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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”

Због актуелне епидемиолошке 
ситуације и мера које су на снази 
није била прилика да се организује 
свечана Светосавска академија, али 
је Град Вршац истакнутим просветним 
радницима уручио награде које носе 
име „Николе Брашована“ угледног 
српског педагога, политичког 
и културног радника, родом из 
Вршца који је неуморно радио на 
реорганизацији вршачких школа у 
духу националне просвете, а био је и 
оснивач и директор прве Грађанске 
школе у Вршцу 1920. године

Награду „Никола Брашован“ ове 
године понели су наставници Драгана 
Даниловић из области средњег 
и Зоран Чокорило из области 
основног образовања. У име Града 
Вршца добитницима је на освојеном 
признању, а Епархији банатској 
Српске Православне Цркве, свим 
просветним радницима и ђацима 
празник Светог Саве честитала је 
Градоначелница Драгана Митровић.

- Дуги низ година, данашњи дан 
свечано обележавамо одржавањем 
Светосавске академије у славу нашег 
просветитеља Светог Саве. Нажалост, 
ове године, због пандемије вируса 

ковид-19, нисмо у могућности да ову 
манифестацију као ранијих година 
одржимо пред пуном позоришном 
салом или школским амфитеатром, 
али свакако имамо обавезу да се 
сетимо пута Светог Саве и искустава из 
прошлости, јер се наша земља и раније 
суочавала са великим изазовима. 
Поносни смо на наше учитељице и 
учитеље, наставнице и наставнике, 
ученике, али и на родитеље, баке и 
деке, браћу и сестре, јер захваљујући 
труду целог нашег друштва, успешно 
смо наставили школовање и под овим 
условима, рекла је између осталог у 
свом обраћању Градоначелица Вршца 
Драгана Митровић.

Домаћин овогодишње 
Светосавске академије била  је 
Гимназија „Борислав Петров – Браца“, 
али у немогућности организовања 
традиционалне свечаности, ученици 
су решили да сниме представу коју 
су планирали да одиграју пред 
публиком, и она се може видети путем 
друштвених мрежа.

Без обзира на све настале 
околности, локална самоуправа ће 
и ове године наградити најбоље 
просветне раднике Града Вршца 

и доделити признања „Никола 
Брашован“. Награда се, као посебан 
вид друштвеног признања, 
традиционално додељује поводом 
прославе школске славе Светог 
Саве најзаслужнијим просветним 
радницима у области основног и 
средњег образовања.

ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТИ 

Драгана Даниловић је рођена 
29. марта 1959. године у Вршцу. 
Основну школу Вук Караџић и 
средњу педагошку академију 

Жива Јовановић похађала је у 
Вршцу, после чега уписује Факултет 
физичког васпитања. Дипломирала 
је у Сарајеву 1987. године и стекла 
звање професора физичког 
васпитања. У гимназији Борислав 
Петров - Браца, започиње свој рад 
1999. године, где и данас предаје као 
професор физичког васпитања. Све 
време ради са ученицима, а осим 
редовне наставе, континуирано 
води кошаркашку секцију и секцију 
ритмичке гимнастике. Свој највећи 
допринос култури локалне заједнице 
даје као координатор у организацији 
Матурантске параде, која се већ 
11 година одржава на тргу испред 
Градске куће у Вршцу. Активан је 
члан хора Распевани професори, 
који наступа и такмичи се у земњи и 
иностранству.

Зоран Чокорило рођен је 21. 
јуна 1963. године године у Вршцу, 
где је завршио Основну школу 
„Вук Караџић“, као и Средњу 
економску школу „Славко Мунћан 
Сава“. Дипломирао је на Факултету 
физичке културе у Новом Саду 1988. 
године. Радио је у основној школи 

„Паја Јовановић“ у Вршцу, затим у 
основној школи „Бранко Радичевић“ 
у Уљми, након чега долази на место 
наставника физичког васпитања 
у основној школи „Вук Караџић“ у 
Вршцу где и данас успешно ради. 
Радио је у Фудбалском клубу „Вршац“ 
као дипломирани тренер фудбала, 
где је са кадетском и омладинском 
екипом остварио најзапаженије 
резултате у Војводини. Такође, ради 
у Соколском друштву Вршац од 
2002. године, као тренер спортске и 
развојне гимнастике.

ПРИЗНАЊА ДРАГАНИ ДАНИЛОВИЋ 
И ЗОРАНУ ЧОКОРИЛУ 

Народно позориште „Стерија“ обележило је у среду, 10. 
фебруара, 76 година свог постојања и рада. Овим поводом, у 
режији Ивана Ђорђевића и по тексту Бојане Иванов Ђорђевић, 
припремљена је и нова представа за децу „Тајна једног страшила“, 
која је због епидемиолошке ситуације премијерно приказана на 
ју-тјуб каналу НП „Стерија“. 

- Вршац је један од ретких градова који може да се подичи тако 
дугом и богатом историјом позоришног живота. Позоришни живот 
у Вршцу траје дуже од два века, али се историјски везујемо за 1920. 
годину када је Уметничко одељење на чијем је челу био Бранислав 
Нушић донело одлуку о формирању првог професионалног 
позоришта у Банату, а на нашу срећу, одлучено је да оно буде у 
нашем граду. Позориште је радило до Другог светског рата, када 
је настао прекид све до ослобођења, 2. октобра 1945. године, а 
10. фебруара уследила је прва премијера, Стеријин „Кир Јања“. 
Управо је то датум за који се везујемо, дан наше куће – рекла је 
Ивана Ранимиров, в.д. директора НП „Стерија“. 

Ранимиров је истакла да је ситуација у којој се вршачко 
позориште данас налази, највеће искушење пред којим се оно 
нашло још од Другог светског рата, али да се, упркос томе што 
театар сада услед епидемије ради без публике, представе и даље 
припремају и налазе начин да стигну до својих гледалаца. 

Глумица Моника Болдовина Бугле, која уз Тамару Тамчи 
Тоскић и Ивана Ђорђевића игра у представи „Тајна једног 
страшила“, изјавила је да су осећања веома помешана у дану 
када се прославља Дан позоришта, али се и испраћа композитор 
и музички сарадник НП „Стерија“ Момир Цветковић, који је дан 
раније преминуо након кратке болести и који је, до последњих 

дана свог живота, радио на сонговима за нову представу вршачког 
позоришта. 

- Ову представу посвећујемо Момиру Цветковићу који је 
живео за своју музику и позориште – рекла је глумица Тамара 
Тамчи Тоскић, додајући да је било задовољство радити на новој 
представи и заборавити на све актуелне проблеме великог света. 

Народно позориште „Стерија“ припрема још једну премијеру, 
ауторски пројекат глумице Соње Радосављевић, представу 
„Споменка“ која ће бити изведена и снимљена поводом Дана 
заљубљених, 14. фебруара, а затим приказана на ју-тјуб каналу 
Позоришта. 

- С обзиром на тежину целокупне ситуације изазване 
епидемијом, била нам је жеља да публици ипак подаримо и 
комедију, јер је наш народ познат по јачини, духовитости и 
томе да из сваке невоље излази оснажен. Позивам публику да 
погледа представу „Споменка“ и насмеје се нашим обичајима и 
веровањима – рекла је Соња Радосављевић. 

Уз две нове представе, на ју-тјуб каналу НП „Стерија“ публика 
може да погледа и нека старија остварења за децу и одрасле, 
укључујући и представе „Узбуркана срца“ и „Брачни круг“, 
премијерно изведене у новембру прошле године. 

Т.С. 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН НП „СТЕРИЈА“ 

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ „ТАЈНА 
ЈЕДНОГ СТРАШИЛА“ НА ИНТЕРНЕТУ 

Поводом 80 година устанка народа 
Србије против фашизма и нацизма, СУБНОР 
Града Вршца покренуо је активности на 
обележавању овог изузетног јубилеја. У 
оквиру њих, у понедељак је у Куштиљу 
одржан мали час историје, посвећен борцу 
за слободу Кориолану Добану. 

- Кориолан Добан имао је само 20 
година, али је препознао угњетавање 
и понижавање и придружио се онима 
који су устали против њега. Храбро је 
учествовао у борби за слободу, свестан 
да ће изгубити живот и не очекујући 
ништа за узврат. Ухапшен је дан уочи 
свог рођендана, а стрељан седам месеци 
касније у Петрограду, проказан и издат. 
Дело овог младог човека је величанствено 
и неуништиво и обавезује нас да се сећамо, 
чувамо своје корене и чувамо се од тога да 

нас ветрови одувају. Фашизам је и даље у 
успону, само у различитим облицима, али 
препознатљив за оне који се у то разумеју – 
рекао је Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а Вршац. 

- Борба против фашизма спајала је људе 
различитих идеологија, националности, 
вера и култура, а у Банату је била херојска 
– изјавила је Ивана Ранимиров, чланица 
Градског већа за културу. 

У знак вечне захвалности, становништво 
Куштиља подигло је споменик овом 
борцу, а основна школа у овом месту 
носи његово име. Ђаци и наставници ове 
школе, заједно са представницима Града 
и СУБНОР-а, положили су у понедељак 
венце на споменике мештанима Куштиља 
погинулим током Другог светског рата. 

МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ У КУШТИЉУ 

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈА КОРИОЛАНА ДОБАНА 

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“ НАЈБОЉИМ ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА У 2020. ГОДИНИ
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Др Предраг Мијатовић, председник Скупштине 
Града Вршца, заказао је седницу за понедељак, 
8. фебруар, са дневним редом на коме су биле 22 
тачке. Седница је одржана у конгресној дворани 
Центра Миленијум како би се примениле и 
испоштовале све актуелне епидемиолошке 
мере против ковид-а 19. Присуствовало је 35 
одборника актуелног сазива што је било довољно 
за пуноважно одлучивање.

Седница је почела усвајањем Одлуке о 
Месним заједницама на територији Града Вршца. 
Одборница Олгица Лукач (Војвођански фронт) 
изнела је замерке, да предлог одлуке треба 
прилагодити тренутном стању објеката месних 
заједница (негде је неопходна санација), затим да 
треба набавити потребну опрему за 28 МЗ, као и 
да одборници Војвођанског фронта неће гласати за 
усвајање ове одлуке.

Ненад Барош, народни посланик СНС у 
републичком Парламенту, нагласио је да су, 
приликом израде предлога одлуке, испоштоване 
све законске регулативе и позвао одборнике да 
подрже одлуку о Месним заједницама.

Одборници су, потом, усвојили предлог Одлуке 
о условима и критеријумима за остваривање права 
на суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење. Реч је о финансијској 
подршци Града када је реч о вантелесној оплодњи, 
као подршка вршачким паровима у покушају да 
постану родитељи. Одлуку је образложила др  
Јелена Ђокић, чланица Већа за здравство:

- Тешкоће при остваривању потомства 
представљају проблем са којим се суочавају 
милиони људи широм света, подсетила је 
Ђокићева. -  Стога, не изненађује чињеница да 
потребе за лечењем неплодности поступцима 
асистиране репродукције расте у свим земљама. 
Од 1978. године када је рођена прва беба зачета 
путем ин витро фертилизације до данас, бележи 
се огроман научни и технолошки напредак у овој 
области. Данас, поступци асистиране репродукције 
представљају средство којим ће 70-80 одсто свих 
инфертилних парова доћи до потомства и који 
је одговоран за рађање 4 милиона беба широм 
света. Узимајући у обзир ове чињенице, као и да 
је број парова који не могу остварити потомство 
природним путем у порасту, Град Вршац је 
покренуо иницијативу да својим суграђанима 
помогне да остваре сан о родитељству.

На седници је донета Одлука о допуни и измени 
Одлуке о обављању делатности зоохигијене, 
Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу 
«ФУЛ ПРОТЕКТ« ДОО Београд, МБ 20034408, ПИБ 
103876412, као начина намирења потраживања 
по основу припадајућег дела пореза на зараде 
као уступљеног прихода Граду Вршцу, као и 
Одлука о давању сагласности на закључење 
Анекса уговора о купопродаји стана са Теихман 
Магдолном поводом откупа стана у Шушари, 
у Банатској улици бр.97. Усвојена је и Одлука о 
давању сагласности на коначан нацрт Анекса и 
јавног уговора о јавно-приватном партнерству за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства 
за изградњу, реконструкцију, одржавање и 
обезбеђивање доступности дела саобраћајне 
локалне, путне инфраструктуре на територији 
Града Вршца са јавним плаћањем (накнадом за 
доступност инфраструктуре). Одборницима је 

одлуку образложила Славица Поповић, начелница 
Градске управе.

- У току изградње путне инфраструктуре, 
уочене су додатне потребе на терену, у циљу да се 
изграђена инфраструктура стави на располагање 
грађанима, и учини мааксимално доступном, 
нагласила је Поповићева. – Конкретно, требало 
је додатно изградити пешачке стазе, прилазе 
домаћинствима, уклопити коловозе суседних 

улица у зонама раскрсница... Због тога је јавни 
партнер поступио у складу са одредбама уговора 
које уређују протокол услуга. Наиме, јавни партнер 
је упутио захтев приватном партнеру и обавестио га 
о потреби извођења вишка радова. Одступање од 
пројекта не производи додатне трошкове за јавног 
партнера, али зато обавеза накнаде за доступност 
инфраструктуре за јавног партнера подразумева и 
плаћање вишкова радова. Због наведених разлога, 
припремљен је анекс уговора за који Скупштина 
Града треба да да сагласност.

Одборница Лукач је затражила одговор на 
питање да ли се средства исплаћују у еврима или 
динарима, као важећој државној валути, као и да ли 
је реч о прошлој или овој години.

Одлуку о анексу уговора појаснила је 
градоначелница Драгана Митровић:

- Сви радови, који се исплаћују приватном 
партнеру, завршени су у 2020. години. Да сте читали 
основни уговор, схватили бисте да се ово односи 
само на инвестициони део. Значи уговор јавно-
приватног партнерства склопљен је између Града 
Вршца и приватног партнера, а утолико што је 
предвиђено да се половина средстава, предвиђена 
у току једне године, користи за нове инвестиције, а 
друга половина намењена је редовном одржавању 
наших градских путева. Анекс се односи само 
на инвестициони део, дакле само на оно што је 
била инвестиција вредна 500 милиона динара. 
На почетку овако велике инвестиције немогуће 
је сагледати све проблеме са којима се извођач 
радова сусрео на самом терену.

Одборници су потом усвојили Извештај о раду 
Савета за здравље за 2020. И План рада за ову 
годину, затим донели Одлуку о усвајању измене 
Просторног плана Општине Вршац, усвајили 
измену Плана детаљне регулације дела Северне 
индустријске зоне у Вршцу, а донете су и Одлуке 
о изради измена и допуна Плана генералне 
регулације за насељена места Влајковац, Уљма 
и Избиште. „Зелено светло“ добиле су и Одлука 
о покретању поступка израде Плана детаљне 
регулације за ветропарк код насеља Уљма, Одлука 
о успостављању права службености прилаза на 
катастарским парцелама број 2071 и 2082 КО 
Велико Средиште у корист инвеститора Ђурић 
Дарка из Београда, Одлука о покретању поступка 
отуђења дела катастарске парцеле привремени 
број 1 ( до сада број 3348) КО Вршац која је у јавној 
својини Града Вршца непосредном погодбом.

Скупштина је донела Решење о именовању 
Јована Кнежевића за директора Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ Вршац, затим измену 
Решења о избору председника и чланова 
Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ Вршац, као и о 
престанку дужности директора Културног Центра 
Града Вршца и о именовању вршиоца дужности 
директора Културног Центра Града Вршца.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ 22 ТАЧКЕ 

Конкурсом је предвиђено 
да материјалну помоћ добије 
35 ученика средњих школа 
и 45 студената (15 студената 
прве године и 30 студената 
осталих година студија).

Износ материјалне помоћи 
за средњошколце је 30 
хиљада динара, а за студенте 
56 хиљада динара. Право на 
доделу материјалне помоћи 
имају студенти и ученици 
средњих школа који имају 
пребивалиште на теритирији 
Града Вршца. Услов за 
ученике средњих школа је 
просек 5,00 у претходној 
школској години. За студенте 
услов је да студирају у 
Републици Србији, просек 
изнад 8 и положени сви 
испити из претходне године 
студија. Потребно је и да 
месечни приход по члану 
домаћинства није већи од 
18.000,00 динара.

Конкурс је објављен на 
порталу Града Вршца. Грађани 
могу преузети пријавни 
образац, погледати услове 
конкурса и видети шта је све 
потребно од документације. 
То такође могу учинити и у 
канцеларији Градске управе 
број 140. Пријава и потребна 
документација предаје се на 
писарници Градске управе, 
а рок за конкурисање је 30 
дана од дана објављивања 
конкурса.

- На овај начин желимо да 
помогнемо нашим успешним 
студентима, ученицима 
средњих школа и њиховим 
родитељима. Ово је за њих 
значајна помоћ и Град Вршац 
ће са овом праксом наставити 
и у будућности, рекао је 
Мирослав Лепир члан 
Градског већа за образовање.

ГРАД ВРШАЦ, РАСПИСАО 
ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА 

ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ЗА 
2021.ГОДИНУ

НАЈБОЉИМА 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПОДСТИЦАЈ

Мирослав Лепир, 
члан Градског већа за образовање

Скупштина Града Вршца, је на седници 
одржаној у понедељак 08.02.2021. именовала 
Јована Кнежевића за генералног директора ЈКП 
„Други Октобар“ Вршац, на период од четири 
године. Јован Кнежевић се до сада налазио на 
месту вршиоца дужности директора ЈКП „Други 
Октобар“ где је у новембру 2019. године дошао 
са функције начелника Градске управе Града 
Вршца коју је од 2008. године успешно обављао 
у чак три мандата. Рођен је 11.02.1959. у Вршцу, 
а завршио је Правни факултет Универзитета у 
Београду. Током дугогодишњег радног искуства 
представљао је и заступао предузећа и Градску 
управу на најодговорнијим радним местима. 
Најзначајније радно искуство стекао је на 
пословима стручног сарадника за имовинско 
правне односе у Градској управи Вршац, као 
и правног саветника и директора у компанији 
СТУП Вршац. У ЈКП „Други октобар“ успешно 
је наставио реформу започету 2017. године, 
када је после дугогодишњег периода ово 
јавно предузеће враћено у законске оквире и 
доведено до нивоа функционисања у складу 
са свим прописима за рад јавних предузећа. 
Реализован је план када су у питању запослени 

и инвестиције, а обновљена је и механизације 
након 30 година у коју су уложена значајна 
средства настала правилном рационализацијом 
трошкова. Јован Кнежевић ће сасвим сигурно 
својим знањем и искуством допринети још 
бољем функционисању и даљем развоју овог 
предузећа.

ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ ИМЕНОВАН ЗА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

Град Вршац је сходно Стратегији подстицаја 
рађања приступио изради Одлуке о условима 
и критеријумима за остваривање права на 
суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење ради реализације 
општег циља одрживог демографског развоја 
Републике Србије.

Овом одлуком утврђују се услови и 
критеријуми за остваривање права на 
суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнута оплођења. 

Право на суфинансирање трошкова могу да 
остваре брачни или ванбрачни партнери, под 
условима да:

 1. Пацијенткиња нема више од 45 година 
старости

2. Да пар или бар један партнер има 
држављанство Републике Србије 

3. Да оба партнера имају пребивалиште на 
територији Града Вршца најмање годину дана од 
дана подношења захтева

4. Да пар не испуњава услове за укључивање 
у Програм вантелесне оплодње који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање по 
било ком критеријуму прописаним Правилником 
РФЗО-а

5. Право на БМПО партнери могу да остваре 
за један покушај стимулативног поступка у 
календарској години, са могућношћу замрзавања 
ембриона. 

Средства за суфинансирање трошкова  за овај 
поступак обезбеђују се у буџету Града Вршца. 

Номинални износ трошкова за поступак по 
породици/пару утврдиће се посебном одлуком 
Градског већа , након доношења одлуке о буџету 
Града Вршца, за сваку календарску годину. 

Захтев за овај поступак подносиће се 
Комисији за остваривање испуњености услова 
на право на БМПО, коју образује Градско веће. 
Задатак комисије ће бити да разматра пристигле 
захтеве и да сачини предлог ранг листе за доделу 
средстава, који се доставља Градском већу, које 
потом разматра предлог Комисије и решењем 
одлучује о додели средстава. Градско веће 
прописаће посебним актом начин и поступак 
остваривања права на суфинансирање трошкова 
за БМПО.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ 
ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ

Јелена Ђокић, 
чланица Градског већа за здравство
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Вршчани су ове зиме уживали у предивној 
слици - на вршачком језеру настанило 
се двадесетак лабудова. Несвакидашњи 

призор. Вршчани су се показали као прави 
домаћини, свакодневно су долазили да хране 
драге госте, а језеро је постало ново, лепо 
шеталиште на коме се окупља на стотине 
суграђана.

- Лабудови су се појавили у октобру, 
каже велики зналац биљног и животинског 
света Миливој Вучановић, чувар природе у 
заштићеним природним добрима Града Вршца 
при ЈКП „Други октобар“. – Прва је дошла једна 
женка, па се затим појавио млади лабуд, онда 
још четири одрасла и тако се окупило њих 21. У 
последњих десетак дана примећено је да неки 
лабудови одлете током дана, али се предвече 
враћају. То је сигнал да лабудови полако 
завршавају своје зимовање на вршачком језеру 
и да ће већи број птица одлетети негде на Дунав 
или неку већу водену површину где ће провести 
пролеће и лето. Постоји вероватноћа да се 
поново врате на јесен и наредну зиме проведу 
овде, јер су запамтили да су код нас имали 
довољно хране и да су презимели како треба. 
Уколико су места добра, лабудови их поново 

користе за презимљавање.
Према речима Вучановића, у последњих 

петнаестак година у Србији се повећава број 
лабудова. Спријатељили су се са људима и 
окупљају се на појединим местима: Земунски 
кеј, на Дунаву код Новог Сада, Лабудово окно 
недалеко од Вршца где зна да буде 200 до 300 
јединки...

Чувар вршачке природе истиче да је веома 
важно чиме људи хране лабудове, јер нека храна 
не прија овим лепим птицама.

- Хлеб није добар, не само за лабудове, 
већ генерално за птице, саветује Вучановић. 
-  Најбоља је зрнаста храна, пре свега кукуруз и 
жито, а када је реч о малим птицама певачицама, 
онда је то сунцокрет. Хлеб није добар јер је пун 
адитива, квасца... 

О томе која је вероватноћа да лабудови 
остану на вршачком језеру и током лета, 
Вучановић каже:

- Постоји могућност да остане један пар 
евентуално. Лабудови су доста територијални и 
када се гнезде, пар изабере неко место као своју 
територију коју поприлично добро чувају од 
других лабудова, чак и од крупнијих птица као 
што су  гуске и патке дивље... На нашем језеру 

могао би да се гнезди један, евентуално два пара 
лабудова, али најреалније је да то буде један 
пар. Приметио сам да се један пар издвојио, 
упарили су се, ако им ми овде створимо услове 
за гнежђење, они би могли да остану. Идеја је 
да направимо један сплав на средини језера 
где би могли да имају гнездо, па да покушамо 
да задржимо тај пар, наравно, ако они то буду 
хтели. Ако не, вероватно ћемо их поново видети 
следеће јесени. Купачи не би требало да сметају 
лабудовима у току сезоне, јер лабудићи ће у јулу, 

августу већ имати 2-3 месеца, биће доста велики, 
већ оперјали, пливаће слободно. А, пошто су се 
птице већ прилагодиле на људе, не би требало 
да буде проблема.

Током вечери, када се купачи повуку, 
лабудови ће моћи да изађу на обалу, сматра 
Вучановић. Лепа вест је да шанса да имамо 
лабудове на вршачком језеру, постоји. 
Видећемо за месец дана када лабудови крену 
на локације које су одредили за гнежђење. 

Ј.Е. 

НЕСВАКИДАШЊИ ГОСТИ ВРШАЧКОГ КУПАЛИШТА

ЛАБУДОВИ НАСЕЛИЛИ ЈЕЗЕРО
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Од 11. фебруара до 11. марта можете да бирате између чак 50 наслова 
који ће бити снижени 40% и обрадујете себе или драгу особу. Акција важи 
у свим књижарама Делфи и Лагуниним клубовима читалаца у Србији и 
региону, као и на сајтовима лагуна.рс и делфи.рс. Током ове акције не важе 
члански и количински попусти.

Избор књига је више него занимљив! Међу насловима су љубавне драме, 
књиге из популарне психологије, изузетна дела светске књижевности.

На акцији се налазе романи једног од најпопуларнијих писаца љубавних 
драма Николаса Спаркса „Са сваким дахом“, „Последња песма“ и „Ноћи 
у Родантеу“, затим роман „Поново заједно“ Марка Левија, „Капија суза“ 
Ејбрахама Вергезеа. Ту су и сјајне књиге Паола Коњетија „Дивљи дечак“ и 
„Осам планина“, савремени класици „Водендух“ Нејтана Хила и „Невидљиви 
сати“ Дејвида Мичела и многе друге.

Уколико купите неки од наслова са акције Месец љубавних романа у 
књижарама Делфи 13. или 14. фебруара, добијате и леп поклон компаније 
Сарантис: Б.У. дезодоранс у спреју или у стику, или Батисте спреј за суво 
прање косе.

IN MEMORIAM 

 МЕСЕЦ ЉУБАВНИХ 
РОМАНА!

МОМИР ЦВЕТКОВИЋ МОМА 
У Вршцу је у педесет и седмој години живота преминуо Момир Цветковић 

Мома, гитариста, тонски сниматељ, музички продуцент и оснивач и творац 
Удружења љубитеља џеза, блуза и електронске музике „Џезтроник“. 

Цветковић је био један од најбољих гитариста на рок сцени Вршца. Као 
дечак оснива свој први рок састав „Хел“ (Hell), а касније наступа у групама 
„Ноћни сервис“, „Ортодокс, „Сви председникови људи“, „Старт мејкинг сенс“. 
Истовремено је гостовао као инструменталиста на многим пројектима и 
албумима различитих бендова. 

Момира Цветковића као врсног сниматеља звука и музичког продуцента 
одређује први тонски студио у граду и музичка радионица под називом „БМР“ 
у којој је снимaо велики број музичких бендова и солиста најразличитијих 
жанрова. 

Оснивањем Удружења грађана љубитеља џез, блуз и електронске музике 
„Џезтроник“, 2001. године, Момир Цветковић је оставио трајни културни печат 
у Вршцу. Цветковић покреће Интернационални блуз и џез фестивал и својом 
дугогодишњом преданошћу окупља врсне музичаре европског и светског 
гласа и верну фестивалски публику из свих крајева земље. 

Као композитор, потписао је музику за велики број позоришних представа, 
кратких и дугометражних филмова, а као концептуални уметник, освојио је 
и више међународних награда у иностранству. У његовом раду, посебно се 
истиче албум „Трилогика“. 

Био је директор Културног центра (2003 – 2004) и Народног позоришта 
„Стерија“ (2008 – 2013) и водио музичку продукцију и концертне активности 
Центра Миленијум (2005 – 2008). 

У складу са чланом 10. Закона о процени 
утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, 
бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града 
Вршца, Одељење за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне средине, 
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност 

да је Одељење за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне средине 
Градске управе Града Вршца донело одлуку 
да за пројекат – Базна станица мобилне 
телефоније ‘’Вршац 5’’ на к.п. 2009 К.О. Вршац, 
у улици Школска бр. 5. У Вршцу, на територији 
града Вршца, носиоца пројекта ‘’Цетин’’ до.о. 
из Новог Београда, Омладинских бригада 
бр. 90,. није потребна процена утицаја на 
животну средину (Решење број 501-56/2020-
IV-04 од дана 01.02.2021. године).

 Заинтересована јавност може изјавити 
жалбу против овог решења у року од 15 дана 
од дана његовог објављивања у средствима 
јавног информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене 

послове 
и послове заштите животне средине

ЛАГУНА И КЊИЖАРЕ ДЕЛФИ, У СУСРЕТ ДАНУ ЗАЉУБЉЕНИХ, 
ПРИПРЕМИЛИ СУ ДИВНУ АКЦИЈУ
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Од недавно сте постали 
чланица Удружења 
ликовних уметника Србије. 
Колико Вам то значи? Када 
сте открили свој афинитет 
према ликовној уметности?

- За уметност сам се везала 
још док сам била мала. Волела 
сам илустрације у бајкама, 
енциклопедијама, а мој друг 
и ја смо се играли тако што 
смо сатима седели и цртали. У 
Центар за ликовно образовање 
- Шуматовачка ишла сам током 
средње школе што ми је доста 
помогло у даљем раду. После 
рођења моје ћерке Саре 
1995, почела сам поново да 
сликам. Прво сам радила на 
стаклу што ми је омогућило да 
освојим и своју прву награду 
за сликарство и учешће на 
ликовној колонији „Седамнаест 
воденица“ у Доњем Душнику, 
код Ниша. Била ми је то прва и 
веома значајна колонија. Било 
је то 1999. године, после свега 
што смо тада преживели и та 
колонија ми је остала у врло 
лепом сећању. Тада сам први 
пут почела да радим техником 
уље на платну. 

- Први пут сам прошле 
године конкурисала за УЛУС, 
и  ове године је у Уметничком 
павиљону „Цвијета Зузорић“ 
одржана изложба нових 
чланова, где је изложена и 
моја слика. Ово чланство ми је 

веома важно, јер је то потврда 
мог дугогодишњег рада. 

Која Вам је изложба 
остала у сећању? Где сте све 
излагали?

- Свака нова изложба је 
потврда рада. Прве похвале 
су важне као и свако ново 
познанство са људима који 
желе да те упознају због слика.  
Све су ми изложбе драге и 
важне. 

- Једно сам време радила 
као координаторка за аматере 

у нашем вршачком Клубу 
ликовних уметника „Паја 
Јовановић“. Било је то лепо 
искуство, заједно смо носили 
радове на изложбе, дружили 
се. Биле су ту и заједничке 

колоније. Лепо је када си с 
људима који воле исто што и 
ти. Самосталне изложбе имала 
сам у Дому ваздухопловства 
галерија „Икар“, у новембру, у 
Земуну, два пута у вршачком 

Дому војске КЦ Вршац, 2017. и 
2019, као и 2009. у Студентском 
културном центру у Нишу.

Била сам учесник бројних 
ликовних колонија: „Моја 
вода“ 2. октобар, Вршац, 40. 
Сисевачка ликовна колонија 
– Културни центар Параћин, 
Хуманитарна ликовна 
колонија, Бања Лука, Република 
Српска, Друга међународна 
ликовна колонија Будва, 
Црна Гора, Међународна 
ликовна колонија „Вевчанска 
видувања“, Виа игнација, 
Република Македонија, 
затим Међународна ликовна 
колонија „Боксит и боје“, 
Милићи, Република Српска, 
Међународна ликовна 
колонија „Garnik Art Camp“, 
Румунија, Сликарска колонија 
„Совљак 2018“, Богатић, 17. 

међународна хуманитарна 
ликовна колонија „Живот је 
уметност“ Колонија МС, Нови 
Кнежевац...

- Радила сам и илустрације за 
две књиге: за књигу др Љубице 

Стојковић “Брачни лавиринт” и 
за „Сребрне бајке“ Драгославе 
Шаулић.

Које су Вам награде 
најдраже?

- Све награде су ми драге.  
Добитница сам Дипломе за 
оригиналан приступ ликовном 
делу на 28. Смотри ликовног 
стваралаштва аматера Србије 
(Чачак, 2008), затим Похвале 
Савеза 98. у Београду, Похвале 
2005. у Новом Бечеју. Треће 
награде освојила сам на 
смотри у Новом Саду (2003) 
и на Изложби минијатура 
“ВОВа” мини Арт у Мађарској, 
2011. Драго ми је и признање 
за најтрофејнијег ликовног 
уметника аматера Војводине 
(2009).... 

Словите за друштвено 
активну Вршчанку која 
својим радом даје допринос 
целој заједници. Где сте 
активни? 

- Активисткиња сам Центра 
за права жена у Вршцу који 
постоји више од 20 година. 
Прво је то била радионица 
„Ђепето“ за оспособљавање 
и запошљавање особа 
са инвалидитетом, коју је 
покренула Зорица Стојков. Ту 
смо почели да радимо ткање, 
сликање на свили, имали 

ЈЕЛЕНА ВРАГОВИЋ, СЛИКАРКА, ЧЛАНИЦА УЛУС-А, ПРЕДСЕДНИЦА ЦЕНТРА ЗА ПРАВА ЖЕНА У ВРШЦУ:

ПРИВИЛЕГИЈА ЈЕ БАВИТИ СЕ ОНИМ 
ШТО ВОЛИШ!

Сваки слободан тренутак Јелена Враговић 
најрадије искористи да слика. Сликарство је 
заволела још као девојчица, најлепша игра било 
јој је цртање са најбољим другом. Временом је 
усавршавала свој сликарски таленат, па су уследиле 
прве изложбе и награде. Чланица је УЛУС-а од прошле 
године, KЛУВ-а Вршац од 1998. и УЛАЗ-а Зрењанин 
од 2006, а за који дан добиће одговор на конкурс за 
чланство у УЛУПУДС-у. Чланица је и Менсе Србије, 
као и активисткиња  Центра за права жена у Вршцу 
од 2000. године. Запослена је у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ као библиотекарка, а од 2009. ради 
као сарадник Учитељског факултета у Београду 
у вежбаоници из Методике наставе физичког 
васпитања и Методике наставе математике.
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смо лепе изложбе, ревије... 
Жене које су учествовале у 
формирању ове радионице 
покренуле су иницијативу да 
се организује рад са женама 
које трпе насиље. Тако је 
2000. настао  Центар за права 
жена. Ишле смо на обуку у 
Аутономни женски центар за 
рад на СОС телефону. Мисија 
нашег Центра је да верујемо 
у живот без насиља, у родна, 
социјална и лична права жена. 

Жртва мушког насиља може 
бити било која жена, без обзира 
на године и образовање, 
материјалну ситуацију или 
националност. Често се женама 
не верује да трпе насиље 
па су изложене осуди своје 
породице и друштва. Дешава 
се да након насилне ситуације 
остају са насилником зато што 
немају где да се склоне.

Када смо кренули са овим 
радионицама, схватила сам 
колики је значај да се о насиљу 
говори. Огроман је, верујте! 
Мада, и поред свих тих прича, 
насиља и даље има много, јако 
много, и убистава, нажалост. 
Зато сматрам да СОС телефони 
треба да постоје! То је начин да 
жена први пут изговори да то 
што доживљава јесте насиље. 
Као и да тај што чини насиље 
јесте насилник. Значајно 
је да постоје такви центри, 
задовољна сам што сам 
укључена у ту проблематику. 
Наш СОС телефон је радио и 
за време епидемије ковид-а 
19, ради и даље. Број СОС 
телефона вршачког Центра 
за права жена је 069-369- 69- 
30, позив је анониман, жене 

не морају да се представљају 
својим именом. Телефон је за то 
да жене разговарају, да поделе 
проблеме. Ови разговори су 
врло важни и тај први корак 
да жена изговори шта јој се 

дешава. 
У борбу против насиља 

укључили смо и децу, 
ученике вршачких школа. 
Организовали смо бројне 
радионице, говорили о 
вршњачком насиљу.  Наш 
Центар је у Мрежи жена против 
насиља која има више од 20 
организација широм Србије.

Како памтите своје 
одрастање?

- Рођена сам у кући 
где и сада живим, 1973. 
године. То  је кућа бабе и 
деде, маминих родитеља, у 
Димитрија Туцовића. У 
Вршцу сам завршила први 
разред основне школе. Моја 
мама, Љубица Стојковић, 

неуропсихијатар, радила је на 
одељењу за алкохоличаре у 
Психијатријској болници. Тата 
Чедомир Враговић је радио 
на Железници као машински 
инжењер. После првог 
основне, прешла сам са мамом 
у Београд где сам завршила 
основну и средњу грађевинску 
школу за нискоградњу. Али, 
ето, нисам правила путеве, 
мостове, железнице... (каже 
кроз смех Јелена). После 
средње школе, вратила сам се 
у Вршац, у ову кућу. Уписала 
сам Вишу педагошку, па 
Учитељски факултет у Београду. 
Након тога завршила сам 
специјализацију за Методику 
наставе математике,  мастер и 
уписала сам докторске студије 
у Ужицу, на Методици наставе 
математике. 

- У Вршцу ми је увек било 
лепо. Волела сам и вртић, нашу 
кућу, бабу Маргиту и деду 
Миленка, који су овде живели. 
Ишла сам у вртић „Буба Мара“, 
имала дивну васпитачицу 
Чедицу, баш сам је волела. 
Имала сам доста другова, 
пријатеља. Мој најбољи друг, 
још од детињства, је Томислав 
Томашевић. То је једно лепо 
пријатељство. Дружимо се и 
данас. 

- Сећам се и учитељице 
Јелене Голић из ОШ „Олга 
Петров“ где сам ишла у 1. 
разред, а касније кад сам 
долазила из Београда, 
посећивала сам учитељицу 
и своје другове. Из Београда 
памтим средњу школу, другове, 
било је добро, али ја сам често 
долазила у Вршац, кад год се 
могло, за викенд, за распуст, 
код тате.  Најлепше тренутке 
сам, уствари, имала у Вршцу!

Где сте све радили?
- Радила сам у „Ђепету“. 

Био ми је то први посао. 
Радила сам у Гимназији на 
месту библиотекара, неко 
кратко време, на одређено. 
Онда сам добила посао у ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ као 
библиотекарка, где радим и 

сада. Од 2009. сам сарадник 
Учитељског факултета у 
Београду у вежбаоници 
из Методике физичког 
васпитања и Методике наставе 
математике.

Када сте формирали своју 
породицу?

- Удала сам се за Ђорђа 
Цветковића, Вршчанина, 
1995. Имамо ћерку Сару, има 
25 година. Сара је сада на 
екотоксикологији на мастер 

студијама у Немачкој. Завршила 
је молекуларну биологију на 
Природно - математичком 
факултету у Београду.

Како проводите слободно 
време?

- Сликам кад год могу. То ми 
је много значило и сад за време 

коронавируса, а уз сликарство 
могу и лепо да се дружим, 
путујем, да одем у неки други 
свет, заборавим проблеме. 
Мислим да је важно да свако 
има неку своју  преокупацију 
да би се осећао добро. Волим 
да шетам. Имам пса, Рену, са 
којом идем у шетњу по Брегу, 
Месићу... Читам, шетам и 
сликам! Волим да читам научну 
фантастику.

- Мислим да је Вршац 
један од најлепших градова. 
Волим што сам остала да 
живим овде. Када ми дођу 
гости са стране и када им 
покажем Вршац, поносна сам. 
Али, сматрам да сви треба да 
будемо одговорнији, да чувамо 
град, да буде чист и уредан. 
Мислим да је Вршац и лепши 
и чистији од многих градова, 
и нема разлога да не буде још 
уреднији и лепши, а то много 
зависи од нас. 

Која је Ваша животна 
филозофија?

- У животу су важне оне 
уобичајене, мале- велике 
ствари: љубав, породица, 
пријатељи... и да радиш оно 
што волиш! Јер, заиста је 
привилегија да се човек бави 
оним што воли.

Јованка Ерски
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ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ
Сваки људски живот контролишу емоције. Сваки наш циљ, неуспех 

и жеља изазвани су осећањима која кријемо дубоко у себи. Неких 
чак нисмо ни свесни. Најчуднији осећај јесте оно слабашно стезање 
у грудима када неко успе да пробуди те лептириће у нашој души и 
подстакне нас да сами стварамо. Стих неке песме, нека урбана легенда 
или чак најобичнији разговор који у себи чува толико тајни и напросто 
зове све око себе да открију све што се у њему крије, све су то наше 
подсвесне мотивације и буђења искре која нас тера да засијамо у 
најбољем светлу. Не може се порећи, свако је барем једном имао толику 
инспирацију да није могао да се суздржи а да све своје мисли преточи 
у текст или слику. Пишући песме и лијући сузе по парчету папира, 
превише често сам се затекао у таквој ситуацији. А некад, потребно је 
само почети. Једно слово је некада довољно да лавина мисли и речи 
крене да истиче из тог графита. Тако у мени често емоције буде неке 
песме, стихови, цитати, па чак и сам поглед на поља окупана златним 
зрацима јесењег сунца. Тако је, мој град понекад уме да разбуди пламен 
инспирације који не престаје данима. Тако је сигурно и Васко Попа 
тражио инспирацију. Један разговор са њим у мојој глави изгледа овако:

-Господине Попа! Реците ми, како налазите инспирацију? Одакле 
произилазе све те речи? 

-Младићу, не пишем то ја. Моја душа је створење само за себе, а ја сам 
само љуштура у ком она чами. Мораш да затвориш очи и отвориш срце. 

У току тог разговора он би увек извадио кожну бележницу из капута 
и кренуо да жврља по њој. Овога пута ју је само листао. 

-Шуште зелене рукавице на гранама дрвореда - читао је милим 
гласом.

-Вече нас под пазухом носи путем који не оставља траг – надовезао 
сам се. Било је јаче од мене. Иако сам знао да су то његови стихови, само 
су потекли са мојих усана. 

-Ето видиш, младићу! Исто тако и онај господин тамо слика! – уперио 
је прст у даљину.

У подножју брега седео је проћелав човек са густим брковима. 
Кичицом је бацао боје по платну. Корачао сам ка њему и даље слушајући 
Попу како иза мене цитира своје песме. Приближио сам се довољно да 
видим шта то господин Јовановић слика. Иако је половина платна била 
празна, тачно сам препознао сцену. 

-Свиђа ли ти се момче?
-Него шта чика Пајо! А где се одржавају ове борбе петлова? Сигурно 

сте их видели много када можете тек тако из главе да их сликате! 
-Нисам их гледао претерано много. Али сам гледао људе како се 

препиру. Дође му отприлике на исто. 
-Има смисла. 
Хладна кошава постајала је све оштрија. Носила је опало лишће, 

чинећи да сваки лист плеше неки други плес. И то баш уз мелодију 
коју је опевала Султана Цијук са балкона њене куће. У руци је држала 
чашу тамног вина. Чинило се да је она заправо у свом неком свету, да је 
ништа не може узнемирити. А онда сам се поново загледао у Пају и Попу. 
Обојица су били као она, у свом свету. И онда сам схватио одакле црпе 
снагу и инспирацију. 

Одговор је: из себе. Њихове душе су најслободније и изоловане од 
остатка друштва. Загледали су се у своје најслађе лажи, најболније ране 
и у најсветлије осмехе, најтужније речи и у сопствене погледе. Они 
нису описивали природу, нису сликали друге људе, нису опевали неке 
којекакве песме ради реда, већ су својим делима сву своју бол и срећу 
преносили на нас. Томе служе њихова дела. Сваки покрет четкице, сваки 
испевани тон и написано слово и даље лебди над мојим градом и с 
времена на време ме обиђу, било у тренуцима када сам окружен драгим 
људима или када сам, као и моји идоли, у свом свету. 

Стварати није лако, показивати своју рањиву страну и изложити себе 
којекаквој критици од некога ко не разуме дубину онога што чита, што 
гледа и слуша. Сваки грозд који се убере са наших Вршачких винограда 
у себи има мало те магичне прашине коју су ове легенде посуле по свету, 
свака чаша Вршачког вина преноси ту искру и у потпуности открива 
истину. Вршац заиста јесте град љубави, ветра и вина.

Немања Ангеловски  III  5
Хемијско-медицинска школа Вршац

Ментор: Марија Васић Каначки
 

ОДА ВЕЛИКОМ ШАХИСТИ
Ловац заузима своју позицију,
У руци кубура
Напуњена и спремна 
Да брани ту 
Црну пољану.
Краљ даје сигнал коњици
Јуришаше коњи низ поља бела 
Пред кубуру сташе 
Сабље су држали и мирно ловца гледали.
Али авај топови се огласише,
Артиљерија је спремно
Бранила и рушила 
Све пред собом.

Густ облак дима
Који су кубанске цигаре направиле
Као бајонетом 
Сече рука,
Рука предаје,
Рука поштовања,
Рука која означава крај,
Крај још једне партије,
Крај још једне битке
На црно-белом бојишту.
Преко старог дрвеног стола 
Руку дело неког  искусног дрворесца,
Пружа се рука 
човека доброћудног лица.

Понекад имена заборавим лако
Због тога опростите ми. 
Ал име тог човека
Увек лепо обученог 
Показујући елеганцију
И културу свога родног места,
Косе коврџаве 
Зализане малко уназад,
Висока раста,
Сада вечно једну игру
Са сваким пролазником игра
Сваког заустави 
Свако свој потез да 
Свако свој прст бар једанпут на таблу стави
Сваког додирне 
Сваком пренесе тај дух ,
Ту љубав према фигури свакој
Никад те та љубав не напусти.
Име тог човека је
 наш вршачки
Бора Костић.

Михајло Бојковић II3
Гимназија „Борислав Петров Браца“

Ментор: Данијела Мареш Ђилас
 

ПАРТИЈА ШАХА
Наизглед сасвим обичан дан. Оптерећена обавезама и проблемима 

крећем ка центру града. Пролазећи малим улицама, покушавам да 
скренем мисли са проблема и размишљам да ли су људи свесни да овај 
мали град у себи крије толико богатства. Ходајући тако замишљена, 
поглед ми скреће ка споменику једног од највећих шахиста, Бори 
Костићу. Застала сам да га мало боље погледам, али у том моменту 
десило се нешто невероватно.

Камени лик се помери и насмејано ме упита: ,,Да ли си за партију 
шаха, девојчице? “Врло збуњена покушавам да се приберем и схватам 
да је то стварно он, наш чувени шахиста Бора Костић. Покушала сам 
фино да одбијем партију свесна да немам никакве шансе. Он ме погледа 
зачуђено. ,,Никада немој бити тако несигурна, не прихватам не као 
одговор“, рече он. У том тренутку, окамењена шаховска табла остаје 
без свог оклопа и постаје дрвена са прелепим фигурама које се дивно 
пресијавају на сунцу. Схватам да немам избора, седам на малу камену 
столицу и упитах га: ,,Зашто баш ја од толико људи који свакодневно 
пролазе поред Вас?“ Скренувши поглед са фигурица које је намештао, 
Бора ме погледа. ,,За све постоји разлог, а изгледа да ти имаш недоумице 
које ваља решити. Искрено морам ти признати и да сам поласкан 
чињеницом да је, после толико времена, неко заиста обратио пажњу на 
мене. Па, хоћемо ли?“ Поглед ми скреће ка намештеној шаховској табли 
и тада схватам да требам да одиграм први потез. Несигурна у правила 
померам пиуна за само једно поље, а Бора, после само пар тренутака 
одигра следећи потез без речи. Потези су се низали све до момента када 
сам једну фигуру померила у супротном смеру од дозвољеног. Тада сам 
приметила благи осмех на његовом лицу и пре него што сам успела да 
исправим грешку он рече ,,Знаш, правила постоје с разлогом, колико 
год бесмислено изгледала. Можда ти тај потез на први поглед изгледа 
добро, али ако се мало боље загледаш приметићеш да сада могу да ти 
поједем краљицу. И ако си прекршила правила то ти није донело ништа 
добро. Али пошто се на грешкама учи дајем ти прилику да исправиш 
потез.“ Постиђена враћам фигурицу на одговарајуће место и схватам 
да ова партија нема смисла. Ја чак не знам ни правила у потпуности, 
како ћу уопште и успети да победим оваквог великана. После неколико 
тренутака Бора ми рече ,,Чак и када ти се чини да је нешто немогуће, 
одустајање свакако није опција. Мораш дати све од себе и веруј ми 
зачудићеш се колико заправо можеш.“ У том тренутку кроз тело ми 
пролази пријатна топлота коју бих упоредила са осећајем наде у 
ституацијама које нам се чине безизлазне. Што сам дуже играла схватала 
сам да постајем све боља и боља, а на Борином лицу је и даље присутан 
благи осмех који ми улива још већу наду. После следећег потеза зачух 
аплауз, несвесна шта се десило. Скинувши поглед са табле видим како 
Бора тапше и честита ми. Зачуђено враћам поглед на фигуре и схватам да 
сам победила. Свесна да то није могуће и да ми је, очигледно, препустио 
победу крећем то да му нагласим, али ме он прекида питанјем ,,Да ли се 
можда осећаш другачије?“ Заставши на секунд схватам да сам заправо 
врло срећна и поносна, али чему то када знам да ово није права победа. 
,, Понекад победа не значи ништа, ако ти на крају ниси срећна. Желео 
бих да ти се захвалим још једном зато што си ми посветила мало пажње, 
не виђам то сваког дана. У знак захвалности одиграо сам са тобом 
партију шаха из које можеш доста тога схватити, али то је већ на теби. 
Мени је време истекло.“

 У том моменту сам се тргла и схватила да већ дуже време зурим 
у споменик који и даље стоји на свом месту. Настављам да ходам 
покушавајући да схватим шта се десило, али једини одговор до ког 
могу да  стигнем је моја бујна машта. Било како било, врло сам захвална, 
јер сам схватила кључне ствари без којих бих веома тешко решила 
неке недоумице. Снагом сопствене воље можете и много више него 
померити планине. У животу правила можете победити правилима, 
без страха да сте нешто погрешно урадили. Али, најважније од свега, 
да пораз не претставља губитак, ако сте бар на тренутак осетили онај 
блажени осећај среће.

Тијана Вукашиновић IV5
Хемијско-медицинска школа

Ментор: Марија Васић Каначки
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (103)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И НЕДОСТИЖНА АПСОЛУТНА СЛИКА

Нова 3Д поставка на платформи Кунстматрикс, 
у организацији Културног центра, очекује вас 
19. фебруара. У питању су дигиталне графике 
из циклуса Арропријације, аутора Владимира 
Милановића. 

„У генерацији уметника који су се појавили и 
формирали у току претходних десетак година 
Владимир Милановић заузима веома значајно 
место. Сваки његов јавни наступ на нашој 
ликовној сцени представљао је видљиви успон 
у развитку персоналног уметничког језика као и 
демонстрацију новог схватања и осавремењавања 
медија графике, којом се овај стваралац интензивно 
бави. На чврстим темељима школовања кроз 
које се оспособио и упознао са свим класичним 
техникама отискивања/штампања и кроз теоретску 
едукацију којом је стекао највиша академска звања, 
Милановић је изградио свој свет слике“, каже 
ликовна критичарка Бојана Бурић о овом уметнику. 

Владимир Милановић (1979, Београд) 
дипломирао је 2003. године, а 2008. године 
и магистрирао на Графичком одсеку 
Факултета ликовних уметности у Београду. На 

Интердисциплинарним магистарским студијама 
Универзитета уметности у Београду је 2009. године 
стекао звање магистра уметности у области 
дигиталне уметности. Одбранио је докторски 
уметнички пројекат на Факултету ликовних 
уметности у Београду 2014. године. Редован је 
члан Удружења ликовних уметника Србије од 2004. 
године. Изабран је 2011. године за асистента, а 2014. 
године за доцента на Графичком одсеку Факултета 
ликовних уметности у Београду. 

Аутор је 17 самосталних изложби одржаних 
у земљи и иностранству (Босна и Херцеговина, 
Француска, Немачка, Белгија). Учествовао је на 
преко 100 групних изложби у Србији, Аустрији, 
Шведској, Шпанији, Немачкој, Француској, Грчкој, 
Белгији, Велсу, Канади, Сједињеним Америчким 
Државама, Јапану, Тајвану... Награђиван је на 
бројним међународним изложбама савремене 
графичке уметности. 

3Д ПОСТАВКА ДИГИТАЛНИХ РАДОВА 

ВЛАДИМИР МИЛАНОВИЋ – АРРОПРИЈАЦИЈЕ 

Пре скоро сто педест година познати 
физичар написао је да и најмања 
промена у кретању  најмање масе 
утиче и делује на целокупни космос. То 
је остала хипотеза којој се неко смејао, 
већина је није ни разматрала, све док 
у наше време физика то није доказала, 
и то је постало темељни принцип 
нове физике о апсолутној везаности 
свих појава у космосу, да када се неко 
милијарду светлосних година даље 
закашље негде се нешто још даље 
мало промени.

У доброј слици промена скоро 
сваког детаља вапи да се мења, 
прилагоди структура  целе слике. Нема 
независних елемената слике.

Ми то не можемо све да објаснимо 
речима, али у нашем духу слика постаје 
информација неког јединственог новог 
космоса, чудесна органска васељена у 
којој све шапуће са свим у мери колико 
је шта живо.

Пајин Триптихон је пример слике 
компромиса, планиран однос ликовне 
и социјалне поруке.

Уметници и теоретичари се споре 
да ли садржај смета ликовности и 
како разумети, оседлати ликовност 
ако нема садржаја. Зато је измишљена  
концептуална уметност као бласфемија 
слободе стварања где је оно што 
замислимо, наравно по диктату идеје 
креативног постмодерног генија, 

највише стање слободе духа као кад 
би причали о слободи концептуалног 
човека који нема  потребе да дише, 
љуби, трчи, бори се.

Колико уронити у слику , колико се 
може уронити у слику, ко то дозвољава 
кад свет верује да је благословен што 
постоје десетак слика над сликама? 
Вермеров Поглед на Делфи, Сахрана 
грофа Оргаза Ел Грека, Лес Мењинас 
Валаскеза , слике Гоје, Леонарда, 
Микеланђела, Рафаела и онда 
ликовни космос апсолутне чврсте 
кохенрентности почиње да лабави 
постаје произвољна, тек астероид у 
орбити наведених сунаца.

Огромна већина уметника тражи и 

налази пречице до стварања квалитета 
структуре слике. Тај безболни пут има 
своју цену, стегнуо је њихово срце 
таман у мери да блокира све сокове 
који слику чине живом. Жива слика 
ствара чудесан живи доживљај у уму 
посматрача а оне формалне постају 
читљиве, луцидне, ноншалантне 
досетке, које ликовни критичари 
толико воле. Лакше је палити свеће и 
фарбати јаја него не красти и не лагати, 
лакше је продавати ликовне идеје 
него бити толико јуродив, скроман а 
посвећен да не сметамо слици да се 
роди.

Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА 
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда 
врши услуге фирмама и приватним 
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање 
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872

У оквиру прославе седме 
годишњице постојања Удружења 
„Тачка сусретања“, у недељу 
14. фебруара у просторијама 
Удружења у „Салону код Порте“ 
(Змај Јовина 16), организује се 
продајна изложба фотографија под 
називом „33 перцепције“. Изложба 
је хуманитарног карактера, а 
новац од продаје фотографија 
биће усмерен на лечење Вршчанке 
Слађане Стошић. 

„Тачка сусретања“ ову 
изложбу приређује у сарадњи 
са Фотографском секцијом из 
Вршца, а своје радове представиће 
аутори: Сашка Јовић, Јелена 
Јованов, Снежана Ђенић, Јасмина 
Пилиповић, Александар Боровић, 
Зоран Милојковић, Славомир 
Панчевац, Петар Слијепчевић, 
Горан Киџин и Слободан Куневски. 

Фотографска секција је 
неформална скупина заљубљеника 

у фотографију настала са 
циљем да путем фотографије 
као визелног медија размени 
и унапреди стечена знања из 
области фотографије. Изложба под 
називом „33 перцепције“ прва је 
званична изложба Фотографске 
секције и резултат је скупине 
фотографских радова чланова 
који се фотографијом баве током 
различитог временског периода и 
у оквиру различитих тематика. На 
изложби учествује десет аутора, од 
који троје излажу своје радове по 
први пут и они ће у оквиру поставке 
приказати по четири своја рада, док 
ће остали аутори представити по 
три фотографије. 

Изложба ће бити отворена 
у недељу у 18.30 часова, а 
организатори свим посетиоцима 
поручују да поштују превентивне 
мере ношења маски и одржавања 
физичке дистанце. 

ПОВОДОМ 7. ГОДИШЊИЦЕ „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“ 

 ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У 
„САЛОНУ КОД ПОРТЕ“
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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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Светска издавачка сензација, књига 
која је за невероватно кратко време 
оборила све рекорде читаности, Клуб 
убистава четвртком Ричарда Озмана у 
издању Вулкан издаваштва.

Још од 2009. године свет није доживео 
овако сензационалан издавачки 
феномен! Роман је продат у скоро 
милион примерака у Великој Британији 
и проглашен је најпродаванијом 
књигом када су у питању белетристика, 
нефикција и издања у тврдом и меком 
повезу. Читаоци с одушевљењем 
откривају шта се дешава на свакој новој 
страници, па је Клуб убистава четвртком 
постао трећа најпродаванија књига свих 
времена у Великој Британији!

Негде међу зеленим брежуљцима 
Кента, у мирном и луксузном комплексу 
за старе, четворо необичних пријатеља 
састаје се сваког четвртка. Они нису 
обични пензионери: мрске су им 
друштвене игре и презиру да причају 
о болестима које их муче. Уз чашу вина 
и колачиће са вотком, Елизабет, Џојс, 
Ибрахим и Рон много више воле да 
истражују стара, нерешена убиства и 
тако вежбају мале сиве ћелије.

Једног лепог сунчаног дана, на 
њиховом се прагу дешава право-
правцато убиство, а Клуб убистава 
четвртком се први пут налази усред 
истраге стварног случаја. Можда су 
загазили у девету деценију, али ове 
само наизглед симпатично радознале 

и наивне бакице и декице још имају 
понеки трик у рукаву!

„Док се случајеви гомилају, откривамо 
све више детаља о животу и љубавима 
главних јунака, не можете а да их не 
бодрите и надате се да ћете их поново 
срести.“ Тајмс је Клуб убистава четвртком 
прогласио за крими роман месеца. Дејли 
експрес наводи: „Једна од најугоднијих 
књига године... Добро написана, 
урнебесна и годи срцу. Драж овог 
романа лежи у томе што је много више 
од кримића. Поред тога што одаје почаст 
љубави, она слави и пријатељство, које 
нас одржавају у животу без обзира на 
околности.“

Клуб убистава четвртком је роман 
који ће вас одушевити.  доступан је путем 
сајтаwww.vulkani.rs.

ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 
кула“ обезбедили су поклоне за своје 
читаоце. Овог пута ћемо два љубитеља 
књиге који пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com обрадовати 
књигом „Клуб убистава четвртком“.

У прошлом броју поклањали смо 
књигу Stranger Things: Сумњичави умови“ 
освојили су је наши читаоци Миодраг 
Јовичић и Зоран Вечански.  Честитамо!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТСЕЛЕР БЕЗ ПРЕМЦА 

КЛУБ УБИСТАВА ЧЕТВРТКОМ 
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У Привредној комори Војводине одржан је 
онлајн скуп „Презентација програма развоја 
винарства и виноградарства Републике 
Србије за период 2021 – 2031 године“ у 
организацији Савеза винара и виноградара 
Србије и Удружења произвођача грожђа 
и вина са ознаком географског порекла 
„Срем -  Фрушка гора“ а уз подршку Привредне 
коморе Војводине.  

Поздрављајући учеснике Председник 
Привредне коморе Војводине  Бошко 
Вучуревић истакао је да је Комора место 
окупљања привредника и да ће и даље 
наставити да помаже развој и промоцију 
војвођанских винара. Овај програм  је 
алат за винаре и виноградаре који ће 
им омогућити да остваре циљеве које 
доприносе развоју не само винарства и 
виноградарства, већ и развоју винског 
туризма. Програм предвиђа и доношење 
новог закона о вину који треба да 
створи адекватне услове за даљи развој 
сектора винарства и виноградарства уз 
истовремено усклађивање са прописима 
Европске уније истакао је Вучуревић.

Покрајински секретар за привреду 
и туризам др Ненад Иванишевић 
представио је мере секретаријата које 
се тичу винартва- 20 милиона динара 
за дегустациони туризам Конкурс, како 
је навео Иванишевић, за ову меру биће 
раписан почетком марта. 

Помоћник покрајинског секретара за 
пољопривреду Младен Петреш истакао 
је да секретаријат спроводи конкурсе 
за винаре и виноградаре и говорио је 
о конкурсима који су расписани од 1. 
фебруара. 

Председник Савеза винара и 
виноградара Србије др Марко Малићанин 
подсетио је да Влада Србије крајем 2020. 
усвојила Програм развоја винарства и 
виноградарства Републике Србије за 
период 2021 – 2031 године, што је како 
је истако била круна рада Савеза. Овај 
значајн документ бави се анализом 

светског винарства и виноградрства као 
и анализом српског винарства и показује 
нам где смо у односу на регион и свет. 
То је документ који идентификује све 
недостатке, али и све могућности српског 

винарства да заузме своје место на 
светској мапи истакао је Малићанин. 

Председник Удружења произвођача 
грожђа и вина са ознаком географског 
порекла „Срем-Фрушка гора“ Гордан 
Башић говорио је о значају тог документа 
истичући да ће он допринети развоју 
винарства и виноградарста код нас. 

На скупу су говорили и Александар 
Винчић, потпредседник Савеза винара 
и виноградара, Стеван Рајта, заступник 
СВВС, као и Драган Крговић, СВВС.  На 
скупу је говорио и Проф. др  Владимир 
Пушкаш са Технолошког факултета.  

Модератор скупа био је Младен 
Петковић, секретар Удружења 
пољопривреде Привредне коморе 
Војводине а скупу су присуствовали и 
представници винара као и државни 
скеретар у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Богдан 
Игић и председник Групације винара и 
виногадара ПКВ Бојан Мандић. 

У Привредној комори Војводине одржан је је онлајн скуп 
„Презентација програма развоја винарства и виноградарства 

Републике Србије 2021 – 2031 године“
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА 

– ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат 

- легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел. 
064/280-5881

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/130-3001

Продајем двособан стан у строгом 
центру града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, 
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 834-
128

Продајем кућу у Павлишу, три 
велике собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. Тел. 063/877-
0604.

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах 
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/083-9339

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/354-
5058

Продајем  двособан комфоран стан 
од 66 м² на 4. спрату на Омладинском 
тргу бр. 15. Тел. 063/851-2

Нова спратна кућа у Вршцу са 
две одвојене целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим плацем. Тел 
060/491-1005

Продајем локал од 23м2 са 
подрумом од 16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Тел. 060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са нус 
просторијама и плацем. Тел. 063/181-
5504.

Продајем кућу у Горанској улици 
на лепом месту или мењам за 
одговарајућу кућу. Тел. 064/375-91459

На продају кућа ул. Сремска 5, 
има 4 собе, кухиња, купатило, шпајз, 
предсобље, оставу 5х5м, ајнфорт и 
двориште. Близу је  две школе и три 
маркета. Тел. 064/226-2910.

Продајем приземну кућу од 80 м², 
угао Козарачке и Скадарске улице. 
Цена 18.000 €. Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија 
кућа на продају. Цена договор. Тел. 
063/744-0598 и 013/836-340.и, у 
центру ул. Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 063/744-
0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу 
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. 
Тел. 062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од 
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 
013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска 

Вршац. Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у 

Банатској Суботици са легализованим 
помоћним објектима (штала, свињци, 
летња кујна, амбар на пола ланца 
земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80 
333.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири центар, брег 
приступачан прилаз. Тел. 064/879-
5697

Купујем већи конфоран стан са 
лифтом, новије градње, предност 
центар. Тел. 064/879-5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у Горанској улици 
на лепом месту код „Виле брег“ или 
мењам за одговарајућу. Тел. 064/375-
9459

Продајем четворособни стан 
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел. 
064/2582696 и 807-585

На продају викендица у Думбрави 
112 м²(сутерен плус приземље) на 
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, 
Његошева улица, укупна квадратура 
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра. 
Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено. 
Цена по договору. Тел: 063/425-334

На продају хектар земље потез 
Јарак поред обилазнице за Павлиш. 
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.

На продају викендица на 
Маргитском путу са помоћним 
просторијама, њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, 
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел. 
063/575980

Купујем кућу чврсте градње у 
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел. 
064/9548698

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 
440 м². Вршац, Светозара Милетића 
82

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 
063/425334

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/1979069

Плацеви за продају на три локације 
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг 
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски 
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и 
060/1671519

Продајем плац у Уљми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, 
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.

Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64 

м² на Војничком тргу. Хитно. Тел. 
064/2355436

Купујем кућу (приземну) чврсте 
новије градње. Тел. 062/1870271 или 
832-809

Продајем плац на потезу Широко 
било 2300 м², пола плаца под шумом, 
на плацу темељи. Погодан за пчеларе  
Тел. 065/3454538

Продајем плац у Сочици, на 
одличној локацији, и продајем агрегат 
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538

Кућу у Маргити купујем, са баштом 
и са двориштем. Тел. 063/482418 и 
064/3892738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 
064/1314674

Продајем плац у Јабланци погодан 
за пчеларе. Тел. 013/830-753

Кућа на продају на у ул. Пећка 15, 
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862

На продају кућа 51 м² на плацу 
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774

Мењам плац у ширем центру 
града за мањи стан, има комплетну 
инфраструктуру. Тел. 063/8310629

Кућа на продају Јелене Варјашки 
32 Вршац, може и замена за стан. Тел. 
061/1677066.

Продајем плац у Купинику 99 ари 

у грађевинској зони, ул Кордунска 
88, асфалт до плаца. Информације 
у Воводе Степе Степановића 3/8, 
Крнетић. Тел. 065/9912133 

Продајем 60 ари на вршачком 
брегу, потез „Павлишко брдо“. 
Тел. 013/401-210, 060/7410210 и 
060/1671519.

Продајем плац у Војводинцима 
поред караша. Тел. 063/8326918.

На продају кућа у Великом 
Средишту са локалом и подрумом, у 
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540

Мењам двособан стан (спрат куће) 
за сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 и 
061/6637650.

Продајем викендицу на 
ковиначком путу код раскрснице 
Кајтасово, 50 м према Ковину . Тел. 
065/9912133

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру 

града, одвојен плин, струја. Тел. 
064/2960285 

Издаје се локал , 30 м² у центру 
Вршца, Стевана Немање 14. Хитно и 
повољно. Тел. 064/1513853

Радионица за издавање, добра 
локација. Тел. 064/1979069

Издајем намештен једнособан стан 
у приземљу нове зграде у Мирјеву, 
последња станица аутобуса 27. Тел. 
064/ 2599960

Брачни пар тражи једнособан 
намештен или малу  кућицу за 
педесетак евра или кућу за чување. 
Тел. 061/8139998

Издајем намештен дворишни стан 
у ул. Хероја Пинкија за запослене 
самце, самице, брачни пар без деце. 
Тел. 063/8103228

Издаје се намештен  стан у  кући 
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 
063/8860704.

Потребан једнособан  стан у 
згради за издавање. Тел. 062/403127

Потребан намештен или 
полунамештен једнособан стан у 
згради. Тел. 063/8069409

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/4930226.

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

На продају храстова бурад за 

ракију, вино 60л и 80л очувана, 
регал трокрилни, косачица бензин 
Томосова. Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Продајем виноград 500 метара  
од раскрснице  за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, габарита 100 
х 20 мтара. Тел.  063/7306041

Радила бих кућне послове и чувала 
децу. Дајем часове енглеског језика 
основцима и продајем гардеробу 
мањих величина. Тел: 069/62-66-99.

На продају ловачки карабин 30-06 
са оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка хамерлес-
застава калибар 16, тел: 013/836-584, 
064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу, велики 
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-
610.

Продајем оригинал Вилерове 
гоблене и трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 
и 60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу 
плафоњеру, столице на расклапање, 
колица за пијацу, комплет кухињу 
4м дужине, кацигу, жардињере, сет 
клуб сточиће, брзинац бицикл. Тел. 
064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, 
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пони бицикл, комб.шпорет, дечији 
креветац. Гвоздени зидни старински 
чивилук, два стабла лимуна у плоду. 
Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 
0600837418

Продајем сто и столице. Тел. 
642262888

Продајем угаону гарнитуру нову, 
микроталасну, два штапа –мушица, 
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат 
уз дозволу. Тел. 064/3858314 

Продајем писаћи сто са три фиоке 
(прављен) и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за вц шољу, 
то је за лица која имају проблема 
са куковима, монитор за компјутер, 
телевизор, хармонику(малу) за мањи 
узраст. Тел. 060/0833293.

Продајем кокошке расе 
италијанке, угаону гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 064/4902239.

Продајем кауч на развлачење у 
добром стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са 
стакленом плочом вреди видети. Тел. 
064/4902239

Два дечја креветца са мадрацима 
на продају и колица дечја. Тел. 
063/1123270

Продајем јаја јапанске препелице 
ком., већа количина договор. Тел 
060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, 
половну зимску и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину 
и један кауч на спуштање. Тел. 
013/2105429

На продају ланац и по земље 
вечито, вршачки атар потез Јабучко 
поље. Тел.064/9541284и 013/2105070

Продајем казан за печење ракије 
120 л, превртач са новом фуруном од 
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем 
кауч као нов, велики, на клик- клак. 
Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, 
нови повољно, светларник 1,40х2,50 
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м, 
канте за маст разне велилчине. Тел. 
064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/1979069

Виљушкар за продају, дизел Хонт 
на 4 м висине. Тел. 064/1979069

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 литар 
са круном купујем (чисте). Тел. 
064/1979069

Вибро сто за производњу 
бетонске галантерије продајем. Тел. 
064/1979069

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Припрема из математике за 
Електротехнички факултет Нови Сад-
Зрењанин. Тел. 013/2839461

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон 
и прслук за ловце и риболовце, 
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање 
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд 
радио плејер нов, ручни миксер са 
посудом, саморезница, тостер, грил, 
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало 

коришћена, електрични шпорет, 
полован, фрижидер мањи, две нове 
плинске пећи Алфа, две пећи на дрва 
нове, трпезаријски сто и 6 столица. 
Тел 064/3806276

На продају две електричне 
плафоњерке грејалице, 80w, 
руска производња „Инлајн“ Тел. 
065/3355343

Продајем половни фрижидер, 
рерна са две рингле, бојлер 60л. 
Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика 
(6), повољна за сале  и продавнице, 
исправна и мало коришћена. Тел. 
061/1125698

Продајем четворокрилни и 
двокрилни прозор са ролетнама и 
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834-
061

Продајем 4 краве и два телета 
у Малом Жаму. Тел. 013/838-439 и 
064/3852933

Продаје се собни регал, 
трпезаријске витрине(3 ком), 
трпезарјиски сто, мини машина 
за прање судова (4 комплета) Тел. 
069/1117040.

Припрема математике за 
електротзехнички факултет у Новом 
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461

Купујем брилијант минђуше 
најстарији тип са руском капом 
постоји могућност и друге. Тел. 833-
524 и 064/4695175

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки 
пут. Тел. 063/7375149

Продајем нове некоришћене 
полице за кућну библиотеку. Тел. 
064/4124994

Обављам посао уношења 
и слагања сечених дрва. Тел. 
064/4124994 и 063/8961606

Радим послове сређивања 
куће и пословних просторија. Тел. 
063/1842709

18-то недељнљ коке носиље, 
ручни сат, мушки , фосил нов (упола 
цене), бицикл мушки у возном стању, 
врата, светларник метални, канте за 
маст. Тел. 064/4256130

Продајем француски лежај од еко 
коже, нов. Тел. 063/1121270 

Комплет судова од  росфраја 16 
делова,бергхоме цена 10.000 дин, 
ланци за снег некоришћени више 
врста. Тел. 063/1077271

Купујем исправну, мању камп 
прикколицу. Тел.  013/401210 и 
060/1671519

 Продајем електрични шпорет 
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. 
Тел. 064/4695175

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум 
и бушени бунар. Тел. 064/4695175

Плинске пећи и бојлери на продају 
све исправно. Тел. 064/3892738

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске пећи и плинске 
бојлере, неисправне због делова. Тел. 
063/482418 и 013/861419

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања 
или гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом 
и чеоном бушилицом – мотор 
трофазни. Тел. 063/308331

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter 
therapy air пречистач ваздуха. Тел. 

063/8208532
Продајем одличну ракију од 

шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 
12 кс нов. Тел. 063/308331

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308331

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 
Тел.0638420246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/8420246

Радим послове везане за дрва, шут, 
ризлу и избацивање непотребних 
ствари. Тел. 064/4124994

Продајем пнеуматску сејалицу 
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/2579100

Спремам станове, куће и пословне 
простореије. Тел. 063/1842709

Купујем пластеник мање површине 
до 60 м². Тел. 066/411496

Продајем нове очуване полице 
за кућну варијанту. Копус иверица-
сонома храст. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461

На продају  лежећи масажер, 
масажер за стопала  и масажер за 
врат. Тел. 061/6806244. 

Продајем термо пећ, пинску 
пећ, грејалицу на струју, машине за 
шивење (Багат и Сингер), телевизоре, 
дечија дубока колица и носиљку за 
бебе. Тел. 013/830753

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач Кирби, хаварисану 128, 
трофазне електромоторе. Тел. 
064/2355436

Потребна жена за  рад и помоћ 
у кући, доћи лично у Пекару  Дукат, 
улица  Гаврила Принципа 35.

Ситуирана породица са 
препорукама и великим искуством 
жели да обавља дужност гледања 
и чувања старије особе у замену за 
стан или кућу уз договорени пробни 
период. Тел. 064/4822535.

Продајем два кревета за 7000 дин. 
Тел 064/1516798.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер 
са 5 кугли, дводелну судоперу, 
мали прозор 60х60 цм са стаклом и 
шалоном. Тел. 061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, фуруе 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

Продајем орахове трупце. Тел. 
060/1671519 и 013/401210.

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 0638829782

Желим да чувам старије особе у 
замену за стан или кућу уз договорени 
пробни период. Тел. 061/1139998.

На продају тв „Самсунг“ керан 37 
цм. Тел. 063/8961606 и 064/4124994.

Вршим услужно култивирање 
башта и одвожење биљних остатака. 
Тел. 060/0806872 и 013/806-872

Озбиљан мушкарац жели да 
упозна озбиљну жену из Вршца 
за везу или брак до 40 година.Тел. 
061/6832086.

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-
631 и 064/2805862

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем Опел Вектру А  у 
исправном стању, нерегистрован, 
мотор добар. Тел. 064/1432911

На продају ауто марке Фиат 
Чиквеченто 900м³, регистрован до 
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел. 
066/8013286

Мазда 626 у возном стању, 
нерегистрована.Тел. 064/5125724

На продају  хитно и повољно лака 
ауто пиколица АТП 460 гаражирана 
и очувана, под ребрасти лим ојачана 
конструкција. Тел. 064/6585499

Продајем  ауто приколицу, 
квалитетну (амортизери – федери - 
гибњеви) нерегистрована. Повољно. 
Тел. 061/1530800

Продајем гаражу за кола у центру 
Пландишта. Тел. 063/8829782

На продају ауто приколица од 
поцинкованог лима, цистерну са 
пумпом 4.500 лит. Тел. 063/1867385

Продајем Сузуки Марути, 1997. 
годиште, регистрован до августа 
2021.Тел. 060/0345801

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИЛЕНА ТРУСНИК
1950-2020.

Нека ти наше сузе и туга не ремте твој вечни мир и нека те у далеком 
пространству анђели чувају, а ми ћемо те чувати од заборава.

Твоји сестра Јуца, зет Тодор са породицом.

16. фебруара 2021.  године навршава се шест месеци како није са 
нама моја сестра
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Ради илустровања ветрова излажемо следеће 
табеле: 

1. Средњи годишњи правац ветрова: (у процентима)
С: 5•9 ; СИ: 14•9; И: 7•0; ЈИ: 44•9; Ј: 3•0; ЈЗ: 7•2; З: 3•0; 

СЗ: 14•1.
2. Средња подела ветрова (у процентима)
јануар С: 8•3 ; СИ: 17•0; И: 7•3; ЈИ:41•3; Ј:3•5;ЈЗ:4•5; 

З:3•8; СЗ: 14•0.
фебруар С:7•8 ; СИ: 14•5; И: 5•5; ЈИ:48•0; Ј:3•0;ЈЗ:3•5; 

З:3•0; СЗ: 14•3.
март С: 5•5 ; СИ:13•5; И: 5•0; ЈИ: 48•8; Ј: 4•5; ЈЗ: 6•8; З: 

3•8; СЗ: 12•3.
април С: 2•5 ; СИ: 10•3; И: 5•5; ЈИ: 47•8; Ј: 1•3; ЈЗ: 7•5; 

З: 3•0; СЗ: 22•0.
мај С: 8•5 ; СИ: 7•0; И: 7•5; ЈИ: 55•5; Ј: 1•5; ЈЗ: 6•8; З: 5•8; 

СЗ: 7•5.
јун С: 3•8; СИ: 12•5; И: 4•8; ЈИ: 46•3; Ј: 2•3; ЈЗ: 9•8; З: 3•3; 

СЗ: 16•8.
јул С: 5•3 ; СИ: 10•3; И: 8•3; ЈИ: 38•8; Ј: 4•8; ЈЗ: 12•5; З: 

3•3; СЗ: 17•3.
август С:4•0 ; СИ: 10•8; И: 10•8; ЈИ: 38•0; Ј:7•0;ЈЗ:10•5; 

З:5•0; СЗ:14•5.
септембар С:2•3 ; СИ: 14•7; И: 10•3; ЈИ: 47•3; 

Ј:5•3;ЈЗ:10•0; З:1•3; СЗ: 8•3.
октобар С:3•7 ; СИ: 27•3; И: 3•3; ЈИ: 46•7; Ј:1•7;ЈЗ:4•0; 

З:0•3; СЗ: 13•0.
новембар С:10•9 ; СИ: 24•0; И: 8•3; ЈИ: 34•7; Ј:1•0;ЈЗ:3•0; 

З:1•0; СЗ: 18•0.
децембар С: 8•7 ; СИ: 17•0; И: 7•3; ЈИ: 45•3; Ј: 0•7; ЈЗ: 

8•0; З:2•7; СЗ: 10•7.
Годишњи пресек: С: 5•9; СИ: 14•9; И: 7•0; ЈИ: 44•9; Ј: 

3•0; ЈЗ: 7•2; З: 3•0; СЗ: 14•1.
3. Средња силина ветрова (процењена у 10 

степена)
Јануара 0, фебруара 1, марта 2, априла 0, маја 0, јуна 

0, јула 0, августа 1, септембра 1, октобра1, новембра 5, 
декембра 1. За годину 12.

Уопште је у Вршцу млого ветрова. Ветрови су често 
трајни и снажни. Из горе наведених бројева види се, да 
источни, североисточни и југоисточни ветрови чине 
2/3 (66.8%) од свију ветрова и да су у новембру и марту 
најсилнији ветрови. Западни ветрови доносе кишу. 
По правилу пролеће рано настаје, али бива да је због 
хладних ветрова катшто сурово. Пролетни мразови 
често потру с воћака цвет а по виноградима ластар. 
Дневна температура колеба се између 15-20 ºЦ. Лето 
је веома жарко. Дневна топлота му колеба се између 
20-30 ºЦ. Често је и у септембру, па чак и у октобру 
16-22 º Ц топлоте, а то је подесно за винову бербу, 
која отпочиње половином септембра. Најсуровији 
месеци су март и новембар, када се дешавају оних 
8-10 забележених бура. Најлепше време је у мају, а 
нарочито у септембру.

Листање почиње: код винове лозе 5., код липе 10., а 

код храста 15. априла, ливаде се  зазелене између 20. и 
31. марта. Цветање отпочиње: код висибабе 5. јануара, 
код љубичице 25. фебруара, код бадема почетком 
априла, код дивљег кестена 10. маја, код багрена 
почетком маја, код винове лозе 8. јуна. Почетком 
августа има већ зрела грожђа. Око 13. септембра 
почиње берба црног грожђа, а бело грожђе бере се 3-4 
недеље доцније. Вршац данас нема карактеристичних 
болести. Грознице која је још пре 25 година била 
општа, данас је поготову сасвим исчезло, чему је 

узрок данашња боља пијаћа вода. Између 10 година, 
9. године кретање народа извесно ће бити повољно. 
Епидемичних болести нема. Деца најјаче умиру до 
5. године, а то са недовољно хране, хрђаве неге и 
незнања родитељског. Најмање се умире у добу 20-
30 година. Повод смрти међу одраслима већином су 
плућне болести, болести желуца и црева, изнемоглост 
итд.

Овде има 4 лекарне, 9 лечника и неких 12 
примаља. Према тома на сваких 6000 душа долази 
једна лекарна, па сваких 2700 душа један лечник, а на 
сваких 2000 душа по једна примаља. Осим тога, овде 
има и 4 марвена лечника.  

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (252)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

9. КЛИМАТИЧНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 
ПРИЛИКЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60. 15. ФЕБРУАР 

1980.

ПЕТ И ПО ДЕЦЕНИЈА ВРШАЧКОГ ШАХ 
КЛУБА „БОРА КОСТИЋ“ 

Вршац је један од ретких градова у Југославији, у којем 
већ више од пола века постоји организован шаховски живот. 
Шаховски клуб је овде, наиме, основан на иницијативу Славка 
Францића, новинара локалног листа тачно пре 55 година. 
Први председник Вршачког шах клуба био је Милорад Цвејић, 

тадашњи градски сенатор за финансије. Један од утемељивача 
овог клуба био је и ветеран војвођанског и југословенског шаха, 
мајстор Бора Тот, тада ученик вршачке Гимназије. Он нам је у 
међувремену, захваљујући личним сећањима, дао драгоцене 
податке о раду Клуба у предратним годинама...

Шах клуб је у почетку окупљао око 50 чланова, међу којима је 
било највише Јевреја, затим Немаца, Срба и Мађара. Од Јевреја 
најпознатији су били браћа Ернеј, Јожи и др Г. Марковић, који су 
доцније постали жртве фашистичког окупатора. Ту су још били и 
др Александар Јинкер, ветеринар, Штајнер звани Крампус, Едо 
Кон, угоститељ, Имре Вајс звани Тојаш, Ерген Јермовић, познат 
као дописни играч и други.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60. 15. ФЕБРУАР 

1980.

САМОДОПРИНОС ЈЕ ТУ - ГДЕ 
ЋЕМО ШКОЛУ

Вршчани су се током јануара једнодушно изјаснили за 
увођење новог петогодишњег месног самодоприноса, у 
износу од један одсто на месечном нето лична примања. 
Овога пута они то чине за подизање једне нове савремене 
основне школе у граду, за адаптацију и уређење 

постојећих и за њихово опремање неопходним училима... 
Пошто је фаза изјашњавања успешно завршена, сада се 
обавља читав низ других организационих и припремних 
послова. Један од њих се тиче утврђивања локације нове 
основне школе, чија градња треба да започне септембра 
ове године. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Божанства освете * Ериније су у грчкој 
митологији божанства освете, оличење 
проклетства и казне за злочин, персонифицирана 
немирна савест. Оне су персонификација брзих и 
бурних облака. Гоне нарочито оне који су убили 
неког свог ближњег, кажњавају и децу због 
непоштовања родитеља, кривоклетнике и оне 

који увреде просјаке или госте. Приказивали су 
их као старе гадне бабе у дугој црној хаљини, с 
крвавим појасом, са змијама уместо косе, или 
као брзе, младе и крилате девојке – ловкиње, са 
змијама и буктињама у рукама. Мислило се да 
станују у доњем свету, где мирују док их због неког 
злочина изречена клетва не позове на освету. Оне 
ипак нису неумољиве. Ако је кривац испаштао и 
над њим извршен обред чишћења од греха, оне 
постају милостиве богиње Еумениде. Римљани 
су их звали Фурије. Биле су три: Алекта, Мегара и 
Тисифона.

Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КО СУ ЕРИНИЈЕ 
У ГРЧКОЈ 

МИТОЛОГИЈИ

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

На руском Далеком истоку, у 
Амурској области, сваке године 
на територији око Бурејске 
хидроцентрале формирају се 
невероватни призори – велике 
печурке од леда и дрвета. За 
мештане то је уобичајена појава, 
али туристи хрле у Бурејски 
национални парк како би 
видели ову необичну појаву, 
преноси Спутњик. 

Ледене печурке су делом 
природна, делом техногена 
појава. На тој територији је 
раније, пре поплава, расло 
дрвеће, а сад су остала само 
стабла, нека висине и до пет, 
шест метара. 

Зими вода око стабала 
мрзне, а када из хидроцентрале 
избацују воду ниво у 
акумулационом језеру се мења, 
а на стаблима остају комади 
леда различитог облика, пише 
„Известија“. 

За последњу најфинију 
уметничку обраду „заслужан” 
је ветар који обликује лед у 
непоновљиве фигуре, наводи 
Спутњик. 

Извор: Политика

ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА У АМУРСКОЈ ОБЛАСТИ   

ЛЕДЕНЕ ПЕЧУРКЕ НА РУСКОМ ДАЛЕКОМ 
ИСТОКУ 

Три највећа глечера на Гренланду могла би да се топе брже 
него што се сматрало у најцрњим предвиђањима, показује нова 
студија заснована на старим снимцима и другим подацима на 
основу којих је процењивано колико је леда нестало у 20. веку са 
та три глечера. 

Процењује се да је један од њих од 1880. до 2012. изгубио 
више од 1.500 милијарди тона леда, остала два 1.381, односно 31 
милијарду тона од 1900. до 2012. године. 

Због тог отапања, ниво океана се досад подигао за више од 8 
милиметара. 

Стручњаци за климу Уједињених нација оцењују да би се, 
због отапања, ниво мора до краја века могао подићи за 30 до 110 
центиметара, што зависи од емисије штетних гасова. 

На основу климатских модела који симулирају најцрњи 
сценарио, три поменута глечера могла би да доведу до тога да 
ниво океана до 2100. порасте за 9,1 до 14,9 милиметара, преноси 
портал Индекс. 

Нова студија, међутим, показује да је тај сценарио предвиђао 
четири пута већи пораст температуре у 20. веку у којем су се ти 
ледници отопили толико да је ниво океана већ порастао за 8 
милиметара. 

„Најцрњи сценарио је потцењен. У случају три проучавана 
глечера, губитак леда могао би бити три до четири пута већи него 
што се предвиђало”, наводе истраживачи. 

Извор: Политика

НАУЧНИЦИ УПОЗОРАВАЈУ: 

 ЛЕДНИЦИ НА ГРЕНЛАНДУ ТОПЕ СЕ 
БРЖЕ ОД НАЈЦРЊИХ ПРЕДВИЂАЊА 

Сонда Уједињених Арапских 
Емирата (УАЕ) треба да ових дана 
уђе у орбиту Марса у првој арапској 
свемирској мисији, а та фаза се сматра 
најкритичнијом, јавља АП. 

Сонда названа „Нада” лансирана 
је у јулу 2020. године из Јапана након 
два одлагања због лоших временских 
услова. Циљ сонде је да мапира 
Марсову атмосферу током сваког 
годишњег доба. 

Кинеска сонда је такође близу 
Марса и очекује се да ускоро стигне 
до Црвене планете. Сонда ће кружити 
око Марса док се ровер не одвоји и 
у мају покуша да се спусти на његову 

површину ради истраживања. 
Амерички ровер „Персеверанс” 

такође треба да стигне наредне 
седмице и да се 18. фебруара спусти 
на Марс. То ће бити прва етапа у 
деценијском америчко-европском 
пројекту узимања узорака стена како 
би се испитивало има ли доказа о 
животу микроба. 

Око 60 одсто мисија на Марс 
је било неуспешно што сведочи 
о сложености међупланетарних 
путовања и тешкоћама спуштања кроз 
танку атмосферу Марса, преноси Бета. 

Извор: Политика

„ГУЖВА” У ОРБИТИ МАРСА   

СТИЖУ СОНДЕ УАЕ, КИНЕ И САД 
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 
Динамик - Војводина 54 : 82
Пирот - Дунав  96 : 83
Металац - Колубара 66 : 63
ОКК Београд - Златибор 84 : 61
Младост - Тамиш  97 : 94
Напредак - Слога 89 : 92
Нови Пазар - Вршац 91 : 86
Слобода - Раднички (К) одложено

1.Младост 19      18 1 37
2.Војводина 19      16 3 35
3.Златибор 19      14 5 33
4.Нови Пазар 20      13 7 33
5.Тамиш  20      10      10 30
6.Динамик 20        9 11 29
7.Вршац  20        9 11 29
8.ОКК Београд 20        8 12 28
9.Напредак 20        7 13 27
10.Колубара  19        8 11 27
11.Дунав  20        7 13 27
12.Металац 20        7 13 27
13.Слобода 17        9 8 26
14.Слога  19        7 12 26
15.Пирот  20        6 14 26
16.Раднички  18        7 11 25

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
Тополчанка - Раднички (Б) 80 : 64
Србобран - Срем  72 : 64
Пролетер - Вршац 67 : 70
Карабурма - Систем 2000 87 : 67
Милешевка - Гимназијалац 72 : 82
Љубовија - Слога  46 : 57

1.Тополчанка 16      13 3 29
2.Вршац  16      13 3 29
3.Милешевка 16      12 4 28
4.Пролетер 16      12 4 28
5.Карабурма 16      12 4 28
6.Раднички (Б) 16        7 9 23
7.Слога  16       6 10 22
8.Гимназ.  16       6 10 22
9.Љубовија 16       5 11 21
10.Србобран 16       5 11 21
11.Срем  16       3 13 19
12.Систем 16       2 14 18

Овогодишња додела награда у Избору за 
спортисту године Града Вршца за 2020., одржана 
је у другачијем издању и уз поштовање свих 
мера заштите и препоруке Владе Србије. 

Оне највредније награде отишле су у руке 
Сандре Маран из Боксерског клуба Гард и је 
Ивана Ракића из Рвачког клуба „Локомотива“, 
који су проглашени за најбољу сениорку и 
најбољег сениора. Док је за најбољи клуб у 2020. 
години награђен је Одбојкашки клуб „Банат“. 

Овогодишњу Плакету за допринос развоју 
спорта, град Вршац доделио  је постхумно 
великом кошаркашком раднику Марку Миљушу.

Награду за најбољег јуниора понео је Андрија 
Ђокић, члан карате клуба „Вршац“, а најбољи 
кадети су Вук Михајловић из Теквондо клуба 
„Еурошпед“ и Милица Павловић из Боксерског 
клуб „Гард“. У категорији пионира трофеје су 
понели Андрија Михајловић из Теквондо клуба 
„Еурошпед“ и Елена Тадић из Плесног студиа 
Милленниум. Специјална признања за узраст 
пионира додељене су Александру Ковачу из 
Теквондо клуба „Вршац“ и Миони Матовић 
из Стрељачког клуба „Уљма“. Док је награду 
„Спортске наде“ добило је 44 дечака и девојчица 

из клубова са територије Града Вршца. 
Најбољи тренери за 2020. годину су Марин 

и Марио Дујић из Теквондо клуба „Еурошпед“, а 
специјално признање добио је и тренер Зоран 
Попов из Стрељачког клуб „Уљма“. 

- Вршац је град спорта, а његови спортисти 
славу су преносили широм света. Ми ћемо 
се увек трудити да им будемо подршка, 
али и да наставимо да улажемо у спортску 
инфраструктуру. Наставићемо улагања у 
спортску инфраструктуру како у граду, тако и 
у нашим насељеним местима. Градићемо нове 
и реконструисати постојеће спортске терене. 
Кроз програме подршке омогућићемо као и до 
сада раѕвој свих спортова. Ове године посебно 
сам поносна на резултате наших спортиста и 
драго ми је да смо и у овим околностима нашли 
начин да их наградимо. Желела бих да истакнем 
да су ове године, можда и више него икада, сви 
спортисти са територије нашег града истински 
победници. Верујем да ће се и наше бројне младе 
спортске наде угледати на њих, да ће наставити 
њиховим путем и име нашег града поносно 
представљати широм света и у годинама које 
долазе. Честитам вам и хвала вам, истатакла је 
Градоначелница Вршца Драгана Митровић.

ИЗБОР НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИНА САНДРЕ МАРАН, ИВАНА 
РАКИЋА И ОДБОЈКАША БАНАТА

Банат: Боровићанин, Павловић, Пушоњић, Јованић, Зарић, 
Марков, Медић, Рајковић, Јовановић, Јоцин, Савин.

Топличанин: Бечејски, Младеновић, Јовановић, Ковачевић, 
Данковић, Стаменковић, Миленковић, Ђурић. 

Одбојкаши Баната су остварили прву победу у другом делу 
сезоне Прве Б лиге и успели донекле да санирају огромну 
штету коју им је нанео вирус корона. Наиме, Вршчани су крај 
2020. године дочекали на одличном другом месту са великим 
шансама да на крају сезоне заузму једно од прва два места 
која воде у Прву А лигу. Наде је још више подгрејао и трофеј 
Купа Војводине који је освојен против Новог Сада, али вирус је 
са терена удаљио тројицу играча па је Банат у наставку сезоне 
доживео (не)очекиване поразе у Аранђеловцу од Шумадије и 
у Лозници што је у приличној мери умањило изгледе за висок 
пласман. Због тога тријумф против Топличанина има много већу 
вредност од бодова пре свега на психолошком плану. Сем тога, 
Банат је на најлепши начин обележио освајање признања за 
најбољу екипу Града Вршца.

- Због ситуације са корономтри месеца били смо ван тренинга 
што се итекако одразило на нашу форму. Мислим да је на тај 
начин и прича о нашим високим амбицијама завршена. Међутим, 
сви у клубу поносимо се чињеницом да су пионирска и кадетска 
екипа направиле значајан искорак у својим такмичењима и да 
су момци показали да сае на њих може рачунати у будућности, 
рекао је тренер Баната Игор Сантрач.

Титулом првака Србије обележила 2020. годину: 
Репрезентативка Србије у боксу Сандра Маран прима признање од 

Градоначелнице Драгане Митровић

Трофејна година: Председник ОК Банат Душан Павловић, Никола Савин, тренер 
женске екипе, Игор Сантрач, тренер мушке екипе, Далибор Павловић, играч.

ОД Б О Ј К А

ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ ЗАЧИНИЛИ ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ЕКИПУ ГРАДА 
БАНАТ – ТОПЛИЧАНИН 3:1 
(25:18, 24:26, 25:22, 25:12)

Будућност вршачке одбојке: Пионири и кадети Баната
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