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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”

Прошло је нешто више од годину дана 
откако је на чело ЈКП „Други октобар“ дошао 
Јован Кнежевић“, некадашњи начелник 
општинске управе Града Вршца. На седници 
Скупштине Града Вршца одржаној 8. фебруара 
одборници су изгласали његов реизбор, с тим 
што Кнежевић више није као до сада вршилац 
дужности већ је именован за генералног 
директора предузећа. На почетку првог 
интервјуа на „новој функцији“, Кнежевић 
наглашава да се суштина његовог посла није 
променила и да „Други октобар“  тренутно 
пуном паром ради на сезонским пословима.

- За протеклих годину дана добро сам 
сагледао правце у којима предузеће треба да 
се креће и који су приоритети локалне управе 
када су у питању комуналне делатности.  
Тренутно радници комуналног предузећа 
раде на крчењу шибља на пољопривредном 
земљишту у катастарским општинама Уљма, 
Влајковац и Избиште, што је обавеза Града 
Вршца у процесу комасације, да земљиште које 
није под неком пољопривредном културом а 
зарасло је у шикару буде приведено намени. 
Драго ми је да је посао који је поверен нашем 
предузећу обављен на велико задовољство 
власника парцела, у релативно кратком 
року, за пар недеља, и да је та површина од 
око 6 хектара спремна за пољопривредну 
производњу. Морам да напоменем  да је ово тек 
почетак, јер се поступак комасације наставља, 
а неки послови (уређење канала, атарских 
путева, крчење растиња) нису завршени. Ту 
видим шансу за наше предузеће, али и за 
Град да тај посао заврши на најефтинији и 
најкоректнији начин на општу корист. 

Кнежевић је истакао да расадник 
комуналног предузећа спрема једну новину у 
својој производњи.

- Имајући у виду да одржавамо велики 
простор зелених површина, и да је од ове 
године у нашем програму рада и одржавање 
зелених површина у селима, законске одредбе 
нас обавезује да имамо расадник површине 
преко 5 хектара на којем ћемо производити 
саднице за пошумљавање и озелењавање 
непошумљених предела, као и украсно шибље. 
У процесу комасације остало је још око 400-
500 хектара површина које треба пошумити, 
Вршац је и поред вршачких планина један од 
најслабије пошумљених предела у Војводини 
са мање од 3 одсто пошумљених површина. 
Купићемо одговарајућу опрему и очекујем 
да у наредним годинама знатно унапредимо 
пошумљавање ових простора, на радост 
љубитеља природе, али и због заштите нашег 

пољопривредног земљишта имајући у виду да 
је овде еолска ерозија изразито присутна.

Започињући разговор на тему вршачке 
депоније, директор Кнежевић је одмах 
нагласио да је то остало као „до краја нерешен 
проблем“. И поред великог финансијског 
улагања и огромне енергије за сада се није 
успело у намери да се депонија реши на 
целовит начин.

- Изграђен је објекат назван „Центар за 
рециклажу“ који није у функцији рециклаже 
јер токови отпада нису одговарајући да 
би режим прераде могао да се успостави 
на економски исплатив начин. Због тога 
планирамо да заједно са руководством Града 
Вршца донесемо одређену регулативу која 
би омогућила примену пројекта третмана 
отпада кроз примарну и секундарну селекцију. 
Примарна селекција би по том пројекту била 
вршена у домаћинствима а секундарна у 

поменутом објекту којег треба опремити.  
Инвестицију пројекта почећемо заједно са 
надлежним републичким министарством и 
Градом да би сферу одлагања, третмана и 
прераде отпада уредили на законит начин. 
Тако ћемо не само побољшати стање наше 
животне околине и смањити загађеност већ 
ће и наша домаћинства имати корист у виду 
смањења комуналних рачуна. Надам се да би 
већ ове године могли да имамо финансијску 
подршку републичког министарства, имајући 
у виду да је држава озбиљно кренула у 
решавање еколошких проблема, и да ће наше 
идеје наићи на добар пријем. На тај начин би 
Вршац поред здраве воде, решеног питања 
изворишта на највишем нивоу и пречистача 
отпадних вода који ће имати већу функцију 
после реконструкције, требало да еколошку 

проблематику реши завршетком пројекта 
депоније и атмосферске канализације.

У току је завршна фаза радова на 
реконструкцији пречистача отпадних вода. 
Кнежевић каже да би до краја прве половине 
године комплетирањем радова на оба 
постројења пречистач у потпуности био у 
функцији чиме би се значајно подигао ниво 
пречишћавања. Међутим, по његовим речима, 
неће се стати само на томе.

- Као нус продукт процеса пречишћавања 
отпадних вода јавља се муљ који се до сада 
лагеровао без икаквог даљег третмана. Моја 
жеља је да се настави са пројектовањем линије 

муља, да се у наредне две-три године крене са 
реализацијом тог пројекта, чиме би, имајући 
у виду покривеност фекалном канализацијом 
на територији града преко 95 одсто, без 
лажне скромности, постигли изузетно висок 
стандард и били лидер у Србији у области 
заштите животне средине. Вршац је један од 
првих градова у Србији који је имао пречистач 
отпадних вода, али решавањем питања 
муља у потпуности би заокружили циклус 
пречишћавања.

Проблем паркирања у Вршцу у последње 
време све је израженији. Сигурно је да нема 
возача у граду који по неколико минута није 
кружио центром вребајући слободно паркинг 
место. Постоји ли могућност да се тај проблем 
реши?

- То јесте проблем Града Вршца и морамо 
заједнички њиме да се бавимо. „Другом 
октобру“ је додељена само организација 

наплате паркинга. У сваком граду у центру се 
налазе седишта јавних институција а простор 
за паркирање је у том делу ограничен. У 
Вршцу је концентрација аутомобила све 
већа, паркинзи су пуни, због тога долази до 
паркирања на недозвољеним местима и 
зеленим површинама и то ствара загушења у 
бочним улицама. Једини начин да се проблем 
адекватно реши је улагање у изградњу 
подземних гаража како би обезбедили нови 
паркинг простор и смањили притисак на 
централну градску зону. 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине 
недавно је усвојила просторни план подручја 
посебне намене предела „Вршачке планине“ 
и директор Кнежевић је нагласио да ће то 
знатно олакшати „Другом октобру“ управљање 
природним добром које захтева посебне 

режиме заштите.
- Морам да нагласим да имамо изузетно 

добру сарадњу са Покрајинским заводом за 
заштиту природе и ресорним секретаријатима 
Покрајинске владе као и са републичким 
министарствима. Предузећемо низ активности 
у циљу боље заштите „Вршачких планина“, 
недавно смо у сарадњи са Туристичком 
организацијом Вршац и планинарским 
друштвима  имали акцију обележавања 
пешачких стаза, постоји идеја да се на 
брегу направи визиторски центар где би се 
окупљале организоване групе посетилаца, 
да могле да се информишу о флори и фауни 
вршачких планина. Планирамо такође да у 
делу Градског парка, где је био стари расадник, 
направимо простор за неговање повређених 
птица и животиња, што наши ренџери иначе 
раде већ годинама уназад. Одвојићемо 
одређена средства за очување мира на 
вршачким планинама, уредити посећивање 
обележавањем зона заштите, поставићемо 
табле, објавити одређене публикације и на тај 
начин информисати посетиоце у којим зонама 
је забрањено вршити било какве активности, 
где су оне ограничене а где су рекреативне 
активности дозвољене. Наши ренџери активно 
учествују у старању о вршачким планинама 
праћењем птица и животиња, имамо изграђено 
хранилиште. „Војводина шуме“ ће ове године у 
природу пустити 80 јединки карпатског јелена 
који ће се на тај начин вратити на вршачке 
планине и ми морамо да сачувамо мир 
тим животињама, да не дозволимо њихово 
узнемиравање преко мере, да их не разјуримо 
са станишта, и у том циљу наставићемо да 
градимо појила и хранилишта како би их 
задржали на овом простору. Све то радићемо 
у сарадњи са грађанима, са невладиним 
организацијама, ове године ћемо издвојити 
мало више средстава за ту намену јер желимо 
да истакнемо све што је лепо, места са којих се 
пружа фантастичан поглед, такође, планирамо 
да са одређеним пројектима конкуришемо 
код виших нивоа власти како би извршили 
мелиорационе радове у малом риту, да би се 
вода задржала у том подручју.

Б.Ј.

ЗАВРШЕТКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА ВРШАЦ ЋЕ 

БИТИ ЛИДЕР У ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ЧУВАРИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНТЕРЕСАНТНОГ 
ПРОЈЕКТА

ОСМАТРАЧНИЦА ЗА ПТИЦЕ У „МАЛОМ РИТУ“
Генерални директор ЈКП „Други октобар“ Јован Кнежевић истиче да су чувари 

заштићених природних добара „Вршачке планине“ и Мали рит“, популарни „ренџери“, 
дошли на занимљиву идеју чија се реализација очекује уз помоћ Завода за заштиту 
природе. Реч је о осматрачници за птице чијом би изградњом љубитељи природе а 
посебно вршачких планина имали прилику да уживају у разгледању птица које настањују 
„Мали рит“. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ПРИПРЕМИЛО

ПОВЛАСТИЦЕ ЗА 
РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ

Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ испоручиваће од марта 
месеца редизајниран и осавремењен 
изглед рачуна. Уведеним новинама 
корисници добијају могућност 
поједностављеног плаћања мобилним 
телефонима, али и редовним плаћањем 
остварују нове могућности попуста на 
куповине у Идеа и Рода маркетима у 
Вршцу.

Поред редизајнираног изгледа, 
нови рачун нуди и већу прегледност 
података, а главна новина је увођење 
QR кода преко кога ће потрошачи 
моћи да рачун плате путем мобилног 
телефона. Плаћање се обавља путем 
мобилне апликације било које банке 
са опцијом QR скенирања (овим 
се преузимају потребни подаци са 
рачуна), а затим се у неколико кликова 
једноставно изврши плаћање.

На новом рачуну постоји и уплатница 
са перфорацијом, са којом можете 
извршити уплату у било којој банци или 
на шалтерима ЈКП “Други октобар“.

Осим тога, путем ИД броја 
потрошача, корисници услуга моћи 
ће на сајту www.oktobar.co.rs да прате, 
прегледају или одштампају своје 
рачуне.

ЈКП „Други октобар“ жели да се 
захвали редовним платишама, па је 
за њих обезбеђен додатни попуст за 
куповину робе у маркетима Идеа и 
Рода.

У сарадњи са „Mercator S” доо 
Београд, наше предузеће омогућава 
корисницима, који на време измирују 
своје обавезе, да путем последњег 
рачуна за комуналне услуге на коме је 
назначено ”ХВАЛА ШТО ИЗМИРУЈЕТЕ 
ВАШЕ ОБАВЕЗЕ”, остваре: 10% попуста 
на куповину у једном од маркета ИДЕА 
или Рода у Вршцу.

*Попуст се обрачунава на каси и 
важи за једну куповину обављену од 
стране физичких лица без обзира на 
начин плаћања. Попуст се не сабира са 
другим попустима и не важи за акцизне, 
акцијске, артикле са коначном ценом, 
артикле снижене уз Супер Картицу за 
кориснике Супер картице, свеже месо, 
дуванске производе, дневне новине и 
часописе.

20% попуста на производе за нега 
косе 20% попуста на средства за 
чишћење домаћинства

*Попуст се обрачунава на каси, 
не сабира се са другим попустима и 
важи за куповину обављену од стране 
физичких лица без обзира на начин 
плаћања. Попуст се не односи на 
артикле са ознаком акција и артикле 
снижене уз Супер картицу за чланове 
Супер картице.

Попуст важи за следеће објекте:
280 IDEA 1 - Војнички трг 23А, Вршац
287 IDEA 2 - Светосавски трг 11, 

Вршац
549 RODA ВРШАЦ - Милоша Обилића 

бб, Вршац
Купац може искористити попуст 

само једном уз приложени рачун ЈКП 
“Други октобар” – једном 10% на износ 
рачуна и једном 20% на производе за 
негу косе и средства за чишћење или 
сва три одједном.

ПОПУСТИ ЗА РЕДОВНО ПЛАЋАЊЕ
ЈКП “ДРУГИ - ОКТОБАР” за кориснике 

који редовно плаћају комуналне 
услуге, обезбеђује следеће попусте и 
погодности:

- ПОПУСТ ОД 6% - за редовно 
плаћање у року доспелости (до 20-тог у 
месецу за претходни месец)

- ПОПУСТ ОД 7% - За редовно 
плаћање у наредних 6 месеци (до 20-тог 
у месецу за претходни

месец)
- ПОПУСТ ОД 8%- За редовно 

плаћање у наредних 12 месеци ( до 20-
тог у месецу за претходни месец).
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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”

Светски дан енергетске ефикасности обележава се у свету 
од 1998. године, Град Вршац је до сада овај дан обележавао 
кроз ученичке едукације у школама, а овог пута кроз промоцију 
највећег реализованог пројекта енергетске ефикасности: 
„Пројекат реконструкције, рационализације и одржавања 
система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са 
ЛЕД технологијом на територији Града Вршца“. 

Пре три године у Вршцу је започето успостављање базе 
енергетске ефикасности, у складу са законском регулативом. База 
представља основу управљања системом и у њој  се евидентирају 
сви јавни објекти, њихови енергетски утрошци електричне 
енергије, воде, гаса и других енергената. База обухвата око 300 
електричних,  80 гасних бројила и водомера, и прати месечне 
утрошке у последње три године. База је директно повезана са 
базом Министарства рударства и енергетике и генерише укупне 
податке и билансе на републичком нивоу. Овим је Град добио 
аналитичку основу за управљање утрошцима енергије и за израду 
елабората и пројеката за њихову даљу оптимизацију и ефикасније 
коришћење.

У претходној години Град Вршац је реализовао, а од нове 
године почео и да примењује и највећи пројекат енергетске 
ефикасности: „Пројекат реконструкције, рационализације и 
одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде 
енергије са ЛЕД технологијом на територији града Вршца“. 
Пројекат је реализован кроз Јавно-приватно Партнерство као 

модел решавања проблема реконструкције јавне расвете. Систем 
јавне расвете, који је био технолошки застарео и стварао велике 
утрошке електричне енергије, као и високе трошкове одржавања, 
замењен је савременим системом ЛЕД расвете. 

Укупно је замењено 5.609 светиљки у систему јавне расвете, 
успостављен систем управљања заснован на новим ИТ 

технологијама и реконструисани сегменти дистрибутивне мреже. 
Потрошња електричне енергије за јавну расвету је са 377.600 

kWh месечно, смањена на 134.473 kWh, номинално са 4.765.307,00 
динара на 1.385.249,23 динара у првoм месецу примене система. 
У дужем року овим пројектом оствариће се уштеда у потрошњи 
електричне енергије и трошковима одржавања овог система од 
70 %, а добијен је и еколошки прихватљив систем, повољан по 
животну средину са мањом емисијом топлоте и CO2.

- Поред овог, најзначајнијег пројекта у области енергетске 
ефикасности, Град Вршац настоји да и кроз друге пројекте 
утиче на повећање енергетске ефикасности и очувања животне 
средине. Конкурисали смо за пројекте из области зградарства где 
се настојало да се на уштеде утиче кроз замену прозора, изолацију 
фасада, замену застарелих система грејања, котларница и слично 
(Пољопривредна школа, ОШ Паја Јовановић, Градска болница, 
Вртић Колибри, управна зграда 2. Октобра и др.)  Уколико сви 
ови пројекти буду прихваћени очекују се значајни резултати у 
подизању енергетске ефикасности јавних објеката. Град Вршац  
ће и у будуће пратити развој у области енергетске ефикасности 
и примењивати актуелне политике Републике и Покрајине. Кроз 
своја стратешка документа, програме  и пројекте, настојаће 
да искористи и привуче што више средстава за спровођење 
мера  енергетске ефикасности, како из домаћих, тако и страних 
фондова, изјавио је Слободан Јованов, члан Градског већа за 
пољопривреду и заштиту животне средине.

ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈА У ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
- Укупно је замењено 5.609 светиљки у систему јавне расвете -  Успостављен је систем управљања заснован на новим ИТ технологијама и реконструисани сегменти 
дистрибутивне мреже -  Потрошња електричне енергије за јавну расвету је са 377.600 kWh месечно, смањена на 134.473 kWh, номинално са 4.765.307,00 динара на 

1.385.249,23 динара у првoм месецу примене система - 

У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ

Претходних дана су након 
зимског периода временски 
услови омогућили извођење 
радова на терену па је Град Вршац 
започео уређење путног појаса 
у циљу одвођења атмосферских 
вода са коловоза и очувању 
минималне ширине слободног 
профила пута. Град Вршац 
организовао је радове на уређењу 
денивелисаних (нагојених) 
банкина, чишћењу објеката за 

одводњавање - путне риголе и 
сечење шибља уз коловоз. Радови 
се тренутно изводе на општинском 
путу број 109 (Избиште-Потпорањ) 
у дужини од 9,5 км. Након тога ће 
бити изведени на општинском 
пут број 113 према Малом Жаму 
у дужини од 2,6 км, као и на 
општинском путу број 101 Вршац-
Марковац у дужини од око 14 км.

“Радови се изводе у склопу 
редовног одржавања саобраћајне 

инфраструктуре у оквиру Уговора 
о јавно-приватном партнерству 
који Град Вршац има закључен на 
период од десет година. Апелујемо 
на возаче да на наведеним 
локацијама посебно повећају 
пажњу и поштују прописе и 
саобраћајну сигнализацију у зони 
извођења радова” – рекао је Дејан 
Чебзан, члан Градског већа за 
инфраструктуру.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСЕВА
РАДОВИ ПО УГОВОРУ О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ

Под организацијом савета Месне 
заједнице Марковац, у сарадњи са Градом 
Вршцем и Шумском уравом Вршац, 
дивља депонија у овом насељеном месту 
претворена је у парк. Запуштена парцела на 
крају села Марковац била је легло инсеката, 
змија и пацова као резултат понашања 
неодговорних појединаца и представљала је 
својеврсно ругло.  Парцела је сада  потпуно 
санирана и овај простор је претворен  у 
зелену површину, уз помоћ механизације 
Шумске управе Вршац којом је урађена 
култивација земљишта, а ангажовањем 
самих мештана Марковца посађено је преко 
100 садница тополе.  Поред тога, урађено 
је и крчење самониклог шибља и другог 
растиња у непосредној близини санираног 
терена.

“На овом месту у будућности планирамо 

да поставими и клупе као и друге садржаје 
за забаву и одмор свих генерација у 
нашем селу. Желимо овим примером да 
подстакнемо друга насељена места да 
поведу више рачуна о својој животној 
средини.  Захваљујем се мештанима на 
несебичној подршци и учешћу у овој акцији. 
Већ у току ове године још интензивније 
ћемо радити на озелењавању и уређењу 
насељених места града Вршца, а Град ће 
наставити са уклањањем и санацијом 
дивљих депонија по насељеним местима. 
На Месној заједници и свим мештанима 
Марковца је сада  да овај простор очувају, а 
један од начина су свакако акције овакве и 
сличне врсте,  чувајмо наш град и простор 
који нас окружује” – изјавио је приликом 
обиласка терена, члан Градског већа за 
рурални развој Славиша Максимовић.

ОД ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ НАСТАО ПАРК
ЖИТЕЉИ МАРКОВЦА УЛЕШАЛИ СВОЈЕ СЕЛО

Мобилни тим за инклузију 
Рома Града Вршца почео је са 
организацијом пунктова у ромским 
насељима са промотивним 
материјалом о значају имунизације 
као и превентивним мерама у 
заштити од вируса ковид-19. То је 
једна од предузетих мера из ресора 
социјалне политике и Мобилног 
тима за инклузију Рома Града Вршца 
у циљу унапређења и социјалне и 
здравствене заштите осетљивих 
друштвених група, које се редовно 
спроводе, са посебним акцентом 
на информисању ове популације 

о значају имунизације, подршци 
и помоћи при пријављивању за 
вакцинацију  за оне којима је та 
врста помоћи потребна.

- Град Вршац препознао је 
потребу и помоћу Мобилног 
тима за инклузију Рома почео са 
организацијом пунктова ради 
помоћи Ромкињама и Ромима 
приликом пријаве за имунизацију. 
Ми их свакодневно на терену 
информишемо о самом процесу 
имунизације, саме пријаве и веома 
смо задовољни одзивом што 
указује да су све наше кампање 

везане за здравље ромске 
популације, које смо вршили 
међу ромском популацијом од 
формирања Мобилног тима, 
дале резултате и развиле свест о 
потреби вакцинације. Ми ћемо 
и у наредном периоду докле 
год то буде било потребно бити 
присутни на терену, едуковати 
Роме, помагати им у пријавама 
за вакцинацију и припремати и 
делити промотивни материјал о 
здрављу, изјавила је Алиса Шајн, 
координатор за ромска питања 
Града Вршца. 

ПУНКТОВИ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ
У РОМСКИМ НАСЕЉИМА ОРГАНИЗОВАНИ
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Музичка школа „Јосиф Маринковић“ 
обележава 23 године успешног рада, негује и 
образује овдашње младе таленте, настављајући 
двовековну традицију неговања музичког 
образовања у Вршцу. Неки од ученика 
наставили су школовање на Академији, постали 
професионални музичари, а неколико њих сада 
су професори у школи где су научили музичку 
азбуку као основци.

- За протекле 23 године, 60 ученика наставило 
је школовање у земљи и иностранству, каже 
Татјана Мрђа, директор Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“.  -Можемо се похвалити и да је 
Факултет музичке уметности у Београду до сада 
имао два студента генерације који су потекли из 
наше школе. Данас, на опште задовољство, све 
већи број бивших ђака постају колеге и чланови 
колектива Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 
Неопходно је напоменути да је једно од 
главних обележја школе тежња ка високо 
професионалном индидуалном и групном раду. 
Велики проценат запослених чине активни 
извођачи, који својим ауторитетом утичу на 
подизање квалитета рада и самог угледа школе.

О високом квалитету рада и великом угледу 
школе говоре и бројне награде које су освајали 
њени ученици.

- Свака школска година завршава се 
великим бројем награда ученика и наставника 
са Републичких и Међународних такмичења, 
Покрајинских награда за таленте, првих награда 
са укупних екипних Фестивала и такмичења, 
Велике златне медаље за допринос квалитета 
унапређењу наставе, као и међу њима градске 
Повеље Светог Теодора Вршачког, подсећа 
директорка Мрђа. - Ученици Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ музицирају широм 
земље и региона на многим концертним 
сценама и у реномираним салама: Коларчеве 
задужбине и галерији Коларца, Српској 
Академији Наука, Сава Центру, Штарк Арени, 
Народној библиотеци Србије, свечаним салама 
музичких школа „Станковић“, „Мокрањац“, „Јосип 
Славенски“, у уметничком павиљону „Цвијета 
Зузорић“ и Етнографском музеју у Београду, 
Синагоги, Галерији Матице српске и гимназији 
„Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, музичкој 
школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину, 
традиционалном фестивалу Обзорја на Тиси,  
Музичкој школи „Коста Манојловић“у Земуну, 
у концертним дворанама Румуније, музичких 
школа „Јон Виду“ из Темишвара, у Решици, 
позоришту и музичкој школи у Лугожу. Школске 
2018/2019. године школа је на Републичком 
такмичењу у укупном пласману свих школа 
(72 школе) остварила 91,95 поен, а у посебном 
пласману из инструмента клавир, освојила је 1. 
место, са остварених 93,67 поена. Високе награде 
освојили смо и на следећим такмичењима: 
међународно такмичење соло-певача „Лазар 
Јовановић“ у Београду, такмичење соло-певача 
и камерне музике „Мита Топаловић“ у Панчеву, 
10. војвођански фестивал харфе у Зрењанину, 
19. такмичење младих пијаниста у Зрењанину, 

20. фестивал уметничке тамбуре у Новом Саду, 
15. међународно такмичење „Саксофонијада“ 
у Смедереву, 19. отворено такмичење „Душан 
Протић“ у Београду, 13. Војводина Гитар Фест 
у Новом Саду, међурегионално такмичење 
пијаниста „Алма Корнеа“, у Темишвару, Румунија, 
међународно такмичење пијаниста „Клара Пеја“ 
у Лугожу, Румунија, 3. међународно такмичење 
џез музике, Бачка Топола, хорски фестивал 

„ФЕДЕХО“, Београд, на којем су учествовали 
хорови основне и средње музичке школе и 
освојили више првих награда из различитих 
категорија. 

Вршачка школа за музичке таленте отворена 
је 1998, као Основна музичка школа „Јосиф 
Маринковић“, са директорком Олгом Шинковић, 
музичким педагогом, чији су ентузијазам, труд 
и прегалаштво убрзо дали резултате. Постала 
је успешна најмлађа музичка школа у земљи. 
Заслугом бројних престижних признања, 

екипним првим местом на Фестивалу музичких 
и балетских школа и континуитетом у неговању 
вискоких стандарда у хорском певању и групном 
музицирању, стекли су  се услови за проширење 
и регистровање средње музичке школе. Тако је 
дотадашња Основна музичка школа, променила 
назив у Музичка школа „Јосиф Маринковић“, 
2008.

- Данас, у основној и средњој музичкој 
школи настава се одвија на 15 инструмената, 
објашњава директорка Мрђа. - Од 2008, средње 
стручно образовање верификовано је за Одсек 
музичког сарадника, Одсек за етномузикологију 
и Одсек за извођача класичне музике. Тренутно, 
образовање се стиче на смеру за музичког 
извођача класичне музике, а од 2012. године и на 
Одсеку за џез музику када је исте године Факултет 
музичке уметности у Београду отварио Катедру 
за џез и популарну музику. Од 2013. ученици и 
професори имају континуирано учешће и на 
значајном вршачком Интернационалном џез и 
блуз фестивалу „Џезтроник“. Захваљујући овом 
Фестивалу стекли су посебан идентитет и већ 
дужи низ година учествују у оквиру „Панчевачког 
џез фестивала“ и традиционалног Џез  фестивалу 
у Ваљеву.

Према речима Мрђе, акценат у раду Школе је 
на неговању камерне музике, хорског певања и 
свирања у оркестру. Школа има добру сарадњу 
са колегама из других образовних установа као 
што су Факултет музичке уметности у Београду, 
Академија уметности из Новог Сада, са Катедром 
за Џез и популарну музику ФМУ из Београда и 
џез академијом из Беча. 

- Музичка школа је потписала више важних 
протокола за високо значајним институцијама: 
Народна библиотека Србије, Академија 
уметности Нови Сад, музичка школа из Љубљане, 
Министарство за образовање Руске Федерације, 
наглашава директорка Мрђа. – Учествовање 
Музичке школе постало је незаменљиви 
део у обележавању сваког догађаја у граду. 
Ученици су, са својим наставницима, потпуно 
уткани у дневни живот и градска дешавања, 
од културних догађаја до хуманитарних 

активности. Извођачка делатност ученика и 
наставника школе је на веома високом степену 
извођаштва и  ангажовања. Школа је остварила 
и негује значајну сарадњу са свим културним 
и образовним иституцијама и  привредним 
субјектима, па самим тим  има велику подршку 
локалне самоуправе. У протеклој школској 
години, Школа је до марта 2020, организовала 

33 концерта и учествовала на 20 манифестација 
и свечаних отварања. Ученици су започели 
и своја учешћа на такмичењима, па је на 15. 
Међународном Сајму образовања „Путокази“ 
Музичка школа освојила Велику златну медаљу 
за допринос квалитета унапређења наставе. 
Висока награда за заједнички рад ученика и 
наставног кадра показала је смерницу за још 
веће захтеве и изазове који је нагло прекинут 
планетарном катастрофом изазваном вирусом 
ковид-19. 

Директорка Мрђа истиче  да упркос 
пандемији, у Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“ влада веома радна атмосфера и 
додаје:

- Упркос пандемији, Музичка школа је, у 
нову школску годину, ушла веома активно. Из 
дугогодишње и успешне сарадње са Градским 
музејом Вршац, у Великој сали „Конкордија“, 
ове јесени Музичка школа је учествовала на 
два међународна догађаја - свечаном отварању 
Међународног бијенала графике и на отварању 
ЕУ пројекта Дунавски Археолошки е Пејзажи. Уз 
подршку родитеља, организована су снимања 
ученика у кућним условима и намењена за 
потребе Дана школе. Цео концерт премијерно 
је емитован на свим друштвеним мрежама, 
13.05.2020. За потребе промоције, наставници 
су појединачно снимили своје оригиналне 
мини видео презентације које се, такође, 
налазе на свим друштвеним мрежама. Ученици 
се припремају за Републичко такмичење, а 
сама школа је у припремама за предстојећег 
домаћина Републичког Фестивала музичких 
и балетских школа Србије које ће се десити у 
Вршцу од 10. до 15. маја 2021. године. 

Ј.Е.

ДВАДЕСЕТ ТРИ ГОДИНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ 

ЧУВАРИ МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА
РЕПОРТАЖА

Прва музичка школа у Вршцу, како 
бележи Феликс Милекер, отворена је 
1855. године. Данашња Музичка школа 
„Јосиф Маринковић“ свој почетак 
записује отварањем 1. септембра 1938. 
године. Oснивач и први директор био 
је композитор и педагог Милан Влајин. 
Школа је у пар наврата затварана, а 
до 1955. године је радила под именом 
Градска музичка школа. Скоро пола 
века музичка уметност се учила у 
кућама, на приватним часовима и 
полагала ванредно, у већим местима 
која су имала музичку школу. И све тако 
до 1997. године, када се прво оформило 
издвојено одељење зрењанинске 
Музичке школе. 
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У Саборном храму Светога Оца Николаја на 
Ивандан 1991. године, за Епископа банатског 
хиротонисан је Архимандрит др Атанасије Јефтић. 
Владика Атанасије је у Вршац стигао када су се 
отворили нови бездани несрећа спрпског народа у 
СФРЈ. Тог лета страдалног многе српске избегличке 
колоне из Хрватске упутиле су се у Србију. У Банатску 
епархију притекао је велики број напаћених мајки 
са децом. Владика Атанасије им је дао уточиште 
у Владичанском двору. Био је то гест којим се 
тадашње политичко руководство Србије могло 
поучити, како се штити, помаже и негује народ. 
Владика Атанасије је посебну бригу посветио деци 
из ратом захваћених крајева која су била смештена у 
банатском одмаралишту на Чардаку у Делиблатској 
пешчари. Многе лепе анегдоте везују се за посете 

Преосвећеног владике. Како би разгалио тужне 
дечије душице са њима је често заиграо и фудбалску 
утакмицу. Његова брига за опстанак српског 
народа и очување духовног наслеђа превазилазиле 
су границе питомог Баната, те је без обзира на 
опасности, из српских земаља огњем сажеженим, 
јарко сведочио о страдању свога народа и светиња. 
Због крајње безобзирности тадашњег режима према 
народу, често се јавно оглашавао против нељудских 
принципа владавине, скривене иза интереса нације. 
Владика Атанасије био је монах, учењак и витез, 
још више од тога што се не може исказати речима 
за некога ко је био жива икона праведности целога 
православнога света.

Зоран М. Туркан

СЕЋАЊЕ НА ЕПИСКОПА др 
АТАНАСИЈА ЈЕФТИЋА (1938 - 2021)

Дечаци и девојчице широм 
света одушевљени су херојем 
Догменом! А сада, коначно, пред вама 
је наставак несвакидашње, узбудљиве 
авантуре – Догмен: Пуштен с ланца! 
Овај графички роман је један од 
најчитанијих и највољенијих дечјих 
наслова, бестселер који се на листи 
најпродаванијих дечјих серијала 
Њујорк тајмса налази међу прва три 
топ-наслова више од 150 недеља.

Акција, напетост и много смеха 
су загарантовани! Стрип Догмен: 
Пуштен с ланца је написан за дечаке и 
девојчице од 9 до 12 година, а жаргон 
и хумор су потпуно прилагођени 
њиховом узрасту.

Први роман одушевио је наше 
малишане, који су с нестрпљењем 
чекали нове авантуре омиљеног 

хероја, полицајца Догмена. У нвој 
књизи открићемо шта је шеф добио 
за рођендан, како је Перајко постао 
већи злоћа чак и од мачка Питија и 
зашто Догмен не воли да се купа.

 Да ли ће Догмен успети да спасе 
свет, открићете у наставку хит романа 
за децу, који је преведен на више 
од 25 језика и прилагођен жељама 
данашњих младих читалаца. Осим што 
подстичу креативност, оба наставка 
приче о неустрашивом полицајцу 
Догмену обрађују и универзалне 
теме као што су доброта, упорност, 
емпатија.

 Не пропустите прилику да 
свог малишана обрадујете овом 
јединственом књигом, уз коју су 
авантуре загарантоване. Графички 
роман Догмен: Пуштен с ланца 

можете поручити 
путем сајта www.vulkancic.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 
„Догмен: пуштен с ланца “.

У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Кобејн – легенда која живи“, 
освојиле су је наше читатељке 
Николина Кукуљ и Љубица Јокић. 
Честитамо!

ДОГМЕН: ПУШТЕН С ЛАНЦА  - ГРАФИЧКИ РОМАН ЗА ДЕЦУ
„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАСТАВАК БЕСТСЕЛЕРА ЊУЈОРК ТАЈМСА 

Према последњим проценама Светске здравствене 
организације и Међународне агенције за истраживање 
рака, оболевање од малигних болести у свету је порасло на 
19,3 милиона људи и регистровано је 9,9 милиона смртних 
случајева од свих локализација малигних тумора у 2020. 
години. Током живота, један од пет мушкараца и једна од 
шест жена ће оболети од рака, а један од осам мушкараца и 
једна од једанаест жена ће умрети од неког облика малигне 
болести.

Повећано оптерећење раком је последица неколико 
фактора, од којих су најзначајнији укупан пораст 
становништва и продужено очекивано трајање живота, али 
и промена учесталости одређених фактора ризика рака 
повезаних са социјалним и економским развојем. 

Оптерећење раком у Србији

У Србији је током 2018. године од свих малигних тумора 
оболела 41.661 особа (22.066 мушкараца и 19.595 жена). 
Исте године од рака је умрло 21.607 особа оба пола, 
12.174 мушкарца и 9433 жене. Водећи узроци оболевања 
и умирања од рака у нашој земљи готово су идентични 
водећим узроцима оболевања и смртности од малигних 
тумора у већини земаља у развоју. Мушкарци у нашој 
средини највише су оболевали од рака плућа, колона и 
ректума и простате.

Kод жена малигни процес је најчешће био локализован 
на дојци, плућима, колону и ректуму и грлићу материце.

Јужнобанатски округ

На основу података Регистра за рак Завода за јавно 
здравље Панчево и званичних података Републичког завода 
за статистику, у Јужнобанатском округу, годишње у просеку 
око 1370 особа оболи и 940 умире од малигних болести. 
Подаци показују да од малигних болести у Јужнобанатском 
округу чешће оболевају и умиру мушкарци него жене. 
Мушкарци у нашој средини највише оболевају и умиру 
од рака плућа, дебелог црева и простате, док се код жена 
малигни тумори најчешће локализују на дојци, дебелом 
цреву и плућима.

Превенција

Превенција малигних болести има огроман 
јавноздравствени потенцијал и представља најефикаснији 
приступ у контроли малигних болести, јер је на приближно 
две трећине фактора ризика који су одговорни за 
настанак рака могуће утицати, мењати их или их потпуно 
елиминисати.

Чак 40% малигних болести може бити избегнуто 
једноставним мерама:

•    престанком пушења,
•    одржавањем просечне телесне тежине конзумирањем 

здраве хране,
•    избалансираном физичком активношћу
•    ограниченим конзумирањем алкохола,
•    избегавањем сувишног излагања сунцу,
•    заштитом од инфекција које се могу развити у рак.
Око 30% свих смртних исхода од малигних болести 

настају као последица пушења дувана, прекомерне 
телесне тежине, неправилне исхране, недовољне физичке 
активности и конзумације алкохола, а на више од 80% свих 
малигних болести може се утицати модификовањем и 
елиминацијом ових фактора ризика.

Рак је излечив уколико се открије на време!

АКЦЕНАТ НА ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ
ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА
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Како сте се и када 
определили да Вам музика 
буде професија?

- Од малих ногу сам волела да 
играм. Мама и тата су ме водили 
на фолклор, на све што је Вршац 
тада пружао. И родитељи су 
ми били талентовани. Мајка је 
лепо певала у аматерској групи 
певача, а тата је свирао дувачке 
инструменте аматерски. Одрасла 
сам у музичкој породици. У 
једном тренутку, професорка 
Маријана Париповић упитала 
ме је да ли бих волела да 
свирам флауту. Имала је средњу 
музичку школу флауте. Све се 
то догодило тако брзо и баш 
ме је привукло. Предложила је 
мојим родитељима да полажем 
испите и да добијем диплому 
музичке школе у Панчеву. У 
Вршцу тада није било музичке 
школе. Давала сам две године 
музичке школе за једну да би, 
у једном тренутку када сам већ 
завршавала 7. разред основне, 
проф. Париповић предложила 
да позовемо неког да нам 
помогне, јер су то већ били 
виши разреди. Послала ме је код 
проф. Олге Шинковић, касније 
моје директорке. Сматрала је да 
могу да се бавим музиком, али 
смо одлучили да консултујемо 
још неког стручњака. Одвела 
ме је код свог колеге Љубомира 
Димитријевића, познатог 
професора флауте у Музичкој 
школи „Јосип Словенски“, у 
Београду. Рекао је: “Може. Она све 
навежба што јој ја кажем. Дођите 
на пријемни испит.“ Тако смо ја 
и Татјана Мрђа (моја садашња 
директорка) заједно постале 
ученице београдске Музичке 
школе „Јосип Славенски“ и тако 
изабрале своје професије.

Како сте ускладили нормално 

школовање и музичку школу?
- Основна школа ми је била 

обавезна, а музичка је ишла 
паралелно. После основне, ишла 
сам у средњу музичку школу 
„Јосип Славенски“ у Београду 

која, у свом програму, има и 
општеобразовну наставу. Имали 
смо целодневну наставу. Након 
средње школе, полагала сам 
пријемни и уписала Факултет 
музичке уметности у Београду. 
Завршила сам у року. 

Музика је саставни део 
Вашег живота. Да ли сте били 
још негде ангажовани?

- Волела сам и наставила 
да играм и да свирам у КУД-у. 
У то време, у београдском 
професионалном Ансамблу 
„Коло“, отворило се слободно 
радно место у оркестру за 
инструменталисту флауте. 
Радила сам у „Колу“ од 1994. 
до 1998. Онда је 1997. године, 
иницијативом Олге Петров, моје 

мајке, и уз велику подршку др 
Драгице Станојловић и тада 
Општине Вршац, отворено 
издвојено одељење Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“ из 
Зрењанина. Добили смо простор 
у коме се школа и сада налази 
(Трг Победе 4), да бисмо већ 
следеће године (1998.) били 
регистровани као Музичка 
школа „Јосиф Маринковић“ 
Вршац. Директорка је била 
Олга Шинковић, проф. музике. 
Од тада, ево, 23 године заједно 
радимо, негујемо и образујемо 
вршачке таленте.  

Запослена сам као професор 
флауте, у  овој школи, која је 
данас и основна и средња 

музичка школа, а имамо и џез 
одсек. Пратимо развој наших 
ђака од почетка школовања 
и настављамо да им будемо 
ментори у средњој музичкој, 
тако да сада, после толико 
година рада, имамо колеге - 
наше прве ђаке. 

Као професор флауте, могу 
да предајем и друге предмете: 
читање с листа где се вежба 
брзо читање литературе, добро 
познавање и обрада музичких 
знакова, затим камерна музика, 
групно музицирање спада у 
то као индивидуална настава. 
Дувачки одсек нам је много 
богатији него на почетку. Од 
дувача имамо флуату, кларинет, 

саксофон и трубу. Флауте су увек 
биле активне, јединствене. 

Волим свој посао, рад 
са ђацима који су вредни, 
талентовани, брзо напредују 
што доказују и бројне награде 
на разним такмичењима. 
Као резултат свих њихових 
признања, награђена сам и 
ја за изузетно остварење у 
педагошком раду од стране 
Покрајинског секретаријата 

Војводине.
Какав је флаута инструмент?
- Волим, ценим и поштујем све 

друге инструменте, сви су лепи, 
али флаута је посебна! Флаута 
је инструмент широког спектра, 
слаже са свим инструментима, 
свим ансамблима, а лепо иде и 
соло. Њен тон је толико сличан 
људском гласу, прија људском 
уху, романтичан је, флаута има 
лирски, диван тон. Нема особе 
којој би могао да смета. 

- Флаута спада међу 
најстарије инструменте који су 
се уопште појавили у људској 
цивилизацији. Наравно да није 
изгледала као сада. Флаутина 
бака и прабака су и окарина, и 
фрула, и блок флаута. Попречну 
флауту, која је била врло 
популарна у бароку, усавршио 
је Теобалд Бем, познати 
композитор, тако да она изгледа 
као сада. То је европска флаута, 
највише заступљена у земљама 
Западне Европе. Највредније и 
најскупље флауте праве се од 
сребра, злата, ручне су израде, 
што им даје на квалитету, боји 
тона. Али, исто тако се производе 
врло практични, добри школски 
инструменти на којима деца 

НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ, ПРОФЕСОРКА ФЛАУТЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“:

СВИ ИНСТРУМЕНТИ СУ ЛЕПИ, АЛИ 
ФЛАУТА ЈЕ ПОСЕБНА!Наташа Милосављевић рођена је у музичкој 

породици. Мајка Олга Петров волела је фолклор, 
певала је у групи певача. Отац Стојан, цариник, 
аматерски је свирао кларинет и фрулу. Заједно 
су били у КУД „Жарко Зрењанин“ (сада ГКУД „Лаза 
Нанчић“) где је Наташа одрастала. Сигурно да је 
све то допринело да се искра љубави према музици 
распламса и да се Наташа одлучи да јој музика 
постане професија. Данас је професор флауте и шеф 
одсека дувача у овдашњој Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“. О квалитету Наташиног стручног 
рада најбоље говоре бројна признања њена и њених 
ђака.
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могу, са лакоћом, да савладају 
свирање. Они нису скупи, до 200 
евра. Флауте су доступне, могу 
сада да се купе и у нашој земљи. 

Да ли су вршачка деца 
заинтересована за флауту? 
Који је најбољи период за 
почетак учења?

- Школовање за флауту је 
шестогодишње. Почиње се у 
основној школи, са 8-9 година 
старости детета, да би се основна 
музичка школа завршила 
са нормалним основним 
образовањем и да би ученици 
могли да се определе да наставе 
школовање у средњој музичкој 
школи. Од првог дана када смо 
отворили Музичку школу, одмах 
смо имали велико интересовање 
за флауту. Изгледа да наш Вршац, 
заиста, има културу и живљења, 
и музицирања, и слушања, и 
мислим да нам је свима школа 
недостајала. Како се школа 
шири, константно имамо исти 
број ђака и немамо проблема 
да их упишемо. Почетак је био 
са 15-16 ученика у целој Школи, 
а сада их има око 500. Сви ђаци 
од 4. године основне музичке 
школе почињу да похађају хор, 
а у средњој су им обавезни 
предмети и хор, и камерна 
музика... све што шири њихово 
знање.

Наш град нас воли, изузетно 
топло нас примају све школе, 
а наши ђаци наступају на свим 
догађајима у граду. Имамо и 
соло концерте, Градски музеј 
нам је уступио салу у Конкордији 
где смо сместили наш концертни 
клавир. Тај простор користимо 
за наше наступе, концерте. 

Флаутисти су нам добра и вредна 
деца, много наступају. Иначе, 
моја класа тренутно броји 10 
ученика: 8 у основној и 2 у 

средњој школи. Тиме је мој фонд 
попуњен. Предајем и предмет 
камерна музика где имам 2 
ансамбла по 3 флауте. 

И своје слободно време 

посвећујете музици. Где? 
- Да. Активна сам у КУД 

„Грозд“. То ми је хоби. Најлепша 
могућа комбинација је када 
вам ученици стасају и могу да 
вам буду колеге у оркестру и 
онда они дођу да се дружимо, 
да свирамо. Руководилац сам 
оркестра у КУД „Грозд“. Тамо се 
сакупимо, моје колеге музичари, 
и самоуки и школовани, и моји 
из Музичке школе и свирамо 
народну изворну музику и као 
соло тачке, али и као пратња 
фолклорном ансамблу „Грозда“, 
чији је руководилац и кореограф 
Јелена Штетић. У „Грозду“ сам 
23 године, у Школи 24. Иначе, 
детињство сам провела у КУД 
„Жарко Зрењанин“ сада је то 
ГКУД „Лаза Нанчић“. Тамо су моји 
мама и тата били чланови.

Реците нам нешто о себи. 
Како памтите детињство?

- Рођена сам 29. 12. 1971. Отац 
ми се звао Стојан, нажалост није 
више са нама. Био је цариник 
по професији. Тата је аматерски 
свирао кларинет и фрулу. Имали 
смо пар заједичких наступа. 
Мајка ми је Олга Петров, једна 
уметничка душа која је себе 
пронашла после низа година 
проведених у шпедицији, као 
административни радник. 
Себе је пронашла у Културном 
центру, касније као иницијатор 
и дугогодишња директорка 
Међународног фестивала 
фолклора „Вршачки венац“. 
Мама је својевремено певала  у 
групи певача.

- Музика је мојим родитељима 
била хоби. Заједно смо путовали 
са КУД „Жарко Зрењанин“, 
дружили се. Можда су зато 
моји родитељи потпуно имали 
разумевања да ја одаберем 
овакву професију, а да не знају 
о њој ништа, јер Вршац тада није 
имао музичку школу?! Било је 
довољно да кажем да ја то желим 
и они су ми пружили потпуну 
подршку у тим мојим жељама и 

плановима, ма како да се све то 
заврши. Заиста су ми дали крила 
и ја сам се из Београда вратила 
са дипломом Музичке академије, 
а тада нас је у граду таквих било 
троје - четворо. Наши су почеци 
били тако стидљиви, да би данас 
били врло видљиви. Зар није 
дивно када у граду сретнете 
децу која носе коферче са 
инструментом?! 

Када сте Ви основали 
породицу?

- Свог супруга Љубишу 
Милосављевића познавала сам 
дуго, забављали смо се још из 
студентских дана, а венчали смо 
се 1998. Љубиша је дипломирани 
економиста по професији и 
руководилац фирме у Вршцу. 
Старијег сина Војина добили 
смо пре 18 година. Војин ће 
ове године у августу да постане 
пунолетан. Љубиша и ја имамо 
и другог сина, млађег Вукана, 

који је сад први разред основне 
школе. Њему ћемо инструмент 
тек да одаберемо.

- Војин је, као мали, стално 
био уз маму, слушао моје савете. 
Од малих ногу је почео да путује 
са мном, са 4 године ишао  је на 
турнеју са КУД-ом. Са 6 година 
почео је игра фолклор у „Грозду“, 
сада је у првом ансамблу. 
Завршио је основну музичку 
школу на одсеку за класичну 
гитару и уписао џез одсек бас 
гитара. Тако да Војин ове године 
завршава средњу музичку школу 

и паралелно 3. разред вршачке 
Гимназије. Мислим да неће 
кренути мојим путем. Лепо је да 
искористи све што му овај град 
пружа, да развије своје таленте, 
што ће му сигурно значити у 
животу. Верујем да ће за своју 
професију изабрати нешто друго. 

Шта је за Вас музика?
- Сви људи када желе да 

се одморе од посла, да лепо 
проведу слободно време, 
слушају музику, излазе где има 
музике, слушају је у колима док 
возе, на мобилном телефону у 
тренуцима опуштања... Мени је 
на послу цео дан само музика. 
Значи, мој посао не изазива 
никакве стресне ситуације, 
уживање је радити такав посао. 
Мислим да не постоји лепше  
занимање. Да човек ради оно 
што воли. Између свирања на 
сцени, адреналина који једном 
музичару доноси јавни наступ, и 

рада са ученицима, нема разлике. 
Јер, исто може да се доживи и 
у учионици. Лепо је када се са 
ђацима изборите за свако зрно 
знања, када на сваки следећи 
час долазе са извежбаним 
задатком и видите како су све 
бољи и бољи. Неописив је осећај 
када, после пар година, на сцени 
угледате једног младог свирача 
који, заиста, плени. А, када освоје 
награду, заједно поделимо срећу 
њиховог успеха. То је лепота мог 
посла!

Јованка Ерски
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Рибе кловнови, хирурзи, пилоти 
* Рибе често имају врло необична 
имена. Обарач је риба која може да се 
укочи у било ком положају и да тако 
мирује попут неживог предмета све до 
момента када се нагло тргне и покрене. 
Рибе кловнови живе међу анемонама 
које их штите од грабљивица. Своја јаја 

полажу и пливају међу анемониним 
жарним пипцима, неосетљиве на 
смртоносни отров који они садрже. 
Морски паук настањује плитке 
приобалне воде, често допола закопан 
у песак из којег вире бодље у чијем 
су корену жлезде које луче отровну 
материју. Изазива болне ране кад, на 
пример, човек згази босом ногом на 
њих. Риба пилот је карактеристична 
због своје навике да прати ајкуле, 
корњаче, па и бродове. Рибе хирурзи 
имају оштре и равне бодље са обе 
стране корена репа којима могу да 
нанесу посекотине које подсећају на 
резове скалпелом. Нептунов мозак је 
колонија корала у виду огромне лопте 
причвршћене за дно, а чија површина 
подсећа на човеков мозак.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАКВА СВЕ ИМЕНА 

ИМАЈУ НЕКЕ МОРСКЕ 
ЖИВОТИЊЕ

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Нова видео игра најављена за 2022. 
годину, базирана на романима о Харију 
Потеру британске књижевнице Џоане 
К. Ролинг, по свему судећи дозвољаваће 
играчима да се изјасне као трансродни 
ликови. 

Игрица названа „Наслеђе Хогвартса” 
која је најављена за 2022. годину, одвија се у 
19. веку и дозвољаваће да играчи креирају 
ликове са мушким или женским гласовима 
по својој жељи, без обзира на род ликова у 
игри и тражиће од играча да се изјасни да 
ли је „вештица” или „вештац”, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

НОВИНЕ У ВИДЕО ИГРИЦАМА 

ИГРАЧИ ЋЕ 
МОЋИ ДА СЕ 
ИЗЈАСНЕ КАО 
ТРАНСРОДНИ 

Накнада за роминг у региону Западног 
Балкана биће укинута од 1. јула ове 
године, а министарка трговине, туризма и 
телекомуникација Татјана Матић каже да је 
наредни корак смањење трошкова роминга 
између Западног Балкана и ЕУ. 

Најавила је да ће план за смањење 
трошкова роминга између региона и ЕУ 
бити припремљен до краја 2021. 

Матић је за Танјуг рекла да ће у 
међувремену од 1. јула 2021. године, цена 
за позиве, СМС поруке и пренос података 
у ромингу у региону Западног Балкана 
одговарати цени коју грађани плаћају 
унутар своје матичне мреже. 

„Корисници ће плаћати услуге роминга 
под истим условима који се примењују 
у домаћем саобраћају. У претходном 
периоду цене су снижаване на сваких шест 
месеци и последња просечна цена за минут 
разговора за одлазне позиве износила је 
око 11 динара, што је снижење за око 60 
одсто. 

За поруку грађани већ сада, каже, плаћају 
просечно дупло мање, с обзиром на то да 
је цена СМС поруке са око девет динара 
снижена на око четири динара. 

Како је навела министарка, пренос 
података по мегабајту је са око 30 динара, 
снижен на око четири динара, односно за 
око 90 одсто. 

Матић је рекла да је, у оквиру реализације 
циљева Дигиталне агенде за Западни Балкан, 
након укидања трошкова роминга на 
територији Западног Балкана предвиђено 
предузимање корака за смањење трошкова 
роминга између Западног Балкана и ЕУ. 

Извор: Политика

ОД 1. ЈУЛА УКИДА СЕ НАПЛАТА РОМИНГА 
НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 

Прототип будуће ракете Старшип успео 
је, после пробног лансирања, да се врати 
на Земљу, али је експлодирао неколико 
минута по слетању, јавља АФП. 

На преносу уживо пламен је био 
видљив у подножју ракете, а екипе су 
успеле да га угасе након слетања у Тексас. 
Међутим, неколико минута касније 
огромна експлозија разнела је летелицу у 
ваздух. 

Ракета Старшип компаније Спејекс 
милијардера Илона Маска планира се за 
будуће мисије на Марс. Прототип СН10 
(Серијски број 10), полетео је синоћ 
из места Бока Чика у Тексасу, на трећи 

суборбитални тест. 
Претходна два прототипа СН8 и СН9, на 

пробним летовима у децембру и фебруару, 
запалили су се пре повратка на Земљу. 
Спејсекс у различитим фазама монтаже у 
Тексасу тренутно има ракете до прототипа 
СН19. 

Јапански милијардер Јусаку Маезава 
понудио је јуче осам карата за туристичко 
путовање око Месеца у Старшипу, 
најављено за 2023. годину, преноси Бета. 

Извор: Политика

ПРОТОТИП РАКЕТЕ СТАРШИП ЕКСПЛОДИРАО ПО СЛЕТАЊУ 

НАСТАВЉАЈУ СЕ ПРОБНИ ЛЕТОВИ 
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Приче су неопходне и деци и 
родитељима. Деци – да би разумела 
свет око себе, родитељима – да 
не забораве оно што је вредно у 
животу. Најлепше „Народне приче 
и умотворине за децу“, од којих је 
свака прави драгуљ у круни нашег 
наслеђа, од 11. марта можете пронаћи 
у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари 
делфи.рс и на сајту laguna.rs.

Од давнина људи верују у снагу 
речи, у мудрост која је утиснута у 
њих и у мелодију коју носе. Некада 
су ови кратки облици били и чувари 
знања, и откривалице света око нас, 
и вежбе за оштрење ума, и забавно 
испуњавање доколице. Намењена 
онима који читају деци, али и деци која 
разумеју прочитано, ово је разиграна 
књига саткана од најфинијих нити из 
наше традиције: приче, пословице, 
разбрајалице, брзалице, загонетке, 
питалице, народна веровања, 
казивања у стиху.

„Свет је најбоља школа“, „Од знања 
не боли глава“, „По делу се човек 
познаје“, само су неке од пословица 
које се преносе вековима.

Књига „Народне приче и 
умотворине за децу“ штампана је 
ћириличним писмом у луксузном 
издању – у тврдом повезу, великом 
формату, са фантастичним 
илустрацијама.

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 (107)

ПАЈИН ТРИПТИХОН УТОПИЈА ПОСТКОРОНАРНОГ ВРЕМЕНА
Можемо закључити да у 

време настанка Пајиног и нашег 
Триптихона у Вршцу није било 
политичке и финансијске елите јер 
их напросто нема на слици. Град је 
у то време напросто функционисао 
непосредним радом и активностима 
обичног народа кога можемо звати 
исконском соли земље.

На Пајином Триптихону утопије 
замрзнуте у времену нема ни трага 
некаквој технологији. Архитектура 
указује на историјско време краја 
деветнаестог века, али технологије 
индустријализације нема ни у 
назнакама. 

Коју је идеју и поруку емитовао 
Паја Јовановић у то време 

општег примитивног либерарног 
капитализма а што је награђено на 
светској изложби? Да ли је Триптихон 
приказ извесности посткоронарног 
времена кад страхови утихну, кад 
прођу нагомилани економски 
проблеми и испод домашаја 
глобалних олуја у градовима по мери 
човека људи поново освоје исконске 
вредности и идентитет?

Корона је цело човечанство 
ставила у притвор, некакав биолошки 
апартхејд где су највише погођени 
обични мали људи јер су једни 
другима претња, чак опасност. И сви 
ми смањујемо свој свет и животни 
простор не би ли дочекали неко 
ново време које, кад смо га тако лако 

имали, нисмо умели да ценимо.
Док су мали људи и без наногица 

у самоизолацији, елите света уживају 
сву слободу да без панике и контроле 
раде своје послове.

Кад завеса падне какав ћемо 
свет угледати и какве ће истине 
испливати? Од свих сазнања моћи 
ће само више да нас боли глава, а 
ништа нећемо моћи да променимо у 
правном униполарном свету већем 
од највећих држава, где закони који 
штите затечена стања одређују људе 
чвршће и моћније од насиља.

Свет је униполаран, зависи с које 
стране тумачења закона и имовинског 
права се човек налази. Све остало 
је козметика која нам краде време, 

енергију и новац.
Чудесно је да је Вршац изнедрио 

интелекте који су комедијама, драмом, 
сликарским призорима, мењали и 
уздизали нацију и све појединце, 
песнике који су постављали питања  
која су и одговори и скупљали 
нектар креативног вина, јединог 
хемијског стимуланса који не ствара 
послушност ни агресивност.

Утопија је инфантилни сан умова 
уморних од борбе за праведно 
друштво. Никад није остварена свест 
да што си ближи богу искушења су 
већа, али утопију треба остварити са 
собом, породицом у свом граду, селу, 
као на Триптихону.

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

„ЛАГУНА“ И „КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НАРОДНЕ ПРИЧЕ И 
УМОТВОРИНЕ ЗА ДЕЦУ Нико боље од америчке ауторке 

Мелани Бенџамин не разуме снажне 
и комплексне жене, пише критика 
о јунакињама њених књига. Да је 
заиста тако, читаоци Лагуне сазнали 
су захваљујући књизи „Авијатичарева 
жена“, а то сада потврђује и роман 
„Господарица Рица“.

„Господарица Рица“ је узбудљив 
љубавни роман инспирисан истинитом 
причом о необичној Американки која 
је радила за француски покрет отпора 
током Другог светског рата док је 
гостила немачке војнике у хотелу Риц.

У Рицу ништа не може да крене по 
злу. Иза његових позлаћених зидова 
свака жена је лепотица, а сваки 
мушкарац заносан. Познати гости 
попут Хемингвеја, Фицџералда, Коко 
Шанел и војводе и војвоткиње од 
Виндзора, омиљени посетиоци овог 
малог раја, долазе не би ли уживали 
најбољи третман код Бланш Озело 
и њеног супруга Клода, директора 
хотела. Она је немарна али заносна 
Американка, а он озбиљан и педантан 
Француз. Заједно су господари Рица 
којима гламур и сјај служе да одврате 
мисли од свог проблематичног брака 
и тајни које крију од гостију и једно од 
другог.

Тако је све до јуна 1940. године 
када немачка војска умаршира у град, 
а команда Луфтвафеа одлучи да свој 
штаб постави у Рицу. У апартманима у 
којима су некад боравили принчеви 
и уметници сада бораве немачки 
официри и Херман Геринг. Живот се 

претвара у смртоносни кошмар. Да би 
преживели – и задали ударац својим 
нацистичким „гостима“ – Бланш и Клод 
морају исплести мрежу превара и 
нових тајни које ће заробити сваког до 

кога им је стало и кога воле. Али једна 
тајна остаће само њихова, тајна која ће 
им угрозити живот и постојање самог 
Рица.

„Господарицу Рица“ можете пронаћи 
у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари 
delfi.rs и на сајту laguna.rs.

ИСТИНИТА ЉУБАВНА ПРИЧА АМЕРИКАНКЕ У ФРАНЦУСКОМ ПОКРЕТУ ОТПОРА

ГОСПОДАРИЦА РИЦА
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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

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK     ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   ž.r. 200-
2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA
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Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
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У Привредној комори Војводине одржан 
је састанак председника Привредне коморе 
Војводине Бошка Вучуревића и председника 
Скупштине АП Војводине Иштвана Пастора. 

Председник Скупштине АП Војводине 
Иштван Пастор истакао је  том приликом  да је 
Привредна комора Војводине респектабилна 
институција која  врло успешно између осталог 
прати привредне токове и егзактно показује 
стање и пресек привредних кретања у АП 
Војводини. Данас је то питање посебно значајно 
јер смо  у протеклих годину дана  били под 
утицајем пандемије Ковида 19 која и даље 
траје. Пандемија је  утицала како на здравље 
становништва тако и на све токове пословања 
па и на привредна кретања. Привредна комора  
Војводине може својим резултатима  и анализама 
веома брзо да презентује доносиоцима одлука  
информације о привредним токовима који 
су за нама као и предвиђања. Привредни 
показатељи у протеклој години указују на пад 
БДП-а у Републици Србији  за 1,1%. Поредећи то 
са окружењем  је податак  који не забрињава јер  
много развијеније привреде бележе бар између 
5 и 10%. То је резултат и примењених мера које 
су донете  од стране Владе Републике Србије. 
Подаци привредних кретања у АП Војводини 

показују да је АП Војводина допринела значајно 
таквим резултатима – учинак индустрије је 
3% већи у односу на претходну годину, а то се 

посебно односи на прерађивачку индустрију. 
Примарна пољопривредна производња има 
веома добар учинак на укупан резултат. Добра је 
вест да у протеклих годину дана није дошло до 
пада запослености. Са напретком имунизације 
остају очекивања да ће се и привредне 
активности вратити у нормалне токове истако 

је Пастор истичући да је Привредна комора 
Војводине и у протеклих годину дана својим 
активностима била ту да одржи привредну 
активност и међународну сарадњу путем онлајн 
конференција.

Председник Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић изразио је задовољство 

сусретом са председником Скупштине АП 
Војводине Иштваном Пастором и указао да 
статистички преглед привредних кретања 
за 2020. годину - годину коју је обележила 
пандемија Ковида – 19 показују да је привреда 
у Републици Србији а самим тим и у АП 

Војводини постигла завидан резултат. Важно је 
апострофирати раст индустријске производње 
у АП Војводини у 2020. која бележи раст од 3% 
у односу на претходну годину. Трговина на мало 
бележи раст од 3,3% у односу на претходну 
годину. Наш спољнотрговински промет је око 
12 милијарди евра , а од тога је 6, 1 милијарда 

извоз. Таквим резултатима допринела је 
пољопривреда – а резултати показују да се 
бележи повећање пољопривредне производње 
4,4% у односу на претходну годину. Највећи 
извозни пољопривредни производ је кукуруз 
– 413 милиона евра је извоз што кукуруз 
сврстава у стратешки извозни производ. Треба 
апострофирати и извоз соје – извезено је око 90 
милона евра. Посебно би хтео да нагласим да је 
запосленост повећана 2,2%  што значи да су се 
радна места очувала. Уз мере Владе Републике 
Србије усмерене ка привреди показало се да је 
привреда изнела последице пандемије Ковида- 
19 истако је Вучуревић. 

Састанку са председником Скупштине АП 
Војводине Иштваном Пастором присуствовали 
су и секретар Удружења индустрије ПКВ  
Зоран Трповски, секретар Удружења услуга 
ПКВ  Бранислав Мамић и секретар Удружења 
пољопривреде  ПКВ Младен Петковић који 
су презентовали активности из ресорних 
области а усмерене као активности  за помоћ 
привредницима током пандемије. 

У Привредној комори Војводине одржан је састанак  председника Привредне коморе Војводине Бошка Вучуревића и 
председника Скупштине АП Војводине Иштвана Пастора

ВОЈВОДИНА ОСТВАРИЛА ПРИВРЕДНИ РАСТ У 2020. ГОДИНИ
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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.

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 Kараша идеално за пчеларе 
или викендаше. Тел. 063/8326918.

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

Мењам двособан стан у Нишу 
(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

Спратна кућа на продају у Вршцу, 
ул Милоша Црњанског 15. Повољно. 
Тел. 063/1214367

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под 
истим кровом. Укупна квадратура 

420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем пластеник средње 

величине. Тел. 064/4856810 и 
064/5315176

На продају саднице лешника, 
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631 
и 061/3004439

Продајем плац на Белуци, у 
Павлишу,површине 16,36А. Цена по 
договору. Тел. 066/8811062

Плац на продају близу центра 
града. Тел. 063/8310629

Продајем трособан стан 70 
м² са великим двориштем. Тел. 
061/6509999.

Продајем гарсоњеру у Београду, 
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315399.

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

Издајем кућу комплетно 
намештену са мус просторијама. Тел. 
063/8829782.

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз 
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/4930226.
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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, 
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 по 
могућству стари тип . 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

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 нову туш каду 80х80 цм 
некоришћена, трпезаријски  сто на 
расклапање, електрични шпорет нов 
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел. 
064/4695175 и 833-524

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. 061/8139998.

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

Вршим услуге педикира (сређивање 
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 2о ари и 69 м² у Месићу, 
потез Думбрава. Тел. 013/2105496 и 
0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, поред 
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/8326918

18-то недељнљ коке носиље, товне 
пачиће, гушчиће, једнодневне товне 
пилиће, једнодневне женске пилиће 
(носиље), домаће једнодневне пилиће.
Тел. 064/4256130

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.

Шишање и бријање на кућној адреси, 
стари, непокретни. Тел. 062/408880.

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
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Активисти Уније 
младих Градског одбора 
Српске напредне 
странке у Вршцу, 
поводом Међународног 
празника жена 8. марта, 
делили су суграђанкама 
цвеће. Млади 
вршачки напредњаци 
обрадовали су више 
стотина суграђанки 
малим знаком пажње 
у виду орхидеја, ружа 
и каранфила. Лепо 
време послужило је и 
да активисти размене 
по коју реч са дамама 
које нису криле своје 
одушевљење овим 
гестом. Акцију су 
својим присуством 
подржали и народни 
посланик Ненад Барош, 
посланица у Супштини 
АПВ Сузана Пронић као 
и млади одборници 
Скупштине Града Вршца 
из редова СНС којих је 
у овом мандату знатно 
више него раније. 

АКТИВИСТИ СНС ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ЖЕНА

ЦВЕЋЕ ЗА ВРШАЧКЕ ДАМЕ
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Поводом 8. марта, Дана 
жена, СУБНОР ГРАДА Вршца, 
приредио је свечану седницу 
и чланицама Одбора, уз 
цветне дарове, честитао 
овај празник, од посебног 
цивилизацијског  значаја за 
остваривање једнаких права 
припадника оба пола. 

Драгољуб Ђорђевић, 
говорећи о значају овог 
датума, истакао је чињеницу 
да се 8. март, први пут у Србији 
славио већ 1914. године, уочи 
Првог светског рата, а да су 
жене на Великој Скупштини 
у Новом Саду, својим гласом, 
равноправно одлучивале о 
присаједињењу Војводине 
Краљевини Србији. Истакао 
је и пример, да су жене у 
демократској Швајцарској, 
стекле право гласа тек 1961. 
године. Овом пригодном, у 
чланство СУБНОР, примљено 
је 13 нових чланова, тако 
да СУБНОР у ВРШЦУ броји 
893 члана, што је текућа 
потврда афирмативног рада 
и доприноса слободарству и 
антифашизму. Свечаност је 
уприличена уз поштовање 
свих мера превентиве, док 
је велика већина чланова 
прошла кроз процес 
вакцинисања.

НА ОСМОМАРТОВСКОЈ СЕДНИЦИ СУБНОРА

НОВИ ЧЛАНОВИ ПОТВРДА 
ДОПРИНОСА АНТИФАШИЗМУ
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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

У смислу XLII а.ч. од 1870. и XXI. А. Ч . од 1886 
варош Вршац је самостална муниципија. И као 
таква, она ужива у границама закона ова права: 

1. Самоуправу;
2. посредује у државној администрацији; и
3. може се занимати и другим јавним 

приликама, све ако се тичу и читаве земље, она 
их сме расправљати, доносити о њима закључке, 
достављати ове другим муниципијама или 
влади, и подастирати их у виду петиције ма 
којој кући.

Та своја законита права врши муниципија:
1. главном скупштином муниципалног 

представништва;
2. газдинским одбором;
3. магистратом;
4. градоначеоником;
5. варошким капетаном и
6. сирочадским столом.
Муниципију у сваком одбору репрезентује 

муниципално представништво, оно је највише, 
решавајуће тело у организму муниципалне 
автономије.

Муниципално представништво састоји се 
из 42 грађана (вирилца), који плаћају највише 
порезе а бирачи су, и из 42 изабрана члана. 
Осим тога, у главним скупштинама имају гласа 
још и 18 варошких чиновника.

На основу свога права о самоуправљању, 
муниципија наређује, закључује и ствара о 
својим унутрашњим приликама самосталне 
статуте 1), извађа своје закључке и статуте, 
бира своје чиновнике осим неколико 
изнимака, утврђује прорачун о самоуправи и 
администрацији, и стара се да га подмирује. 

Она непосредно општи с владом, чији је 
заступник велики жупан. – Садањи вршачки 
велики жупан, у чији делокруг спада и 
муниципија вароши Панчева, јесте Александар 
Николић од Рудне – Градоначеоник је Јован 
Семајер.

Данас је 2) газдински одбор слоб. и краљ. 
града Вршца овако састављен: председник 
велики жупан Александар Николић, заменик 
му: градоначеоник Јован Семајер, стручни 
известиоци: порезни инспектори: Јосиф Колман, 
државни одветник: Ст. Николић, државни 
мерник: Н. Сајферт, школски надзорник: Антон 
Марке, варошки велики бележник Александар 

Цветковић и 10 изабраних општинара.
Чланови варошког магистрата јесу: 

градоначеоник Јован Семајер, уједно 
председник сирочадског стола. 

Велики бележник: Александар Цветковић.
Варошки капетан: Људевит Бодо.
Велики фискал: Јован Вернер.
3 већника: Фрања Анфанг, Игњат Павловић и 

Карло Вајферт.

Осим споменутих, још и ови варошки 
чиновници имају право гласа у муниципијалном 
представништву:

Казначеј: Карло Керер, млађи.
Сирочадски благајник: Јосиф Хеген,
Порезни благајник: Фрања Нидер.
Књиговођа: Павле Стојка.
Мерник: Јосиф Кунце.
Физик: Др. Александар Фиц.
Известилац сирочадског стоа: Др. Светозар 

Васић.
Цирочадски куратор: Карло Це.
2 подбележника: Стеван Токин и Ђура 

Јорговић. 
Архивар: Карло Гребер.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (256)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

11. ВАРОШКО ГАЗДИНСТВО, ИМАЊЕ, 
ОПШТА ПОРЕЗА, ВЛАСТИ.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 114. 

29. МАРТ 1984.

ХАЗЕНА (ДАНАШЊИ РУКОМЕТ)
То је углавном била женска игра, а ређе су је играли мушкарци. 

Пренета је код нас из Чешке. 25. септембра 1921. године у Вршцу 
је одиграна пропагандна хазена утакмица између две женске 
дружине јеврејског клуба „Кадима“ из Великог Бечкерека 
(садашњи Зрењанин), пред вршачком публиком код Железничке 
станице.

Ова пропагандна утакмица хазене допринела је, да је убрзо 
у вршачком гимнастичком друштву “Соко“ основана женска 
„Хазенска секција“ која је између своја 

Два тима . 9. октобра 1921. године одиграла на поменутом 
игралишту, прву јавну утакмицу. Сусрет је завршен победом „А“ 
тима, који је играо у белим мајицама са 6:5.

Следеће 1922. године у Вршцу су формиране три нове женске 
хазена дружине при спортском друштвима: Викторија, Хакра и 
Хакоах.

У данашњем Зрењанину је 17. септембра 1922. године 
одиграна хазенска утакмица између вршачке „Хакре“ и тамошње 
„ Кадиме“, која је завршена победом домаћег тима са 3:1.

 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 114. 29. МАРТ 

1984.

ДАНИ СЦЕНСКОГ ДРУЖЕЊА

Након пет година поново је на ред дошао Вршац да буде домаћин 
најстаријој југословенској театарској манифестацији - Сусретима 
војвођанских професионалних позоришта. Биће то тридесет и 
четврти фестивал те врсте по реду, а одржаће се у Стеријином 
граду од 13. до 24. априла. Учествоваће позоришни ансамбли из 
Сомбора, Новог Сада, Зрењанина, Суботице, Панчева. Вршац (у 
званичној конкуренцији), као и гости из Зајечара, Београда... О 

приказаним представама које конкуришу за награде водиће се 
расправа за округлим столом, а изаћи ће и пет бројева билтена 
Сусрета. Пошто се Сусрети одржавају у граду који обележава 
40-годишњицуослобођења, манифестација ће бити отворена и 
пригодним рециталом у којем ће учествовати глумци војвођанских 
позоришта. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
1) Последњи муницинални статути, који су још и данас у снази, донети су још 1880. године. Потврду кр.угар. 

министарства унутрашњих послова добили су 7. априла и. г. бр. 14.587.
2) 1. новембра 1866.
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КОШАРКА ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  
20. КОЛО

Тополчанка  - Вршац  86 : 88
Срем - Систем 2000  72 : 75
Раднички (Б) - Гимназијалац 60 : 59
Пролетер - Љубовија 74 : 65
Карабурма - Милешевка 58 : 77
Србобран - Слога  одложено

1.Вршац   20      17  3  37
2.Пролетер  20      16  4  36
3.Тополчанка  20      16  4  36
4.Милешевка  20      14  6  34
5.Карабурма  20      14  6  34
6.Раднички (Б)  20        9  11  29
7.Гимназијалац  20        7  13  27
8.Слога   19        7  12  26
9.Љубовија  20        6  14  26
10.Србобран  19        6  13  25
11.Срем   20        4  16  24
12.Систем 2000  20        3  17  23

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 11. КОЛО

Далматинац - Црепаја 29 : 30
Младост - Војвода Степа 20 : 25
Славија  - Сомбор  46 : 26
Нафтагас - Раднички  25 : 33
Металац - Будућност 36 : 28
Пригревица - ЖСК 1955 40 : 22
Сента - ОРК Панчево одложено

1.Славија  11      10  0         1  20
2.Војвода Степа  11       9  1         1  19
3.Металац  11       9  0         2  18
4.Раднички  11       6  2         3  14
5.ЖСК 1955  11       6  1         4  13
6.Пригревица  10       6  0         4  12
7.Младост  11       5  0         6  10
8.Будућност  11       4  1         6   9
9.ОРК Панчево  10       3  2         5   8
10.Сента   9         4  0         5   8
12.Далматинац  11       3  1         7   7
13.Нафтагас  11       2  0         9   4
14.Сомбор  11       0  0        11   0

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 16.КОЛО

САС - Форум  5 : 1
Металац К. - Лесковац 3 : 1
Лозница Град 2018 - Тиса 6 : 2
Јастребац - Зуфо  8 : 1
Палеж - Бањица  5 : 1
Ивањица  - Бечеј 2003  0 : 3

1.Бечеј 2003   16     14  0          2  42
2.Лозница Град 2018 16      11  3          2  36
3.Ивањица  16      11  0          5  33
4.Јастребац  16       9  2          5  29
5.Лесковац  16       7  2          7  23
6.Тиса   16       6  4          6  22
7.САС   15       5  5          5  20
8.Палеж   16       5  3          8  18
9.Форум   16       5  0         11  15
10.Бањица  16       4  1         11  13
11.Зуфо   16       4  1         11  13
12.Металац Колорадо 15        3  1         11  10

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 22. КОЛО

Банат - Косовска Митровица  3 : 2
Бечеј - Баваниште   3 : 0
Лозница - Футог   3 : 2
Т. Витезови - Војводина НС Семе 2 2 : 3
Шумадија - Топличанин   3 : 1
Младеновац – Ужице одложено
 
1.Војводина  2  22     20  2  57
2.Младеновац  20     18  2  55
3.Банат   21     15  6  44
4.Лозница  22     14  8  40
5.Шумадија  22     13  9  39
6.Футог   22     13  9  36
7.Бечеј   22      8  14  29
8.К. Митровица  20      7  13  23
9.Ужице   21      7  14  22
10.Т. Витезови 22      6  16  19
11.Топличанин  20      5  15  15
12.Баваниште  22      2  20   5

СПОРТ

Србија је добила нове шампионе у најмлађој 
конкуренцији, а преко 100 њих борило се 
за медаље на државном првенству које се у 
недељу 7. марта одржало у Бечеју. Очекивања 
су оправдали први носиоци, Стефан Радоњић из 
Вршца и Јана Хавела из Ковачице, који су од јуче 
двоструки национални шампиони.

Дечаци и девојчице пребринули су један од 
два најјача турнира у сезони. Још један на коме 
ће прикупити бодове очекује их у априлу када 
се игра Трофеј СТСЦС, а они најбољи имаће 
прилике да се крајем маја боре на ТОП 12 
турниру који је прошле године изостао.

Код млађих кадета стопостотан учинак у 
сезони потврдио је играч вршачког Миленијума, 
Стефан Радоњић, који је до титуле државног 
првака стигао победом над Бориславом 
Рајићем из Новог Сада. Било је то неизвесно 
финале, уједно и реприза са недавно одржаног 
Трофеја СТСВ, а Радоњић је овог пута славио 
после одлучујућег сета. Стонотенисер Спартак 
Инфостуда из Суботице, Немања Марковић, 
као и Филип Шубони из зрењанинског Баната, 
завршили су на деоби треће позиције.

М. Мирковић

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБЕЛЕЖИО ЧЛАН ВРШАЧКОГ МИЛЕНИЈУМА

 СТЕФАН РАДОЊИЋ ДВОСТРУКИ ШАМПИОН 

С ТО Н И  Т Е Н И С

Врбас је прошле недеље био домаћин 
Првенства Војводине за кадете и млађе 
јуниоре. Стрелци Стрељачког клуба „Уљма“ 
постигли су одличне резултате.

Кадети пиштољ: Петар Панић 3. место 
појединачно, Јован Рудњанин 5. место, 
Алекса Миланов 6. Место. У екипној 
конкуренцији СК „Уљма“ заузео је  2.место 
у саставу Јован Рудњанин, Петар Панић у 
Алекса Миланов.

Као млађи јуниори Петар Панић 5. место, 
Јован Рудњанин 7. место, Алекса Миланов 8. 

У екипној конкуренцији заузели су 2. 
место.

Кадеткиње „Уљме“ су у дисциплини 
пиштољ освојиле 1. Место у екипној 
конкуренцији. Појединачно оствариле 
су следеће пласмане: Миона Матовић 2. 
место,Јелена Јовановић 3. место,Тамара 
Вујичић 4. Место.

У конкуренцији млађих јуниорки екипа у 
саставу Миона Матовић, Јелена Јовановић 
и Тамара Вујичић освојила је друго место.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА КАДЕТЕ И МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

КАДЕТКИЊЕ СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА „УЉМА“ 
ПРВЕ У ВОЈВОДИНИ

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

На Првенству Србије за старије пионире у 
дворани,које је је одржано у Београду,такмичари 
атлетског клуба Атина постигли су запажене 
резултате.

Оба такмичара Марко Младеновски и 
Душан Кнежевић су иако млађи од ривала, 
постигли личне рекорде и солидне пласмане. У 
квалификационим тркама на 60 метара Марко 
Младеновски је забележио време од 8,07 секинди 
а Душан Кнежевић од 8,25 секунди. У трци на 300 
метара Марко је истрчао ту деоницу за 41,13 
секунде што је било довољно за 6. место,али и 
најбољи резултату свом годишту, што даје наду 

за следећу такмичарску годину. У финалу скока 
у вис Душан Кнежевић је забележио резултат од 
145 цм, што је било довољно за 9. место у Србији.

Следећи наступ такмичари Атине имаће у 
бацачким дисциплинама, у склопу припрема 
за Првенство Србије у седмобоју за старије 
пионире.

- Изузетно сам задовољан борбеношћу и 
мотивисаношћу наших такмичара, а имаћемо 
и доста времена да исправимо техничке 
недостатке у наредном периоду, изјавио је 
тренер проф. Срђан Јовановић.

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДВОРАНИ

ДОБРИ НАСТУПИ 
МЛАДЕНОВСКОГ И КНЕЖЕВИЋА

АТЛ Е Т И К А

Шампион из Вршца: Стефан Радоњић после првенства Војводине блистао и на државном 
шампионату
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Футсалери САС-а, у оквиру 16. кола Друге 
футсал лиге, на домаћем терену у “Кристалној” 
дворани савладали су екипу Форума из Вршца 
резултатом 5:1.

Голом Слађана Новковића у 3. минуту САС 
је повео, да би недуго затим прелепим голом 
предност удвостручио повратник у редове “Луде 

дружине” и некадашњи репрезентативац Јован 
Блажић. Гости су на средини првог полувремена 
преко Дариа Корње постигли погодак за 2:1. 
Расположени Блажић опет погађа за 3:1 на 
полувремену. У наставку Жарко Матић постиже 
свој први гол за САС на домаћем терену, а коначан 
резултат  на мечу поставља Стефан Живанов.

САС: Родић, Шкорић, М. Шаренац, Раденковић, 
Новковић, Баћан, Животин, Милићев, Живанов, 
Рашић, Блажић, Матић и Шаренац Н.

ФОРУМ: Бајаш, Везмар, Богдановић, Јанковић, 
Ћирка, Трешњар, Корња, Бобић, Влаховић, 
Кнежевић, Тешић, А. Ћирка, Јововић, Рашић.

Извор: Србијаспорт

ПОРАЗ ФОРУМА У 16. КОЛУ ДРУГЕ ЛИГЕ

„ЛУДА ДРУЖИНА“ ЗАЛУДЕЛА ВРШЧАНЕ

ФУ ТС А Л



ПЕТАК • 12.  март 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  20. КОЛО

1. Мај Рума  - ОФК Вршац 2 : 1
Омладинац - Бачка 1901 2 : 1
ОФК Стари Град - Хајдук 1912  0 : 1
Војводина 1928 - Дунав 0 : 0
Козара - Слога (Ч)  0 : 0
Раднички 1912 - Слобода 5 : 0
Јединство (СП) - Борац  0 : 3
Бечеј 1918 - Динамо 1945 1 : 0
Раднички (Зр) - Тиса  0 : 1
Феникс 1995 - Младост (НС) 2 : 2
 
1.Младост (НС)  20      15  3          2  48
2.Раднички 1912  20      11  6          3  39
3.ОФК Вршац  20      10  6          4  36
4.Тиса   20      10  4          6  34
5.Динамо 1945  20      10  3          7  33
6.1. Мај Рума 20        8  8          4  32
7.Раднички (Зр)  20        9  4          7  31
8.Борац   20       10  1          9  31
9.Бечеј 1918  20         9  3          8  30
10.Омладинац  20         7  8          5  29
11.Хајдук 1912  20         8  4          8  28
12.ОФК Стари Град  20         9  1         10  28
13.Јединство (СП)  20         7  7           6  28
14.Феникс 1995  20         8  4           8  28
15.Слога (Ч)  20         7  5           8  26
16.Бачка 1901  20         6  4         10  22
17.Козара  20         6  4         10  22
18.Дунав   20         2  5         13  11
19.Слобода  20         2  5         13  11
20.Војводина 1928  20         1  5         14   8

 ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 18. КОЛО
 
Крајина - Јединство (БК) 0 : 6
Пролетер - Будућност 4 : 3
ОФК Кикинда 1909 - Борац  2 : 0
Омладинац ФАМ - Банат 2 : 0
Јединство (В) - Црвена звезда 1 : 1
Слога - ЖАК  2 : 0
Бегеј - Раднички (С)  5 : 0
Раднички (К)  - Нафтагас 2 : 3
У овом колу слободан је тим: Младост

1.Јединство (БК)  17     12  3          2  39
2.ОФК Кикинда 1909  17     12  3          2  39
3.Нафтагас  17     11  5          1  38
4.Младост  16     11  4          1  37
5.Омладинац ФАМ  17     10  0          7  30
6.Бегеј  17       9  1          7  28
7.Слога   17       8  3          6  27
8.Пролетер 17       9  0          8  27
9.Борац   17       8  1          8  25
10.Будућност 17       6  3          8  21
11.Јединство (В)  17       5  4          8  19
12.Раднички (К)  17       6  1         10  19
13.ЖАК   17       4  3         10  15
14.Крајина 17       4  2         11  14
15.Црвена звезда  17       3  4         10  13
16.Банат   17       3  3         11  12
17.Раднички (С)  17       3  0         14   9

ПФЛ ПАНЧЕВО 16. КОЛО

Југославија - Хајдучица 1 : 2
Партизан (У) - Црвена звезда 3 : 2
Банат (И) - Раднички (Б) 3 : 0
Спартак 1911 - Стрела 0 : 3
Партизан (Г) - Долина 1 : 1
Полет (Ид) - Будућност (А) 3 : 0
Потпорањ - БАК   1 : 1
Слога (БНС) - Стари Тамиш 2 : 1
 
1.Црвена звезда  16     10  3          3  33
2.Партизан (Г)  16      9  5          2  32
3.Будућност (А)  16     10  2          4  32
4.Долина   16      8  4          4  28
5.Хајдучица 16      8  3          5  27
6.Полет (Ид) 16      8  3          5  27
7.Стрела   16      8  2          6  26
8.БАК   16      7  4          5  25
9.Слога (БНС)  16      6  4          6  22
10.Спартак 1911  16      6  3          7  21
11.Стари Тамиш  16      6  3          7  21
12.Потпорањ 16      5  3          8  18
13.Југославија  16      5  2          9  17
14.Партизан (У)  16      4  2        10  14
15.Банат (И)  16      3  2        11  11
16.Раднички (Б) (-1)  16      1  3        12   5

Кошаркашице Вршца савладале су у дербију 
20. кола Друге женске лиге Србије у екипу 
Тополчанке резултатом 86:88 (21:19; 21:24; 17:23; 
27:22) у мечу са узбудљивом завршницом. Овом 
победом кошаркашице Вршца обезбедиле 
су прво место на табели и улазак у Прву лигу 
Србије.

Најефикасније у редовима Мирослава 
Кањевца биле су Љиљана Томашевић са 30 
поена, Сања Дунђерски 19, Ана Милетић 13, 
Тамара Репац и Ивана Јовановић са 11 поена.

До краја првенства Вршчанке гостују 
екипи Система 2000 из Смедеревске Паланке 
и у последњем колу дочекују Гимназијалац из 
Пирота.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОБЕДОМ У ДЕРБИЈУ СЕЗОНЕ ОСТВАРИЛЕ ЦИЉ

ВРШЧАНКЕ ПОНОВО У ПРВОЈ ЛИГИ

КО Ш А Р К А

Одбојкаши Баната из Вршца остварили 
су победу у последњем колу Прве Б лиге 
против Косовске Митровице и освојили 
треће место. Та позиција на табели омогућила 
им је пласман у прволигашко друштво јер 
првопласирани тим, друга екипа Војводине, 
не може да напредује у рангу. Наиме, прва 
екипа новосадског клуба игра у Суперлиги 
а према правилима мора бити најмање два 

ранга такмичења разлике између две екипе 
истог клуба. То практично значи да су пласман 
у Прву лигу изборили другопласирани 
Младеновац и трећепласирани Банат. 
Екипа тренера Игора Сантрача одиграла 
је сјајно јесењи део сезоне када је истакла 
кандидатуру за пут у виши ранг. Међутим, 
корона вирус зимус дје есетковао редове 
Баната, уследила је серија од три пораза 

на старту пролећног дела што је прилично 
пољуљало самопоуздање Вршчана. Ипак, 
смогли су снаге да у финишу првенства 
направе серију добрих резултата што им је 
омогућило да сезона буде упамћена као једна 
од најбољих у историји клуба. Подсетимо, 
Банат је освајач Купа Војводине, био је и 
учесник осмине финала Купа Србије, а сезону 
је засладио пласман у прволигашко друштво.

ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ ЗАВРШИЛИ СЕЗОНУ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

БАНАТ ИЗБОРИО ПЛАСМАН У 
ПРВОЛИГАШКО ДРУШТВО

БАНАТ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА 3:2 (18:25, 25:22, 22:25, 25:17, 15:9)

О Д Б О Ј К А

Влајковац, стадион Јединства, судија: Немања 
Домазетоски (Панчево) 7, стрелци: Моторов 
у 50. Минуту из једанаестерца за Јединство, 
Козић у 57. Минуту за Ц. звезду, жути картони: 
Бобић (Јединство), Зоретић, Томас, Комненовић, 
Поповић (Ц. звезда)

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Симић (од 46. 
Моторов), Миошко, Марковић, Текијашки, 
Секулић, Јанковић (од 46. Живанов), Бобић, 
Јовановић, Богдановић, Станков.

Ц. ЗВЕЗДА: Ћирковић, Ђуричин (од 46. 
Поповић), Томас, Комненовић, Кубуровић, 
Станић, Зоретић, Козић, Раденковић, Кнежевић, 
Прошић.

Влајковчани су у дербију зачеља ремизирали 
са борбеним гостима из Војводе Степе у мечу у 
којем су имали императив победе. Противник 
фудбалерима био је јак и хладан ветар па у првом 
полувремену није било превише узбуђења. Већ 
у 3. минуту после одличне акције и центаршута 
младог Миошка, Богдановић је упутио ударац 
главом поред стативе. Испоставило се да је то 
била и једина прилика на обе стране у првих 
45. минута. У другом полувремену, измене 
тренера Јединства Бељина знатно су поправиле 
игру домаћих, у 50. минуту после продора и 
центаршута Богдановића, Моторв је био у гол 
шанси а с леђа га је оборио Комненовић, за 

судију Домазетоског није било дилеме. Сигуран 
извођач пенала био је искусни Моторов. Гости су 
до изједначења дошли 7 минута касније, акцију 
је креирао Зоретић, Станић је центрирао са 
леве стране а на другој стативи Козић је главом 
убацио лопту у гол. У 59. минуту гости из Војводе 
Степе могли су и до вођства, још једно добро 
убацивање Станића пратио је Козић, његов шут 
је замало био непрецизан. У последњих пола 
сата играло се само пред голом Црвене звезде, 
последња прилика за Јединство да дође до 
победе био је сјајан ударац Живанова који је 
парадом зауставио Ћирковић.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ ИСПУСТИЛИ ПОБЕДУ
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (В. СТЕПА) 1:1 (0:0)

Фудбалери Вршца доживели су пораз на гостовању 
у Руми у првом пролећном колу Српске лиге Војводина. 
Домаћи Први мај, је већ после 20 минута игре, практично 
без праве прилике, успео да постигне два гола и на тај 
начин трасирао пут ка победи. Вршчани су доминирали 
на средини терена, остварили предност у поседу лопте, 
али праве прилике није било све до завршнице меча када 
је најефикаснији дефанзивац лиге, Марко Качаревић, 
у 81. минуту постигао почасни погодак за тим тренера 
Ненада Мијаиловића. У наредном колу Вршчани поново 
гостују, овог пута чека их пут у Суботицу где ће поделити 
мегдан са Бачком. Суботичани су су такође стартовали 
поразом, У Новим Бановцима изгубили су од Омладинца. 
ОФК Вршац и Бачка су се до сада четири пута састајали, 
традиција је на страни Вршчана, остварили су три победе 
уз један пораз. 

Б.Ј.

ПОРАЗ ОФК ВРШЦА НА СТАРТУ ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА ПРВЕНСТВА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ЗАКАСНЕЛА ЗАВРШНИЦА
ПРВИ МАЈ – ОФК ВРШАЦ 2:1 (2:0)

ФУД Б А Л

Време за поправни: Данијел Бељин (ОФК Вршац)
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