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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”

Туристичка организација Града Вршца, у 
сарадњи са градским властима, организује 
девети по реду Сајам цвећа и по први пут 
изложбу меда и производа од пчела.  Сајам 
је заказан за наредни викенд, тачније од 12. 
до 14. априла, на градском тргу.

-Почетак пролећа идеално је време 
за освежавање или набавку нових врста 
цвећа и садница за уређење дворишта, 
тераса или башти, поручују организатори. 
Осим цвећара, расадника и произвођача 
декоративног садног материјала, своје 
производе представиће и произвођачи 
меда и пчеларске опреме, произвођачи 
баштенске опреме, намештаја, и других 
декоративних предмета из домаће 
радиности. 

Сви заинтересовани Вршчани, 
који дођу на градски трг -  Трг Светог 
Теодора Вршачког, од 12. до 14. априла, 
имаће прилику да погледају широку 

лепезу производа, садница, баштенског 
асортимана и других новитета за ову 
пролећну и летњу сезону.

-Све што је потребно за пролећну садњу, 
понудиће  излагачи из целе земље, кажу у 
Туристгичкој организацији Града Вршца. 
Велика понуда, свакако, резултира нижим 
ценама, те се надамо да, већ по традицији, 
омогућава нашим суграђанима да одаберу 
више цвећа за своје вртове, терасе и баште 
, чиме и сами доприносе да градска акција 
„Април - месец чистоће“ употпуни своју 
понуду за сезону која је пред нама.

Пролећни сајам цвећа и меда је 
занимљива и атрактивна манифестација 
која окупља људе око заједничког циља - 
да бринемо и развијамо културу живљења 
и тиме подигнемо свест о уређењу наших 
зелених површина и домова.

-Из године у годину веома велики 
број посетиоца овог сајма уверава нас да 
овакви догађаји дају одличан резултат, 
кажу организатори Сајма цвећа и меда и 
најављују велики број излагача и шаролику 
и богату понуду.

Ј.Е.

СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА НА ВРШАЧКОМ ТРГУ

ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА

Вршчанин Стефан Николић добитник је 
Виртус награде, најпрестижнијег признања на 
нивоу државе и целог региона за хуманитарни 
рад, коју додељује Траг Фондација. Николић 
је оснивач и председник хуманитарне 
огранизације “Добро дело”, која је иницирала и 
учествовала у низу хуманитарних акција. 

-Морам да кажем да се нико од нас не бави 
хуманитарним радом зарад признања, али је 
прелеп осећај добити једну овако престижну 
награду, поготово што је то награда за нешто 
што највише волим да радим, каже Стефан 
Николић. Награду сматрам не само својом него 
она представља признање свим људима који са 
мном сарађују и који већ годинама доприносе 
и подржавају наш пројекат „Хуманитарна кафа“. 
На тај начин сви ми видимо да смо на правом 
путу и да треба подићи свој рад на још виши 
ниво.

“Хуманитарна кафа” је пројекат у којем 
се угоститељски објекти  истог дана одричу 
зараде од попијених кафа, а новац се усмерава 
у хуманитарне сврхе. Спроводи се у Вршцу већ 
више од три године. 

-Почело је у једном локалу где смо акцију 
оганизовали више пута да би, након тога, 
решили да направимо мрежу локала у којима 
ће се истог дана одржати “Хуманитарна кафа”, 
објашњава Николић. Прва “Хуманитарна кафа” 

на нивоу града Вршца одржана је прошле 
године, 15. фебруара, на Светски дан деце 
оболеле од рака, и показала је изванредне 
резултате. Тог дана прикупили смо 133.500 
динара и новац је пролеђен НУРДОР-у 
(Национално удружење родитеља деце 
оболеле од рака). Након тога организована је 
још јенда “Хуманитарна кафа” у Вршцу  8. јуна 
2018. и показала је још боље резултате – 202.000 
дин. Новац је, такође, прослеђен НУРДОР-у.

Пошто сам интензивно радио на проширењу 
пројекта од тада, у Удружење “Добро дело” 
и оснивач и председник Стефан Николић 
интензивно су радили на проширењу пројекта.

-Добили смо спонзоре – Алма Кватро 
(Аlma Qуаттро) који се баве спољашњим 
оглашавањем, или да поједноставим, имају 
највећу мрежу билборда у Србији, наглашава 
Николић. Када су они стали иза пројекта, почели 
смо са реализацијом у Новом Саду, где сам од 
самог старта од њих добио чак 40 билборда који 
стоје од септембра месеца 2018. До децембра 
прошле године успели смо да организујемо 
прву “Хуманитарну кафу” и медијски простор 
који смо добили (телевизије, радио станице, 
новине и портал) био је фасцинантан. Након 
тога, 15. фебруара ове године организовали 
смо прву “Хуманитарну кафу” на нивоу више 
градова. Учествовали су Вршац, Нови Сад, 

Врбас, а јавио нам се чак један угоститељ из 
Власотинаца који је желео да ради по нашем 
моделу. Он је дефинитивно победник ове 
“Хуманитарне кафе” због професионалности 
са којом је приступио реализацији. У свим 
овим градовима прикупило се укупно 500.000 
динара у једном дану. 

Према речима Николића, акција има 
огроман потенцијал и тек следи њено 
проширење. Јер, за сада није укључен ни 0,001 
одсто угоститељских објеката у Србији. Када 
се прошири мрежа угоститељских објеката 
на територију целе Србије, резултати акције 
„Хуманитарна кафа“ биће изузетни. 

-Виртус награда је само додатно отворила 
врата целом пројекту и верујем да ће убрзати 
развој целе приче прво у Србији, па онда 
и у другим земљама, јер је од само старта 
план био да се иде интернацинално, истиче 
вршачки хуманиста и најављује да се  следећа 
“Хуманитарна кафа” планира за крај маја. 

О томе који ће све градови бити укључени у 
наредну акцију, биће накнадно објављено. Али, 
сигурно је да ће ација и њени организатори још 
једном потврдити своју племенитост, емпатију 
и верујемо да ће и овога пута испит хуманости 
положити са највишом оценом.

Ј.Е.

ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ДОБРО ДЕЛО“

СТЕФАНУ НИКОЛИЋУ ДОДЕЉЕНА ВИРТУС 
НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ

Водич на Брајевом писму 
кроз градске службе Града 
Вршца  представља новину 

у услужном центру овдашње 
градске управе. Намењен је 
слепим и слабовидим грађанима са 
циљем да им олакша сналажење и 
доступност информација од јавног 
значаја, везано за рад градских 
служби.

-Од пре неколико дана наш 
услужни центар богатији је за неке 
новине које ће бити од користи 
нашим суграђанима, каже Татјана 
Николић, већница задужена за 
здравство и социјалну заштиту. 
Последњих година интензивно 
се бавимо проблемима особа са 
инвалидитетом и унапређењем 
положаја маргинализованих 
група, а ово је још један сегмент 
да им помогнемо. У сарадњи 
са Министарством рада, 
запошљавања, борачка и социјалне 
политике, кроз конкурсне 
активности, где конкурише 
невладин сектор и удружења 
грађана, добијена је донација 
у вредности од око 600 евра. 
Донација обухвата информатор 
за градску управу, израђен на 
Брајевом писму, и прилагођен 
слепим особама. Овај водич је 
израђен уз подршку Министарства 

за рад, запошљавање, борачка 
и социјалне питања и Удружења 
грађана Алтеа, а садржи све што 
је потребно везано за адресе и 
контакт телефоне наших државних 
институција за слепа лица када 
се обрате нашој градској управи. 
Ми ћемо ове информаторе, преко 
наше Канцеларије за особе са 
инвалидитетом, проследити и 
Савезу слепих, али и институцијама 
којима је то потребно, код којих 
раде слепа лица или долазе да 
користе њихове услуге.

Према речима Николићеве, 
у истом пакету, уз водич, је и тзв. 
индукциона петља - индукциони 
амплификатор говора.

-Апарат прима звучни сигнал 
из спољашње средине, обрађује га 
и прослеђује слушним апаратима 
грађана који овде долазе, објашњава 
Николићева. Потребно је само да 
подесе своје слушне апарате. Овде 
имамо и дисплеј са кога особе које 
не чују могу да прочитају где треба и 
могу да се јаве, на који шалтер.

Николићева је подсетила да 
портал Града Вршца садржи и 
говорни софтвер за лица која 
су слепа како би могли да чују 

информације које се налазе 
на градском порталу. Већница 
је најавила да ће Град Вршац 
наставити активности са циљем 

да се унапреди положај и олакша 
живот особа са инвалидитетом које 
живе у нашем граду.

Ј.Е.

НОВИНЕ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ВРШАЦ

ВОДИЧ НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ 
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Одборници актуелног сазива заседали су 
32. пут у уторак, 2. априла, а седница Скупштине 
Града Вршца завршена је у рекордном року, 
за 30 минута. На дневном реду било је десет 
тачака за које је гласало 24 одборника СНС, који 
су се одазвали на позив за седницу, за разлику 
од представника опозиције који нису дошли на 
заседање локалног парламента.

Разлози за први ребаланс

Предлог првог ребаланса буџета Града 
Вршца за 2019. годину образложила је 
градоначелница Драгана Митровић:

-Укупни приходи и примања, заједно 
са пренетим неутрошеним средствима 
из претходне године по свим изворима 
финансирања утврђени су на нивоу од 
2.292.840.300 динара, а на истом нивоу су 
утврђени и расходи, истакла је градоначелница 
Митровић. Када су у питању расходи који се 
односе на извор 01, они су утврђени у износу 
од 2.198.000.000 динара, а у овом износу 
су утврђени и расходи и издаци, заједно са 
отплатом свих ануитета. Ребаланс је урађен да 
се изврши повећање апропријације за новчане 
казне и пенале по решењу судова, пре свега 
због принудних наплата, а због тога што су 
овде недостајала средства у овом моменту. Јер, 
Град Вршац је доносио буџет за 2019. имајући у 
виду одлуку Уставног суда која није дала право 
пензионерима на повраћај самодоприноса, те 
смо на тој позицији предвидели мања средства 
него што су до сада извршена по одлукама 
Вишег суда у Панчеву.

Као други разлог за ребаланс градског 
буџета, градоначелница је навела потребу да се 
обезбеде средства за суфинансирање пројекта 
изградње канализације употребљених 
отпадних вода у Павлишу.

-Град Вршац је закључио уговор са Управом 
за капитална улагања АП Војводине по коме 
је Град дужан да обезбеди средства у износу 
од 35 милиона динара, а Управа учествује 
са 45 милиона, објашњава градоначелница. 
Предвидели смо одређена средства кад смо 
припремали буџет, али нисмо у том моменту 
знали тачан износ потребних средстава да 
бисмо их удружили са средствима Покрајине. 
Сада је то јасно. Вредност прве фазе изградње 
канализације је 80 милиона динара. Ребаланс 
буџета користимо да бисмо обезбедили ова 
средства. Мања усклађивања имамо и за 
потребе школа, поготово када је у питању 
Пољопривредна школа „Вршац“. Да би се 
изменио део пројекта, ускладио са важећим 
прописима, и кренуло се у реконструкцију 
школе, у сарадњи са Владином Канцеларијом, 
потребно је ребалансом да се надомести 
480.000 динара.

Према речима градоначелнице, уважени 
су и захтеви месних заједница којима су 
надомештена одређена средства првим 
ребалансом буџета за 2019. 

-Желим да кажем да су сви пројекти 
предвиђени буџетом и нема никаквих 
одступања, нагласила је градоначелница. 
Сви пројекти и у граду и у селима остају, као 
што је и планирано на почетку 2019. године. 
Определили смо и недостајућа средства од 
10 милиона динара за уређење простора око 
градског базена, да буде спремно за купалишну 
сезону и да грађани могу да уживају.

Након образложења градоначелнице 
Митровић, одборници су једногласно усвојили 
предлог првог ребаланса буџета за 2019. 
годину, а потом и закључак да сви корисници 
буџета прилагоде своје програме рада са 
усвојеним ребалансом и доставе их Градском 
већу.  

Одборници усвојили и остале тачке 
дневног реда

„Зелено светло“ одборника добила је и 
Одлука о јавним признањима и звању почасног 
грађанина Вршца, које Град додељује на 
предлог грађана и установа, а уручују се на 
Дан града и градску славу Светог Теодора 
Вршачког. Затим, Одлука о оснивању Савета 
за међунационалне односе Града Вршца, као 
вишенационалне средине, са Србима као 
већинским народом. 

Усвојена је Одлука о преносу права 
коришћења на непокретности у јавној 
својини Града Вршца, Улица Липа (Хемоград), 
Предшколској установи „Чаролија“. Ова 
предшколска установа обратила се предлогом 
да се пренесе право коришћења на објекат 
број 7 „Детлић“ зато што се, још од 2010, у њему 
обавља делатност заштите деце - дечји вртић 
који користи 80 деце. 

Донета је Одлука о стављању ван снаге 

Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом 
одговорношћу које настаје издвајањем  дела 
имовине и обавеза из ЈКП „Други октобар“ 
(пречишћен текст). Одборници су се сложили 
да се ван снаге стави и Одлука о смањењу 
основног капитала ДОО Хелвеција услед 
повлачења и поништаја дела удела Града 
Вршца. 

Одлучено је да се закључи вансудско 
поравнање између ОО Хелвеција и Града 
Вршца, као и да се измени Одлука о покретању 
поступка преноса удела Града Вршца у ДОО 
Хелвеција трећем лицу са накнадом.

Одборници су донели решење да Слободана 
Мунижабу, представника запослених, замени 
Велимир Радловачки у Школском одбору 
Школског центра „Никола Тесла“. 

До промене је дошло и у Школском одбору 
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми. 
Уместо Катарине Ивков, представника Савета 
родитеља, именован је Душан Радованов.

Пре закључења седнице од стране 
председавајућег Ненада Бароша, председника 
Скупштине Града Вршца, Валентина Јованов 
(СНС) предложила је да се одборници одрекну 
дневнице у корист двадесетогодишњег 
Вршчанина Јована Јовановића коме су 
неопходна средства да настави лечење.

Ј.Е.

32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ЗАВРШЕНА ЗА ПОЛА САТА

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2019.
ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА 
ИНКЛУЗИЈУ РОМА

АУТОМОБИЛ И ЛАПТОП 
- ДОНАЦИЈА ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ
Активност Мобилног тима за социјалну 

инклузију Рома и Ромкиња и свега што Град Вршац 
чини за унапређење положаја маргиналних 
група представљени су медијима у Градској кући, 
29. марта. Један од бројних сегмената деловања 
су активности у циљу унапређења живота 
ромског становништва који живе на територији 
Града Вршца. Као подршка овој активности, 
Вршцу је дониран аутомобил и лаптоп за потребе 
Мобилног тима за Роме. 

-Град Вршац је ушао у пројекат за који средства 
обезбеђује ЕУ, а везани су за ИПА програме 2014, 
и управо из једне такве донације обезбеђен је 
аутомобил који је дат на коришћење Мобилном 
тиму, као и лаптоп за потребе рада ромског 
координатора, истиче  Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за социјална питања и 
здравство. Вредност аутомобила је 10.000 евра 
и он ће бити у власништву града искључиво 
за рад Мобилног тима. Желим да нагласим да 
настављамо активности које смо предвидели 
Локалним акционим планом и пратићемо 
потребе Рома када је у питању становање. 
Имамо већ нека идејна решења, неке пројекте, 
пронашли смо и парцелу за нове изградње или 
пресељење појединих стамбених објеката, али 
сачекаћемо јер желимо да привучемо много 
више средстава из страних фондова. Најважније 
је да смо препознали потребе и да смо на добром 
путу. 

Николићева је подсетила да су значајне 
активности кренуле последњих шест месеци 
када је формиран Мобилни тим за социјално 
укључивање ромске популације. Мобилни тим 
у свом саставу има представнике свих градских 
институција, од образовања, Центра за социјални 
рад, Нациналне службе за запошљавање, до 
урбанизма, МУП-а, и свих сегмената значајних 
за интеграцију Рома. Ромски координатор је 
свакодневно на терену, а чланови Мобилног 
тима посећују ромске породице, најмање једном 
до два пута недељно, са циљем да препознају 
њихове потребе и проблеме и предузму 
одређене активности за решавање. 

Промоцији донације и рада Мобилног тима 
присуствовали су Пава Новаков Чабиловски, 
председница ИО Националног савета Рома 
Србије и координатор за ромска питања 
Града Панчева, Јелена Јовановић, посланик у 
Скупштини АП Војводине и члан Националног 
савета Рома Србије, и Алиса Шајн, координатор за 
ромска питања Града Вршца.

-Град Вршац је препознао потребе 
припадника ромске националне мањине, указао 
им прилику да се укључе у све друштвене токове, 
усвојио стратешки документ Локални акциони 
план (ЛАП), формиран је и Мобилни тим као 
инструментални механизам који може да прати 
реализацију ЛАП за друштвену интеграцију Рома, 
истакла је Пава Новаков Чабиловски. Вршац 
се убраја у градове који показују добру вољу 
и ово су прави кораци за брже и ефикасније 
решавање проблема у ромској заједници. Желим 
да похвалим Град Вршац и да им честитам на 
досадашњим резултатима, а Национални савет 
Рома је отворен за сваки вид будуће сарадње.

Похвалама се придружила и Јелена Јовановић 
и нагласила да је Вршац позитиван пример како 
локалне самоуправе треба и могу да раде на 
побољшању положаја ромске заједнице.

Координаторка Алиса Шајн је указала на значај 
донације захваљујући којој ће бити олакшан рад 
Мобилног тима за социјалну инклузију Рома и 
Ромкиња.

Ј.Е.

Град Вршац добио је 
подршку виших инстанци 
власти везано за развој културе. 
Вршац је аплицирао пројектом 
реконструкције дворане 
Народног позоришта „Стерија“ 
код Миинистарства културе и 
информисања Републике Србије, 
које је расписало конкурс под 
називом „Градви у фокусу“. 
Пројекат је прихваћен и Вршцу је 
одобрено 9 милиона динара.

-Пројекат, којим смо 
конкурисали за средства код 
Министарства културе, носи 
назив „У фокусу Стеријиног града“, 
објашњава градска већница за 
културу Наташа Маљковић Чонић. 
Од 58 пројеката, пристиглих 
на конкурс, Министарство је 
подржало 11, међу којима је и 
наш вршачки пројекат и граду 
је додељено 9 милиона динара. 
Поред тих средстава, Град Вршац 
је издвојио, из градског буџета, 
око 1,5 милиона динара. У случају 
потребе, биће опредељена и 
додатна средства како би се 
пројекат реализовао. 

Према речима Маљковићеве, 
пројекат се односи на НП 
„Стерија“ и обухвата комплетну 
реконструкцију позоришне 

дворане. У плану је замена свих 
седишта у позоришној сали, 
реконструкција подова, зидова, 
замена тапета, молерски радови, 
нова противпожарна завеса 
на позорници, према важећим 

стандардима. Пројекат је 
направљен према условима које 
је дао Завод за заштиту споменика 
културе у Панчеву.

-Подршка Републике је од 

великог значаја за Вршац, који 
одувек носи епитет Града културе, 
истиче Маљковић Чонић. Након 
комплетног уређења Градског 
музеја, ускоро ће и Позориште, као 
значајна установа културе, добити 

нову савремену дворану. На овај 
начин показаћемо још једном да 
је Вршац Стеријин родни град који 
поштује овог српског великана. 

Маљковићева подсећа да ће 

2019. бити обележен јубилеј још 
једног вршачког великана - 160 
година од рођења сликара Паје 
Јовановића. У мају, од 13. до 19, 
биће недеља посвећена овом 
знаменитом уметнику.

-Припремљен је богат и 
разнолик програм обележавања 
овог датума: радионице за 
вршачке школарце, предавања 
о стваралаштву, животу и раду 
Паје Јовановића, концерти, као 
и представа коју припремају 
ученици Хемијско- медицинске 
школе Вршац, објашњава 
саговорница „Куле“ и додаје да ће 
сва поменута дешавања бити у 
Градском музеју. 

Уручење признања 
традиционалног конкурса за 
децу и ђаке за награду Паје 
Јовановића биће у септембру, као 
још један допринос обележавању 
160 година од рођења Паје 
Јовановића.

Ј.Е.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ОПРЕДЕЛИЛО ДЕВЕТ МИЛИОНА ДИНАРА ГРАДУ ВРШЦУ

У ПЛАНУ КОМПЛЕТНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОЗОРИШНЕ САЛЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА МИТРОВИЋ: 
НЕДОЛАЗАК ОПОЗИЦИЈЕ НА СЕДНИЦЕ 

ОДНОС ПРЕМА СУГРАЂАНИМА
Недолазак одборника 

опозиције на седницу 
представља њихов однос 
према раду Скупштине, 
према суграђанима 
који су их бирали да 
овде заступају њихова 
мишљења, ставове, 
сматра градоначелница 
Драгана Митровић. Када 
доносимо било коју 
одлуку, доносимо је у 
интересу грађана Вршца 
и овакав однос опозиције 
показује и однос према 
суграђанима и према 
свему ономе што се овде 
одлучује. Одлуке, које 
се доносе на седници 
градске Скупштине, 
важне су за будућност 
нашег града и људи који 
ће овде живети. 



ПЕТАК •  5.  април 2019.ВРШАЧКА КУЛА4

У складу са програмом рада, одобреним 
од стране Градске управе, Служба 
Зеленило, део Сектора одржавања јавних 
површина ЈКП „Други октобар“, уређује 
и брине о јавним зеленим површама, 
уличним дрворедима и парковима у граду. 
Добром организацијом, знањем, искуством 
и прегалаштвом запослених, уз подршку 
Градске управе, Вршац је постао град цвећа 
и зеленила. Са првим пролећним данима 
Вршац красе шаролике цветне алеје и 
зелене површине које дају посебну драж и 
лепоту граду.

-Зеленило одржава преко пола милиона 
квадратних метара јавних површина у граду, 
више од 13.000 стабала уличних дрвореда и 
око 3.000 стабала у вршачким парковима, 
наводе у Сектору одржавања јавних 
површина Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“. Цветне површине су 
на око 500 квадрата. Одржавамо и дечја 
игралишта, урбани мобилијар, градско 
језеро. 

Новина - садња дрвећа и ружа
У току је пролећно уређење града, 

грабуљање лишћа, окопавање садница, 
окопавање и орезивање шибља, дрвећа... а 
после дуго година застоја, биће посађене и 
нове саднице.

-Набављено је сто нових садница, 
разних врста, од јапанске трешње, 
црвенолисног јавора, копривића, брезе, 
платана, липе, до дуда, који је у нестајању, а 
на овај начин покушавамо да га обновимо, 

наводе надлежни у служби Зеленила. 
Биће засађене у најужем градском језгру, 
реконструисаћемо дрвореде у Булеварима 
Милоша Обилића и Жарка Зрењанина, 
а део садница наћи ће место и на дечјим 
игралиштима. 

После дугог низа година, Вршац ће 

добити ружичњаке. У плану је садња пар 
стотина нових садница ружа које ће красити 
градске тргове и улице. 

Вршац у цвећу
У прошлој години начињен је видљив 

квалитативан скок, када је реч о цветном 

уређењу града. 
-Дали смо нешто већи акценат на 

цветне садржаје како у рунделама, тако 
и у висећим корпама, као и цветним 
скулптурама, објашњавају у Сектору 
одржавања јавних површина. Ове године 
идемо са још већом количином цвећа - 
биће посађено 37.000 струкова цвећа, од 
1. маја па на даље. Комплетна количина 
овог садног материјала произведена је у 
нашим објектима. Повећавамо број цветних 
садница, пратимо савремене трендове, 
поред класичних цветних рундела, 
осмишљавамо цветне скулптуре, прошле 
године смо направили једну. Наставићемо 
са постављањем жардињера са цвећем, 
нових клупа, а урбани мобилијар допуниће 
се и у Градском парку. Поред постојећих 
цветњака, радићемо и на реконструкцији 
и уређењу нових површина и са цвећем, и 
са зеленилом. Протеклих година је „Други 
октобар“, у сарадњи са Градском управом, 
радио на уређењу урбаних џепова. Тако су 
урађени урбани џепови у Ђуре Јакшића, 
на почетку Стеријине улице и Пашићев трг. 
Претпрошле године урађено је шест дечјих 
игралишта, а прошле још четири.

Цвеће које тренутно краси град је 
тзв. јесења садња, урађена у септембру 
прошле године, први пут. Посађено је 
15.000 струкова виоле, а када она прецвета, 
замениће је нове цветне сорте, тако да ће 
Вршац бити у цвећу током целе године. 

  Ј.Е.

АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ВРШАЦ - ГРАД ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА

Јавно комунално предузеће 
„Други октобар“ спроводи акцију 
под називом „Сакупи флашу за 
зграду нашу“. Вршачки комуналци 
одлучили су да анимирају 
грађане, да организују такмичење 
у сакупљању амбалаже, а 
најуспешније очекују награде. 

Акција се спроводи уз поруку 
„Драги комшија, хајде да будемо 
тим и урадимо нешто за наш улаз. 
укључи се - можемо сви заједно.“

Према пропозицијама 
такмичења, управник зграде 
пријављује зграду за такмичење, 
а организатор поручује да су 
сви победници, да свака зграда 
добија, а најбоља ће бити додатно 
награђена. Суштина је да се покаже 
тимски рад, такмичарски, еколошки 
и хуманитарни дух станара зграде 
који треба да сакупе сав отпад за 
рециклажу: пластичне и стаклене 
флаше и лименке, а пластични 
чепови одвајају се за акцију 
„Сакупи хумани чеп“ Удружења 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“. 

Управници зграда треба да 
пријаве зграду за такмичење 
најкасније до 8. априла. Пријаве се 
врше у управној згради ЈКП „Други 
октобар“, канцеларија бр.13 или 
на имејл: mesec.cistoce@oktobar.rs 
Акција траје од 1. априла до 6. маја 
ове године, а свака пријављена 
зграда добиће џакове за амбалажу 
и бидоне за чепове.

Исплату за прикупљени отпад 
врши Ангроком доо на крају акције. 
У оквиру сакупљања материјала, 
потребно је издвојити пластичне 
чепове са флаша, а накнада за 
прикупљене пластичне чепове 
свих врста уплаћује се Удружењу 
„Параквад ВШ“, тако да акција има и 
хуманитарни карактер.

Уз чистији и уређенији град, 
акција под називом „Сакупи 
флашу за зграду нашу“ допринеће 
подизању еколошке свести и 
заштити животне средине,  а биће 
то и прилика за једно лепо дружење 
комшија из вршачких зграда.

  
Ј.Е.

У ОКВИРУ “АПРИЛА - МЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ“ КОМУНАЛЦИ ПОКРЕНУЛИ АКЦИЈУ

„САКУПИ 
ФЛАШУ ЗА 

ЗГРАДУ НАШУ“

-Зеленило одржава више од пола милиона квадратних метара јавних 
површина у граду, више од 13.000 стабала уличних дрвореда и око 

3.000 стабала у вршачким парковима - Ове године биће засађено сто 
нових садница и пар стотина ружа - Цветне површине красиће 37.000 

струкова које ће радници Зеленила садити после 1. маја.
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Расписује се оглас за  спровођење јавног надметања за давање локација на површинaма јавне намене у Вршцу, ради коришћења рекламних 
паноа-билборда  на следећим локацијама у Вршцу и то:

 1) угао улица Гаврила Принципа и Јаше Томића,
 2) на паркингу у улици Гаврила Принципа
 3) на Тргу Николе Пашића (код кућног броја 11)
 4) на Тргу Светог Теодора Вршачког (код Кумановске)
 5) на Тргу Светог Теодора Вршачког (код Змај Јовине)
` 6) Никите Толстоја (паркинг код Гимназије)
 7) Омладински трг (паркинг)
 8) угао улица Ж. Јовановића и Б. Костића
 9) угао улица Војводе Книћанина и Дечанске
 10) Омладински трг (преко пута Миленијума)
 11) Војнички трг (преко пута зграде 12а)
 12) Светосавски трг (преко пута Слатке куће)
 13) Абрашевићева (испред Геронтолошког центра)
 14) Београдски пут (на падини иза подвожњака)
 15) Београдски пут (поред паркинга Хемофарма)
 16) Београдски пут (први са десне стране пута на улазу у Вршац)
 17) Зрењанински пут (са десне стране  моста ка Вршцу)
 18) угао Стевана Немање и Хероја Пинкија
 19) Зрењанински пут (са леве стране моста ка Вршцу)
 20) Београдски пут 
 21) Вука Караџића (поред Такси стајалишта)
 22) Вука Караџића 
 23) Трг Николе Пашића (поред моста)
 24) 2. Октобар (поред подвожњака)
 25) угао улица 2. Октобар и Булевара ослобођења.
 На свим локацијама за билборде се налазе постојећи објекти.
Увид у локације може се извршити сваког радног дана у канцеларији 212 Градске управе Вршац, у времену  од 10 -14  часова.
УТВРЂУЈУ СЕ почетне цене за спровођење јавног надметања за доделу локација за постављање објеката на површинама јавне намене у износу 

од   100.000,00 динара по  локацији.
Локације за киоске и билборде дају се на период до 5 година. 
Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају активна правна лица и предузетници.
Учесници јавног надметања обавезни су да уплате депозит у висини од 30% од наведеног износа за сваку локацију за коју се надмећу и доказ о 

уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Депозит се уплаћује на рачун број: 840-720804-40  Градске управе Вршац – „Депозит Град Вршац“, 
са позивом на број 54-241 по моделу 97. 

 Уз пријаву се такође подноси доказ о уплати административне таксе у износу од 1.000,00 динара по локацији, на рачун Буџета Града Вршца,  
840-742241843-03,  позив на број  54-241 по моделу 97.

Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених 
објеката у Вршцу, Трг Победе  бр.1, 26300 Вршац или   лично  на  писарници  Градске управе Вршац (образац пријаве може се добити  у канцеларији 
211 Градске управе Вршац или  преузети са званичног Портала Града Вршца). У пријави учесник јавног надметања обавезно уписује своју e-mail 
адресу.

Рок за подношење пријаве је до   08.04.2019. године.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали  Градске управе Вршац дана 09.04.2019. године у 12 часова.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац  региструје и истом се 

додељује локација ако прихвати утврђену почетну цену надметања. У случају више учесника на јавном надметању, право на локацију стиче 
учесник који је дао највећу понуду. Уколико најповољнији понуђач одустане од своје понуде, Комисија обавештава о томе следећег по реду 
учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније и нуди му локацију. Локација се додељује понуђачу који остане при својој  понуди 
и писмено се изјасни о томе. У случају одустајања свих учесника у јавном надметању за одређену локацију, поступак давања локације се понавља.

 Свим учесницима  у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем 
учеснику,  депозит ће бити урачунат у излицитирани износ. Учесник јавног надметања који је дао највећу понуду, као и сваки следећи учесник 
јавног надметања према утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема право на повраћај депозита

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђени – излицитирани  износ (умањен за износ уплаћеног депозита) 
најкасније два дана по правоснажности одлуке о додели локације. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном  року  Градска управа неће  
одобрити коришћење локације.

Поред уплате излицитираног износа којим стиче право на предметну локацију, најповољнији учесник у јавном надметању у обавези је да 
месечно плаћа накнаду за коришћење јавних добара  чији износ ће Градска управа утврдити у складу са Одлуком о накнадама за коришћење 
јавних добара.

Тренутни власник објекта на локацији, који на јавном надметању оствари право на исту давањем најповољније понуде,  наставиће са 
коришћењем те локације уз одобрење Градске управе за наредни период од 5 година. 

Уколико друго лице, које није тренутни власник постојећег објекта на локацији,  у поступку јавног надметања оствари право на ту  локацију 
давањем најповољније понуде, исту ће добити на коришћење након уклањања постојећег објекта.

Власник постојећег објекта, који у поступку јавног надметања не оствари право на локацију,  дужан је да уклони свој објекат у року од 15 дана 
од дана завршетка јавног надметања и површину јавне намене доведе у пређашње стање.

 Изузетно, уколико након завршеног поступка јавног надметања, власник  постојећег објекта на локацији изврши продају објекта лицу 
које је у том поступку остварило право на локацију на којој се налази предметни објекат и у року од 15 дана, од дана завршетка јавног надметања, 
достави Градској управи оверен уговор о купопродаји објекта, нема обавезу уклањања истог са локације. 

Ближе информације, могу се добити у канцеларији 211 на II спрату зграде Градске управе Вршац или на телефон 013/ 800-534. 

КОМИСИЈА

 На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-24/2018-III-01 од 19. децембра 2018. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за постављање привремених објеката Вршцу, расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ВРШЦУ
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Какво сте детињство 
имали?

-Рођен сам у Вршцу, 1941, 
у старој вршачкој породици. 
Моји родитељи звали су се 
Коста и Велинка. Мајка је била 
домаћица, а отац земљорадник. 
Имали су нас деветоро деце: 
пет ћерки и четворицу синова. 
Био сам шесто дете, трећи син. 
Троје њих је умрло, остало је 
још нас шесторо - три сестре 
и тројица браће. Моја је мајка 
имала 18 унука и 12 праунука. 
Живели смо на 3 места: прво у 
Краљевића Марка код моста, 
ја још нисам био рођен, онда 
смо прешли у Чукур малу, у 
Кајмакчаланску улицу, па на 
Павлишки пут, Улица Загорке 
Маливук. Стари обичај је био 
да кад се следећи син ожени, 
старији напушта родитељску 
кућу са својом породицом. 

-Имали смо лепо детињство. 
Живели смо скромно, лепо 
смо се слагали. Била је 
сиротиња, пуно деце, али сви 
смо били поштени, вредни, 
чисти, уредни, нисмо се тукли, 
луњали, коцкали, нисмо имали 
посла са полицијом, тако су нас 
васпитавали отац и мајка. Свако 
је нешто завршио, неки занат, 
сви данас имамо своје куће, 
стекли смо нешто.  

Који сте занат Ви 
завршили?

-Завршио сам за столара, 
овде у Вршцу. Прво сам се 
запослио у Узору, производили 
смо намештај. Био сам кратко 
тамо, па сам прешао у Зенит, 
фабрику калупа. Кад сам се 
вратио из војске почео сам 
да радим у Ливници, правио 
сам дрвене калупе - моделе 
за ливење. Хрватска фабрика 
„Храст“ отворила је, у то време, 
продавницу намештаја у 
Вршцу, Ливница је прешла на 
минималац, па сам је напустио  

и почео да радим у продавници 
намештаја која је била на углу 
код „Другог октобра“, где је 
сад пекара. Кад смо заратили, 
Хрвати су затворили „Храстову“ 
продавницу, остали смо без 
посла Мирко Јурковић и ја. 
Имао сам већ године, нико 
није хтео да ме запосли, па сам 
прешао на Биро рада. Отишао 
сам у инвалидску пензију пре 
20 и неку годину. 

Били сте дугогодишњи 
члан вршачког Ловачког 
друштва. Одакле та љубав 
према лову?

-Волео сам природу од 
малих ногу, целог живота. Отац 
је почео да ради као лугар, 
водио ме је са собом у природу, 
био сам мали, ловили смо живе 
зечеве који су ишли за Италију, 
Општина их је продавала. Кад 
сам одрастао, постао сам члан 
Ловачког друштва „Фазан“, 
од 1967. Прво сам ишао као 
приправник, без пушке, годину 

дана. Онда сам полагао испит 
о познавању оружја, дивљачи, 
закона, ловачких паса... Све сам 
то морао да знам. У то време 
било је 150 чланова, а 80-тих 
година око 400 ловаца. Ја сам 
био члан „Фазана“ 53 године, 

без прекида. Данас сам почасни, 
плаћам чланарину, нећу да 
прекидам чланство док сам 
жив. Ловци су имали просторије 
прво код Поште, па смо се 
онда преселили у Дворску где 
смо и данас. Био сам активан 
члан, правио сам намештај за 
просторије, поправио бифе, 
врата, прозоре... Све сам то 
одржавао као столар. Био 
сам у почетку једини столар, 
касније је дошао још један 
млађи. Био сам члан Управног 
одбора, дисциплинске 
комисије, за инвентар, онда 
делегат за ловство. Дуго сам 
био контролор, јер код мене 
није могло да се лови оно што 
не сме, радио сам искрено и 
поштено.

У лов сам ишао са својим 
псом расе мађарска вижла. 
Добио сам је као куче. Била 
је одлична за воду, за фазане, 
неки пут их је хватала живе. 
Један ловац је мислио од ње да 
је лисица, била је у трсци, ранио 
је, угинула је. Деци нисам смео 
дуго да кажем, плакали су што је 
нема, а ја сам морао да их лажем 
да је отишла, али вратиће се 
кући. После сам им све признао. 

Да ли је било дивљачи код 
нас? Шта сте све ловили?

-Било је пре јако добро, јер 
није било много насељено, 
Гудурички пут, Куштиљски, 
Маргитски, све је то био атар. 
Преко пруге за Зрењанин били 
су виногради, било је зечева, 
лопатом да их јуриш! Имали 
смо фазане, које смо хранили 
и пуштали у природу да има за 
одстрел за целу годину. Било 
је доста зечева, срндаћа, срна, 
дивљих свиња. Јелене нисмо 
имали. Имали смо препелице, 
јаребице, дивље патке, гуске. 
Долазили су нам Талијани и 
Немци, ловили су зеца, срну, 
срндаћа и дивље свиње. Плате, 
добију једног водича, одстреле 
и плате трофеј, неки пут узму 
месо, а неки не. Узму само 
рогове од срндаћа. Ловци су 
били дисциплиновани, није 
било ни једне незгоде, да је 
неко настрадао, колико сам ја 
запамтио док сам водио групе и 
конролисао. Строго смо водили 
рачуна да не иде неко ко је 

под алкохолом. Скупљали смо 
се на десетак места и кретали 
у лов. Договор је био да се не 
пуца у круг, него напоље, да 
не би неко настрадао од људи. 
Важило је правило да је човек 
пречи од дивљачи, пустите да 
одлети, да оде дивљач, чувај 
себе и остале ловце. Тако смо 
ми старији ловци учили млађе. 
Билу су ту Станко Бока, Брндић, 
Драган Сврака, Лолић из СУП-а, 
чика Јова Пешут, Дробњак, чика 
Жика Личанин, Миле Гусак...

Сећам се да смо једне године 
ишли да јамаримо лисице, доле 
код ЈАТ-а, да их хватамо живе, 
плаћало се за лисице и за њене 
младе. Нашао сам 6 младих, 
донео их кући, у двориште, кад 
су постали бесни, секао сам им 
репове и предао у Друштву и 
за то добио кутију муниције. 
Једном сам донео лисицу са 
младунцима. Лисице су биле 
штеточине. У вршачком атару 
нађена је само једна бесна 
лисица, убили смо је и запалили 
да се болест не шири.

Да ли су ловци бринули о 
тој дивљачи?

-Јесмо. У лов смо ишли 
четвртком, суботом и недељом, 
а кад дође зима, онда смо носили 
детелину и везивали смо је на 
сваку притку у  виноградима, 
високо, тако да снег може да 
пада, али да је не покрије и 
да животиње могу да једу. У 
жбуње смо стављали жито и 
кукуруз, фазани су улазили и 

јели. Имали смо и хранилице, 
стављали смо сено, клипове 
кулкуруза. И лети смо бринули 
о дивљачи. Правили смо 
појилице од тракторских гума, 
прочишћавали смо изворе да 
дивљач има воде у време летње 
жеге. Јер, тамо где нема воде, ту 
дивљач не постоји! Храну може 
да нађе, али без воде не може 
да опстане.

У чему је лепота лова?
-Уживао сам. Нисам ловио 

ради меса дивљачи, да убијам 
животиње, било ми је лепо да се 
дружим, да уживам у природи. 
Али, морао сам да престанем 
да идем у лов, почеле су да ме 
боле ноге, колена. 

У међувремену сте постали 
и риболовац. Како?

СВЕТОЗАР ТОЗА ЖИВАНОВ, ЛОВАЦ, РИБОЛОВАЦ, ПРВАК У КУВАЊУ РИБЉЕ ЧОРБЕ:

ОД МАЛИХ НОГУ ВОЛИМ ДА 
УЖИВАМ У ПРИРОДИ

Светозар Тоза Живанов био је више од пет 
деценија члан вршачког Ловачког друштва 

„Фазан“, а упоредо са тим био је 30 и нешто година 
у Риболовачком друштву „Шаран“. Каже да се иза 
свега тога крије велика љубав према природи, коју 
је заволео као дечак када га је отац (лугар) водио по 
брегу и вршачком атару. Уз пецароше научио је да 
кува рибљу чорбу, а рецепт је тако усавршио да је 
добио признање за најбоег кулинарског мајстора и 
најбољи котлић. 
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-Кад је ловостај, онда 
идеш на пецање. И то је 
уживање у природи, а ја сам 
то одувек волео. Постао сам 
члан Удружења спортских 
риболоваца „Шаран“ пре 30 и 
неку годину. Али, био сам више 
ангажован око организације, 
кувања, а мање у самом пецању. 

Добили сте силне награде, 
да ли као пецарош или 
кулинарски мајстор?

-Па, може да се каже: „Пола- 
пола“. Можда мало више за 
организацију. Пре месец дана 
сам добио плакету од „Шарана“ 
за допринос раду удружења. 
Члан сам Управног одбора. 
Просторије Удружења чувам 
као да су моја кућа. Ту сам близу, 
у комшилуку, није ми тешко. 

Како сте постали мајстор 
за рибљу чорбу? Када сте је 
први пут скували?

-Било је то спонтано. Шојић 
и ја смо отишли у Ритове 
на рибњак да узмемо рибу 
да спремимо ручак за 80 
људи, био је Куп градова, за 
Грожђебал. Директор нам је 
дао 50 кг шарана, није хтео 
да нам наплати, али је желео 
да дође на ручак, са својим 
радником, који је био кувар. Он 
ми је помогао да скувам рибљу 
чорбу за 80 и више људи. Знао 
сам да на тај велики казан 

треба најмање 7-8 кг лука. Ја га 
самељем и издинстам у уљу док 
не омекша, онда сипам воду и 
још динстам. Ту убацим икру, 
ситну рибу, коју исто самељем 
да чорба има густину. Рибу 
исечем на парчад, додам лимун 
и тако стоји у пацу. У тај велики 
казан сипам воде, кувани 
парадајз, 3-4 литре, и кад 

проври, пустим рибу највише 
15 минута да кува, али не сме 
да се меша. Наравно чорби се 
додају и остали зачини да би 
имала леп укус. Лепо је кад има 
више врста рибе, а шаран је 
најбољи за чорбу, има масноћу 
и неки посебан шмек. 

Имате и награду за 
најбољег мајстора рибље 
чорбе. Где сте је добили?

-Пре две године, у Белој 
Цркви било је такмичење 
пецароша, али и у кувању 

рибље чорбе. Водио сам 
вршачку екипу да пецају рибу. 
Белоцрквани су све спремили 
за чорбу за своју екипу, али се 
њихов кувар разболео. Звали 
су ме да ускочим да имају и они 
екипу. Нисам ни планирао да 
се такмичим. Гледам около, све 
неки професионалци, једнако 
обучени, с кецељама, по троје, 
четворо у екипи. А, ја сам! 
Шетала се ту около једна жена, 
Белоцркванка, видела да сам 
сам па питала да ли ми треба 
помоћ. Тако ми се придружила, 
помогла ми је око ватре. Кувао 
сам чорбу као и увек, а неки 
млади из Ковина стално гледају 
шта радим. Али, успео сам да 
сакријем моју цаку, јер сваки 
мајстор има неку цаку да му 
чорба буде најбоља. Открио ми 
је један кувар из Мађарске кад 

смо били у Бечеју на такмичењу. 
Кад сам завршио, однели су 
моју чорбу да оцени жири, а ја 
сам сео са стране и пијуцкао 
пиво. Нисам ни обратио пажњу 
да су прочитали мој број када 

су прогласили победника. 
Она Белоцркванка, што ми је 
помагала, рекла ми је да сам 
освојио прво место и да треба 
да одем да примим награду. 
Имам и медаље за пецање, али 
ова за котлић ми је најдража.  
Прво место - златна медаља. 
Нису ми веровали да нисам 
професионални кувар, да 
сам самоук. Једна екипа се 
наљутила што није прва, кажу 
да су свуда побеђивали где су 
год ишли. Нису остали ни на 
ручку, упалили кола и одмах 
отишли, од муке. 

Када сте основали 
породицу?

-Из војске сам се вратио 
1962. У то време био је корзо у 
центру, свако вече смо шетали 
од „Петла“, преко од робне 
куће, поред општине, све до 

крста. Запазио сам једну лепу, 
скромну девојку. Чуо сам да 
је дошла из Прибоја на Лиму 
овде код тетке.  Била је дете 
палих бораца. Имала је лепе, 
дуге кике, здрава, румена, 
скромно обучена, тергал 
сукњу, то се онда носило. Рекао 
сам мојој сестри Зори да се 
распита ко је та девојка, запала 
ми за око. Није се одвајала од 
другарица, није хтела ни на 
игранку. На крају је дошла на 
игранку, али није хтела ни са 
ким да игра. Одлучио сам да 
одем код њене рођаке да је 
нађем. Становала је код старе 
аутобуске станице, преко од 
бурекџијске радње. Понео 
сам цвеће, неке бомбоне, 
кекс, кафу и одем у њихову 
кућу. Лепо се представим ко 
сам и шта сам и кажем да бих 
оженио девојку која је код 

њих. Радмила је била ћерка 
од брата те наше Вршчанке. 
Рекла ми је да мора да пита 
њене стричеве. Ништа, вратим 
се кући. А, моја сестра Зора 
оде тамо и доведе Радмилу 

код нас кући, сећам се мама је 
кувала пасуљ, био је петак. Кад 
сам је видео код нас, одмах ми 
је срце заиграло. Остала је на 
ручку и после смо је отпратили 
до тетке. Питао сам маму како 
јој се свиђа Радмила. „Лепа, 
скромна девојка“, рекла је. Кад 
је чула да хоћу да се женим, 
казала ми је да не журим, да 
имам времена, али био сам 
упоран, желео сам то. Рекао 
сам мами да је Радмила моја 
срећа, Бог ми је то казао. 
И тако смо се Радмила и ја 
оженили, девојачко презиме 
било јој је Милићевић. У браку 
смо били више од 40 година. 
Лепо смо живели. Радио сам 
и дању и ноћу да би стекли 
нешто, јер кад смо изашли од 
моје матере и оца, нисмо узели 
ништа, само нашу гардеробу. 
Били смо у стану, после смо се 
скућили, средили. Добили смо 
двоје деце, ћерку Снежану и 
сина Горана. Они имају своје 
породице, а ја сам постао и 
деда и прадеда - имам 7 унука 
и 4 праунука. То је моја радост!

Да ли сте задовољни 
животом?

-Нажалост, Радмила ме је 
прерано напустила. Умрла 
је пре 12 година. Три пута 
је оперисала срце, четврти 
пут није издржала. Имам све 
што ми треба, али убија ме 
ова самоћа. Што сам старији, 
све ми теже пада. Имао сам 
прилика да се поново оженим, 
али нисам хтео. Не! Траже ми 
да им препишем кућу, то не 
може, могу да имају доживотни 
ужитак. А, кућа припада мојој 
деци, то смо заједно стекли 
њихова мајка и ја.

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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Нова етапа развоја ливарства 
у Вршцу почиње 1968. г., када је 
пропали „Металац“ преузела ливница 
„Београд“. Сву стару ливачку опрему, 
куполну пећ, комплетну припрему 
песка, четири форматке (Ф-20) за 
израду калупа, шасије, све алате за 
ливење кратких цеви и фазонских 
комада, реперверк машине за израду 
уљних језгара, пећи за сушење 
језгара, многобројне ливачке алате, 
опрему за машинску обраду метала 
и др., ливница „Београд“ је покупила 
и углавном пребацила у свој ново-
фрмирани погон ливнице у Љигу. 
Уместо „Металца“ на старој локацији, 
која је препуштена фирми „2.Октобар“,  
формиран је погон ливнице „Београд“ 
у Вршцу, на новој локацији код језера, 

који је упошљавао 326 радника.                                                                                 
Генерални директор, до тада, мале 
ливнице „Београд“ Сима Загорац, 
бравар по струци, са својом екипом, 
политички добро позиционираној 
и у Београду и у Вршцу, урадили су 
одличан посао, поред своје ливнице 
„Београд“ у Београду, добили су и два 
погона ливнице, један у Вршцу и други 
у Љигу. Цену пропасти „Металца“, нису 
платили они, који су то пропадање 
изазвали, него, по обичају, радници 
запослени у новој ливници, који су 
наредних година мукотрпно радећи, 
отплаћивали старе дугове и кредите 
за нову опрему.                                                                                                                      

Ливница „Београд“ тада наступа 
као комплетан произвођач 

санитарног лива (фазонски комади-
лукови, кратке цеви, дуге цеви,рачве, 
редукције, сифоне, сливнике, 
таложнике,шахтове, кишне решетке 
и др.), у Вршцу су се производиле 
центрифугалним ливењем дуге цеви 
(пречника од 50 до 200мм. и дужина 
од 500 до 3.000мм), а у Београду 
и Љигу остали део асортимана.                                                                                                                               
Водећи људи из ливнице „Београд“ 
били су довољно паметни, да за 
нови пројекат топионице ливнице 
у Вршцу, која је и даље недостајала 
(инвестиција у топионица са гасним 
пећима је тотално пропала), ангажују 
научну установу Институт за хемију, 
технологију и металургију (ИХТМ) 
Универзитета у Београду, за израду 
пројектне, техничке и технолошке 
документације за набавку нове, 
првенствено топионичке, опреме, 
која ће бити у стању да економично 
произведе квалитетан лив, за 
производњу центрифугално ливених 
канализационих цеви. 

 И ИХТМ је добро одрадио 
постављени задатак, на основу 
пројекта набављена је, у то време, 
најсавременија топионичка опрема: 
две лончане мрежно фреквентне 
пећи, запремине тигла свака од по 8 
т. и једна канална мрежно фреквентна 
индукциона пећ, запремине од 36 
т. течног лива, све произведене 
у ББЦ-у Швајцарска, укупно 
инсталисане снаге опреме од 4,5 МW.                                     
Била је то најсавременија топионичка 

опрема у Југославији и прва као таква 
у Србији. Све пећи су монтиране и 
пуштене у пробни рад до краја 1971. 

г. тада је набављен и струг „Шкода“, 
(распон између шиљака 10 метара), 
са комплетним алатима за унутрашњу 
обраду (бушење бор-штанглом) 
и спољну машинску обраду, па 
је са постојећа четири струга и 
рендисаљком, ливница била потпуно 
способна да за своју производњу, 
сама обезбеди све потребне алате 
и кокиле за центрифугално ливење.  
Из искључиво породичних разлога, 
средином 1972. г., после 4 године 
рада у Машинској индустрији Ниш 
(МИН), враћам кључеве добијеног 
стана и са супругом и сином, долазим 
у Вршац. На основу конкурса ливнице 
„Београд“, објављеном у „Политици“, 
обавио сам разговоре са ливницом 
„Београд“ у Београду и одмах сам 
примљен на најосетљивије место 
у погону Вршац - руководиоца 
топионице. Било је то без знања 
иког из политичких структура 
тадашњег Вршца, па се ја као потпуно 
политички неподобан, из породице 
означене као „народни непријатељ“, 
(коју сам судски рехабилитовао тек 
после тачно 45 година), запошљавам, 
на мала врата,  у родном граду, где 
као такав, са братом, ни стипендију 
нисмо могли да добијемо, а не још и 
да се запослим. То се вероватно не би 
ни десило, да тада ливница није била 
најгора фирма у Вршцу, по радним 
условима и по личним дохоцима, тако 
да им то онда  није толико сметало.                                            

Узгред, у исто време, прво сам 
конкурисао за директора ливнице 
у Светозареву (данашња Јагодина), 
затим за место асистента на 
Технолошко-металуршком факултету, 
катедри за Физичку металургију у 
Београду и на оба места сам примљен, 
али сам ипак изабрао родни град.                    

 Лично, брзо сам упознао сву 
опрему, технолошке поступке и 
производне процесе, првенствено 
захваљујући старијем колеги, Вранеш 
Милојици, који је већ радио у ливници 
и био врстан познавалац нове опреме 
и технологије центрифугалног 
ливења сивог лива. У тандему смо 
били Богом дани, јер сам ја био 
добар познавалац челика и његових 
легура, из мог претходног радног 
искуства у МИН-у Ниш, па смо заједно 
покривали комплетан дијаграм 
легура железа и угљеника, њихову 
прераду у течном стању и термичку 
обраду. Схватио сам да технолошке 
и производне могућности постојеће 
опреме далеко превазилазе начин 

њихове свакодневне експлоатације 
на производњи најјефтинијег  
канализационог сивог лива. 

На топионици смо увели 
неопходан висок степен технолошке 
дисциплине, па је производња, из 
године у годину почела да расте, 
1975. г. око 10.000 Т./годишње, но без 
обзира на ниво производње, увек смо 
били на ивици „позитивне нуле“. То ме 
је јако љутило, јер сам и сам могао 
да израчунам финансијске ефекте 
нашег рада, који се никако нису 
слагали са извештајима централе из 
Београда, просто речено-лагали су 
нас. Просечни лични дохоци радника 
били су заковани, најнижи у општини, 
а и високо стручан кадар имао је скоро 
два пута ниже плате него исто такав 
кадар запослен у општинској упра
ви.                                                                                                                                                                                                                                 

На овом месту бих требао да 
објасним однос ливнице „Београд“ 
према свом погону у Вршцу, а исто 
је било и са погоном у Љигу. Оба 
погона су имала задатак да само 
извршавају планске производне 
задатке, а сви остали послови 
обављани су у централи у Београду. 
Набавку репроматеријала обављао 
је Београд, који је нама у производњи 
правио огромне проблеме, набавком 

неквалитетног репроматеријала, 
што је морало да се одрази на 
квалитет нашег финалног производа 
- канализационих цеви. А онда 
нас је продаја, опет из Београда, 
прозивала због лошијег квалитета, 
што је постајало неиздрживо. Истина, 
стање се мало поправило ступањем 
на снагу Закона о удруженом раду 
(ЗУР), када постајемо ООУР Вршац 
ливнице „Београд“, па  добијамо 
мало више аутономије. И поред 
тога, код честих повећања цена 
укупног санитарног лива, од нпр. 8%, 
централа из Београда нам је давала 
повећање од 2% за цеви, а за њихове 
фазонске комаде узимала 14%, без 
икакве техничке логике, па је цена 
њиховог лива била два пута виша 
од наше, и ако је у почетку та цена 
била изједначена.   По мени, био је то 
један арогантан колонијални однос, 
према нама су били врло нефер на 
свим нивоима. Питање је било само 
тренутка, када ће да пукне тиква.             

(наставиће се)

Аутор Драган Крагић, 
дипл.инж.металургије 

ЛАМЕНТ 
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (3)      

ФЕЉТОН

Проспект ливнице „Београд“)

Изливање течног сивог лива (1460°C) из мрежно фреквентне индукционе пећи (8 т.) у ливни лонац 
(2 т.)

Центрифугална машина у току ливења,десно су 
језгра,која формирају главу,муф цеви

Извештај о изради ватросталне облоге 
индукционе пећи

Извештај о синтеровању ватросталне облоге 
индукционе пећи
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Ученици вршачке Гимназије „Борислав Петров 
Браца“ настављају дугогодишњу традицију 
нижући нове успехе на државним такмичењима и 
олимпијадама знања. Најуспешнији гимназијалци 
представљени су Вршчанима на конференцији за 
медије, одржаној у овој средњошколској установи, 
прошле недеље.

Директорка Тамара Пешић нагласила је да су ови 
ученици понос вршачке Гимназије и да своју школу и 
град Вршац представљају у најлепшем светлу. 

Ученици Александар Ђорђевић (4/1) и Душан 
Дакић (1/1) освојили су, у појединачној конкуренцији, 
треће место на 61. Државном такмичењу из 
математике, одржаном 16. марта у Новом Саду. 
Ментор ученицима била је професорка Љубица 
Ранков Пеин (Паyне). 

Александар Ђорђевић забележио је успешан 
наступ и на На 57. Државном такмичењу из физике, 
одржаном 22. марта у Суботици. Освојио је сребрну 
медаљу и пласман на Српску физичку олимпијаду. 
Ментор му је била је професорка Анђела Спасић. 

Сребрну медаљу освојио је и Данило Влаховић 
(1/1), а ментор му је била је професорка Сандра 
Војичић. 

-На такмичењима учествујем још од основне 
школе и ове награде ми много значе, каже Ђорђевић. 

Вероватно ћу уписати електротехнику, софтверски 
инжењеринг, нисам још сасвим сигуран. Пошто се 
на пријемном полаже математика, а ја имам награду, 
нећу полагати пријемни. 

Александрова менторка професорка Анђела 
Спасић каже да за њих такмичење није још готово, 

јер их очекује Физичка олимпијада и волели би да се 
пласирају на светско такмичење, које ће се одржати 
у Израелу.

-Ово је за нас изазов, сматра Спасићева. 
Досадашње успехе смо очекивали, али волели би да 
имамо успеха и на осталим такмичењима.

Иначе, Ђорђевић ће наставити сарадњу са својом 
школом, где ће наставити да помаже талентованим и 

вредним гимназијацима, као и до сада. 
Ђорђевићевим стазама успеха и знања кренули 

су и ученици првог разреда Данило Влаховић и 
Душан Дакић који ће наставити да бране углед своје 
школе. 

-Мислим да је леп успех, велики резултат бити 
међу првих десет - петнаест најбољих у земљи, 
сматра Влаховић. Волим да се такмичим. Од шестог 
разреда основне школе учествујем на такмичењима, 
освојио сам пласман на републичко, а све три године 
такмичио сам се на републичком из физике. У осмом 
сам остварио најбољи резултат- прву награду на 
државном из физике и пласман на Српску физичку 
олимпијаду. 

Оствареним успесима на одржаним такмичењима 
задовољан је и Душан Дакић.

-Ове награде ми доста значе као потврда да 
могу да постигнем лепе резултате и да будем међу 
најбољима у држави, каже Дакић. Сматрам да је 
математика центар готово свих природних наука, 
има је у свим наукама. 

Менторке ових успешних младих људи, вршачких 
гимназијалаца поносне су на своје ђаке, на љихову 
вољу за стицање знања, упорност и вредан рад. 

Ј.Е.

УСПЕСИ УЧЕНИКА ВРШАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

ГИМНАЗИЈАЛЦИ ПРЕДЊАЧЕ У ЗНАЊУ
ОВОГ АВГУСТА АВАЛОН 

ОРГАНИЗУЈЕ 

„ 50 
ГОДИНА 

ВУДСТОКА 
“ У ВРШЦУ 

У Вршцу ће овог августа бити 
организована манифестација 
„50 година Вудстока“, одлучено 
је на Скупштини Еколошког 
удружења Авалон, а саопштила 
је ова организација. У августу се 
навршава тачно педесет година 
од овог великог хипи фестивала, 
а у плану је да манифестација 
у нашем граду има неколико 
сегмената: хипи дефиле, мини 
сајам, циклус филмова и, свакако, 
концерт. 

 - Авалон је препознао више 
битних разлога за доношење 
овакве одлуке. Хипи култура, 
која свој врхунац достиже 
управо Вудстоком, умногоме 

је допринела формирању 
еколошког покрета. Високо 
вреднујући идеју солидарности 
и љубави међу бићима дала му је 
духовно-хумнистички оквир из 
којег и дан данас црпимо снаге 
за борбу коју водимо против 
уништавања природе“, истакао 
је председник Авалона Будимир 
Бабић. 

Једнаку, ако не и већу важност 
има културолошки значај хипи 
покрета, поручују из Авалона. 

-Његова вредносна 
опредељења усмерена према 
доживљајима уметничких 
садржаја и трансценденталном 
више су нам потребна него икад, 
будући да живимо у времену 
материјалистичке скучености и 
нових модалитета огрубљења. 
Заговорници рационалности су 
нас својом псеудо озбиљношћу 
довели до крајњег дисбаланса, 
извитоперене егоманије и 
слепила за духовно, чиме 
се сама наша цивилизација 
доводи у питање. Преко нам 
је потребно преиспитивње 
владајућег вредносног система, 
као и разматрање алтернатива 
међу којима хипи култура има 
посебно место. Њени садржаји 
нуде позитивнији однос према 
планети и томе примерене 
социјално-еколошке принципе 
коегзистенције човека и природе“, 
нагласио је Бабић. 

Т.С. 

Пољопривредна школа „Вршац“ 
укључена је у ИПА пројекат 
прекограничне сарадње Србија - 
Мађарска  под називом “Иновација 
пољопривреде за обезбеђивање раста 
и запошљавања у прекограничном 
региону - Агрино”. У оквиру поменутог 
пројекта, одржано је пето предавање 
за ученике вршачке Пољопривредне 
школе и овдашње повртаре, прошле 
среде. Предавачи су били стручњаци 
Института за ратарство и повртарство 
у Новом Саду. Теме радионице биле 
су биодиверзитет земљишта, корисни 
и штетни инсекти, а предавачи су 
били др Филип Франета и др Дарио 
Данојевић. 

-Земљиште је посебан еко систем, 
није скуп неке неживе материје, 
у њему су живи организми, који 
учествују у обогаћивању земљишта 
хранљивим материјама, без којих 
би пољопривредна производња 
била, практично, и немогућа, каже 
др Франета. Данас су се повртари 
упознали са одређеним инсектима, 
који део живота проводе у земљишту, 
кукурузна златица, жичари, али и са 
корисним инсектима који учествују 
у смањењу бројности неких других 
штетних организама, као што су 
лептири, пужеви... 

Др Франета је указао на значај 
земљишта, као важног еко система, 
који треба заштитити. Предавање 
је било интерактивно, а повртари и 
присутни ученици Пољопривредне 
школе затражили су одговоре за све 
нејасноће.

Др Данојевић је говорио о 
сортименту поврћа и приносима, 
оствареним у огледима Одељења за 
повртарство Института за ратарство и 
повртарство у Новом Саду.

-Дали смо произвођачима неке 
препоруке који су рокови сетве, 

оптимални размаци за гајење, који 
приноси могу бити постигнути у 
нашим условима и без примене 
пестицида, а уколико се баш морају 
примењивати, а то буде минимално, уз 
препоруку стручних лица, истакао је 
др Данојевић. У заштићеном простору, 
много помажу мреже против инсеката 
које се инсталирају на такве објекте 
и доприносе потпуном изостанку 
инсеката. 

Директор Срђан Клиска подсетио 
је да је овај пројекат почео да се 
реализује априла прошле године и 

требало би да траје до децембра 2019.
-Током овог месеца требало би 

да стигне један од најсавременијих 
пластеника који ће бити смештен у 
нашој школи, каже директор Клиска. 
Биће то наш четврти пластеник, 
свакако најсавременији. Имаће две 
метеоролошке станице, једну унутар 
пластеника и другу изван, које ће бити 
повезане са рачунском мрежом. Тако 
ће све потребне радње - очитавање 
свих параметара, надовнавање, 
ђубрење, моћи да се раде на даљину, 
путем интернета. Оно што нас још 
очекује, у оквиру овог пројекта, 
у априлу, а то је да ће прве групе 
заинтересованиих произвођача 
одлазити у Мађарску, на тродневне 
радионице, о трошку самог пројекта. 

У оквиру пројекта, у који је 
укључен Покрајински секретаријат 
за пољопривреду,  планирано је шест 
предавања, намењених повртарима, 
али и ђацима Пољопривредних школа 
у Футогу, Руми и Вршцу које су, такође, 
укључене у пројекат. Теме су  актуелне 
и атрактивне за повртаре, а предавачи 
и саветодавци су стручњаци 
новосадског Института за ратарство и 
повртарство.

Ј.Е.

У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА, У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ 

ОДРЖАНА ПЕТА РАДИОНИЦА ЗА ПОВРТАРЕ 

Тачно годину дана од претходног 
ВАУ АРС-овог перформанса у склопу 
пројекта „С унутрашње стране корица“ 
инспирисаног делом Дилана Хормана 
(Александра Павловића), крајем марта 
догодио се и други перфоманс, овога 
пута, у духу креативног измештавања, 
у кухињи Дома ученика средњих 
школа у Вршцу. 

Кухиња је, дакле, била место 
споја два велика Диланова талента: 
врхунског кулинарства и савремене, 
стварносне поезије – две енергетске 
инјекције за комплетни дијапазон 
чула и то чула младих који су били 
доминанта публика ове вечери. 
Креатор програма била је Николина 
Нина Бабић, а актери, који су речима 
удахнули покрет, нерв и смисао били 
су: Верица Преда ПреВера, Миодраг 
Јовичић, Дуња Радовановић, Иван 

Арадски, Здравко Шумић, Антонела 
Мик и Ангела Тот. Велику помоћ 
пружили су и ученици из дома 
учествујући непосредно у самој 
сценографији или у програму кроз 

говорење поезије: Иван Давид, Милица 
Радојевић, Страхиња Ђорђевић, 
Драгослава Јаковљевић и Милан 
Анђелковић. Посебну, беспрекорну 
кординацију у организацији показали 

су Снежана Бабић и Петар Вишацки.   
Верица Преда је изнела врло 

важна запажања о поезији Александра 
Павловића, њеној магнетској 
привлачности и читаности. Док је 
Александар причао о томе шта се све 
променило за годину дана, који су му 
планови за наредни период, док је 
маркирао своје добро препознатљиве 
ставове о поезији, њеном значају и 
споју с кулинарством, и све то кроз 
разговор са Николином Бабић, вођен 
у кецељама, актери су на тацнама 
присутнима служили књиге. 

„Диланов гест даривања свих 
својих понетих примерака збирке 
песама нас је оставио без даха и навео 
на одлуку да исте поклонимо деци 
у Дому ученика приликом следећег 
догађаја посвећеног њима“, рекли су 
организатори из ВАУ „АРС“-а. 

ПЕРФОРМАНС У ДОМУ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАУ „АРС“-А 

ПРЕДСТАВЉЕНА ПОЕЗИЈА ДИЛАНА ХОРМАНА 
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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

 У „Салону код Порте“ у 
уторак су одржани књижевни 
сусрети са књижевником 
Дејаном Алексићем. Приређен 
је интерактивни сусрет са 
децом и промоција књиге „Шта 
сам оно хтео да кажем“, као и 
промоција књиге за одрасле 
„Радно време раја“ која је 
недавно овеначана наградом 
„Мирослав Антић“ за 2018. 
годину. Поред аутора, у вечери 
су учествовали књижевник и 
књижевни критичар Илија Бакић 
и Марија Васић Каначки, проф. 
књижевности и књижевница. 

- Сусрети са децом су увек 
подстицајни, представљају 
извор нових искустава. Књига 
„Шта сам оно хтео да кажем“ има 
тај колоквијални наслов јер је 
заправо и моја поезија за децу у 
великој мери ослоњена на ону 
традицију „нонсенсне“ српске 
поезије која се може другачије 
назвати и „радовићевском“ 
поезијом. Преовладавају хумор, 
нонсенс, каламбури, језичке 
игре; сви они елементи који су 
у великој мери заступљени у 
савременој српској поезији, која 
можда представља и доминантну 

поетичку линију када говоримо 
о књижевности за децу код нас – 
рекао је Алексић. 

Алексићева десета књига 
песама „Радно време раја“ 
недавно је награђена признањем 
„Мирослав Антић“ које додељује 
Град Нови Сад. 

- Овом књигом развијам 
одређени поетички простор 
који сам до сада освојио, али са 
извесним малим заокретима, 
уносећи неке новине на тематско-
мотивационом плану и на плану 
поступка – рекао је Алексић. 

Дејан Алексић (1972) објавио 
је књиге песама: Потпуни 
говор (1995), за коју је добио 
„Бранкову награду“, Доказивање 
сенке (1996), Свагдашњи час 
(2000), овенчану „Просветином“ 
наградом и наградом „Матићев 
шал“, Собна митологија (2003), 
После (2005), за коју је добио 
награду „Бранко Миљковић“, 
Довољно (2008), награђену 
признањем САНУ „Бранко 
Ћопић“, Једино ветар (2011), 
за коју је добио награду „Меша 
Селимовић“, Бити (2013), 
награђену Змајевом наградом 
Матице српске и наградом „Ристо 

Ратковић“, У добар час (2016) и 
Радно време раја (2018), за коју је 
добио награду „Мирослав Антић“. 

Добитник је „Пекићеве 

стипендије“ за 2010. годину, 
а Октобарска награда Града 
Краљева додељена му је 2012. 
године. Песме Дејана Алексића 
заступљене су у бројним 
антологијама и превођене на 
неколико европских језика. 

Објавио је више песничких 
и прозних књига за децу, као и 
неколико позоришних текстова 
који су извођени на бројним 
сценама. Аутор је дела за децу: 
Дугме без капута (песме, 2002), 

Пустоловине једног зрна кафе 
(поема, 2004. Награде „Политикин 
забавник“, „Невен“ и награда 
Сајма књига у Бања Луци – 

„Гомионица“), На пример (песме 
и приче, 2006. Награда ,,Невен“), 
Нежна песма о нежном ветру 
Дувољубу (поема, 2006), Божићна 
прича (поема, 2007. Награда 
Змајевих дечјих игара), Музика 
тражи уши (приче, 2008. Награда 
„Златно звонце популарности“, 
„Доситејево перо“ и „Сребрно 
Гашино перо“), Игрокази 
(драмске минијатуре, 2009), 
Стижу блесе, чувајте се (песме, 
2010), Прича о доброј метли 

(бајка, 2010. Награда Сајма књига 
у Бања Луци – „Гомионица“), Кога 
се тиче како живе приче (приче, 
2013. Награда Сајма књига у 
Београду, „Сребрно Гашино 
перо“, ознака „White Raven“ 
коју додељује Међународна 
библиотека за децу у Минхену 
најбољим светским књигама 
за децу), Мали огласи и још 
понешто (песме, 2014. Награда 
„Доситејево перо“), Ципела на 
крају света (роман, 2014. Награда 
„Политикин забавник“, награда 
„Плави чуперак“, међународна 
награда „Мали принц“), Чудесни 
подвизи Азбучка првог у 30 
слова (роман, 2015. Награда „Раде 
Обреновић“), Бајке плене и са 
сцене (драмски текстови за децу, 
2016), Шта сам оно хтео да кажем 
(изабране песме за децу, 2018) и 
Јануар у жирафи (песме, 2018). 

Стихови и проза за децу 
овога аутора заступљени су у 
читанкама и обавезној лектири 
за основну школу. Алексић ради 
као главни и одговорни уредник 
Издавачке делатности „Повеља“, 
у Народној библиотеци „ Стефан 
Првовенчани“ у Краљеву. 

Т.С. 

ПЕСНИК ДЕЈАН АЛЕКСИЋ ПРВИ ПУТ ПРЕД ВРШАЧКОМ ПУБЛИКОМ 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНЕ КЊИГЕ
 „ШТА САМ ОНО ХТЕО ДА КАЖЕМ“ И „РАДНО ВРЕМЕ РАЈА“

Да је Паја Јовановић био писац 
романа и да је свака његова слика 
страница књиге оставио би обимно 
дело од преко три и по хиљаде  страна, 
а то је преко десет замашних романа. 
Књигу мораш да отвориш, прочиташ 
текст да делује а слика делује и кад је 
не гледаш, посматра те, лови, увлачи 
се у ментални механизам и лагано 
га препакује по некој мери како је и 
сама конституисана. И онда онај који 
је имао добре слике  и сам временом 
постаје бољи, одлучнији и мудрији. 
Бар је тако некад било.

У Швајцарској физичари дубоко 
испод земље истражују грађу атома. 
Оно што се не може мерити чулима 

и докучити, они бомбордовањем 
честица, индиректно инструментима 
дететктују, хватају и сазнају шта је то 
испод прага овог материјалног света.

Уметници одувек бомбардују 
духовно биће и свест човека посебним 
пројектилима, уметничким делима 
која успевају да продру у ум дубоко 
испод прага свести и тамо оставе 
траг свог деловања производећи 
нус појаве на самом хемијском ткиву 
менталне хемије. Ми то запажамо 
као одјек, као нове податке који 
испливају, искоче из таме подсвести. 
Ми их декодирамо понекад речима а 
најчешће као поетику мање или више 
узвишену, а успут, те мале промене 

хаковања уметничке муниције могу да  
нас стваралачки покрену те постану 
прави божји дар за сналажење у 
животним недаћама. Паја Јовановић 
је своју ликовну акцију задржавао 
у простору и доступности нашег 
материјалног света. Сматрао је да  је 
потребније конструисање духовности 
него њена деконструкција. Многи 
модернисти су махали потезима и 
бојама, експресионисти витлали 
демонима страсти дубоко испод 
прага препознавања, кубисти 
тражили кванте ликовне грађе, да би 
концептуална уметност уочила оно 
што атомска физика назива ткивом 
васионе, квантна супа, теорија струна 

где се све може десити и ништа се не 
дешава, али придржава свет у коме 
ми егзистирамо.

Физичари су крцкањем атома 
уочили потенцијале информатичке 
револуције а модерни уметници су 
указали на подложност хаковања ума 
без насиља чистом информацијом. 
Али, док нас класична уметност 
хакује, гађа логиком која јача 
нашу животну спретност, пројекти 
постмодерне раде супротно. Смањују 
нашу конкуретност чинећи да темељи 
света у коме живимо буду што чвршћи 
и трајнији, а са њима и привилегије.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (24)

ТРИПТИХОН КАО СТАНИЦА ПАЈИНОГ ВЕЛИКОГ РОМАНА

У Културном центру Вршац у четвртак је у галерији Дома 
војске отворена изложба шешира и капа ауторке Весне 
Савковић. 

„Шешире сам почела да правим из љубави према њима 
пре више деценија. Радозналост и жеља за новим моделима 
још увек трају. Сви шешири су искључиво ручно рађени и од 
природних материјала. Поред класичних модела правим и 
моделе за ревије, филмове и позоришта“, каже ауторка. 

Шешири Весне Савковић носе се широм света, а она истиче 
да у послу има велику подршку породице. 

„За свој рад сам добила сертификат уметничког старог 
заната. Велику помоћ и подршку имам од породице, а у 
послу ми помаже средња ћерка Кристина, која такође има 
сертификат за свој рад и надам се да ће ме једног дана 
надмашити у послу”, казала је Весна Савковић. 

ОЖИВЉЕН СТАРИ ЗАНАТ 

ИЗЛОЖБА УНИКАТНИХ ШЕШИРА У ВРШЦУ  
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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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Предавање и радионица на темупословних 
решења применом „0bsnetworkBlockchain“ 
технологије треће генерације одржано је протекле 
седмицеу Привредној комори Војводине (ПКВ), у 
коорганизацији„Блокстракт“ (Blokstrakt) компаније,са 
седиштем у Бечу и ПКВ, а у циљу приближавања 
концептаБлокчејн (Blockchain)технологије пословном 
свету. 

Том приликом, председник ПКВ Бошко Вучуревић 
истакао је да сектор информационо-комуникационих 
технологија (ИКТ) бележи огроман пораст у претходној 
години и да је један од највећих потенцијала Србије. 

„ИТ индустрија постаје све доминантнија 
привредна грана и бележи најдинамичнији раст 
вредности извоза у сектору извоза услуга Србије. 
Према подацима Народне банке Србије, извоз ИКТ 
услуга у 2018.години износио је једну милијарду и 
135 милиона евра, тако да се слободно може рећи да 
је ово привредна грана са највећим нето извозом из 
Србије и најбрже растући привредни сектор у Србији“, 
рекао је Вучуревић. Додао је да је у 2018. години, ИКТ 
сектор порастао преко 26 одсто у односу на 2017, а у 
2017. око 22 одсто у односу на 2016. годину.

„Суфицит извоза ИКТ услуга чини већину суфицита 
извоза услуга, док сам сектор током последње 
деценије бележи константан раст извоза од преко 20 
одсто. Просечна плата по запосленом у ИКТ сектору 
(150.000 динара) је преко два пута виша него у другим 
гранама индустрије, док једно радно место у ИКТ 
сектору креира четири до пет радних места у осталим 
секторима. Преко 45.000 је запослених у ИКТ сектору, 
а за иновациону структуру издвојено је 100 милиона 
евра“, рекао је Вучуревић и додао да је Нови Сад град 
ИТ предузетништва и центар  ИТ индустрије у Србији 
и у њему су настале  неке од највећих компанија у ИТ 
у Србији. 

У Новом Саду има преко 250 компанија у којима је 
запослено 7.000 људи. Број основаних компанија од 
1993.године је у сталном порасту, а повећава се и број 
запослених, као и приход остварен од извоза. Према 
речима председника Вучуревића, међу 10 водећих 
ИТ компанија у Србији, прва три до четири места 
заузимају компаније из Новог Сада.

Оснивач „0bsnetworkBlockchain“ платформе треће 
генерације  Срђан  Купрешанин истакао је да је блокчејн 
актуелна тема у свету, да се различите платформе 
примењују у банкарству, логистици, и изразио наду да 
ће данашњи догађај допринети томе да се и у Србији 
блокчејн технологија боље позиционира. 

„Догађај је замишљен као представљање блокчејн 
технологије и могућности њене примене у пословању. 
Иако је блокчејн веома нова технологија, сад смо 
већ на генерацији три. ’-0bsnetwork’ је једна од тих 
платформе треће генерације, тако да су могућности 
драматично порасле у односу на ову другу генерацију.
Надам се да ћемо кроз дијалог са учесницима 
доћи до сазнања о томе како можемо Војводину да 
позиционирамо и не само као корисника технологија, 
него и као активног учесника у развоју најновијих, 
најмодернијих технолошких решења“, истакао је 
Срђан Купрешанин.

Пословна решења применом„0bsnetworkBlockchain“ 
технологије треће генерације представљена у 

Привредној комори Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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.

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

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.

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.  064/320-84-14

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

На продају спратна кућа, ул. Светозара 
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.

Продајем стан у  ул. Војводе Книћанина 70 од 
72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу 
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.

Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80 
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат 
за варење „Кончар“, кућа или стан за одржавање 
и чување. Тел. 064/168-58-94.

Продајем њиву на  белоцркванском путу од 
79 ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор 
ИМТ 506 са прикључцима. Тел. 060/80-60-105.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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.

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

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.

Издајем локал површине око 30 м², који се 
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-
06.

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
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САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Dom zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište oglašava 
prodaju službenog vozila putem javne licitacije, 
odnosno usmenog javnog nadmetanja.

Predmet licitacije je sledeće vozilo: 
1.Yugo Florida 1.3i, broj šasije: 

VX1103A0000050978, broj motora: 
128A6.0640087752, snaga motora 48, 
kategorija: putničko vozilo, boja 0M bela, 
procenjena vrednost  70.000,00 dinara (sa PDV-
om), kao početna cena.

Predmet prodaje dodeliće se onom 
učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu. 
Troškove PDV-a, troškove prenosa vlasništva, 
kao i troškove transporta automobila i sl. snosi 
kupac.

Oglas traje 8 dana počev od 01.04.2019. 
godine.

Automobil se prodaje u viđenom i 
zatečenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Potencijalni kupci mogu pogledati vozilo 
koje je predmet prodaje od dana objavljivanja 
oglasa do dana održavanja licitacije svakog 
radnog dana u dvorištu Doma zdravlja ’’1. 
oktobar’’ Plandište u periodu od 08:00 do 14:00 
časova.

Pravo učešća imaju � zička i pravna lica sa 
teritorije Republike Srbije koja do početka 
licitacije polaže depozit u visini od 10% od 
utvrđene početne cene za vozilo na blagajni 
Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište ili na račun 
Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište broj 840-
157661-20 kod Uprave za javna plaćanja.

Učesnik koji je ponudio cenu u najvišem 
iznosu, uplaćeni depozit se uračunava 
u kupoprodajnu cenu. Razliku između 
deponovanog iznosa i kupoprodajne cene 
kupac će uplatiti na račun Doma zdravlja ’’1. 
oktobar’’ Plandište, a u skladu sa odredbama 
ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen po 
okončanoj javnoj licitaciji. U slučaju odustajanja 
od potpisivanja Ugovora o kupoprodaji depozit 
se zadržava, odnosno uplaćeni depozit se ne 

vraća.
Učesnicima javne licitacije koji ne budu 

određeni kao kupci, vraća se uplaćeni depozit.
Da bi lice učestvovalo u postupku javne 

licitacije, neophodno je da pored dokaza o 
uplati depozita podnese i prijavu za učešće.

Prijava � zičkih lica treba da sadrži: ime i 
prezime, ime oca, prebivalište, JMBG, broj lične 
karte i mesto izdavanja i broj telefona.

Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i 
sedište pravnog lica, PIB (poreski indenti� kacioni 
broj), matični broj, potpis ovlašćenog lica overen 
pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za 
kontakt. Uz prijavu za učešće pravna lica moraju 
dostaviti i dokaz o upisu u registar nadležnog 
organa, tj. fotokopiju rešenja o upisu.

Prijava za učešće na licitaciji podnosi se 
u pisanoj formi na adresu: Dom zdravlja ’’1. 
oktobar’’ Plandište, Komisija za sprovođenje 
postupka licitacije za prodaju vozila, 
Karađorđeva broj 13, 26360 Plandište, sa 
naznakom ’’prijava za učešće’’. Uz prijavu se 
obavezno podnosi kopija isprave o uplati 
depozita.

Javna licitacija će se održati 09.04.2019. 
godine sa početkom u 10:00 časova u sali za 
sastanke Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište, 
Karađorđeva broj 13.

Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti 
na telefon 064/61-66-867, osoba za kontakt je 
Miljan Cvetićanin, predsednik Komisije.

Dom zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište
Karađorđeva broj 13
Broj: 94
Dana: 01.04.2019.
Plandište

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište održane 
dana 01.04.2019. godine, direktor Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište, objavljuje:

OGLAS 
O RASPISIVANJU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU VOZILA
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РАЗНО 
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 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.

ТПродајем 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 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 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 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

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.

Продајем чаробну пећ на дрва и електричну 
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10

Продајем два фикуса, две шефлере и два  
Адама. Тел. 068/522-13-29. 

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром 
стању. Тел. 060/ 843-50-97.

На продају та пећ 6  kw, електрично 
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.

Продајем електро скутер „Веспу“ прешао око 
5 км, нов, стаје 67.000 за 50.000 , са папирима и 
пуњачем. Тел. 61166-07-02.

Продајем књиге разних издавча 100 комада 
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

Продајем моторну черупаљку за пилиће, 
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу или старије 
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.

Кошење и одржавање травнатих површина 
тримером, као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем и високом 
травом са тримером или мотокултиватором. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до

новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са 

мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“, 
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 
или телефон 2837-179.

Продајем електровиљушкар  носивости 1,6 т. 
Тел. 064/129-73-23.

Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

Продаје се  стега за металне цеви за скеле, за 
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837-
631 и 024-280-58-62.

На продају ел. бојлер, тв полица, тв 
пријемник, тросед, двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, електрични 
радијатор, „Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.

Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. 
Тел. 063/876-85-75.

Продајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/86-96-371.

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.

АНЂЕЛКО ВЕЧАНСКИ

С љубављу чувамо успомену на Твој драги лик.
Породица

Дана 10. априла 2019. године навршава се осам година 
од како нас је заувек напустио наш вољени супруг, отац и деда
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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

Наскоро затим, 24. априла 
1854. оженило се Њег.
Величанство. Овај свечани 
догађај прослављен је овде. У 
очи тога знаменитог дана биле 
су све јавне зграде у вароши 
осветљене и одржана је велика 
бакљада. Војници добише 
своје дневнице из општинске 
благајне и 100 ф. подељено је 
сирочади. У банатску депутацију 
за поздрав Њег. Величанства, 
изаслат је градоначелник Вац 1).

Исто тако прослављен је 
свечано и дан рођења (21. 
август 1858.) нашега пресветлог 
престолонаследника. Путем 
окружне власти послала је 
општина  Њ. Величанству 
адресу и подарила је овд. двема 
болницама по 100 фор. 2).

Два су догађаја у животу 
црквених, који нам пажњу 
привлаче, католици су  
саградили цркву, а овде живећи 
протестанти основали побочну 
општину.

Год. 1851. била је 
римокатоличка црква у тако 
трошном стању, да је киша 
у олтар падала. Комора као 
патрон није хтела да је оправља, 
већ је изјавила, да се то учини 
из фонда општинског од 8000 
фор. сребра, који на ту цељ 
постоји 3). Услед тога ништа 
није учињено. С тога је 1852. 
предложио градоначелник Вац, 
да се црква по плану зидара 
Фрање Брандајса, основно 
испоправљала, што би стало 
26.210 ф. сребра. Пошто је 
требало новаца за црквене 
дневне потребе, закључило 

је варошко представништво 
да узме од фонда 6000 фор., 
а колико више  устреба да 
пореже по форинти 20 н. на 
три године 4). Но ни то није 
изведено. 1854. одбацила је 
земаљска грађевинска управа 
план од 1848., по којем је 
трошак износио 59.262 ф. 30 н. 

сребра. Одбачен је пак с тога, 
што није одговарао савременим 
естетичким захтевима 5).

Затим је још исте године 
састављен други пројект са 
114.594. ф. 50 ¼ н. сребра, који  
је потврдила и штатхалтерија у 
Тамишграду. 6).  1856. ваљало је 
отпочети градњу 7). Но пошто 
се  увидело, да се не може 
тако брзо саградити црква, 
закључено је, да се сагради 
најпре привремена црква 8); 
најпре су хтели саградити ту 
цркву трошком од 8.339 фор. 22 

н. сребра. 9). Затим је општинско 
представништво изабрало 
одбор да води надзор над 
грађевином.10). 

Градња привремене црквице 
брзо је напредовала. Подузимач 
је био Фрања Брандајс год.1856. 
наређено је, да се црква 
сагради на месту школе, која се 
налазила на Леровом кућишту. 
Пошто су стога неки разреди 
премештени, а требало је још 
и нових локалитета, план је 
тако удешен, да се после од 
цркве  преустроји школа 11). Но 
трошак је сада износио 12.196 ф. 
52 н. сребра 12). Већ 9. новембра 
оне године предао је Брандајс 
кључеве црквеном одбору. 
Црква је освећена 28. јуна 1857. 
13).

Међутим штатхалтерија није 
одобрила градњу праве цркве 
14), јер општина није доказала, 
да има довољно трошка. 
Општина је хтела изнајпре 
да прода само половину 
слободних кућишта, свако по 
400 ф. сребра, те да постигне 
своту од 131.000 ф. Но како се 
увидело, да ће кућишта донети 
так 90.000 ф., Вац је предложио 
потрошак у осам разреда на три 
године, од куда би утекло још 
69.350 ф. 15) Представништво 
је усвојило и нов план, по којем 
би градња стала 167.236 ф. 27 н 
сребра 16) Но то одуговлачење 
трајало је  замало, јер политичка 
општина још 1857. на градњу 
цркве  одобрила 80.000 ф. у 4 
рате уз примедбу, да и Срби 
добију доцније толико исто 17).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (167)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто од год. 1854.
2) Записници седнице од год. 1858.
3) Исто од год. 1851.
4) Записник седнице од 20. јуна 1852.
5) Исто од 17. априла 1851.
6) Исто од 14. јануара и 16. марта 1855.
7) Исто од 25. јула 1855.
8) Исто од 21. августа 1855.
9) Исто од 7. новембра 1855.

10) Исто од 18. новембра 1855.
11)  Записник седнице од  17. маја 1856.
12) Исто од 11. јула 1856.
13) Исто од 22. новембра 1856.
14) Записник седнице  од 17. маја 1856.
15) Исто од 11.јула 1856.
16) Исто од 22. новембра 1856.
17) “Werschetzer Gebugsbote” god. 1857, broj 22

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 8,  БРОЈ 98, 26. ЈАНУАР 1983.

ГОРАК СМЕШАК 
Блага зима омогућила је грађевинарима да раде без 

прекида, да завршавају своје послове.
Да ли се радују таквим приликама?
На то питање у „Обнови“ одговарају: -Ех, да је оваквих 

зима било онда када смо имали посла преко главе. И додају: 
- Хотел смо завршили (сада на њему раде кооперанти), школа 
је у завршној фази. Исто то важи и за зграду на углу вршачких 
улица Анђе Ранковић и Стеријине. Једини значајни тренутни 
посао је онај на новој грађевини међу објектима на Војничком 

тргу. Иначе, капацитети су нам незапослени. Шест кранова 
стоји. Премало је посла за наших 560 радника и расположиву 
механизацију. Раније је било боље, што се запослености тиче. 
Годишње се овде градило и до 350 станова, а сада једва 40.

Тако кажу у вршачкој грађевинској радној организацији, 
очекујући – као резултат тих и других околности – сигурне 
губитке по завршном рачуну за 1982. Истина, нешто мање 
него на девет месеци. Ако је за утеху.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 8,  БРОЈ 98, 26. ЈАНУАР 1983.

ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ – ДА 
ИЛИ НЕ?

О увођењу градског саобраћаја у Вршцу 
расправљало се овде и ранијих година, али је идеја 
губила „битку“ из два разлога: прво, предлог да радни 
колективи финансирају посао у целини а да карте 
буду бесплатне није никога одушевио; друго, раније 
је гориво било релативно јефтино, па је возикања 
приватним аутомобилима било далеко више. Мало 
је ко мислио на јефтинији градски превоз.

Сада су се ствари измениле, па се у СТУП-у „Вршац“ 
надају да ће овога пута обновљена идеја о увођењу 
градског саобраћаја имати много више  присталица. 
С тим у вези каже се да би он био зракастог типа. 
Главна станица (терминал) налазила би се на Тргу 
С. Ковачевића, на садашњем паркиралишту испред 

зграде „Промета“. Седам линија би сваког дана 
(изузимају недеље) радиле од 5,20 до 22,30 часова, 
с повећаном „густином“ возила у време  полазака на 
посао и враћања с посла. Ван „шпицева“ интервали 
полазака аутобуса на свим линијама били би 40 
минута. Цена за једну вожњу износила би 10 динара, 
а уколико би путник користио две зоне, онда 13 
динара. Месечне карте коштале би 600 динара за 
неограничен број вожњи.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Атлетски клуб Атина је успешно наступио на Првенству 
Војводине у кросу,које је одржано у организацији Ак 
Пролетер из Зрењанина. У конкуренцији најмлађих годишта 
(2012),прво место је освојила Миња Милојевић у трци на 200 
м. Успешан наступ је имала и Дуња Јаков годишта 2011, која 
је заузела 4. место. Такође, Марко Младеновски, актуелни 
првак Србије у вишебоју и на 200 м,за млађе пионире,овога 
се опробао на дистанци од 1500 м, и освојио укупно 4. место. 
Добар наступ је имао и сениор Марко Бегенишић у трци на 
6 км, где је у конкуренцији дугопругаша, и полумаратонаца 
и маратонаца,освојио укупно 8. место. Следећи наступ имају 
на Пролећном митингу пријатељства,који се традиционално 

одржава у Сремској Митровици, где се очекује изузетно јака 
конкуренција за најмлађе такмичаре,из целог региона.

СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 21. КОЛО

ОФК Вршац - Борац  1 : 0
Раднички (СМ) - Цемент  1 : 1
Раднички (НП) - Братство 1946 2 : 0
Динамо 1945 - Хајдук 1912  2 : 0
ЧСК Пивара - Бачка 1901  1 : 1
Младост - Црвена звезда  1 : 1
Раднички (ЗР) - Омладинац  1 : 1
Железничар - Кабел   0 : 1
 
1.Кабел    20      15  2  3  47
2.Хајдук 1912  19      14  3  2  45
3.Омладинац  20     12  3  5  39
4.Братство 1946  20      11  5  4  38
5.Железничар  20       9  5  6  32
6.Динамо 1945  20       8  6  6  30
7.Раднички (ЗР)  20       6  10  4  28
8.Раднички (СМ)  20       7  6  7  27
9.ОФК Вршац  20       7  4  9  25
10.Бачка 1901  19       7  2  10  23
11.Борац  20       6  3  11  21
12.Цемент  20      5  6  9  21
13.Младост  20      5  6  9  21
14.Црвена звезда  19       5  4  10  19
15.Дунав  19      4  5  10  17
16.Раднички (НП)  20       4  4  12  16
17.ЧСК Пивара  20       3  6  11  15

ПФЛ ПАНЧЕВО 21.КОЛО

Стрела - Јединство (В)  4 : 3
Дунав  - Вултурул  2 : 1
Партизан (У) - Долина  1 : 2
Југославија - Војводина (С)  2 : 2
Јединство Стевић - Ц. звезда 3 : 0
Борац (Ст) – Полет   4 : 1
Партизан (Г) - Слога (БНС)   3 : 1
Потпорањ - Спартак 1911  1 : 5
 
1.Партизан (Г)  20    15  2  3  47
2.Борац (Ст)  20    15  1  4  46
3.Раднички (Б)  19      11  5  3  38
4.Потпорањ  20      11  5  4  38
5.Партизан (У)  19      11  3  5  36
6.Стрела  20       9  5  6  32
7.Јединство (В)  20       9  5  6  32
8.Јединство Стевић 20    9  3  8  30
9.Спартак 1911  20       7  6  7  27
10.Слога (БНС)  20       8  1  11  25
11.Југославија  19        6  3  10  21
12.Вултурул  20        5  5  10  20
13.Долина  20        5  4  11  19
14.Дунав  19        5  3  11  18
15.Црвена звезда  20        5  2  13  17
16.Војводина (С)  20        4  4  12  16
17.Полет  20        4  1  15  13

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 
15КОЛО

Партизан (К) - Јаношик   4 : 3
Добрица - Војводина (ЦЦ)    3 : 0
Борац (ВС) - Караш (Ј)   2 : 1
Борац (ВГ) – Шевац   2 : 1
Виноградар - Слога (М)   1 : 1
Ратар - Караш (К)    3 : 0
Будућност (А) – Хајдучица   1 : 0
 
1.Хајдучица  15     11  2  2  35
2.Будућност (А)  15      11  1  3  34
3.Ратар   15        7  5  3  26
4.Шевац   15        7  4  4  25
5.Борац (ВС)  15       7  3  5  24
6.Караш (Ј) (-1)  15       6  5  4  22
7.Партизан (К)  15       7  1  7  22
8.Војводина (ЦЦ)  15       6  3  6  21
9.Караш (К)  15       5  4  6  19
10.Борац (ВГ) (-1)  15       5  2  8  16
11.Виноградар (-1) 15      4  3  8  14
12.Добрица  15       4  1  10  13
13.Јаношик  15        3  2  10  11
14.Слога (М)  15        1  6  8   9

ПОТПОРАЊ – СПАРТАК 1911 (ДЕБЕЉАЧА) 1:5 (0:3) 

Судија: Никоа Драча (Панчево), стрелци: Станојловић 
у 68 за Потпорањ, Живу 36, Буза 21, Јовановић 43 , Тома 60, 
Радојевић 62  минуту за Спартак.

ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов, Јоксимовић(Секулић), 
Јанковић, Јовановић, Станојловић, Лазин, Ћулибрк(Мадић), 
Бранков, Ранић, Петровић (Пешић).

СПАРТАК 1911: Васић, Живу, Тепсиц, Тома, 
Марковић, Радојевић, Буза(Младеновић), 
Јовановић,Ханас(Веселиновић), Ковач, Сахтер. 

ПАРТИЗАН  (УЉМА) –ДОЛИНА (ПАДИНА) 1:2 (1:0)
Судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Војнов у 26 за 

Партизан, Келечевић 54 и Хлавач у 71 минуту за Долину.
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра М, Лукић, 

Михајловић(Алексић), Побра Р, Радосављев, Војнов, 

Обрадовић, Оморац, Миливојев, Живојнов(Баљаш).

ДОЛИНА: Бујаковић, Магда(Матуља), Јованов, Васић, 
Колак, Поповић, Јањовић, Келечевић, Мамојка, Илић (Хлавач), 
Ћирић. 

СТРЕЛА ИВАНОВО – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 4:3 (3:0)

Судија Димитрије Јовић из Алибунара 

СТРЕЛА: Лукић, Балог, Груловић, Панић, Калапиш, Радојчић, 
Максимовић, Гуран, Исаиловић, Савановић, Гушавац.

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Попов, Балог, Ђурђев, Калин, Моторов, 
Микавица, Гаковић, Бирђан, Ћетковић, Лазин.

ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ- ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 3:0 (2:0)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДЕБАКЛ ПОТПОРАЊАЦА, ГОЛЕАДА У 
ИВАНОВУ

Вршчани су до друге пролећне победе 
дошли поготоком дефанзивца Лазара 
Марковића у 66. минуту који из првог 
покушаја затресао мрежу чврстих гостију 
из Сакула и урадио оно што су његови 
другови из нападачког реда безуспешно 
покушавали свих 90. минута. На тај начин 
крунисан је огроман труд, залагање, 
жеља и борбеност изабраника тренера 
Радована Радаковића који су створили 
сијасет повољних прилика и да на голу 
гостију није било одличног Татића победа 
ОФК Вршца била би знатно убедљивија. 

Домаћи су од почетка преузели 
иницијативу, Балан је два наврата соло 
акцијама озбиљно угрозио одбрану 
ривала, али ни у 25. ни у 34. минуту није 
успео да затресе мрежу. У 36. минуту 

гости су остали са играчем мање јер је 
због другог жутог картона терен морао да 
напусти Динић. 

У другом полувремену Глувачевић је 
у 58. минуту пропустио шансу утакмице, 
неометан је шутирао са 5 метара а Татић 
чудесном интервенцијом спасао гол. Била 
је то најава тоталне офанзиве Вршчана која 
је уродила плодом у 66. минуту. Лазевски је 
идеално центрирао из слободног ударца 
са леве стране, Марковић је надвисио 
дефанзивце Борца и прецизно, главом, 
погодио супротан угао.

У наредном колу ОФК Вршац дочекује 
лидера на табели, новосадски Кабел. Меч 
на Градском стадиону игра се у суботу са 
почетком у 16 часова.

ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 1:0 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
700, судија: Небојша Зељковић (Црвенка) 
7, стрелац: Марковић у 66. минуту, жути 
картони: Божић, Бељин, Балан (ОФК 
Вршац), Ђукановић, Лекић (Борац), црвени 
картон: Динић (Борац) у 36. минуту

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, 
Којић, Бељин, Вујевић (од 56. Станков), 
Стојановић, Божић (од 76. В. Благојевић), 
Глувачевић (од 64. Белић), Лазевски, 
Марковић, Балан.

БОРАЦ: Татић, Ступић, Живановић, 
Атанацковић, Матовић, М. Шушњар, 
Чигоја, Динић, Појужина (од 69. А. 
Шушњар), Ђукановић (од 46. Миловац), 
Ђуришић (од 46. Лекић).

МИНИМАЛАЦ ЗА МАКСИМАЛНУ РАДОСТ
ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 1:0 (0:0)

ФУД БА Л

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КРОСУ

УСПЕШАН НАСТУП 
НАЈМЛАЂИХ ТАКМИЧАРА 

ВРШАЧКЕ АТИНЕ

АТЛ Е Т И К А
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Победом против одличне екипе 
Србобрана Вршчанке су сачувале 
наду да могу да изборе опстанак 
у Другој лиги Србије. Изабранице 
тренера Мирослава Кањевца 
надвисиле су своје могућности и 
савладале екипу из врха тебеле и 
за сигуран опстанак неопходан им 
је тријумф у Љубовији у последњем 
колу. Гошће из Србобрана водиле су 

само на почетку утакмице, међутим 
Вршац је предвођен трилингом 
Милана Керкез, Ивана Јовановић, 
Марија Тодоровић успео да у 
остатку меча има потпуну контролу 
игре и резултата. Одличне партије 
пружиле су и Анђела Ратковић и 
Дејана Веригић, а тренер Кањевац 
је на овом мечу користио још само 
центра Маријану Бешић. 

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШЦА У БОРБИ ЗА ДРУГОЛИГАШКИ ОПСТАНАК

НАДА И ДАЉЕ ПОСТОЈИ
ВРШАЦ - СРБОБРАН 75:63 (18:14, 25:22, 22:14, 10:13)

Одбојкашице Баната у великом стилу 
су завршиле сезону у Војвођанској 
лиги југ. У дербију првенства који је 
директно одлучивао о титули Вршчанке 
су максималним резултатом савладале 
Кикинду и обезбедиле пласман на 
квалификациони турнир за Другу лигу 
наредне сезоне. Гошће су у Миленијуму 
имале велику подршку навијача који 
су допутовали из Кикинде, али су они 
у тренуцима када су домаће играчице 
стизале вођство ривала, били надјачани 
подршком вршачке публике. Почетак 
првог и другог сета припао је гошћама 
које су показале да се с правом налазе у 
врху табеле, али су у моментима одлуке 

блистале играчице тренера Николе 
Савина и после велике борбе освојиле 
два сета колико им је и било довољно за 
освајање првог места на табели. У трећем 
сету на терену је постајо практично само 
један тим, Кикинђанке више нису имале 
снаге, а Вршчанке су заслужено славиле 
убедљиву победу. 

- Поносан сам на овај млад тим који 
у просеку има 19 година. Успех који су 
девојке оствариле резултат је преданог 
рада, припреме смо почели почетком 
августа, све су се одазвале иако је сезона 
почела тек октобра. Своје обавезе на 
послу, на факултетима у школама девојке 
су успешно ускладиле са обавезама према 

клубу и ја им се захваљујем на томе. 
Имали смо изузетну подршку управе која 
нам је обезбедила термине у Миленијуму 
где имамо идеалне услове за рад. Драго 
ми је што је моја прва тренерска сезона 
окончана успехом, рекао је тренер Баната 
Никола Савин.

Одбојкашице Баната очекује 
квалификациони турнир за пласман у 
Другу лигу који ће се играти 12, 13. и 14. 
априла. Поред Баната учествују екипе 
Апатина, Стар из Новог Сада и Багљаш 
023 из Зрењанина. Две првопласиране 
екипе на турниру обезбедиће место у 
друголигашком друштву, а за организатора 
турнира конкурисали су Вршац и Апатин.

ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА УСПЕШНО ЗАВРШИЛЕ РЕГУЛАРНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ВРШЧАНКЕ ШАМПИОНКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ
БАНАТ - КИКИНДА 3:0 (25:22, 25:18, 25:16)

ОД Б О Ј К А

ДРУГА ЖЛС 16. КОЛО
Раднички (Кг) - Љубовија 95 : 39
Пролетер 023 - Раднички (Бг) 88 : 72
Карабурма - Раднички 2016 65 : 73
Вршац д.о.о. - Србобран 75 : 63

1.Раднички (Кг) 15 11 4 26
2.Пролетер 023 15 11 4 26
3.Раднички 2016 15 10 5 25
4.Љубовија 15 10 5 25
5.Србобран 15 9 6 24
6.Дуга  15 8 7 23
7.Карабурма 16 3 13 19
8.Раднички (Бг) 15 3 12 18
9.Вршац д.о.о. 15 3 12 18

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 22. КОЛО

Банат - Баваниште   0 : 3 
Ужице - Металац Таково  0 : 3
Јагодина – Младост  3 : 0
Борац (Пар) - Срем Еатон   3 : 0
Дубочица - Топлички Витезови 3 : 2
Тимок - Клек Србијашуме  6. априла
 
1.Металац Таково  22  21  1  61
2.Дубочица  22  20  2  60
3.Клек Србијашуме 21  13  8  39
4.Борац (Пар)  22  12  10  39
5.Ужице   22  12  10  37
6.Банат   22  12  10  36
7.Баваниште  22  12  10  33
8.Младост  22  10  12  28
9.Јагодина  22  8  14  25
10.Срем Еатон  22  6  16  17
11.Тимок  21  4  17  11
12.Топлички Витезови 22  1  21   7

ОДБОЈКА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ”  
14. КОЛО

Херцеговина - КИ 0230  3 : 0
Банат - Кикинда   3 : 0
Вршац – Пролетер  3 : 1
Крајишник – Житиште  3 : 0
 
1.Банат   14  13  1  38
2.Кикинда  14  11  3  33
3.Пролетер  14  10  4  27
4.Херцеговина  14  6  8  19
5.КИ 0230  14  5  9  18
6.Вршац   14  5  9  16
7.Крајишник  14  3  11   9
8.Житиште  14  3  11   8

РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР  15. КОЛО

Младост - Банатски Карловац  24 : 30
Апатин – Јабука    21 : 28
Црвена Звезда - Нова Пазова 1957   21 : 21
Херцеговина - Инђија   23 : 23
Сивац 69  - Долово   44 : 22
Раднички 1958 - Младост ТСК  21 : 32
 
1.Сивац 69 15     15  0  0  30
2.Јабука   15     13  0  2  26
3.Инђија    15      8  2  5  18
4.Младост ТСК  15       8  1  6  17
5.Апатин  15      8  0  7  16
6.Херцеговина  15       7  1  7  15
7.Б. Карловац 15       7  0  8  14
8.Нова Пазова 1957  15       6  1  8  13
9.Долово  15       5  1  9  11
10.Црвена Звезда  15       4  1  10   9
11.Раднички 1958  15       3  0  12   6
12.Младост  15      2  1  12   5

КО Ш А Р К А

После пораза у мечу са Банатским 
Карловцем рукометаши Младости налазе 
се у веома тешкој ситуацији и уколико 
успеју да сачувају опстанак у Првој лиги 
север направиће право спортско чудо. 

Изабраници тренера Бориса Каракаша брзо 
су запали у резултатски минус базирајући 
своју нападачку игру на соло акцијама, 
омогућивши на тај начин младој и полетној 
екипи гостију да лако кажњава њихове 

грешке из контри. У другом полувремену  
су Вршчани заиграли нешто одговорније у 
одбрани, голом Николе Раковића пришли 
су на два гола заостатка у 48. минуту (21:23), 
али нису имали снаге за потпуни преокрет. У 
финишу су остали без свежине, беспотребно 
солирали и на крају доживели убедљив 
пораз. Једина светла тачке у поразу био је 
наступ талентованог голмана Петра Шпана 
и перспективног Матије Шојића, још увек 
јуниора, који показују евидентан напредак.

РУ КО М Е Т

Финале Купа Стрељачког савеза 
Србије ваздушним оружјем за млађе 
категорије (Б програм), одржано је у 
Панчеву. Победе у такмичењу пиштољем 
однели су: Немања Стојанов (Уљма 
– млађи јуниори и кадети), Душан 
Бојић (Смедерево – кадети), Елеонора 
Радуловић („Драган Јевтић Шкепо“- млађе 
јуниорке и кадеткиње) и Дијана Јанковић 
(„Алекса Дејовић“ – кадеткиње).

КУП СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (Б ПРОГРАМ)

ПОБЕДА НЕМАЊЕ СТОЈАНОВА
С Т Р Е Љ А Ш Т В О

СПОРТ

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ ПОРАЖЕНИ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ

КАРЛОВЧАНИ ОДНЕЛИ ПЛЕН
МЛАДОСТ - Б. КАРЛОВАЦ 24:30 (12:17)
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