити „зомби семафоре” 
ако се покажу делотворним. 

Извор: Политика 

У ТЕЛ АВИВУ УГРАЂУЈУ „ЗОМБИ СЕМАФОРЕ” 

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ПОД 
НОГАМА ПЕШАКА 
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Основна школа „Младост“ 
је, као добитник признања 
„Ђорђе Натошевић“ за школску 
2003/2004. годину и учесник на 
Сајму образовања те исте године, 
позвана да учествује на конкурсу  
овогодишњег 14. Међународног 
сајма образовања „Путокази“  
којим се оцењује квалитет 
образовно - васпитних  установа  
и организација. Оцењивање 
квалитета је спроведено у 
пет категорија: предшколско 
образовање, основношколско 
образовање, опште и уметничко 
средњошколско образовање, 
средње стручно образовање 
и високошколско образовање. 
Комисију за оцењивање чинила 
су  међународна и домаћа стручна 
лица у области образовања.

Основној школи „Младост“ 
додељена је Велика златна медаља 
за квалитет 14. Међународног 
сајма образовања „Путокази“. 
Директорка ОШ „Младост“ Татјана 
Јашин Мојсе са сарадницима, 
присуствовала је свечаној додели 

признања у Конгресном центру 
„Мастер“ Новосадског сајма, 7. 
марта. Свечаност су увеличали 
сви добитници признања, угледни 
гости из области привреде и 

образовања, представници 
дипломатског кора и бројни 
медији. 

Према речима директорке, на 
конкурсу је учествовало више 

од 130 образовно - васпитних  
установа и организација из 
Србије и земаља  окружења. 

-После доделе бронзаних, 
сребрних и златних медаља у 

категорији основних школа, наше 
изненађење је било огромно 
када је модератор прозвала 
нашу школу као добитницу 
Велике златне медаље за 
квалитет 14. Међународног 
сајма образовања „Путокази“, 
каже директорка Јашин Мојсе. 
Радујемо се што смо се нашли у 
друштву добитника из Србије, 
Хрватске, Црне Горе и Републике 
Српске. Поносни смо што је 
Комисија препознала ОШ 
„Младост“  као школу која је, 
током 22 године свога постојања, 
континуирано одгајала 
образовне, свестране, способне 
и креативне младе људе за које 
знамо да су веома успешни 
у својим професионалним и 
личним животима. Посебно 
дирљиво било је учествовање 
инклузивног хора „Исон“ који 
нас је све подсетио да уметност 
и образовање треба да пригрле 
све оне који желе да у њима 
учествују.

Ј.Е.

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА „ПУТОКАЗИ“  У НОВОМ САДУ

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ОШ „МЛАДОСТ“ 

У недељу, 17. марта, одржана 
је Изборна Скупштина Еколошког 
удружења Авалон. На самом почетку 
рада овог скупа, уприличена је додела 
Авалонове награде “Зелени једнорог” 
добитници Биљани Јеличић за њен 
дугогодишњи истрајан рад на пољу 
заштите животне средине. 

Након тога и извештаја о раду 
Авалона током протекле године, 
одлучено је да Управни одбор од 
сада има девет чланова. Изабрани су: 
Бојана Брајков, Зорана Црнојевић, 
Никола Јерковић, Младен Шикања, 
Стеван Петров, Војислав Јањић, 
Данијела Стојанов (потпредседница), 
Горан Димитријевски (потпредседник) 
и Будимир Бабић (председник).

Тачка дневног реда посвећена 
плановима за наредни период 
обиловала је предлозима, које 
је Удружење готово у целости 
прихватило. Реализација планираних 
активности започеће већ за који дан 
обележавањем Светског дана шума и 
Светског дана вода.

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЕКОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА АВАЛОН

ИЗАБРАН УПРАВНИ ОДБОР АВАЛОНА

У петак, 22. марта у 19 часова 
у Стартит центру Вршац, (СЦ 
Миленијум, Омладински 

трг 17) организује се још један 
вршачки Вордпрес (WordPress 
Meetup). Предавање ће и овог 
пута, као и увек, бити бесплатно, 
а организатори најављују да ће 
мартовско дружење протећи у 
знаку жена. Посетиоци ће имати 
прилику да чују искуства две 
успешне пословне жене из области 
ИТ-ја, фриленса и предузетништва. 

Мирјана Илић, по струци 
професор српске књижевности и 
језика, последње четири године 
креира и оптимизује садржај за 
веб, бави се едукацијом других 
као и дигиталним маркетингом. 
„Очекујте да од ње сазнате 
одговор на питање зашто је Yoast 
SEO најкомфорнији ворд пресов 
додатак за креирање садржаја, а 
биће говора и о томе да ли плугинс 
и писање оптимизованог садржаја 
убијају креативност као и колико 
су додаци, заправо, помоћ уколико 
их не схватите као непријатеље“, 
најављују организатори овог 
догађаја. 

Невена Јовановић радила је 
на скоро свим позицијама које 
данашни маркетинг обухвата, те 

има јединствени угао гледања на 
тај делокруг посла, а интегрисане 
комуникације су нешто 
најближе што је описује. Како су 

организатори најавили, „из њеног 
обраћања постаће вам кристално 
јасно зашто је маркетинг врло 
сличан рату и зашто је маркетинг 

врло сличан игри. Невена ће вам 
презентовати нове погледе на 
маркетиншке канале и ефикасније 
процесе које можете одмах 

применити и смањити урошак 
енергије, времена и на крају пара, 
уз експоненцијални раст продаје“. 

МАРТОВСКИ WORDPRESS MEETUP У ВРШЦУ 

ИТ ПРЕДАВАЊЕ У ЗНАКУ ЖЕНА 
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Дана 20.октобра 2009 године 
осванула је вест: „Акционарско 
друштво ливница Вршац у стечају, 
са процењеном вредношћу од 
123.492.820 динара (око 1.200.000 
евра), продата је за 26.000.000 
динара (око 250.000 евра), фирми 
„Путоградња инжењеринг“ д.о.о. из 
Београда.“ 

Била је то тужна вест за око 300 
радника ливнице, који су били њени 
власници пре 2000. године. Ни даља 
судбина плаца ливнице није била 
лепа. Све је сравњено са земљом, 
чак и дивна управна зграда (укупне 
површине 1.155 m²), стара преко 
120 година, са дивним ентеријером, 
у којој је становао први власник 
електричне централе (пуштене у рад 
1897. године) у Вршцу, која је могла 
бити адаптирана у музеј ливарства, 
или музеј индустрије Вршца.  

Толико о том културном – 
историјском наслеђу и одговорности 
према њему, све је  уништено, као 
гумицом избрисано, без икаквог 
трага о постојању три значајна 
културно - индустријска објекта, прве 
електричне централе, дивне спратне 
стамбене зграде и ливнице у Вршцу.  

Да не би све баш било заборављено, 
као непосредан сведок претходних 
дешавања у ливници Вршац, где сам 
као инжењер радио у производним 
погонима од 1972. године. до 1980. 
године, а од тада до краја 1985. 
године и као директор ливнице, 
искористићу прилику да нешто 
опширније напишем о том периоду, 
али и да се претходно осврнем на 
историјат развоја ливарства у Вршцу, 
јер се бојим да ће се све то изгубити у 
времену. 

После Пожаревачког мира 1717. 
године и протеривања Турака из 
Баната, Бечки двор почиње плански 
да насељава ове крајеве. У Вршац 
прво долазе Немци и Мађари, затим 
Французи, Шпанци, Италијани, 
међу којима су већином били 
виноградари, занатлије, војни и 
државни намештеници, а са југа и из 
Србије. Такође, долазе Срби и Грци, 

већином трговци и занатлије. Први 
попис становништва  извршен 1792. 
године показује да је Вршац имао већ 
8.402 становника.

Претпоставља се да је у Вршцу 
било ливница обојених метала већ 
у периоду око 1750. године, јер 
је требало опслужити одливцима 
виноградаре, њихове подруме 
(подрумска арматура: разни типови 
славина, пумпе, спојнице, редуктори, 
пресе и др.), јер би им без тих услужних 
ливница рад био врло отежан.  

Овде треба неке појмове 
разјаснити, који су везани за 
вештину ливења, заправо имамо 
ливнице обојених метала (бакар, 
бронза, месинг, калај, цинк и др.) и 
ливење сивог лива (легуре железа 
и угљеника). За виноградарство и 
подрумску арматуру, користиле су 
се углавном легуре бакра и калаја-

бронзе и бакра и цинка-месинг, 
које имају температуре топљења 
испод 1.000 ⁰С, што указује на лакше 
формирање таквих ливница, јер се 
лако долазило до тих температура, 
па је и њихово постојање у Вршцу, 
половином XVIII века врло реално, 
имајући у виду, да су досељеници 
већином били занатлије, које су 
долазиле са простора где су ливнице 
обојених метала имале већ дугу 
традицију.   

Сасвим други случај је са ливницама 
сивог лива, где је температура 

ливења око 1350 до 1400 ⁰С, до којих 
се знатно теже долази. Потребне су 
посебне конструкције пећи и кокс 
као гориво, тако да се те ливнице 
појављују у Вршцу половином 
XIX века, о којима постоје писани 
документи, које сам видео у музеју 
ливарства у Будимпешти. 
Једина ливница челика, 
температуре ливења 
око 1560⁰С, у то време 
постојала је, у овом делу 
Европе, само у Решици. 
Интересантна је прича о 
звоноливачкој радионици 
Јоанеса Боте, који се 
населио у Вршац 1814. 
године. Добар познавалац 
вештине ливења, Јоанес 
Бота одазвао се на позив 
Карађорђа, да дође у Србију 
и почне ливење топова за 
потребе устаника. Бота је 
дошао у Србију, вероватно, 
из Венеције и одлио први 
топ за устанике 1808. 
године. У Србији, Бота се заљубљује у 
лепу Кату Петровић, а кум на венчању 
му је био сам Карађорђе. После слома 
Првог српског устанка, Бота долази 
у Вршац 1814. године, оснива своју 
ливницу, са Катом добија два сина, 
Стефана и Ђорђа, који после очеве 
смрти, 1841. године настављају са 
ливењем звона.

Најпознатије и једно од најстаријих 
сачуваних звона у Србији, изливено 
је 1860. године у ливници браће Бота 
у Вршцу, за храм светог Архангела 

ваљевске Грачанице. На самом звону 
написано је „ПРИ ВЛАДАЊУ КЊАЗА 
СЕРБСКОГ МИХАЈЛА III ОБРЕНОВИЋА 
ЦРКВА ГРАЧАНИЧКА ХРАМА СВЕТОГ 
АРХИСТРАТИГА МИХАЈЛА НАБАВИ 
И ПЛАТИ ОВО ЗВОНО ИЗЛИВЕНО У 
ВРШЦУ ЧРЕЗ БРАЋУ БОТА 1860“.      

Ово звоно и данас стоји на истом 
месту и самим чудом је сачувано од 
својеврсног духовног звоно-геноцида 
у току Првог светског рата, када је 
аустроугарска војска поскидала 
сва звона са православних цркава 
и манастира у Србији, сакупивши 
1800 тона звона, која су претопили 
у ливници Гросмајер у Инсбруку за 
топовске цеви и гранате, којима су 
убијали невин народ по Србији.

(наставиће се)
Аутор Драган Крагић, 
дипл.инж.металургије 

ЛАМЕНТ 
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (1)      

ФЕЉТОН

Стара електрична централа,пуштена у рад 1897.
Фото,Удружење љубитеља старина, Феликс Милекер,Вршац

Ботина звоно-ливница чува тајну ливења
Добијено љубазношћу одељења за новију историју и савремено доба Градског музеја Вршац

Једно од најстаријих сачуваних звона у Србији, из 
Ваљевске Грачанице

Тадашња реклама Ботине звоно-ливнице
Добијено љубазношћу одељења за новију 

историју и савремено доба Градског музеја  
Вршац
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

 Културни центар Вршац у сарадњи 
са Библиотеком града Београда 
организује документарну изложбу „Био 
једном један лаф – Душан Радовић”. 
Изложба је отворена у четвртак, 21. 
марта у 12 часова, у великој галерији 
Културног центра Вршац, а може се 
погледати до 29. марта. 

На изложби је приказано четрдесетак 
паноа који прате живот и рад Душана 
Радовића, као и тридесетак мањих 
паноа на којима су исписане неке од 
његових мудрих мисли и афоризмима. 

Изложба Библиотеке града Београда 
„Био једном један лаф – Душан 
Радовић” део је истоименог пројекта 

реализованог 2014. године, с циљем 
да се серијом међусобно повезаних 
програма на висококвалитетан, 
иновативан и достојанствен начин 
обележи тридесет година од смрти 
једног од највећих српских песника. 
Пројекат је подржан од стране 
Министраства културе и информисања 
Републике Србије. Пројекат се састојао 
из неколико целина и подразумевао је 
организацију округлог стола на којем 
су излагали еминентни књижевници, 
књижевни критичари, интелектуалаци, 
савременици и сарадници Душка 
Радовића, потом, штампање зборника 
радова насталих на основу излагања 

на округлом столу, те израду 
културолошко-документарне изложбе 
о животу и стваралаштву великана 
наше књижевности и културе Душка 
Радовића. 

Аутори изложбе „Био једном један 
лаф – Душан Радовић” су Олга Красић 
Марјановић, Владислава Ивковић 
Марковић и Виолета Ђорђевић, а 
дизајн изложбе потписује Снежана 
Рајковић. Изложба је први пут свечано 
отворена 12. новембра 2014. године 
у Галерији Атријум Библиотеке града 
Београда. Прилику и задовољство да 
погледају изложбу, до сада, имали су 
житељи тридесет градова у Србији.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ЛАФ – ДУШАН РАДОВИЋ“ 

Прошле седмице одржана 
је градска смотра рецитатора, 
а према одлуци жирија на 
зонско такмичење, које ће 
бити одржано 22. марта 
у Ковину, пласирало се 
петнаесторо ученика. 

Међу млађим основцима по 
одлуци жирија најбољи су били 
Нина Лауш, ученица првог 
разреда ОШ „Олга Петров 
Радишић” са песмом „Нема 
за Цице лизалице” Мирјане 
Петров, Фабиан Александру 
Чинч, ученик другог разреда 
ОШ „Олга Петров Радишић” 
који је рецитовао песму „Cea 

mai scumpă” Никите Станескуа 
на румунском језику, Маша 
Врањеш, ученица другог 
разреда ОШ „Бранко 
Радичевић“ из Великог 
Средишта, која је говорила 
„Веселе виле“ Виолете Јовић, 
Андреј Петковић, ученик 
другог разреда ОШ „Јован 
Стерија Поповић“ са песмом 
Стевана Раичковића „Кад 
киша почне да пада“ и Ена 
Бојиновић, ученица трећег 
разреда ОШ „Олга Петров 
Радишић“ која је говорила 
стихове Бране Црнчевића 
„Како се пише песма“. 

Ученици виших разреда 
основних школа који ће 
наступити у Ковину су петаци 
Виктор Влад Болдовина, из 
ОШ „Олга Петров Радишић“ 
са песмом „Un duel“, Ђорђа 
Топрчануа на румунском 
језику, Малета Александра 
Ђорђијана, ОШ „Кориолан 
Добан“ са песмом „Буба“, 
Фараго Елене на румунском 
језику и Мелиса Војин, ОШ 
„Кориолан Добан“, „Романса 
неме песме“ Минулеску 
Јона, такође на румунском 
језику, затим Милана Савић, 
ученица шестог разреда ОШ 

„Бранко Радичевић“ Велико 
Средиште, која је говорила 
„Полетну песму“, Драгана 
Контантиновића и Марија 
Драгичевић, ученица седмог 
разреда ОШ „Вук Караџић” 
са песмом „Срце хероја” 
непознатог аутора. 

Међу средњошколцима 
пласман на зонско такмичење 
остварили су Миљан Станков, 
ђак првог разреда Школског 
центра „Никола Тесла“ са 
Јесењиновим „Писмом 
мајци“, Милица Момиров, 
ученица другог разреда 
Хемијско медицинске школе, 

„Неке песме су о теби“, 
Мирјане Бобић Мојсиловић, 
Јован Стојшић, ученик 
трећег разреда Хемијско 
медицинске школе који је 
говорио Његошев „Сан Вука 
Мандушића“, затим Дуња 
Момиров, ученица трећег 
разреда Хемијско медицинске 
школе са „Словом о љубави“ 
Десанке Максимовић и 
Тијана Гвоздић, ученица треег 
разреда Хемијско медицинске 
школе која је говорила „Слово 
о љубави“ Даринке Јеврић. 

ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

ПЛАСМАН НА ЗОНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ПЕТНАЕСТОРО УЧЕНИКА 

Паја Јовановић  је сврстан по стилу 
у академски реализам који је код 
нас био мета напада и модерниста 
и послеидеолога комунизма, а чини 
се због свог националног слућења 
није одговарао ни демократама ни 
постдемократама.

У сваком случају Паја Јовановић 
је апологета песник једног света 
целовите људске духовности.

Замислите изложбу са фрагментима 
људског тела рентгенским снимцима 
онда исечцима органа, а на све 
то личи модерна и постмодерна 
вивисекција фигурације.

Фигуративна реалистичка 
уметност није мода, она је дуго 
тражено и једва остварено откриће, 
вештина и филозофија сусрета 
потенцијала људске духовности и 
слика човека о себи што је отворено 
у доба ренесансе и мало год Грка.

Онда је таква фигурација протерана 
и почело се са атомизиртањем 
слике, али и уситњавањем људске 
духовности. 

То нас је довело дотле да нам 
поруке Пајиних радова изгледају као 
слика сна из кога су нас протерали.

Пајиних 3500 слика стало би у 

стотинак великих сала Вршачких 
музеја тачније то би био простор 
дугачак три километра. Безмало 
добар део Лувра. Када је тај човек 
живео кад је толико сликао? Како се 

Вршац не запита, с времана на време, 
да ли су Паја и његово дело довољно 
експонирани, да ли Вршац довољно 
капиталише ту част?

Ликовни стилови кроз историју 
мењали су се не само по техничким 
и уметничким способностима него 
најчешће као израз односа власти 
према сопственом народу.

Постмодерна укочена фигура у 
Старом Египту, трајала је преко три 
миленијума колико и привилегија 
касти.

Постмодерне су увек последица 
свести елите о угрожености 
сопствених позиција вишком 
стваралачког уметничког искуства 
код обичног света.

Пајино дело права је жртва и прави 
трофеј наших наручених иноватора 
уметности.

Једноставно је неподношљиво 
сазнање о тако свеобухватном 
темељитом утицају и темељу 
идентитета Пајиног дела на нацију. 
Нација се ломи и ометањем темеља 
кохезионе слике колективног 
памћења а Пајино дело је ту највећа 
сметња.

Сваки аматер може бити кубиста, 
енформелиста, апстрактни сликар, 
али ретко који и образовани сликар 
може достићи Пајино мајсторство.

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (22)

ПАЈА  ЈОВАНОВИЋ ЗА СВА ВРЕМЕНА
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У Привредној комори Војводине 
(ПКВ), протеклеседмице окупило се 
око 120 пољопривредних субјеката 
на тематском скупу „Финансирање 
пољопривреде уз подршку државе 
у 2019. години“, који је организовала 
ПКВ уз логистичку подршку Система 
пољопривредних информација „Инфо 
тим логистика“ ДОО и медијску подршку 
„Дневник-Пољопривредник“ АД Нови 
Сад. 

Председник ПКВ Бошко Вучуревић 
том приликом истакао је да су мере 
Владе Републике Србије и Покрајинске 
владе координисане, тако да се 
јединствена аграрна политика спроводи 
на територији целе Србије. 

„И републичка и покрајинска влада, 
чине значајне напоре да помогну 
пољопривредним газдинствима да 
се обезбеди боља конкурентност 
наших произвођача на домаћем као 
и на светском тржишту.Привредним 
субјектима у аграру потребна је 
подршка државе у циљу даљег јачања 
њихове конкурентности на тржишту и 
ово је један од многих скупова са том 
тематиком који се одржавају код нас у 
ПКВ. С друге стране, ПКВ ће и даље свим 
својим ресурсима наставити регионално 
повезивање привредних субјеката из 
аграра и давати им неопходну подршку 
за излазак на нова, трећа тржишта“, 
рекао је Вучуревић.

Из Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство истакнуто је да је за 
пољопривреду најважније да постоји 
континуитет у мерама које се спроводе 
у оквиру аграрних политика.

„Као и претходних година, и ове 
године су расписане конкурсне линије 
за пољопривредну производњу, пре 

свега када говоримо о подизању 
воћарских засада, опреме за подизање 
противградних мрежа, системи за 
наводњавање, за производњу у 
заштићеном простору и за опремање 
сточарских фарми“, рекао је Младен 
Петковић, помоћник покрајинског 
секретара за пољопривреду и додао да 
су ови конкурси завршени и да је за њих 
владало изузетно велико интересовање. 

Додао је да ће у наредним данима бити 
расписано још неколико конкурса – за 
стартап подршку младима у руралним 
подручјима, за органску производњу, 
конкурс за средње пољопривредне 
школе и научно-истраживачке 
институције.

Помоћник министра пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике 

Србиједр Ненад Катанић рекао је у 
изјави за медије да, као и прошле године, 
Министарство инсистира пре свега на 
преради пољопривредних производа, 
односно, на додатој вредности. Због тога 
су ове године одвојена значајна средства 
за оне мере које се тичу инвестиција и 
прераду пољопривредних производа. 
Када је сточарство у питању, како је 
истакао, најважније је да је продужено 

важење уговора о слободној трговини 
са Турском подизањем квоте са пет на 
скоро 10 хиљада тона за јунеће месо.

„Ми смо значајна средства и начин 
субвенционисања у говедарству 
определили за товно говедарство, увели 
нове мере и повећали износ субвенција. 
Очекујемо да ће резултати ове године 
у том делу бити значајно бољи“, рекао 
је Катанић и додао да су повећане 
субвенције за уматичене крмаче и да 
сада износе 15.000 динара, д остаје 
хиљаду динара за товљенике, код товних 
јунади је подигнуто са 10.000 на 15.000 
динара, код оваца и коза остаје 7.000 
динара за уматичена грла, 2000 динара 
за испоручену јагњад и јарад кланици.

„На инсистирање пољопривредника, 
како би се убрзао цео процес, а 
препознајући дизел гориво као веома 
важан инпут у пољопривредној 
производњи, нисмо се враћали на 
Правилник о регресираном дизел 
гориву. Ми смо тих 1.200 динара 
пребацили на хектаре, тако да ће ове 
године са четири, тај износ средстава 
бити повећан на 5.200 динара по 
хектару“, рекао је Катанић.

На тематском скупу, кредитне линије 
представили суРазвојни фонд АП 
Војводине, Покрајински фонд за развој 
пољопривреде и Гаранцијски фонд АП 
Војводине.

У Привредној комори Војводине 
скуп на тему финансирања пољопривреде 

уз подршку државе
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу 
од 7 ари са улазом из две  улице Копаоничке и 
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30

На продају кућа у центру града, одмах 
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 
060/030-21-11

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

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

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

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

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

Продајем једнособан стан 43m², приземље, 
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, електрични 
шпорет, плински решо, кухињске елементе, 
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал. 
Тел. 064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

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

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи 
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62 

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

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

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-68 

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

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

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75

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

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 

погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

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

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

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

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

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

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

Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

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

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

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

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

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

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

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 

064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз 

стан иду кухињски елементи, плакари, клима. 
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. 
Тел. 062/80-10-585.

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

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

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

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

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.

Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у 
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 
186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује два 
дворишта, башту и  могућност два засебна 
стамбена простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-
16-736.

Стан на продају у дворишној згради, која 
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у 
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у 
дворишту која је у друштвеној својини и могуће 
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.

Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4. 
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.

Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², 
у ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 
061/321-54-51.

Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено грађевинско земљиште, 

Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м²  (3. зона). Тел. 
063/89-09-960.

Изграђено грађевинско земљиште Гаврила 
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.

Купујем гарсоњеру или мањи једнособан 
стан. Тел. 061/72-393-52.

Продајем једнособни стан 44м² код 
Катедрале, реновирано купатило, застакљена 
тераса, одмах усељив. Тел. 064/320-084-14.

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.

Издајем једнособан намештен стан, све је 
посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 060/5805-
192 или 805-192.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем 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. 061/17-46-091.

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 гуме са фелнама 165х13, анласер, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 063/83-26-918.

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

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

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

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

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

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60, 
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 061/18-44-
316.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/34-
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. 064/23-55-436.

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 063/14-62-227.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају  та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед, 
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са 

витреином, троделни кухињски висећи део, 
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067 
и 832-826.

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

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

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

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

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

Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ , 
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.

Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел. 
013/806-460 и 061/188-40-71.

Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw. 
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.

На продају „Мазда626“ регистрована до маја 
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

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

Продајем два тучана казана, један бакарни, 
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-
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 064/389-27-38.
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. 060/08-77-131.

Чувала бих старије особе у замену за 
некретнину. Тел. 063/844-80-91.

На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, 
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.

Продајем шпорет комбинован „Горење“ браон 
боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер електрични 
„тики“ 5 л. високомонтажни мало коришћен 20 €. 
Тел. 063/107-72-71.

На продају угаона гарнитура. Тел. 064/280-58-
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. 064/128-60-44.

Продајем Нисан примеру 2000. год. исправан 
и нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

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

Сервисирање плинских уређаја; бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 063/482-
418 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.

Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор 
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С  гуме у добром стању, ентеријер 
добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. Може замена за 
томос аутоматик или АПН-6. Тел. 064/163-0118

Повољно продајем регал, тросед, две фотеље 
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.

Математика, крајње је време за припреме 
факултет средња школа ако желиш да успеш 
сигурно. Тел. 013/28-39-461.

Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5 
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални), 
разну одећу. Тел. 013-832-536.

Повољно продајем шпорет на дрва 
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину 
дана. Тел. 062- 151-03-40.

Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за 
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два 
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.

Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб 
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.

На продају угаона гарнитура за спавање. Врло 
повољно. Тел. 064/280-58-81.

Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо, 
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу 
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел. 
064/186-52-44. Продајем Југо 45, 1989. годиште, у 
одличном стању, први власник, регистрован до 
априла. Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.

На продају тв пријемник, француски лежај, 
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих, 
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/869-63-71.

Вршим поправку плинских бојлера, решоа, 
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Котао за централно грејање  на гас 24 kw. 
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991. 
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно. 
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер 
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу – 
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.

Продајем комплет за доручак и ручавање за 
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг 
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.

На продају буишилица „Томос“ за бушење 
рупа у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.

Продајем ТА пећ 6 kw, шиваћу машину 
„Јадранка“ (кабинет) електрично тоцило, 
компјутерски сто. Тел. 060/425-02-00.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. Година производње 
2000. Повољно! Телефон 064- 84-22-674.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.

ЈАСМИНА РАДОВИЋ – ЈАЦА
Твој драги лик заувек чувамо у срцу и души са поносом, нежношћу 

и захвалношћу.
Успомену на тебе чувају твоји: ћерке Мирјана и Весна са породицама 

и Лола. 

Дана 25. марта навршава се 20 година од како нас је напустила наша 
вољена мајка, бака и снајка 
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У последњим годинама 
те периоде, био је 
мађистрат овако састављен: 
градоначелник, 3 сенатора уз 
нужно особље за концепт и 
манипулацију, побочна звања, 
варошки комесаријат, физикат, 
књиговођство, благајништво, 
грађевинско звање, газдинско 
и шумарско звање. Мађистрат 
је вршио политичку управу у 
пренешеном делокругу и био 
је у сваком обзиру изједначен 
са чисто политичким 
окружним звањем, по свом 
властитом делокругу пак 
имао је он као варошка власт, 
сва право да обавља и све 
дужности да  испуњује, које 
су по тадањим одредбама 
надлежале општини као 
корпорацији. Мађистрат је 
имао уза се представништво, 
названо „општинским већем“.

Овоме је био градоначелник 
председник, и чланови му беху 
сенатори као референти с 
правом гласања. Општинско 
веће решавало је опште у 
имаовинским питањима, која 
се нису односила на обично 
газдинство, у питањима о 
правима и интересима укупне 
општине.

Сирочадске прилике 
уређивао је сирочадски 
одбор, у који је варош имала 
4 заступника, а у седницама 
председавао је свагдањи 
срески начеоник.

У занатлијским и 
трговинским приликама 
решавао је мађистрат као 
првостепена власт, тако исто 
од год. 1855. у грађевинским 
односима.

Односно урбаријалних 
прилика потпадала је општина 
првостепеном урбаријалном 
суду у Тамишграду, који је 
успостављен 30. јануара 1856.-
1855. састављене су земљишне 
књиге за Вршац и 1856. ступио 
је ц.кр. земљишни суд у Вршцу.

Завладао беше тада уопште 
у администрацији најстрожи 
бирократизам, те влађавинска 
система није радио трпила 
у општинама животне знаке 
автономног и слободног 
кретања. Чланови мађистрата 
и представништва или је 
непосредно наименовала 
виша власт, или пак потврдила 
на предлог представништва. 
Слободног права избора 
није било онда. Оштински 
прорачун, односно приходи 
и расходи општинске 
благајне, који су стојали под 
најстрожијом контролом, 

утростручили су се до краја 
те природе. Прорачун за 1853. 
имао је прихода  57.302 фор. 02 
н. сребра, те по томе мањак од 
79 ф. 30 н. сребра 1). Напротив 
приход од год. 1859. износи 
230.242 ф. а расход 232. 661 
ф.а вр. 2). Како те године, тако 
је било и сваке друге у другој 
половини тог одсека, да су 
приходи прекорачили, но ипак 
није било за онда још потрошка, 
него се мањак подмиривао 
активним заостацима, којих је 
било год. 1852. на 124.724 ф. 55 
3/8 н. сребра 3), год. 1859. пак 
на 165.277 ф. а вр. 4).

Овако је стојала јавна 
пореза у год. 1858:

1. Директна пореза: 
земљарина 31.263 ф. 15 н., 
лична зарада 8.948ф. 30 
н., кућарина 1.762 ф. 15 н., 
доходарина 6.170 ф. 16 ¼ н., 
земаљске прирез и прирез за 
растерећење земље 22.467 
ф. 22н., урачунав овде и 
пристојбину еквивалента, са 
1.766 ф. –н. Укупно 72.377 ф. и 
38 ¼ н . сребра, или у ауст. вр. 
75.996ф 51 93/100 н

2. Индиректна пореза: 
винска потрошарина 21.000ф., 
од меса 9.250 ф, од кромпира 
2.019 ф. 27 н., од киселице 1.362 
ф 54 н., Укупно: 33.632 ф. 21 н. 
сребра, или у а.вр. 35.313 ф. 
96  85/100 н., којих је општина 
плаћала држави попут откупа 
5).

Односно роботе, која је 
употребљена на оправку 
државних и земаљских 
друмова, дао је Вршац исте 
године 6.390 ручних радника и 
4.936 припрега 6).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (165)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 18. октобра 1852.
2) А. Васић: Denkschrift etc.str. 30.
3) Записник седнице  од 2. марта 1852.
4) А. Васић: Denkschrift etc.str. 30.

5) Исто стр. 21, 22
6) Исто стр. 30.
7) Записник седнице од 26. јуна 1852.

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.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 6,  БРОЈ 62, 28. AПРИЛ 1980.

ОГРОМНИ, АЛИ ЈОШ УВЕК 
РАЗУЂЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Пример организационе разједињености овдашњег 
јужнобанатског агрокомплекса редак је у Војводини, па и шире. У 
ствари, готово га и нема, па се из тих разлога у Вршцу и Пландишту 
интезивно ради на стварању планских оквира укрупњеног, 
оснаженог, оперативног и успешног агрокомплекса. Јер, лако је 
израчунати колико се губи у организационој разуђености, која 
се огледа почев од  разбијености парцела, конкурентске деобе 
коопераната, неусаглашености планова, уситњавања производних 

и доходовних размаха. То се свакако огледа и на нивоу машинских 
потенцијала, па самим тим и реномираних, који такође трпе од 
неусаглашености техничких опредељења. 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 6,  БРОЈ 62, 28. AПРИЛ 1980.

ЦИЉ - ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
У прошлогодишњем првенству Међуопштинске 

кошаркашке лиге за жене, екипа некадашњег ВИК-а, а сада 
„Вршца“ , убедљиво је освојила прво место са 20 бодова. Од 
десет одиграних утакмица све су решиле у своју корист, са 
кош разликом 642:307. Играчице, тренер и Председништво 
клуба су веома задовољни постигнутим успехом. У екипи је 
дошло до смене генерација. Неке старије играчице, наиме, 
престале су да играју, како би своје место уступиле млађим 
кошаркашицама. Успех је утолико већи, јер је криза брзо 

преброђена. Сви у клубу истичу да би млади састав играо 
и боље, под условом да се током зиме више тренирало. 
Због недостатка термина, у школским салама, у зимском 
периоду, са млађим кошаркашицама се мало радило. Са 
пиониркама и јуниоркама углавном се тренирало када су 
веменски услови били повољни...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 19. КОЛО

Раднички (НП) - Цемент  2 : 1
Динамо 1945 - Раднички (СМ) 2 : 2
ЧСК Пивара - Братство 1946  2 : 1
Младост - Хајдук 1912   1 : 1
ОФК Вршац - Црвена звезда  0 : 1
Раднички (ЗР) -Дунав   4 : 3
Железничар - Борац  0 : 1
Кабел  - Омладинац   0 : 1
 
 
1.Хајдук 1912  17     13  3  1  42
2.Кабел   18     13  2  3  41
3.Омладинац  18     12  1  5  37
4.Братство 1946  18     10  5  3  35
5.Железничар  18       9  4  5  31
6.Динамо 1945  18       7  6  5  27
7.Раднички (ЗР)  18       6  9  3  27
8.Раднички (СМ)  18       6  5  7  23
9.Цемент  18       5  5  8  20
10.Младост  18       5  5  8  20
11.ОФК Вршац  18       5  4  9  19
12.Бачка 1901  17       6  1  10  19
13.Борац  18       5  3  10  18
14.Црвена звезда  18       5  3  10  18
15.Дунав  18       4  5  9  17
16.ЧСК Пивара  18       3  5  10  14
17.Раднички (НП)  18       3  4  11  13

ПФЛ ПАНЧЕВО 19.КОЛО

Раднички (Б) - Јединство (В)  1 : 1
Дунав - Стрела    4 : 4
Југославија - Вултурул  1 : 0
Јединство Стевић - Долина  1 : 3
Борац (Ст) - Војводина (С)  3 : 0
Партизан (Г) - Црвена звезда 1 : 0
Потпорањ - Полет   3 : 2
Спартак 1911 - Слога (БНС)  1 : 2
Партизан (У) - Војводина (Ц)  није одиграно
 
1.Партизан (Г)  19   14  2  3  44
2.Борац (Ст)  19   14  1  4  43
3.Потпорањ  19   12  5  2  41
4.Раднички (Б)  19   12  4  3  40
5.Партизан (У)  18   12  2  4  38
6.Јединство (В)  19   10  4  5  34
7.Стрела  19    9  4  6  31
8.Јединство Стевић  19    8  3  8  27
9.Спартак 1911  19    7  5  7  26
10.Југославија  19    8  2  9  26
11.Слога (БНС)  19    8  1  10  25
12.Вултурул  19    6  4  9  22
13.Црвена звезда  19    6  2  11  20
14.Дунав  19   5  3  11  18
15.Војводина (С)  19    5  3  11  18
16.Долина  19   4  4  11  16
17.Полет  19   4  1  14  13
18.Војводина (Ц)  18    1  0  17   3

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - ПЛЕЈ ОФ 2. КОЛО

Форум - Летећи Холанђанин 1 : 5
Тиса - Пчиња   7 : 2
Динамо - Нови Сад  5 : 4
Викинг - Апа Футсал  6 : 4
 
1.Тиса   8       7  0  1  21
2.Летећи Холанђанин  8       6  1  1  19
3. Апа Футсал  8       4  0  4  12
4. Викинг 8       4 0 4 12
5. Динамо 8       3 1 4 10
6. Пчиња  8       2  3  3   9
7.Форум  8       2  0  6   6
8.Нови Сад  8       1  1  6   4

У оквиру припрема за квалификације 
за Европско првенство 2021. године које 
ће играти у Енглеској, женска фудбалска 
репрезентација Србије учествовала 
је на турниру “Кроација 2019” који је 
игран у Загребу. Поред наше селекције и 
репрезентације домаћина учествовале су 
још Украјина, Словенија, БиХ и Црна Гора.

Наше фудбалерке су у првој утракмици 
савладале Црногорке са 4:0, у другом мечу 
биле су боље од БиХ са 2:0 и финалном мечу 
поражене су од Словеније са 2:0 и заузеле 
друго место.

Стручни штаб предвођен селектором 
Гроздановићем и вршчаким тренером 
Мишом Бељином искористио је ову 
прилику да укаже шансу потенцијалним 
репрезентаивкама и на тај начин повећа 
број кандидаткиња за национални тим.

- Седам играчица које играју у елитним 
иностраним клубовима, у договору са 
њима, нису позване за ову акцију, јер 
се припремају за завршницу својих 
шампионата и завршницу Лиге шампиона. 
Идеја је била да проверимо играчице које 
су близу репрезентативног дреса. Имали 
смо пех, на првој утакмици повредиле су 
се три играчице на које нисмо могли да 
рачунамо до краја овог турнира, оне још 
увек нису у пуном такмичарском ритму јер 
наша лига почиње касније. То се највише 
осетило у финалном мечу са Словенкама где 
смо 60 минута доминирали и услед замора 
играчица пали у финишу., рекао је члан 
стручног штаба нашег националног тима 
Бељин.

После овог турнира стручни штаб 
има потпуно јасну слику о могућностима 

попотенцијалних репрезентаивки.
- Јуна месеца је задње окупљање 

репрезентације пред квалификације. Биће 
позване 23 најбоље играчице и кроз две 
јаке провере, са селекцијама Румуније и 
Швајцарске, коначно ће се дефинисати 
састав репрезентације.

Квалификације почињу 1. септембра 
2019. године. Србија у првом колу гостује 
селекцији Казахстана, 5. октобра игра са 
Македонијом у Скопљу, 8. октобра дочекује 
Аустрију, вероватно у Нишу и 9. новембра 
гостује највећем фавориту у нашој групи, 
репрезентацији Француске, водећој на 
Фифиној ранг листи. 

На Европско првенство пласираће се 
девет првопласираних из квалификационих 
група, три најбоље другопласиране и 
осталих 6 другопласираних играју бараж за 
још три места.

ЖЕНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОДИГРАЛА ПРИПРЕМНИ ТУРНИР У ЗАГРЕБУ

БЕЉИН: ОДЛИЧНА ПРОВЕРА

Новосађани су срећно славили у Вршцу, 
постигавши гол без створене шансе, после 
великог кикса вршачког голмана Ђулчића. 
Играч одлуке био је Матић, лукаво је украо 
лопту неодлучном и неодговорном чувару 
мреже домаћих и пласирао је у празну 
мрежу. Вршчани су имали иницијативу у 
првом полувремену и предност у поседу 
лопте, али љубитељи фудбала нису видели 
ниједан шут у оквир гола на обе стране. 
У другом полувремену темпо игре био је 
јачи, диктирали су га изабраници тренера 
Радована Радаковића, а у периоду од 55. 
до 70 минута играло се практично само 
пред голом Новосађана. Најбољу прилику 
за Вршчане имао је Белић, топовски је 
шутирао са 20 метара и погодио пречку. 
У наредном минуту Белић је продро по 
левој страни, упутио добар центаршут, 
Чукић је закаснио за делић секунде. У 73. 
минуту велика прилика за Вршчане, Белић 
је проиграо Лазевског, уследио је идеалан 
центаршут, бомбу Вујевића укротио је 
одлични Главичанин. У 76. минуту шок за 
навијаче домаћих. Лазевски је вратио лопту 
голману Ђулчићу, а његово оклевање са 
испуцавањем искористио је Матић. До краја 

меча домаћи су имали тоталну иницијативу, 
последњу прилику пропустио је Стојановић.

Тренер Вршчана Радаковић био је 
разочаран исходом, али не и залагањем 
своје екипе.

- Горак утисак остао је после пораза у 
утакмици у којој нам противник није шутнуо 
на гол. Охрабрење је то што сам приметио 
да момци капирају принципе које захтевам, 
али не треба заборавити да смо ми тек два 
тренинга одрадили заједно. Много посла је 
пред нама, ово је квалитетна група момака, 

али ми смо на самом почетку. Борили су се, 
хтели победу, међутим срећа мора и да се 
заслужи. Далеко од тога да је све решено, 
има још много да се игра, појачаћемо ритам 
рада, али требаће мало времена да то све 
“легне” на своје место, закључио је шеф 
стручног штаба Вршчана.

ДРУГИ ПРОЛЕЋНИ ПОРАЗ ОФК ВРШЦА ЗАКОМПЛИКОВАО БОРБУ ЗА ОПСТАНАК У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

СКУПА ГРЕШКА
ФУД БА Л

Ненаплаћен труд: Данило Белић

ОФК ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (НС) 
0:1 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
300, судија: Томислав Мудринић (Б. 
Паланка) 7, стрелац: Матић у 76. минуту, 
жути картони: Белић, Глувачевић, Бељин 
(ОФК Вршац), Мастило, Милорадовић, 
Милић (Ц. Звезда), црвени картон: 
Станков (ОФК Вршац)

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Бељин, 
Станковић (од 48. Вујевић), Стојановић, 
Чукић (од 60. Глувачевић), Белић, 
Благојевић, Станков, Лазевски, 
Марковић, Балан.

Ц. ЗВЕЗДА: Главичанин, Пронек, 
Станковић, Бељански, Ивановић, 
Митровић, Живковић, Мастило (од 76. 
Видаковић  -), Матић (од 90. Давидовић), 
Милић, Милорадовић (од 78. Јовишић).

Пуне руке посла: Селектор Предраг 
Гроздановић и први сарадник Мирослав 
Бељин

Поздрав за читаоце “Вршачке куле”: Репрезентативке Србије

РАДНИЧКИ (Баранда) - ЈЕДИНСТВО (Влајковац) 1:1 (0:1)
Баранда, судија: Драган Милановић (Панчево), стрелци: Старчевић у 49 за Раднички, 

Живанов у 43. за Јединство
РАДНИЧКИ: Лабус, Илић (од 77. Мијаиловић), Радојев, Дивљачки, Јовановић, Старчевић, 

Ђого, Милованов (од 66. Грујић), Добрић, Цукић.
ЈЕДИНСТВО: Илкић, С.Попов (од 46. Богдановић), Москић, Попов, Балог, Ђурђевић, Калин, 

Моторов, Рошуљ, Живанов,Лазин (од 70. Биља).

Фудбалери Јединства из Влајковца и у пролећном делу настављају серију без пораза. У 
Баранди су изабраници тренера Мише Бељина били близу освајања целог плена, упркос 
томе што су остали са десеторицом због искључења Ивана Попова, у надокнади времена 
пропустили су стопостотну шансу за тријумф. Влајковчани су и даље у врху табеле са 
озбиљним шансама да нападну промоцију у виши ранг.

ПАРТИЗАН (Гај) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Павлиш) 1:0 (0:0)

Судија: Игор Анђелић (Бела Црква) , стрелац:Јоновић у 63 минуту.

ПАРТИЗАН:Ардељан, Филиповић, Стојић, Петрић, Соцанац, Симуљ (Златковић), Чолак, 
Игњатовић, Андрејев, Јоновић, Мађаров.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Станић, Олујић, Бугаринов, Стијачић, Јовановић (Делкић), Чејић, Ердеи 
(Гуја), Мајсторовић (Булаја), Поморишац, Ратковић , Јовановић 

ПОЧЕО ЈЕ ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИМА СЛАЂИ БОД У БАРАНДИ
ФУ ТС А Л

ДРУГИ ПОРАЗ ВРШЧАНА У ПЛЕЈ ОФУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ
ВРБАШАНИ ОПРАВДАЛИ УЛОГУ 

ФАВОРИТА
ФОРУМ - ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН 1:5 (1:1)

Стрелци: Мадић за Форум, Анански 
(2), Пековић, Живкуцин и Перовић за Л. 
Холанђанин

ФОРУМ: Богдановић, Радисављевић, Радак, 
Борковић, Анђелковић, Рашић, Богданов, 
Кикош, Самарџија, Драгић, Синђелић, 
Драшкић, Мадић, Лукач.

Л. ХОЛАНЂАНИН: Маринковић, Живкуцин, 
Перовић, Ачански, пековић, Тепавчевић, 
Селак, Маћижењски, Шћепановић, Сушић, 
Мушикић.

Форум се опростио од амбиција да се 
пласира у виши ранг такмичења и по речима 
тренера Ненада Варађана већ започео процес 
стварања тима од младих вршачких играча за 
следећу сезону. Домаћи су се одлично држали 
у првом полувремену против фаворизованих 
Врбашана, али су гости у наставку оправдали 
улогу фаворита и забележили убедљив 
тријумф.
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ЖЕНСКА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА ЧУВАЈУ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ 
ХЕРЦЕГОВИНА (Р. ТОПОЛОВАЦ) - БАНАТ 0:3 (16:25, 10:25, 21:25)

БАНАТ: Бетић, Топаловић, Павловић, Радић, 
Поповић, Марков, Јованић, Медић, Савин, 
Тинтор.

Т. ВИТЕЗОВИ: Бзенић, Ристић, Машуловић, 
Рачић, Цветковић, Симоновић.

Одбојкаши Баната су два кола пре краја 
првенства осигурали опстанак у Првој Б лиги. 
Изабраници тренера Игора Сантрача убедљиво 
су тријумфовали против последњепласираног 
састава из Куршумлије и на тај начин остварили 
амбиције зацртане на почетку сезоне. У последња 
два кола Вршачки одбојкаши ће најпре одмерити 
снаге са Клеком у гостима, а у последњем колу 
дочекаће екипу Баваништа.

У одлучујућем мечу за 
Вршчане када је у питању 
пласман у Суперлигу виђена 
су два различита полувремена. 
У првом је Вршац био бољи и 
показао велику жељу да оствари 
тријумф који га води по трећи пут 
узастопно у елиту. Изабраници 
тренера Дарка Костића  отишли су 
на одмор са четири поена вишка. 
Међутим, нису успели да издрже 
у том ритму до краја. Златибор је 
већ у уводним минутима трећег 
периода преокренуо, домаћи 
су били расположени у шуту 
за три поена, док су Вршчани, 
оптерећени и новом повредом 
Радивојевића, у финишу остали 
без енергије.

Најефикаснији у домаћем тиму 
били су Воркапић (15 поена), који 
је погодио неке веома битне тројке 
по свој тим и Маројевић (15 поена, 
осам скокова). У тиму  Вршца 
двоцифрени су били  Ћирковић 
(17), Ђорђевић Маринковић (14) и 
Огњеновић (10).

- Честитам мојим момцима 
на лавовској борби, била је ово 

наша пета утакмица у десет дана 
и то после 25 сати проведених у 
путу до Мостара и назад. До пре 
седам дана размишљали смо само 
о опстанку, али смо успели да се 
подигнемо и дођемо у ситуацију 

да нас једно полувреме дели од 
пласмана у Суперлигу. Златибор 
је квалитетнија екипа од нас, Ми 
смо ову утакмицу практично 
одиграли са седам играча, потпуно 
смо десетковани због умора, али 
мислим да смо сезону завршили 
уздигнута чела , истакао је шеф 
стручног штаба Вршца Дарко 
Костић.

Суперлига стартује 24. априла, 
у А групи су: Црвена звезда, ФМП, 
Борац, ОКК Београд, Златибор и 
Дунав. У Б групи су: Партизан, Мега 
Бемакс, Динамик, Нови Пазар, 
Тамиш и Слобода.

ВРШАЦ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ КЛС НИЈЕ УСПЕО ДА ИЗБОРИ ПЛАСМАН У СУПЕРЛИГУ

СЕЗОНА БЕЗ ЗАВРШНИЦЕ У ЕЛИТИ
ВЕЛИКО ВЕЧЕ ЋИРКОВИЋА 

КО Ш А Р К А

ОД Б О Ј К А

СПОРТ

ЗЛАТИБОР - ВРШАЦ 87:71 (16:18, 17:19, 32:17, 22:17)
ЗЛАТИБОР: Воркапић 15, Бјелица 11 п. 5 ск. 8 ас, Смоловић 1, Весовић, 

Крстајић 7, Чорбић, Ризнић 8, Маројевић 15 п. 8 ск, Николић 14 п. 7 ск. 6 
ас, Бабовић, Рондовић 10, Павловић 6 п. 5 ск. Тренер: Страјин Недовић

ВРШАЦ: Ћирковић 17, Мунижаба 6, Капетановић 8 п. 6 ск, Радивојевић, 
Бркић 8, Савовић, Симовић 8 п. 5 ск, Огњеновић 10, Мрђа, Ђорђевић 
Маринковић 14. Тренер: Дарко Костић

МЛАДОСТ: Константинов, 
Н.Раковић 1, Бегенишић 2, Спремо 
2, Радовановић 2, Д. Раковић 1, Вит, 
Шалиначки, Шпан, Дудић 7, Бранков 
1, Велковски 2, Петровић 1, Јоловић 
1, Живан.

ИНЂИЈА: Петровић, Баљак 1, 
Душанић 1, Новаковић 4, Дробац, 
Маринковић 4, Бубало, П. Живковић, 
Шотра 4, У. Живковић 1, Јанковић, 
Балић 1, Ђурић 1, Живковић, Маричић 
6, Петровић 7.

После победе у Новој Пазови, 
Вршчани су доживели очекивани 
пораз од солидног тима Инђије и 
поново су последњепласирани тим 
лиге. Изабраници тренера Бориса 
Каракаша су само у првих 30 минута 
успевали да одсржавају резултат 

активним, али су у наставку остали 
без енергије и чврстине у одбрани и 
доживели убедљив пораз. У наредном 
колу Младост игра један од важнијих 
мечева у борби за опстанак против 
диркетног конкурента у Долову.

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ПРВОЈ ЛИГИ СЕВЕР 

ИНЂИЈА ИЗ КОНТРИ ДО ТРИЈУМФА
МЛАДОСТ - ИНЂИЈА 20:30 (12:15)

РУ КО М Е Т

Вршчанке су тријумфом 
против неугодне екипе из 
Равног Тополовца на корак 
од освајања првог места 
и пласмана у виши ранг 
такмичења. Изабранице 
тренера Николе Савина у 
наредном колу гостују у 
Кикинди, а у последњем 
колу, у Центру Миленијум 
саме ће одлучивати о 
својој судбини и у мечу са 
зрењанинским Пролетером 
решавати питање првака. 

ПОБЕДОМ ПРОТИВ ТОПЛИЧКИХ ВИТЕЗОВА БАНАТ 
ОСИГУРАО ОПСТАНАК У ПРВОЈ Б ЛИГИ

БАНАТОВ ПЕТИ 
ПРОЛЕЋНИ ТРИЈУМФ

БАНАТ - Т. ВИТЕЗОВИ 3:0 (25:13, 25:18, 25:21)

Корак до титуле: Одбојкашице Баната



ПЕТАК •  22.  март 2019.ВРШАЧКА КУЛА24


	kula1213 strana 01
	kula1213 strana 02
	kula1213 strana 03
	kula1213 strana 04
	kula1213 strana 05
	kula1213 strana 06
	kula1213 strana 07
	kula1213 strana 08
	kula1213 strana 09
	kula1213 strana 10
	kula1213 strana 11
	kula1213 strana 12
	kula1213 strana 13
	kula1213 strana 14
	kula1213 strana 15
	kula1213 strana 16
	kula1213 strana 17
	kula1213 strana 18
	kula1213 strana 19
	kula1213 strana 20
	kula1213 strana 21
	kula1213 strana 22
	kula1213 strana 23
	kula1213 strana 24

