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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”

Радови на реконструкцији Р1 
резервоара пијаће воде у Вршцу трају од 
почетка године и сада су стигли до фазе 
бетонирања, које је успешно обављено 
прошле седмице. Овај веома важан 
резервоар за водноснабдевање Вршца 
пуни се водом директно из фабрике за 
прераду пијаће воде у Павлишу, а налази 
се у улици Милана Тепића и изграћен је 
пре 57 година. 

- Објекат резервоара састоји се 
из две коморе и изграђен је 1964. 
године. Пре неколико година рађена 

је реконструкција десне коморе, где је 
дошло до продора жила и напрслина 
услед слегања терена, а 2018. године смо 
уочили исте проблеме и на левој комори, 
тако да су у јануару месецу кренули 
радови на реконструкцији и леве коморе. 
Данас се изводе завршни радови не 
бетонирању, који због технологије морају 
бити одрађени у континуитету и без 
прекидања. Раније се то радило по 20 сати, 
а овде ће то због боље опреме трајати пет 
до шест сати. Након тога следи тестирање 
водонепропусности коморе у трајању од 

72 сата. Рок за завршетак свих радова је 
11. јун, а укупна вредност је 25 милиона 
динара и финансирана је средствима ЈКП 
„Други октобар“ – истиче Јован Кнежевић, 
директор ЈКП „Други октобар“. 

Када је у питању водоснабдевање, 
радови на реконструкцији Р1 резервоара 
нису једини које ЈКП „Други октобар“ 
планира да спроведе ове године. 

- Радиће се и на замени и реконструкцији 
делова водоводне мреже, а то ће бити 
спроведено у сарадњи са Канцеларијом 

за јавна улагања и Градом Вршцем. Код 
свих оваквих објеката и делатности као 
што је водоснабдевање, где је заиста 
потребан висок ниво безбедности, јако је 
важно планирати на време и предузимати 
одговарајуће кораке. Ово је један од 
добрих примера где је Град, у сарадњи 
са Јавним комуналним предузећем, 
предузимао добре мере и обезбедио да 
грађани буду снабдевани исправном и 
беспрекорном пијаћом водом – додао је 
Кнежевић. 

НАКОН 57 ГОДИНА РЕКОНСТРУИШЕ СЕ 
РЕЗЕРВОАР ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ВРШЦУ 

У ПЛАНУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Члан Градског већа за рурални развој Славиша 
Максимовић обишао је прошлог четвртка радове на 
уређењу простора у згради Месне заједнице у Влајковцу, 
која је планирана за стонотениски клуб као и изградњу 
нових стаза код Дома Културе и испред просторија 
Румунске православне цркве. Он је овом приликом 
истакао да је Град Вршац уложио значајна средства 
у комплетну реконструкцију зграде Месне заједнице 
која сада представља репрезентативно здање на 
међународном путу за Румунију.  

- У селима живот не може да се одвија квалитетно 
и функционално без добро организованих месних 
заједница, на чему је локална самоуправа активно 
радила у претходне четири године чиме је рад месних 
самоуправа на територији Града Вршца подигнут на 
један потпуно нови ниво. Ми смо истрајни у намери да 
наставимо са унапређењем функционисања сваке од 
22 сеоске месне заједнице на територији Града Вршца. 
Овакво залагање и удружено деловање мештана 

Вајковца је за сваку похвалу и представља пример 
колики значај за једно село може да има месна заједница 
– додао је Максимовић. 

У претходном периоду, на иницијативу Савета месне 
заједнице Влајковац, уређен је спортски терен на којем 
први пут у својој дугогодишњој историји, локални 
фудбалски клуб игра утакмице Војвођанске лиге, 
изграђена је ограда око сеоског гробља, а уређене су и 
бројне зелене површине. 

- У наредном периоду предвиђена је набавка столова 
за стони тенис за салу која се управо уређује за ту намену 
јер нам је жеља да се млади што више окупљају у овим 
просторијама. Настојаћемо такође да у току ове године 
санирамо што већи број стаза у селу па молим мештане 
да имају стрпљења током реализације ових послова – 
изјавио је председник Месне заједнице Влајковац Сафет 
Тихић и захвалио се Граду Вршцу и градоначелници 
Драгани Митровић на разумевању и сарадњи. 

РАДОВИ У ВЛАЈКОВЦУ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, НОВЕ СТАЗЕ И САЛА ЗА СТОНИ ТЕНИС

Светска здравствена организација основана је са визијом 
да сваки појединац има право на могућност да оствари 
највиши могући ниво здравља. Сваке године, на дан оснивања 
ове међународне организације, 7. априла, обележава се 
Светски дан здравља. Ове године, глобална кампања која 
прати овај важан датум, спроводи се под слоганом “Градимо 
правичнији, здравији свет за све”.

Свет у коме живимо је јединствен, а година која је за нама 
показала нам је и да је, уз све наше многобројне поделе, он 
ипак недељив. Иако смо сви суочени са истим проблемом, 
сведоци смо да ова криза није свуда узроковала подједнак 
потрес. На жалост, она је у многоме продубила већ постојеће 
друштвено-економске разлике  и додатно нагласила  
друштвене поделе широм света.

Када је реч о здравственом аспекту, управо у околностима 
пандемије, увидели смо огроман значај доступности и 
приступачности здравствених служби и услуга, а са друге 
стране, уверили смо се колико то непосредно зависи од тога 
где смо рођени, одрасли, где живимо или радимо, колико смо 
стари. Широм света, овог једног јединог, који би сви требало 
равноправно да делимо, живе милиони људи који своје 
домаћинство једва опскрбљују неопходним потрепштинама, 
оних који маштају за бољим (или икаквим) условима за 
образовање и запослење, оних који трпе родну и сваку 

другу неравноправност, оних који немају приступ безбедним 
природним ресурсима – ваздуху, води, храни, оних који немају 
адекватан (или никакав) приступ здравственим службама. 
То неминовно води до патње, болести, до превремених 
смрти. Такав исход није само губитак за појединце и њихове 
породице, то је удар за заједнице и друштво у целини.

Ковид-19 снажно је погодио целу планету, све слојеве 
друштва, не познајући границе нити класне поделе. Али оно 
где се разлика јасно показала јесте у спремности да се тај 

удар поднесе. Непобитно је да се најтеже са овом пошасти 
носе оне заједнице и друштва које су и пре пандемије биле 
најрањивије, сиромашније, изложеније бројним болестима, са 
незадовољавајућим квалитетом и доступношћу здравствене 
заштите. У таквим срединама, борба са пандемијом има 
значајно мање шансе за успех. Делује неправично? Свакако! 
Али – то се може спречити!

Од непроцењивог је значаја да сваком појединцу буду 
омогућени животни и радни услови који подржавају 
здравље. Лидери земаља, као и сви они који се налазе у 
ланцу креирања здравствених и социјалних политика и 
доношења одлука, морају бити свесни значаја здравља као 
главног ресурса за просперитет. Зато би главна тежња сваког 
друштва морала бити да у будућности искорени неједнакости 
у здрављу.

Свет у коме живимо у последњих годину дана нас је 
научио да и није тако велики како нам се до скора чинило, 
да нас лако могу заокупити заједничке бриге и проблеми. 
Посвећеност визији да сваки појединац, ма где живео на 
овој планети, може да оствари право на добро здравље, 
јесте линија водиља Светске здравствене организације, али 
би морала бити недвосмислени императив сваког друштва, 
сваке заједнице и, зашто да не, сваког од нас понаособ.

ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ИМА ОГРОМАН ЗНАЧАЈ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
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Организована акција 
имунизације становника без 
заказивања, вакцином кинеског 
произвођача Синофарм, започела 
је у среду 7. априла у насељеним 
местима Загајица, Парта и Шушара, 
а спроводи се у амбулантама Дома 
здравља. 

Град Вршац препознао је 
потребу за отварањем пунктова 
за вакцинацију у свим насељеним 

местима како би се овај процес 
који се у Вршцу већ одвија 
веома успешно, што ефикасније 
привео крају и живот грађана 
вратио у нормалне токове. 
Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић, обишла је овим 
поводом вакционациони пункт у 
насељеном месту Парта и уверила 
се да су пунктови беспрекорно 
организовани као и да је одзив 

грађана одличан.
“Наставићемо имунизацију 

становништва на овај начин и у 
другим насељеним местима, а 
мобилни тимови Дома здравља 
изаћи ће и на терен и вакцинисати 
грађане који нису у могућности 
да сами дођу на отворени пункт. 
Позивам све грађане Вршца да се 
пријаве за вакцинацију или да се 
вакцинишу на неком од пунктова 
без претходног пријављивања јер 
је вакцинација једини начин да 
победимо овај вирус и да се врло 
брзо вратимо нормалном животу”, 
изјавила је градоначелница 
драгана Митровић током 
обиласка вакцинационог пункта 
у Парти.

Вакцинацијом су обухваћене 
све старосне категорије 
становника почев од 18 година, 
а приоритет имају суграђани 
старији од 65 година. Сви подаци 
о вакцинисаним особама уносиће 
се у исту базу као и за остале 
грађане који су се пријавили 
преко портала еУправе. 

Осим тога, наставља  се и 

вакцинација становника који 
су се пријавили путем портала 
еУправе, која се одвија по унапред 
заказаном термину и на заказаним 
локацијама, као и вакцинама за 
које су се определили. 

Наредних дана наставиће се 
вакцинација без заказивања и 
по осталим насељеним местима 
на територији Града Вршца, а 
распоред ће бити објављен у 
средствима јавног информисања. 

У ШУШАРИ, ПАРТИ И ЗАГАЈИЦИ ПОЧЕЛА 
ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА 

УСКОРО ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА И У ОСТАЛИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ради организованог уписа деце у први разред 
основне школе на начин прописан Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о основној 
школи, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе Града Вршца, издаје oбавештење, према којем се 
позивају родитељи, усвојиоци и старатељи деце која до 
1. септембра 2021. године пуне од 6 и по до 7 и по година, 
да изврше пријављивање деце ради уписа у први разред 
основне школе. 

За упис у први разред могу се пријавити и деца од 
6 до 6 и по година и они подлежу обавезној провери 
психофизичке спремности за полазак у школу. 

Пријављивање се врши у периоду од 1. априла до 30. 
априла 2021. године у канцеларији број 140 на првом 
спрату Градске куће, за децу са пребивалиштем у Вршцу, 
док се деца из осталих насељених места пријављују у 
својим месним канцеларијама. 

Приликом пријављивања потребно је доставити на 

увид личну карту подносиоца пријаве, а након пријаве 
у канцеларији број 140 Градске куће, родитељи сами 
заказују термин за тестирање и упис у први разред преко 
е-управе или телефоном у одређеној основној школи. 
Бројеви телефона школа могу се преузети са портала 
Града Вршца путем следећег линка: http://www.vrsac.
com/Page.aspx?Lang=cir&Page=Imenik&Pid=8. 

За све информације родитељи, усвојиоци и старатељи 
деце, могу се обратити Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе Града Вршца у канцеларији 
број 140 на првом спрату Градске куће или на телефон 
013/800-565. Такође, званично обавештење за упис 
првака објављено је на порталу Града Вршца као и 
рејонизација односно припадност одређеној школи 
на основу адресе становања, а може се пронаћи путем 
следећег линка: http://www.vrsac.com/ViewNews.
aspx?NewsId=3339&Lang=cir. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТОКОМ АПРИЛА У ГРАДСКОЈ КУЋИ 
ПОЧИЊЕ УПИС БУДУЋИХ ПРВАКА 

Градоначелница Драгана Митровић на пункту за 
имунизацију у Парти

Светски дан особа са аутизмом 
обележен је прошлог петка и у Вршцу, 
симболичним пуштањем плавих балона 
на Градском тргу, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера. 

- Ове године, у нашем граду, због 
епидемиолошке ситуације изазване 
пандемијом вируса COVID-19 и мера 
заштите које су на снази, није било 
уобичајених манифестација поводом 
обележавања Светског дана особа са 
аутизмом, али је овај дан симболично 
обележен на Градском тргу, тачно у подне, 
пуштањем плавих балона и поделом 
балона деци и члановима удружења која 
се баве подршком деци са сметњама у 
развоју „Отворено срце света“ и „Сунце“. 
На овај начин симболично је указано на 
потребе за подршком и подизање свести 
о особама са аутизмом, прихватању и 
уважавању различитости као и на једнака 
права свих на укљученост у друштво у 
свим његовим сферама. Плавом бојом 
данас је обележена Школа за основно и 
средње образовање „Јелена Варјашки“ и 
удружење „Отворено срце света“. Плава 
боја представља симбол пријатељства са 
особама са аутизмом, и симбол њихових 

скривених светова у којима су сакривена 
њихова осећања и радости – рекла је Маја 
Ристић Лажетић, чланица Градског већа за 

социјална питања. 
Аутизам је сложени неуроразвојни 

поремећај који значајно утиче на 

способност комуникације и социјалне 
интеракције, а карактеристичан је по 
стереотипном и репетативном понашању, 
најчешће се појављује током прве три 
године живота. Рана дијагностика, 
процена и циљана рана интервенција, 
односно третман, кључни су за што 
успешнију социјалну интеграцију и 
укупно побољшање квалитета живота 
особа са аутизмом. 

- Град Вршац, преко својих установа, 
али и удружења, реализује и спроводи 
мере подршке деци са сметњама из 
аутистичног спектра. Тако је деци са 
сметњама из аутистичног спектра 
обезбеђено ангажовање личних 
пратилаца који им помажу у обављању 
свакодневних потреба, одвођење и 
довођење у школу, организовање разних 
културних, спортских и других социјалних 
догађаја, као и подршка и помоћ у 
обављању личне хигијене и успостављању 
комуникације са другима. Такође, Град 
ангажује и локалне помоћнике у настави, 
који пружају подршку и помоћ деци током 
наставе у школи – додала је Маја Ристић 
Лажетић. 

ПЛАВИ БАЛОНИ ВИНУТИ У НЕБО 
У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ 

Мештани села заинтересовани за вакцинацију 
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КУЋА У КОЈОЈ СУ ДЕЦА СИГУРНА, ВОЉЕНА  
И РАДО ЈОЈ СЕ ВРАЋАЈУ

ОСВРТ НА ИСТОРИЈАТ ПАВЛИША И СЕОСКЕ ШКОЛЕ

Павлиш 1) је село најближе граду Вршцу. 
Налази се у вршачком срезу тамишког комитата, 
југозападно од Вршца, на 36 ° и 54` источне 
географске дужине по Фероу и 45° и 5` северне 
географске ширине, на 88 метара надморке 
висине. Удаљеност од вршачког Магистрата до 
павлишке општинске куће износи 4800 метара, 
3800 метара на вршачкој територији. Земљиште 
је свуда равно, а северним делом спушта се у 
Алибунарски рит. Његове воде чине Вршачко 
-павлишки канал у који се улива и Кеверишки 
поток.

Први помен имена Павлиш, датира из 
1492. Када се помиње као Паулyс и Пал улеше, 
у преводу Павлово средиште. Претпоставка 
је да је село са околином припадало неком 
достојнику Павлу који је управљао овим 
крајевима са седиштем у Павлишу. Истоимени 
топоними у тадашњој Угарској налазе се у 
Арадском комитату, источно од града Арада, где 
леже села Стари и Нови Павлиш. Име су добили 
по  оближњем манастиру Паулина, на излазу 
долине према Кладову. У пећком катастигу из 
1660/66, забележен је као Павлиш.

На војној мапи из 1717. , види се да је Павлиш 
био повезан са околним местима примитивним 
путевима: са несталим насељем Абаново окно, 
западно од Павлиша, на ивици Алибунарског 
рита, са такође несталим насељем Гробљиште 
северно од Павлиша, у вршачком риту и на 
југу са несталим Кеверишом, затим данашњим  
Влајковцем и Ритишевом. Друм за Панчево 
некада је водио преко Павлиша.

Становништво се готово искључиво бавило 
земљорадњом. Почетком 18. века, као посед 
бечког двора, заједно са насељима из околине 
Вршца, Павлиш припада ,,Банатском рударском 
диштрикту“, са циљем да рударску камералну 
област снабдева животним намирницама. 
Бечки двор формира војну границу коју чине 
насеља око горњег дела Тамиша, до ушћа у 
Дунав, а западно од Караша била је тзв. паорија 
или провинцијал.

Према подацима из Повеснице 2), Дачани су 
неко време под својом влашћу држали Јужни 
Банат и били суседи Римљанима. Под краљем 
Децетегом, 80 година пре Христа заузимају 
римске провинције. За време Августове 
владавине, 30 година пре Христа, Римљани 
подижу шанчеве северно од Вршца, кроз потес 
Долина, источно од Павлиша и Кевериша, 
према Потпорњу и даље према Дунаву. 
Римљани су са собом донели посуђе од опеке, 
керамику, што се и налази у ископинама. У 
Павлишу је ископан римски гроб, 1864. године, 
приликом градње леденице у спахијској кући. 
Поред скелета је пронађен земљани суд, многи 
предмети од гвожђа и срп. Нађене остатке је 
вршачком музеју предао инжењер Јозеф Пецх, 
1876. године. 

Будући на споредном путу,  развој села је 
скроман, а прошлост без значајних догађаја. 
Постанак самог места је непознат. Осамнаести 
век био је испуњен многим недаћама: 

епидемија куге, колере, богиња, глад услед 
суше, повремени напади непријатеља... Године  
1717. , Павлиш је насељен, има 17 кућа. Дана 
23.12.1745. завршена је црква, за време владике 
Исаија Антоновића. Године 1751.  у Павлишу 
и Уљми влада куга. Вршчани су опкопима 
оградили оба места и изоловали се, сећајући 
се болести из 1738/40. 1794. владају богиње, а  
1794/95, глад. 

Године 1799. Павлиш је добио нови 
регулациони план села. Радове је водио 
инжењер Ернест Полак. Поред Средњег сокака 
(данашња Првомајска улица) и Доњег сокака 
(данашња Партизанска улица) просечене су 
још две улице: Велики сокак (данашња Улица 
Жарка Зрењанина) и Тилорија (данашња 
Улица Страхиње Стефановића коју насељавају 
становници Кевериша). Из суседног села 
Кевериша, које је на путу Вршац-Панчево 
досељава се 60 породица и насељава 246 кућа 
у Павлишу, у источној улици, тзв. Тилорија. 
Пресељавање Кеверишана је завршено 1800. 
године. Будући на путу, Кевериш је често паљен, 
пљачкан и на разне начине узнемираван. 
Село престаје да живи јер се Кеверишани 
селе у Павлиш, а доносе и посмртне остатке 
и споменике својих упокојених. У Кеверишу 
је жив једино храм Божији, посвећен Светом 

Николају, кога мештани и остали верници у 
литијама редовно посећују о празницима, 
молитвено тражећи помоћ и лек на лековитом 
извору покрај храма. 

Стара павлишка црква налазила се у 
Средњем сокаку, преко пута куће Живице 
Толанова, а испред куће Цолиних. Сада на 
том месту стоји само крст, а данашња црква је 
изграђена 1847. године. До 1830.  Кеверишка 
црква је одржавана и реновирана средствима 
павлишке цркве.

Урбанизацијом 3) села одређена је и 
локација данашње школе. Прва школска зграда 
основана је 1786. Била је то скромна кућица 
покривена трском. Тада је у селу било 120 кућа 
и 805 душа, као и потреба за просвећивањем. 
Године 1808. , село има бележника, свештеника 
и учитеља који има стан покрај школе. Године 
1823. школа има 60 ученика, а учитељ је био 
Живан Јовановић. За њега је остало забележено 
да је савесно обављао свој посао. Године 1851. у 

школи има 202 ученика, а први директор школе 
био је свештеник Димитрије Атанасијевић. 
Од 1870.  до 1904. изграђен је нови школски 
простор, са четири велике учионице и два 
учитељска стана. Године 1904. у школи има 
четири разреда и два  учитеља, 287 ученика. Од 

1810. до 1919. године, школа се звала ,,Српска 
народна вероисповедна школа“ и издржавала 
ју је Српска православна црквена општина у 
Павлишу.Припајањем Војводине Краљевини 
Србији, све вероисповедне школе прелазе у 
надлежност државе.

Од 1919. године школа се звала ,,Државна 
основна школа Павлиш“. Прва четири разреда 
су била обавезна. Од првог до четвртог разреда 
изучавали су се следећи предмети: наука о вери 
и моралу, српски језик, земљопис, историја, 
рачун са геометријским облицима, цртање 
и лепо писање, познавање природе, ручни 
рад (мушки и женски), певање и гимнастика 
са играма. Учитељи су  били свестрано 
образоване лилчности и они су у правом 
смислу речи ,,народни просветитељи“. Поред 
рада у школи подучавали су ученике и мештане 
калемарству, пчеларству, били су народни 
лекари и ветеринари.

Летопис школе почео је да води управитељ 

школе Јован Слепчевић 1929. године, али 
се упокојио већ наредне 1930. Те године је 
у четири одељења било 234 ученика 4). У 
школи је тада радило четири учитеља и један 
вероучитељ у пет одељења. Пето одељење 
су похађала деца која нису настављала 
школовање и стицала су практична знања из 
пољопривреде и домаћинства, припремајући 
се тиме за лакши живот и рад у сеоским 
условима. Састав учитељског кадра од 1930.  до 
1942. није се мењао. Школу је два пута годишње 
посећивао школски надзорник Данило 
Милошевић. Вредан пажње је један закључак 
надзорника за рад школе у школској 1937/38. 
години: ,,Издржавање школе је било рђаво. 
Најболнији догађај за школу је што општина 
није дала новац за огрев, те је настава преко 
зиме била обустављена 60 дана“. 

После Другог светског рата почиње нови, 
савременији живот школе. Ова установа је само 
срце нашег села где се деца описмењавају, 
организују се школске и сеоске приредбе, разне 
секције, фолклор, фудбалски клуб, шаховски 
клуб и разне културна и хуманитарна дешавања. 
У периоду од 1955. године школа је постала 
осморазредна и добила назив Осмогодишња 
школа ,,Ђура Јакшић“. Године 1972. средствима 
месног самодоприноса и Фонда за образовање 
Аутономне покрајине Војводине изграђена је 
школска фискултурна сала са 500 м2  корисне 
површине. Пошто стари школски објекти нису 
задовољавали хигијенске, естетске и педагошке 
захтеве савременије наставе, 1988. године 
покренута је акција изградње нове велике 
школе на месту старе. Године 1992. завршена је 
нова школска зграда. 

И данас је она топли дечији дом где стасавају 
многе генерације деце од предшколског 
узраста до осмог разреда. Школа је данас 
ус опремљена најсавременијим наставним 
средствима и училима која деци олакшавају 
процес образовања што се види и по завидним 
резултатима које ученици ове школе остварују 
на разним такмичењима општинског, окружног 
и републичког нивоа. Наставнички кадар 
је високо образован што деци омогућава 
максималан ниво знања и овладавања разним 
вештинама. Ученици наше школе уписују разне 
факултете и успешно обављају своја занимања, 
чак и широм земље. Школа за децу није само 
ризница знања него и једно дивно, пријатно 
место где се деца радо окупљају и друже.

Школа нам је друга кућа где се осећамо 
сигурно, вољено и где се увек радо враћамо.

Нада Тодоровић

Основна школа „Ђура Јакшић“

Стоје: Леонид Хотомски, општински чиновник, Андреј Стољаров, општински 
чиновник, Анђелија Поповић, учитељица, Зоркица, ћерка Ј. Слепчевића, Борис, 
општински чиновник.

Седе: Јован Слепчевић, управитељ школе, Терезија Петровић, учитељица, 
Никола Петровић, бележник.

1. ,,Историја општине Павлиш“, Феликс Милекер, 
1891. Вршац

2. ,,Повесница Краљеве вароши Вршца И“ Феликс 
Милекер 1886. 

3. Моја школа ,,Ђура Јакшић“ , Бошко Лекић
4. Школски летопис
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Народно позориште „Стерија“ 
поново је отворило врата за своју 
публику. После представе за децу 
„Тајна једног страшила“, којом је 
у недељу започет поновни рад 
позоришта, у априлу се очекују још 
две представе за децу – „Немушти 
језик“ (11. априла) и „Три прасета“ (18. 
априла), као и вечерња представа за 
одрасле „Брачни круг“ (17. априла). 

Из НП „Стерија“ поручују да се 
представе пред публиком играју 
уз поштовање свих мера заштите 
од епидемије, уз максималне 
мере безбедности, ради очувања 
здравља посетилаца, глумаца и свих 
запослених у позоришту. 

Због тога је прописана и посебна 
процедура која се мора поштовати 
при доласку на представу: гледаоци 
морају стићи у позориште најкасније 
15 минута пре почетка представе, 
није дозвољено задржавање у фоајеу, 
ношење маске је услов за куповину 
карте и улазак у позориште, на улазу 
у позориште налази се дезо баријера 

и средство за дезинфекцију руку и 
на овом месту се свим посетиоцима 
мери температура, распоред седења 

у сали подразумева седење у 
сваком другом реду, са минимум два 
седишта размака међу гледаоцима, 

а поштовање физичке дистанце је 
обавезно. 

У АПРИЛУ ЧЕТИРИ ПРЕДСТАВЕ, 
УЗ ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ПОЗОРИШТЕ ПОЧЕЛО СА РАДОМ 

Табла са мапом која приказује границе и стазе 
заштићеног добра „Вршачке планине“ постављена 
је прошле седмице на платоу код „Славишине 
ливаде“ поред улаза на Стазу здравља. Осим табле, 
радници ЈКП „Други октобар“ поставили су и канте 
за смеће дуж Северне стазе за пешаке. 

- Служба зеленила ЈКП „Други октобар“ 
поставила је таблу са мапом која приказује 
заштићено природно добро „Вршачке планине“. 
Ова табла била је и раније на овом потезу, али на 
самој ливади где је била изложена ветру и у једном 
тренутку и срушена од јаких удара. Сада смо 
направили нову таблу, одштампали поново мапу 
и поставили је поред улаза на Стазу здравља, где 

ће бити заштићена од ветра али и даље на видном 
месту – објашњава Драгана Шипош, руководилац 
службе зеленила у ЈКП „Други октобар“. 

Осим тога, дуж пешачких стаза постављене су 
канте, па ће постиоци Вршачког брега и у њих моћи 
да одлажу смеће, уз досада постојеће контејнере 
који се од прошле недеље налазе дуж асфалтног 
пута до Дома Црвеног крста. 

- На више локација на Вршаком брегу поставили 
смо канте за смеће. Тако се оне сада налазе дуж 
Стазе здравља, на видиковцу код Црквице, на путу 
према Планинарском дому и на степеницама од 
Виле Брег до видиковца – додаје Драгана Шипош. 

ПОСТАВЉЕНА МАПА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА И НОВЕ КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ 
НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ВРШАЧКОГ БРЕГА 

Од понедељка, 5. априла, на 
платформи Кунстматрикс у 3Д 
галерији „Савремена“ Културног 
центра Вршац, можете погледати 
нову поставку под називом „Форме 
као простори (за) размишљања“, 
аутора Милана Нешића. 

„Још од тренутка кад је почетком 
прошлог века (1913) Дишан 
концептуализовао праксу увођења 
предмета (из) свакодневне употребе 
у корпус/контекст уметности ― 
дискусије на тему односа између 
(свакодневних) предмета са једне, 
односно тела/дела са друге стране, 
нимало не губе на својој актуелности. 
Међу поглављима те ― увек актуелне 
и никад до краја испричане приче ― 
налази се и сликарски опус Милана 
Нешића, који присуство материје 
(материјала) на цртежима и платнима 
које ради уводи већ са својим раним, 
студентским радовима. Сам Нешић 
своја платна радије назива радовима 
него сликама (Намерно се ограђујем 
од речи “сликарство” јер сматрам 
да сам мало тога “насликао”), на 
овај начин наглашавајући управо 
мануелни моменат, тачније низ 

момената који подразумевају 
комбиновање, аплицирање, 
лепљење, колажирање,..., који 
његове слике приближава категорији 
тродимензионалних (визуелних) 

објеката. Лоциране у међупростору 
између слика и радова, али и између 
слике и сликарства ― Нешићеве 
визуелне структуре, менталне и 
физичке/физикалне пропозиције и 

вежбе, или, једноставно речено, слике-
објекти у форми визуелног дневника 
сведоче управо о уметниковој 
(уметничкој) свакодневици као 
доминантној “теми” и карактеристици 

ове уметности. Дневнички карактер 
ових слика-знакова акцентован је 
чињеницом да на већини радова 
Нешић исписује и датуме њиховог 
настанка. При том он не приказује 

(још мање описује) свакодневицу 
― већ исту, најпрецизније речено, 
региструје. На овај начин (трајно) 
меморисани, датуми настанка 
Нешићевих слика превазилазе сами 
себе ― истовремено функционишући 
као њихови наслови али, подједнако, 
и као интимни дневнички записи“, 
каже о овој поставци критичар 
Небојша Миленковић. 

Милан Нешић рођен је у Сремској 
Митровици 1976. године. Уписао 
је Факултет ликовних уметности у 
Приштини 1997. године, а дипломирао 
на Катедри за сликарство Академије 
уметности у Новом Саду у класи 
проф. Јована Ракиџића 2003. године. 
Завршио је Мастер студије на 
Катедри за сликарство Академије 
уметности у Новом Саду 2015. године. 
Излагао је самостално на 25 изложби 
и учествовао на преко 60 групних 
изложби у земљи и иностранству. 
Добитник је годишње награде 
Академије уметности Нови Сад за 
сликарство 2003. године и награде 
„Перспективни” као најбољи млади 
стваралац у категорији сликарство 
„Арт клинике” 2003. године. 

3Д ПОСТАВКА МИЛАНА НЕШИЋА 
ФОРМЕ КАО ПРОСТОРИ (ЗА) РАЗМИШЉАЊА 
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Ирена Бранков, VI разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Једне лепе звездане ноћи, спремала сам 
се за спавање. Док сам тонула у сан, сетила 
сам се писаца о чијим смо одрастањима данас 
говорили у школи. Један од њих је био и мој 
суграђанин - Јован Стерија Поповић. Нисам 
могла да заспим, али онда је дошла моја лепа 
мама и пољубила ме својим нежним уснама. 
Тада сам као беба утонула у сан. 

Одједном, створила сам се у некој далекој 
прошлости. Улице су биле калдрмисане, путем 
су пролазили коњи који су вукли запрежна 
кола пуна различите робе, а уместо електричне 
расвете на бандерама су висили фењери. Око 
мене су шетале госпође одевене у најлепше 
хаљине које сам икада видела. Биле су тако 
раскошне, свака другачије боје. Свака од 
дама је носила и диван шешир и хладила се 
лепезом. У почетку нисам знала где сам, али 
када сам погледала мало боље  почела сам 
да препознајем делове мог родног града 
Вршца. Угледала сам познати трг, са крстом 
на средини, посластичарницу Ђорђевић и 
кафану Три пиштоља испред које су седели 
углавном мушкарци за столовима са карираним 
столњацима, пили вино и нешто причали.

Са опрезношћу сам шетала градом и у једном 
тренутку сусрела сам се очи у очи са господином 
Кир Јањом. Он је у тајности, иза неког дрвета, 
пребројавао своје најмилије дукате, мазио их, 
нешто им шапутао и враћао их назад у кутију. 
Зачуђена, покушала сам да објасним себи о 
чему се ради, али ме је за собом повукла нека 
госпођа мислећи да сам ја њено дете. Одвела 
ме је до своје огромне куће. Када смо ушле, у 
кућу су на плафону  висили кристални лустери, 
али је под био земљани, набијен. Намештај 
је био необична, помало смешна, мешавина 
старог и новог. У дворишту сам видела кокошке, 
гуске и ћурке, а у сред салона клавир који сам 
и сама умела да свирам. Госпође је издавала 
наређење слуги кога је час називала Јохан, 
час Жан на некој чудној мешавини немачког и 

српског језика. Он ме је увео у трпезарију где 
су ме послужили неком супицом и месом. Није 
било толико лоше, али ипак ми је недостајало 
мамино кување. Након вечере ме је исти онај 
слуга одвео до моје собе. Соба је била савршено 
лепа, са  великим креветом и огледалом на 
коме сам могла да се огледам цела, а у орману 
су биле прелепо сашивене хаљине. Тек сада сам 
имала времена да размислим о свему што ми се 
десило и одлучила сам да се, када сви утону у 
сан, ишуњам напоље.  

Када сам искочила на улицу кроз 
кибицфенстер, град је био пуст и сви фењери 
су били угашени. Угледала сам само слабу 
светлост у једној кући близу посластичарнице и 
градске пијаце. Мало сам завирила кроз прозор  
и унутра је био чувени Јован Стерија Поповић. 
Препознала сам га са фотографије из моје 
лектире Угледала сам како Стерија, на светлости 
свеће, пише  чувену драму „Кир Јања” и поред 
тога рукопис његове чувене „Покондирене 
тикве”. Била сам одушевљена. Са стране су 
стајала још нека дела Јована Стерије Поповића, 
као што су „Родољупци”, „Лажа и паралажа”... 
Одједном, у Стеријину собу је улетео онај 
исти Кир Јања жалећи се адвокату како му је 
неко украо његове вољене дукате... Тада сам 
схватила да је чувени писац током свог живота 
само посматрао људе око себе, писао о њима, 
њиховим манама и врлинама у жељи да његови 
суграђани постану што бољи људи.

У свој тој збрци, тргла сам се. Била сам 
преплашена од звука мог аларма. Када сам 
погледала око себе, није било ни Јована 
Стерије Поповића, ни Кир Јање, ни оне далеке 
прошлости. Око мене је била само моја соба 
и ја у њој. Само је једно перо са шешира моје 
необичне домаћице почивало на мом јастуку.

Катарина Николић, VI 2
ОШ „Младост“,  Вршац
Ментор:  Данијела Радосав Николић

Проглашени су најбољи радови 
првог литерарно-ликовног конкурса 
„Вршачки гроздови“ у организацији 
нашег листа који је окупио учеснике 
из скоро свих основних и средњих 
школа са територије Града Вршца. 
Подсетимо се, на конкурс је приспело 
82 ликовних и 25 литерарних 
радова који су се надметали за 
признања у конкуренцији основаца и 
средњошколаца. Оба жирија имала су 
изузетно деликатан задатак, радови 
су били квалитетни у шта су могли да 
се увере и читаоци „Вршачке куле“ 
који су у 11 бројева током новембра и 
децембра 2020. и јануара и фебруара 

2021. године, могли да виде све ликовне 
и прочитају све литерарне радове. 
Жири за литерарне радове заседао је 
у саставу: Илија Бакић песник, Јелена 
Маринков књижевница и Дејан Мак 
књижевник, и донео је следећу одлуку. 
У конкуренцији основних школа 
најбољи рад написала је ученица 
Основне школе „Младост“ Катарина 
Николић. Њен ментор је професорка 
Данијела Радосав Николић. Друго 
место освојио је ученик ОШ „Олга 
Петров Радишић“ Урош Пантин чији је 
ментор професорка Весна Марјанов. 
Треће место освојила је ученица ОШ 
„Младост“, Ана Ружанов, а њен ментор 

је професорка Јадранка Ћулум. За 
најмаштовитији рад жири је прогласио 
састав ученика ОШ „Паја Јовановић“ 
Стевана Расипанова Раца, његов 
ментор је професорка Викторија Гајта.

Жири за ликовне радове: Томислав 
Сухецки академски сликар, Јелена 
Враговић академски сликар и Филип 
Даћевац сликар, донео је следећу 
одлуку. Прво место освојила је 
ученица ОШ „Жарко Зрењанин“ из 
Избишта Ирена Бранков, њен ментор 
је професорка Драгана Милутинов. 
Друго место освојила је ученица 
ОШ „Паја Јовановић“, Маша Којић, 
њен ментор је професорка Славица 

Ранковић, и треће место освојила је 
ученица ОШ „Жарко Зрењанин“ из 
Избишта, Дуња Влашић, њен ментор 
је професорка Драгана Милутинов. За 
најмаштовитији рад жири је прогласио 
цртеж ученице ОШ „Жарко Зрењанин“ 
из Избишта, Анастасије Гојков, њен 
ментор, наравно, професорка Драгана 
Милутинов. 

У овом броју уживаћемо још 
једном у најуспешнијим радовима 
ученика основних школа, у 
наредном вроју „Вршачке куле“ 
објавићемо најуспешније радове 
учесника конкурса у конкуренцији 
средњошколаца.

ЖИРИ ЛИТЕРАРНО-ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „ВРШАЧКЕ КУЛЕ“ ДОНЕО ОДЛУКУ

ПРВИ „ВРШАЧКИ ГРОЗДОВИ“

ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ ИЗ МОЈЕ МАШТЕ
 ПРВО МЕСТО  ПРВО МЕСТО
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Познати Вршчани наши,
били су песници,
борци, комедијаши...
И данас се славе, 
у борби пале,
главе вршачких хероја,
не зна им се броја.

Архитекта Брашован 
и сликар Јовановић Паја,
били су уметници
из истог краја.
Вршац и познате 
писце има.
Поноси се радо њима.

Лаза Нанчић, Јаша Томић, 
чувени Васко Попа...
Ко за њих чуо није, 
треба га бити срамота.

Ђуричин Рада 
отишла из Вршца млада.
Убрзо је почела 
позориштем да влада.
Стеријина дела
баш су јој била мера.
Шта о Стерији рећи,
већ да је 
комедиограф највећи.

Кад нападне краљицом,
Костић Бора,
сваки шаховски велемајстор
пасти мора.                                                                                    
У Сан Рему титулу   
велемајстора освојио,                                              
па му се цео свет поклонио.                                   

У Вршцу још много                                                    
познатих људи има,                                  
Вршчани се морају
поносити њима.

Ана Ружанов VII 1
ОШ,,Младост, Вршац

Ментор: Јадранка Ћулум

Вршац, мали град у Банатској равници, извео је 
пуно важних и знаменитих личности.Неки од њих су 
Паја Јовановић, велики сликар, Јован Стерија Поповић, 
чувени писац, Васко Попа, песник, Емануел Арсенијевић, 
генерал.                                      

Један од њих је пропутовао целу земаљску куглу, 
живео је у највећим метрополама тог доба, дружио се 
са најугледнијим личностима и са правом је сматран 
грађанином света.Тај несвакидашњи човек рођен у 
Вршцу је шаховски велемајстор Бора Костић.                                                                                   

Рођен  је 1887. године у угледној грађанској породици 
. Кажу да је био веома радознало и немирно дете, али и 
веома бистро и интелигентно. Волео је школу и учење, па 
је и дипломирао у Будимпешти на трговачкој академији, 
а посао је нашао у Бечу. Још у студентским  данима 
побеђивао је све мађарске шахисте, а у Бечу је слободне 
дане проводио у  Бечком шаховском клубу, који је био 
резервисан само за високе припаднике друштва. Беч 
га је брзо освојио својим чарима, међутим, само на 
кратко, јер је Бора убрзо почео да путује на турнеје по 
целој Европи. Париз, Копенхаген, Женева, Берлин... само 
су неки од градова који су жељно ишчекивали његове 
шаховске мечеве.Убрзо га је шах одвео у Јужну Америку, 
у Аргентину.Три године је питомцима војне академије 
предавао шах као обавезан предмет. На школском 
броду Ратне морнарице пропутовао је јужним морима 
и обишао југ Африке, Индије и Аустралије. Живот га 
даље води у Њујорк и Американци га доживљавају као 
свог представника шаха. Дружи се са револуционарем 
Лавом Ататурком и Николом Теслом. Пет година 
путује по Америци и побеђује на разнаим турнирима. 
Негде у то време креће на нови пут око света. Прво 
је бродом отишао до Енглеске, а затим до Аустралије. 
Преко Тасманије и Новог Зеланда стигао је у Африку, 
до Кеније и Викторијиних водопада. Надаље пут га је 
водио преко Индије, Кашмира, Непала  и Бурме, све 
до Малајских острва Јава, Сумапра, Борнео и градова 
Сингапура и Џакарте. Није заобишао ни Кину, Хонконг и 
Филипине. У повратку ка Европи путовао је Манџуријом 
и Сибиром играјући шах у градовима на крају света.У то 
време када  су информације путовале месецима, када 
није постојао интернет, чак ни обичан телефон, нити 
авионски летови, Бора је по целом свету проносио славу 
свог родног града и добар глас о вредним и успешним 
људима који живе у њему. Цело ово путовање трајало је 
три године. Мајци и сестри је слао писма са путовања и 
писао о вулканима Новог Зеланда, о лепотама Кашмира, 

висовима Хималаја, сусретима са племенима Маора и 
Масаиа. На првом шампионату у Индији, одржаном 1925.
године, титулу је освојио Бора Костић. После Индије 
одлази у Каиро, где се дружи са оснивачем модерне 
турске државе, Кемалом Ататурком и након тога одлази 
у Мексико.У Мексику добија чин пуковника мексичке 
војске и предаје шах војним официрима.

Бора Костић је водио један изузетно занимљив  и 
изванредан живот.Остало је забележено да је на Куби 
у Хавани одиграо меч против највеће шаховске звезде 
тог времена Хосеа Раула Капабланке. Бора је тај меч 
изгубио, али то не умањује значај самог сусрета, јер су о 
њему, као о борби два шаховска титана, писали Њујорк 
Тајмс и лондонски Гардијан. Шаховски часописи и архиве 
многих светских држава чувају успомену на Бору.Тако се 
у летописима Сан Франциска из 1924.године помиње 
Борино гостовање и његово шаховско умеће. Шаховска 
енциклопедија Новог Зеланда описује његову посету 
1924.године и начин на који  је пропутовао целу земљу. 
Када су наши шаховски велемајстори били у посети 
Јужној Америци, један од њих је скокнуо до Лиме, главног 
града Перуа.Тамо је изјавио да му је част што је први са 
ових простора дошао у посету. Домаћини су му показали 
пожутелу урамљену слику Боре Костића, коју чувају већ 
30 година. Наш пријатељ Бора је био овде много пре вас, 
гласио је одговор домаћина. Слично се осећао и друг 
Тито када га је приликом његове прве посете Индији, 
председник Индије питао за Бору, како је и шта ради...У 
Сингапуру се чува успомена у шаховским архивама када 
је брилијантни српски велемајстор поразио све своје 
противнике на 18 табли играјући симултано.

Када сам први пут чуо приче о Бори Костићу,оне су 
на мене оставиле јак утисак.Он ме је натерао да почнем 
да се интересујем за шах и да га играм. Јако сам срећан 
што се један такав човек родио у мом граду и што је 
допринео да цео свет чује за њега.

Величина неког града се не мери његовом 
површином или бројем становника који живе у њему, 
као ни висином његових облакодера. Величина неког 
града се мери по људима који су се родили и живе у 
њему. Права величина је у начину на који су живели и 
показали другим генерацијама како се треба односити 
према правом животу.

Урош Пантин, VII разред
 “Олга Петров Радишић”

Ментор: Весна Марјанов

ИЗ АЛБУМА МОГА ГРАДА  

Маша Којић, V 2 разред
ОШ „Паја Јовановић“
Ментор: Славица Ранковић

ДА НЕМА ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ, 
ВРШЦА НЕ БИ БИЛО НА МАПИ СВЕТА

 ДРУГО МЕСТО  ДРУГО МЕСТО

  ТРЕЋЕ МЕСТО

Дуња Влашић, V разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

   НАЈОРИГИНАЛНИЈИ РАД

Анастасија Гојков, VI разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

  ТРЕЋЕ МЕСТО

 НАЈМАШТОВИТИЈИ РАД

Једног дана улазим у школу,а у холу велика гужва и тишина.
До мене допире глас:,,Децо,будите стрпљива!Одговорићу вам на 
сва ваша питања.’’

Чујем како неко пита:,,Да ли сте Ви познати српски сликар 
Паја Јовановић по коме наша школа носи име?’’

,,Јесам,рођен сам у Вршцу давне 1859.године,тата ми је био 
угледни фотограф,а мајку сам прерано изгубио.Тата се оженио 
Маријом која је била добра и брижна и са још петоро браће и 
једном сестром живели смо у срећној породици’’.

Једна девојчица је питала:,,Да ли сте стварно са четрнаест 
година добили своју прву поруџбину?’’

,,Да ,прво сам у тајности цртао,сате и сате сам проводио 
у цркву копирајући црквене слике,када је црквена општина 
требало да изради цртеже светитеља добио сам ту прву 
поруџбину,а тада сам добио и приступницу да упишем сликарску 
академију у Бечу,али  сам прво морао да завршим гимназију’’.

,,Хоћете ли нам испричати колико Вам је требало да 
насликате,,Проглашење Душановог закона’’,за коју сте на 

светској изложби у Паризу 1900.године били награђени златном 
медаљом.’’

Други дечак је питао за слику,,Вршачког триптиха’’.
Паја се насмејао и рекао:,,Децо, драго ми је што толико знате 

о мени?’’
Пришао сам Паји и рекао му:,,Хоћете ли да прошетате 

ходником наше школе?’’
Био сам срећан,што је толико велики уметник пристао да 

прошета кроз нашу школу,када смо стигли испред зборнице он 
је видео да на зиду поред наших цртежа стоји и његов портрет.
Рекао сам му да је драго што је као послењу слику нацртао,,Букет 
црвених ружа’’,и да руже за мене симболизују љубав коју гајим 
према тако великом уметнику.

Стефан Расипанов Рац VII 2
ОШ,,Паја Јовановић’’ Вршац

Ментор: Викторија Гајта

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ
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Велика већина Канађана која ради 
од куће, једнако је продуктивна као и у 
канцеларији, а многи од њих би желели да 
после епидемије коронавируса наставе рад 
од куће, барем пола радног времена, наводи 
се у једној студији. 

Готово трећина (32 одсто) канадских 
запослених, или 3,1 милион, ради „већи део” 
свог радног времена од куће од почетка 
године, насупрот једва четири одсто 2016. 
године, наводи се у студији канадског 
Института за статистику. 

Од тога је 90 одсто рекло да су исто 
продуктивни као раније. Од оних који су тек 
прешли на рад од куће, 58 одсто је навело 
да ради приближно исто као у канцеларији, 
а 32 одсто да ради и више. Око десет одсто 
је навело да мање ради него у канцеларији. 

Продуктивност рада на даљину била је 
већа у јавној управи, посебно у здравству, 
него у индустрији која производи робу. 

Канадски институт није утврдио знатну 
разлику између мушкараца и жена, нити 
разлику према старости, образовању, 
брачном статусу или занимању испитаника. 

Око 80 одсто запослених од куће желело 

би да рад од куће настави и после епидемије 
корона вируса, барем пола радног времена. 

С друге стране, блага већина просветних 
радника од 54 одсто, радије би се вратила 

у школе кад се заврши епидемија корона 
вируса, преноси Бета. 

Извор: Политика

Предак је – кинески t’su chu 
* Директни предак фудбала 
је кинеска игра t’su chu, која 
се играла још пре нове ере. 
Лопта је била од коже, у почетку 
пуњена, а касније надувавана, 
а играло се ногама и телом, али 
не и рукама. У аристократској 
верзији, играла се испред царске 
палате, а противнички тимови су 
покушавали да шутну лопту кроз 
малу рупу на свиленој мрежи. Овај 
кинески краљевски спорт током 
14. века у Енглеској је био спорт за 
сељаке – играле су гомиле од по 
неколико стотина људи; сломљени 
удови су били уобичајени, а 
ни смртни исходи нису били 
ретки. Амерички еквивалент је 
био lacrosse или begatawej на 
ирокешком језику, који се играо у 
источном делу Северне Америке. 
Ту су игру европски посматрачи 
у 17. веку описали као древни 

спорт племена Ирокеза. У овом 
надметању је учествовало до 500 
ратника на свакој страни, обично 
из два суседна села, с једним 
тимом тамних и другим светлих 
боја. Циљ је био да се лопта од 
јеленске коже захвати штапом и да 
се са њом трчи ка голу. Погоци су 
били отежани тиме што су стативе 
гола представљали племенски 
врачи који су лутали тереном кад 
год би им то пало на памет. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАДА ЈЕ НАСТАО 

ФУДБАЛ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Метеорит ширине од око 90 метара експлодирао 
је изнад Антарктика пре 430.000 година и тако послао 
ватрену куглу ванземаљског материјала на ледену 
површину, показало је најновије истраживање научника 
који бораве на Јужном полу. 

Сматра се да се овакве експлозије јављају чешће 
од пада метеора или много већих астероида који су 
остављали кратере на земљи, попут оног који је уништио 
диносаурусе пре 66 милиона година, пренео је Си-Ен-Ен. 

Откриће оваквих свемирских стена је, међутим, 
много теже јер остављају врло мало трагова у геолошким 
записима. 

Матијас ван Гинекен, истраживач са Универзитета Кент, 

сакупио је 17 тамних честица, мањих од једног милиметара, 
невидљивих људском оку, док је био у експедицији на 
планини Сор Рондан на истоку Антарктика, где се налази 
белгијска истраживачка станица „Принцеза Елизабета”. 

„Прво сам приметио да неке од њих изгледају као да су 
залепљене једна за другу, што би морало да се догоди када 
су честице растопљене. То би значило да многе од њих 
имају интеракцију када су на врло високој температури. 
Ово је једини разуман начин да се објасни да је у питању 
био огроман удар”, рекао је Ван Гинекен, водећи аутор 
студије која је објављена у часопису „Сајенс Адвансес”, 
преноси Танјуг. 

Извор: Политика

ИСТРАЖИВАЧИ КОЈИ БОРАВЕ НА ЈУЖНОМ ПОЛУ ОТКРИВАЈУ: 

ИЗНАД АНТАРКТИКА ЕКСПЛОДИРАО 
ВЕЛИКИ МЕТЕОРИТ ПРЕ 430.000 ГОДИНА 

ВЕЋИНА КАНАЂАНА ЗАПОСЛЕНА ОД КУЋЕ ПРОДУКТИВНА КАО У КАНЦЕЛАРИЈИ 

МНОГИ БИ ВОЛЕЛИ ДА И НАКОН 
ПАНДЕМИЈЕ РАДЕ ОД КУЋЕ 

Палеонтолози у Аргентини 
идентификовали су раније 
непознату врсту диносауруса која је 
својим огромним канџама, моћним 
угризом и оштрим слухом ловила 
плен у Патагонији пре 80 милиона 
година. 

Остаци ове животиње, који 
укључују савршено очувану целу 
лобању, случајно су откривени 
у Бахо де ла Карпа у Аргентини 
2015, а она је названа „Лукалкан 
алиокранианус”, преноси Си-Ен-Ен. 

Наводи да „Лукалкан” на 
језику аутохтоног народа Мапуче 
значи „онај који изазива страх”, а 
алиокранианус је на латинском 
„необична лобања”. 

Овај диносаурус је део 
породице Абелисауриди, створења 
које би по изгледу подсећало на 
Тираносауруса, али га издваја 
управо необично кратка и дубока 
лобања, са великим неравнинама и 
роговима. 

Био је најмање пет 
метара дугачак, отприлике 
величине слона, а лутао 
је Патагонијом и другим 
областима праисторијског 
јужног потконтинента Гондване, 
укључујући Африку, Индију, 

Антарктик, Аустралију и Јужну 
Америку. 

Према истраживању 
објављеном у уторак у „Журнал ов 
Вертебрате Палеонтолоџи”, његова 
најизразитија карактеристика је 
мали синус испуњен ваздухом у 
зони средњег уха, који до сада 
није виђен ни код једног другог 
абелисаурида. 

То значи да је „Лукалкан 
алиокранианус” вероватно чуо 
другачије, а вероватно и боље од 
других абелисаурида, који су имали 
слух налик модерним крокодилима. 

„Посебност овог диносауруса 
је што има шупљине у пределу 
ушију које други абелисауриди 
нису имали, што би могло дати 
овој врсти другачије способности, 
можда и већи опсег слуха. То је, 
заједно са њеним изоштреним 
осећајем мириса, могло да пружи 
велике могућности за предатора 
ове врсте”, рекао је Федерико 
Жианекини, палеонтолог са 
Националног универзитета у Сан 
Луису у Аргентини који је водио ово 
истраживање, за Си-Ен-Ен. 

Извор: Политика

ОТКРИЋЕ ПАЛЕОНТОЛОГА ИЗ АРГЕНТИНЕ  

ОТКРИВЕНА НОВА ВРСТА ДИНОСАУРУСА 
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Интригантан историјски роман 
пун снажних емоција! Драгуљар ће 
одушевити читаоце који уживају 
у причама о животима великих 
личности из прошлости. 

Радња овог романа смештена 
је у раскошну Барселону с краја 
XИX века, а главни јунак је Бернат, 
младић који ради у драгуљарској 
радионици свог оца. Будући да је 
за тај занат обучаван још од малих 
ногу, нада се светлој будућности 
у брушењу драгог камења. Али 
у његовом животу догодиће 
се нагли преокрет када упозна 
Изабелу, кћерку осиромашеног 
аристократе, који објављује да ће 
руку своје кћери дати ономе ко 
му понуди највећи дијамант икада 
виђен.

Она је моја кћи. Моје 
најдрагоценије благо. Мој драгуљ. 
Предаћу је само оном ко ми донесе 
дијамант достојан њене лепоте.

Од узбудљиве Барселоне до 
ужурбаног Амстердама и његовог 
тржишта дијаманата, од Холандије 
до Јужне Африке, од Кејптауна до 
величанствених рудника у Кимберлију, где 
све врви од робова, преко застрашујуће 
пустиње Кару, драгуљар ће пропутовати 
тај задивљујући свет, и живописан и 
окрутан, заједно са немилосрдним 
маркизом од Терасе и љупком робињом 
Етведом.

„Сјајна књига препуна авантуре, 
историје, романсе.“ – Ел Мундо

Драгуљар ће вас упознати са 
заводљивим светом дијаманата и 
провести вас кроз његову раскош и ужасе 
који је прате. Поручите књигу већ данас 
путем сајтаwww.vulkani.rs и уживајте.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА 
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 „Драгуљар“.

У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Река заборава“, освојиле су је 
наше читатељке Марина Грбић и Данијела 
Маринковић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“.

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 (111)

ПАЈИН ТРИПТИХОН СЦЕНОГРАФИЈА  
ЖИВОТА

Пајин сликарски поступак реализације сцена, 
мноштва људи, јавних призора, историјских 
тема, вештине су свима доступне, али је он био 
дисциплинован, методичан и перфекциониста.

Паја Јовановић потиче из породице 
фотографа па му је коришћење фото записа, 
режирање сцена у личном позоришту атељеа и 
пројектовање фотографија почетак, социолошка 
студија садржаја слична оној кад се пишу велики 
романи, разрађују ликови, радње, драматургија, 
поука.

Ипак, гледање Триптихона и његовог приказа 
живота као сцене детаља позоришта у коме смо 
глумци, а не види се режисер без горчине, а са 
много саосећања. Паја наговештава суштинско 
искуство грађанске филозофије; неверуј свакој 

страсти, пази на привлачне обмане, буди 
свој индивидуалац као што то и јесу људи  на 
Триптихону. Тај став дистанце од мрачних сила 
које покрећу људски свет Паја је наговестио 
тиме што није насликао банкаре, велепоседнике, 
политичаре, моћнике свих врста. Оградио се 
од тога без коментара већ је сву своју људску 
љубав усмерио на малог човека дајући митско 
достојанство свим његовим активностима.

У свету у коме се људи рађају неједнаки и 
улазе  у односе већ подељених права, имовине 
и шанси, у свету где се неки људи игром генетике 
рађају као аутомобили са мењачем заглевљеним 
у рикверц, малобројни добију на поклон 
аутомобил са аутоматским мењачем којим газе 
све пред собом.

Много памети треба да би се препознале 
властите заблуде, много храбрости и искуства 
да би се лоцирао извор горчине преварености 
животом, као преварености собом, као таоци 
врлина којима су нас контролисали а кад дођу 
времена кад и пороци оду од нас живот губи 
смисао без горива страсти.

Пајин аманет хумана порука „Живот је ово 
само сан и сен“ као да потврђују и најновија 
сазнања из квантне физике и астрономије да 
живимо у мрежама паралелних светова који 
се  насумично, али  као судбина, преплићу и 
управљају нама тако што  ми то допуштамо 
неким поривима као гласу господара, а то 
је тек шапат  електрона, погодак у неки наш 
циљани нерв  који је испалио  ко зна који свет и 

убацио  у њега ко зна какво искуство којем се ми 
повинујемо мислећи да је то глас слободе који 
троши сужње који се плаше слободе без туђих 
часова у свом уму.

На паметан бескрајно дискретан начин 
Паја је изврнуо логику Вршца времена у коме 
је  сликао Триптихон. Како га нису изопштили 
као социјалисту и безрезерног хуманисту, јер 
ипак чији су виноград ови људи брали, у чије 
подруме је одлазило грожђе, за кога је жетелац  
ломио кичму од кога су учили мешетарење 
препредењаци трговци на призору пијаце?

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

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВИ РОМАН РАМОНА КАМПОСА 

ДРАГУЉАР

Поводом 2. априла, Светског дана 
дечије књиге, установљеног 1967. 
године, на дан рођена чудесног 
данског писца Ханса Кристијана 
Андерсена, Удружење „Тачка 
сусретања“ приредило је видео-
сусрет на фејсбук страници удружења 
са једном од најперспективнијих 
дечијих писаца у Србији Александром 
Филиповић. 

Видео-сусрет под називом 
„Споменар писца“ реализован је уз 
помоћ ученика ОШ „Паја Јовановић“ 
из Вршца (Даниел Туркан, Јована 
Бошковић, Марко Чизмић, Јана 
Ђурђев, Лазар Грујић, Лана Рончевић, 
Тања Попоњец, Нађа Ђошић, Момчило 
Обрадовић, Маријана Момиров, 

Миљана Којић, Никола Варјашки и 
Милана Станин) и њихових наставница 
српског језика и књижевности 
Викторије Гајта и Невене Кресоје. 

Александра Филиповић је писац 
и сатиричар. Добитница је прве 
награде Радио Београда 1 и емисије 

Добро јутро, децо за најбољу причу 
за децу (2018), прве награде за 
афоризам године Вечерњих новости 
(2018), прве награде за афоризам на 
Фестивалу хумора и сатире СЛЕМ 
(2018), друге награде за афоризме на 
међународном такмичењу Златни змај 
у Љубљани (2018), специјалне награде 
Удружења Мокрањац за причу 
објављену у зборнику прича за децу 
Музика прича (2018). 

Њен први роман за децу и младе, 
О крилима и чудима, 2019. године 
објавила је издавачка кућа “Лагуна”. 
Александра пише приче за радио. 
Од 2018. године, приче се емитују 
у емисији Добро јутро, децо на 
Радио Београду 1. Објављивала је у 

часописима: Дечје новине, Вечерње 
новости, Политика, Наш траг, Етна, 
Књижевне новине, ОНА, Сатиричне 
вертикале итд. Радови су јој преведени 
на руски, македонски, румунски, 
мађарски и италијански језик. Чланица 
је Удружења књижевника Србије. 

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ 

ВИДЕО СУСРЕТ СА 
АЛЕКСАНДРОМ ФИЛИПОВИЋ, 

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

На продају спратна кућа 240 м² са 
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.

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. 064/879-569.7

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

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

На продају плац у близини центра 
града има комплетну инфраструктуру. 
Може замена за гарсоњеру. 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

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

Продајем гарсоњеру у Београду, 

Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
У Малом Средишту продајем мању 

кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721949..

Купујем двособан стан са лифтом 
или на првом спрату, новије градње са 
гаражом, шири центар. Тел. 062/1870271.

Продајем кућу са две стамбене 
целине 230м² са баштом. Тел. 
064/9174777.

Продајем кућу на спрат и 
недовршеним поткровљем у мирном 
почетном  делу Маргитског насеља. Тел. 
064/6357325.

Продајем приземну кућу на почетку 
Маргитске улице, 63 м²,печена  цигла, 
кара таван и двориштем преко 100 м². 
Тел. 064/9174777.

Продајем стан на Гудуричком путу, 
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м², 
десна стран уз Асвалт. Тел. 064/8582495.

Продајем кућу са  гаражом,са 
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-631 
и 064/2805862

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

Потребна намештена или 

полунамештена  кућа на издавање на 
дужи  период, трочланој породици. 
До 100  евра. Тел. 064/3621423.

Издајем собу са купатилом, 
чајном кухињом, засебан улаз. 
Тел. 060/1671519,060/7401210 и 
013/401210

Издајем намештену гарсоњеру код 
Дома пензионер, плинско грејање. 
Тел. 064/1284698

Издајем намештен двособан стан, 
дворишни, за самце, самице , брачни 
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел. 
063/8103228.

Издаје се  једноипособан стан 
ново насеље у Новом Саду, потпуно 
опремљен. Тел. 063/8998033

РАЗНО

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

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

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

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

Тел.  063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала 

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

На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес 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 „адаптер“ за вц шољу, то је 
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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.064/9544и 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 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. 063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач Лифам, 
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.

Продајем моторну тестеру Sthil MC 341, 
исправна, очувана повољно Тел.063/842-
0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/842-
0246.

Радим послове везане за дрва, шут, 
ризлу и избацивање непотребних ствари. 
Тел. 064/412-4994.

Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и 
трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.

Спремам станове, куће и пословне 
просторије. Тел. 063/184-2709.

Купујем пластеник мање површине до 
60 м². Тел. 066/411-496.

Продајем нове очуване полице за 
кућну варијанту. Копус иверица-сонома 
храст. Тел. 064/412-4994 и 063/896-1606.

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају  лежећи масажер, масажер 
за стопала  и масажер за врат. Тел. 061/680-
6244. 

Продајем термо пећ, плинску пећ, 
грејалицу на струју, машине за шивење 
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија 
дубока колица и носиљку за бебе. Тел. 
013/830-753.

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

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, фуруне и корито за 
клање свиња. Тел. 064/396-2064.

Продајем орахове трупце. Тел. 
060/1671519 и 013/401-210.

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 063/882-9782.

Желим да чувам старије особе у замену 
за стан или кућу уз договорени пробни 
период. Тел. 061/813-9998.

На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм. 
Тел. 063/896-1606 и 064/412-4994.

Вршим услужно култивирање башта и 
одвожење биљних остатака. Тел. 060/080-
6872 и 013/806-872.

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 
и 064/280-5862.

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

Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, потез 
Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, поред 
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.

18-то недељне коке носиље, товне 
пачиће, гушчиће, једнодневне товне 
пилиће, једнодневне женске пилиће 
(носиље), домаће једнодневне пилиће.Тел. 
064/425-6130.

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-9100.

Шишање и бријање на кућној адреси, 
стари, непокретни. Тел. 062/408-880.

Чишћење тавана, подрума, шупа, 
молерско-глетарски радови, фарбање, 
претресање кровова и каљева. Лаки сваки 
посао  завршава лако. Тел. 061/1036528 и 
0638378602

Плински котао за централно грејање 
ХАС31, експанзициона посуда 40л, 
циркулациона пумпа 5/4. Тел. 013/805-936 

и 064/414-2336.
Продајем кухињски сто, 6 столица 

(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум 
димензије д950-ш440-в440 цена 4.000дин. 
Тел. 064/246-4207.

Продајем регал – тв полицу у одличном 
стању, димензије 2,67х2,06х35 и телевизор 
„Самсунг“ стари модел. Тел: 063/756-5121.

Продајем или мењам за огревно дрво, 
дрвене прозоре, балокнце са дуплим 
стаклом и жалузинама. Тел. 063/8111948

Озбиљна жена 60-тих година бринула 
би о старијим особама или чувала децу. 
Могућ сваки договор. Тел. 060/333470

Продајем цвеће, лале,  веће количине,. 
Тел 837-631 и 064/2805862

Једнобразни плуг, Хонда култиватор, 
прскалица, цистерна, фреза, кавез за 
пилиће носиље, хранилицу за свиње, 
циркулар, моторну тестеру, вагу и мотор 
Т12. Тел. 063/7061638

На продају изношене коке носиље. 
Тел. 063/262840

Продајем ловачку пушку“ Hamerles 
SVHL merkel „ специал калибар 16мм 
и ловачки карабин Ремингтон магнум 
калибар 7мм. Тел. 064/3855729

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем  ауто приколицу, квалитетну 
(амортизери – федери - гибњеви) 
нерегистрована. Повољно. Тел. 061/153-
0800.

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

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

Продајем мотор Т-12 у исправном стању, 
цена по договору, хитно. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Стеван Трифун 
1934  - 2016.

Време пролази и не лечи бол за тобом, заборав не постоји. 
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји нај милији: супруга Љубинка, ћерка Јованка, унуци Драган и Давид са 

породицама и прија Милица

Дана 13. априла 2021. године навршава се пет година    како је престало да куца 
срце мога супруга, оца, деде, прадеде и пријатељa

Стеван Трифун 
1934  - 2016.

Драги тата, отишао си храбро како си знао и живети. Отишао си оставио велику 
празнину и тугу у нашим срцима и души. Био си борац који није знао да устукне и 
да се преда.  Тужни смо што смо Те изгубили, а срећни што смо  Те имали. Са пуно 
љубави чувамо успомену на Тебе.

Твоји најмилији: ћерка Рајна, зет Бошко, унука Дејана и унук Дејан са породицом  

Дана 13. априла 2021. године навршава се пет година од како је престало да куца 
срце мога  оца  и деде 



ПЕТАК • 9.  април 2021.ВРШАЧКА КУЛА18



ПЕТАК • 9.  април 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК • 9.  април 2021.ВРШАЧКА КУЛА20
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

Пореза вароши Вршца, прирезана за 1886. 
годину, оваква је:

Земљарина 70.504 фор. 28 н.
Порез на кирију 10.836 фор. 89 ½ н.
Порез на куће 15.717 фор. 80 н.
Порез на зараду I. разреда 4.433 фор. 75 н.
Порез на зараду II. разреда 12.140 фор. 16.573 

фор. 75 н.
Порез на зараду III. разреда 25.828 фор. 44 н.
Порез на зараду IV. разреда 1.551 фор.
Порез на главницу и ренту 7.224 фор. 91 н.
Порез од задруга обавезних на полагање рачуна 

2.605 фор. 54 н.
Додатак општој доходарини:
а) земљепоседницима и кућегаздама 26.733 фор. 

90 н.
б) по порези на зараду III. разреда 5.594 фор. 80 н.
в) по порези на зараду IV. разреда 40 фор. 95 н.
г) по порези на главницу и ренту 2.552 фор. 78 н.
д) по порези од задруга обавезних на полагање 

рачуна 781 ф. 80 н. 35.734 ф. 23 н.
Укупна непосредна пореза за 1886: 186.575ф.84 

½
Од оте укупне порезе отпада:
На варошку комуну ради општинског добра и то:
Земљарина 8.501 ф. 88 н.
Порезе од кирије 421 ф. 12 н.
Порезе на куће 26 ф.
Порезе на главницу и ренту 2.438 ф. 63 н.
додатак општој доходарници 1.066 ф. 15 н. 12.453 

фор. 78 н.
Државном жељезничком друштву и то:
Земљарине 188 фор. 90 н.
Порезе од кирије 101 фор. 59 н.
Порезе на куће 54 фор.
Додатак општој доходарини 108 фор. 90 н. 453 

фор. 39 н.
По томе остаје варошкој општини за 1886. годину 

државне порезе 173.668 фор. 67 ½ н.
Укупној, горе изложеној државној порези од 

186.575 фор. 84 ½ н има се придодати:
такса од ослобађања од војничке дужности за 

1886. 5.954 фор.
еквивалента 3.767 фор. 10 н.
потрошарине
а) на вино 26.600 фор.
б) на месо 15.000 ф. 41.600 ф
в) на шећер 6.400 ф.
г) на пиво 3.000 ф 9.400 ф.
прилог трговачкој и занатлиској комори 568 ф. 

51 н.
Општински потрошци:
а) р.к.верозаконски принос 5.508 ф. 80н.
б) прилог за уконаковање војника 11.527 ф.
в) општински потрошак 35.678 ф. 40 н.
г) школски прилог 5.946 ф. 40 н.
д) откуп од јавне роботе 15.512 ф. 60 н.

е) варошка робота 12.362 ф. 80 н.
ж) виноград.чуварима 1.512 ф.
Укупна дужност за 1886: 336.913 ф. 45 ½ н 1)
Ради поређења наводимо, да је 1865. „ непосредна 

пореза“ износила 45.307 ф. 84 н., „додаци“ 27.184 ф. 
70 ½ н. а „ванредни додаци“ 13.911 ф. 78 ½ н., што 
чини 84.404 ф. 33 н. укупне државне порезе.

Осим варошког магистрата и осталих вар. 
звања, као варошке капетаније, баждања (Aichаmt) 
и др., у Вршцу се налазе још и ове власти и 

звања: конзисторија ист. прав. српске дијацезе 
вршачке, белоцркванске и панчевачке; ист. прав. 
срп. Протопопијат вршачки; р.к., срп. ист. прав. 
и еванђел. Парохијско знање; окружни рабинат; 
белоцркванском правостепеном судбеном столу 
потчињени кр.уг.окружни суд, коме потпада Вршац са 
својим срезом.;кр.угар.грунтовница; солгабироват 
вршачког округа тамишке жупаније; кр.уг.порезно 
звање за Вршац, вршачки и деђански срез; кр.јавно 
бележништво;кр.угар.финансијски комесаријат;кр.
угар. државна пошта;кр.угар. брзојавно звање; кр.уг. 
велика трафика духана заједно са продајом жигова; 
2лутрије;кр.угар. жандарска команда; команда 7. 
домобранске полубригаде; команда II. дивизије 
ћ.кр.1.(ћесарске) хусарске регименте; команда 
кр.угар. 16.(крашовско-тамишког) домобранског 
батаљона и команда пастуха.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (260)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 193. 13. АПРИЛ 1988.

СТИГАО ПРЕДАЈНИК
Многи нестрпљиво питају – хоће ли коначно 

међуопштинска Радио станица Вршац, Алибунар и 
Пландиште да проговори и засвира? Јер, одиста - 
силом прилика - послови иду споро, и то у најтеже 
могуће време незадрживе инфлације и помахиталих 
цена.

Наравно, највећи је проблем новац, кога „на 
гомили“ нема никад  довољно да би се посао 
заокружио. А треба, према пројекту и плану, најпре  
изградити средњеталасни емисиони центар (на 
извориштима воде у Павлишу). За тај део Радио 
станице, са будућим антенским стубом од 60 метара, 
агрегатом, контејнерима и  другом неопходном 
опремом, у међувремену (30. метара) допремљено 
је посредством РО „Електроника  инжињеринг“ 
Београд- јединствени РИЗ-ов СТ предајник. Плаћен 
је у јануару ове године 49,6 милиона динара. 

 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 193. 13. АПРИЛ 1988.

ПРВИ У ГИМНАСТИЦИ
На зонском такмичењу ученичке  Школске олимпијаде 

у гимнастици, које је одржано 26. марта у Падини, екипа 
Основне школе „Паја Јовановић“ из Вршца освојила је прво 
место између  6 најбољих екипа у Јужном Банату у мушкој 
конкуренцији, а Основна  школа „Олга Петров Радишић“ је 
била прва у женској конкуренцији.

На зонском такмичењу мушка екипа Основне школе 
„Паја Јовановић“ већ четири године  за редом осваја прво 
место.

У појединачној конкуренцији  први је био Дамир 
Теодоровић са укупно 38,20 бодова од могућих 40 на 
четири справе ( највећу оцену добио је на круговима - 9,70). 
Друго место освојио је Дарко Крцић са укупно 38 бодова 
(најбољи је био на партеру - 9,8 бодова), а трећи је био 
Никола Јовановић са 36,4 бодова.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА 1) Према исказу порезничара , Фрање Нидера 
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ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 16. КОЛО

 Полет- Партизан (К)  1 : 1
Караш (К) - Вултурул  0 : 1
Шевац - Караш (Ј)  2 : 0
Граничар - Омладинац 2 : 0
Борац (ВС) - Дунав  3 : 1
Ратар - Банат (Д)  0 : 0

1.Вултурул 14     13 1          0 40
2.Банат (Д) 15     12 2          1 38
3.Шевац  15       8 6          1 30
4.Борац (ВС) 15       8 1          6 25
5.Партизан (К) 15       7 2          6 23
6.Омладинац 15       6 1          8 19
7.Дунав  15       6 0          9 18
8.Ратар  15       5 3          7 18
9.Полет  15       5 2          8 17
10.Караш (К) 15       4 2          9 14
11.Граничар 15       4 2          9 14
12.Борац (ВГ) 14       4 1          9 13
13.Караш (Ј) 14       1 3         10  6

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 27. КОЛО 

Реал Ниш - Мачва  5 : 1
Интернац. - ОФК Вршац 3 : 0
Аполон 4 - Рад  3 : 1
ТСЦ - Телеоптик  3 : 1
Напредак - Младост (Л) 0 : 1
Бродарац - Спартак ЖК 3 : 0
Кикер- РФК Графичар 1 : 0
Партизан - Црвена звезда 2 : 1
Војводина - Чукарички 2 : 2
Земун- Раднички (Н)  2 : 0
 
 
1.Партизан 27     22 4          1 70
2.Војводина 27     21 4          2 67
3.Црвена звезда 27     19 5          3 62
4.Чукарички 27     19 4          4 61
5.РФК Графичар 27     17 2          8 53
6.Бродарац 26     14 3          9 45
7.Кикер  27     13 5          9 44
8.Земун  27     11 6         10 39
9.Напредак 27     11 3         13 36
10.Младост (Л) 27     10 5         12 35
11.Спартак ЖК 27     10 3         14 33
12.Рад  27       9 5         13 32
13.Телеоптик 27       8 6         13 30
14.Аполон 4 27       8 3         16 27
15.ТСЦ  27       7 5         15 26
16.Интернационал 27       7 5         15 26
17.Раднички (Н) 27       7 3         17 24
18.ОФК Вршац 26       7 2         17 23
19.Реал Ниш 27       5 4         18 19
20.Мачва  27       3 5         19 14

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 16.КОЛО
Црепаја - Раднички  41 : 30
ЖСК 1955 - Сомбор  36 : 21
Пригревица – В. Степа 39 : 27
Металац - Далматинац 41 : 21
Нафтагас - Младост  22 : 27
Сента- Славија  34 : 33
Будућност - ОРК Панчево одложено
 
1Војвода Степа 16      13 1          2 27
2.Славија  16      13 0          3 26
3.Пригревица 16      12 0         4 24
4.Металац 15      11 0         4 22
5.ЖСК 1955 16      10 2         4 22
6.Раднички 16        7 3         6 17
7.Сента  15        7 0         8 14
8.Црепаја  16        6 2         8 14
9.Далматинац 16        6 1         9 13
10.Младост 16        6 0        10 12
11.Будућност 15        4 3          8 11
12.ОРК Панчево 12        3 2          7  8
13.Нафтагас 15        3 0         12  6
14.Сомбор 16        0 0         16  0

СПОРТ

Вршчани су наставили серију победа 
на домаћем терену и у последњем мечу 
у Миленијуму ове сезоне. Оба ривала 
играла су расетерећено, Колубара је у 
прошлом колу обезбедила опстанак, 
изабраници тренера Владимира Лучића 
учинили су то пре пар кола, виђена је 
изузетно атрактивна кошарка са много 
лепих потеза и ефектних поентирања. 
Није се превише водило рачуна о 
одбранама, играло се по систему трчи и 
пуцај у највећем делу утакмице, а Вршац 
је до прве озбиљније предности од 15 
разлике (52:37) дошао у финишу првог 
полувремена када су његови играчи 
повезали неколико добрих одбрана и 
муњевитих реализација контранапада.

Међутим, гости се нису предавали и 
тројком Витковића у 27. минуту дошли 
су на само три поена заостатка (68:65). 
Вршчани су напад одбили на потпуно 
идентичан начин као и када су у првом 
полувремена стицали предност, одличном 
организацијом и ефектном реализацијом 
контранапада преко хитрог Николића, 
уз врло добар проценат шута из игре од 

преко 60 одсто. У финишу меча Вршац је 
стекао и највећу предност од 18 разлике 
(93:75) и обезбедио 14 тријумф у сезони. 
Тренери Лучић и Димитријевић пружили 

су прилику и играчима који су будућност 
својих клубова, нове прволигашке минуте 
уписали су Мајсторовић, Дукић и Плавша.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ СТОТКОМ ПРЕКО КОЛУБАРЕ
ВРШАЦ – КОЛУБАРА 103:90 (24:23, 28:17, 26:27, 25:23)

К О Ш А Р К А

У недељу 04.априла Уљма је била 
домаћин последњег, 8.кола Лиге пионира 
Војводине. Резултати су следећи: у 
категорији пушка - пионирке екипно 2. 
место. Екипу су чиниле Милица Бељин, 
Софија Остојић и Анђела Николић.

У категорији ваздушни пиштољ - 
пионирке 1. место екипно, појединачно: 
1. Миона Матовић 2. Јелена Јовановић, 3. 
Миљана Бућкош.

Пионири 2. .есто екипа у саставуЈован 
Рудњанин, Петар Панић и Алекса Миланов 
је за само 2 круга изгубила титулу у овом 
колу као и у коначном пласману од 
Панчева.

Јован Рудњанин 3. место појединачно. 
Петар Панић је освојио 4. место.

У генералном пласману након 8. кола: 
пионирке у саставу: Миона Матовић, 
Јелена Јовановић и Миљана Бућкош 
пиштољ 1. место екипно, појединачно 
Миона Матовић 1. а Јелена Јовановић 2. 
место.

Пионири у саставу Јован Рудњанин, 
Алекса Миланов и Петар Панић пиштољ 
2. место екипно, Јован Рудњанин 2. 

место појединачно, Петар Панић 5. место 
појединачно.

- За време такмичења представници 
локалне самоуправе, члан Већа задужен 
за спорт Марко Рашић и помоћница 
градоначелнице Тамара Радочај посетили 
су нас и искористили прилику да нам 
уруче ваздушну пушку за коју су нам је 
Град Вршац обезбедио средства. Такође 
је и представник највећег спонзора 
ИПА (Интернационална полицијска 
организација) за јужни Банат уручио 
пушку коју смо купили од средстава 
прикупљених донацијама, док је трећу 
пушку свечано уручио потредседник СС 
Војводине а коју смо добили на поклон 
захваљујући добрим резултатима наших 
стрелаца у претхоном периоду, кажу у 
Стрељачком клубу Уљма.

Истог дана у Уљми је одржан семинар 
за судије у стрељаштву. Присуствовали су 
кандидати из Зрењанина, Панчева, Беле 
Цркве, Пландишта и Вршца. Стрељачки 
клуб Уљма има 9 судија. Троје њих је 
обновило лиценцу а стасава и 6 нових. 

ПОСЛЕДЊЕ КОЛО ЛИГЕ ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ 
ОДРЖАНО У УЉМИ

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

Протеклог викенда Град Вршац, Планинарско-смучарско 
друштво „Вршачка кула“ били су домаћини 2. кола Војвођанске 
трекинг лиге (ВТЛ) у свим категоријама. Организатор такмичења 
ПСД „Вршачка кула“ је предузео све неопходне хигијенско 
епидемиолошке мере како би такмичење протекло у сигурној 
и спортској атмосфери. Упркос временским приликама које 
нису биле наклоњене организаторима, старту трке приступило 
чак 316 такмичара. Према речима такмичара, наравно из свих 
крајева и клубова из Војводине, али и из Београда, Смедерева, 
Крагујевца, Свилајнца, Никшића ради се о најтежој, а уједно и 
најатрактивнијој стази за планинаре и љубитеље ове дисциплине.

Стазе су подељене у три категорије мала, средња и велика,које 
су пролазиле предивним пределима Вршачких планина , од 
самог Града до Гудуричког врха. На стазама су предузете све 
мере безбедности и заштите као и окрепљење за све такмичаре. 
289 такмичара је савладало стазу на време и остварило резултате 
који ће се у укупном пласману бодовати за њих појединачно и 
за њихове клубове, а медаље и захвалнице ће бити додељене 
накнадно јер је церемонија затварања изостала у складу са 
мерама за спречавање КОВИД -19.

Такмичење је отворио члан Градског већа Града Вршца 
ресорно задужен за спорт и омладину Марко Рашић,нагласивши 
значај природних ресурса Вршачких планина не само за 
планинарење већ и за развој осталих базичних спортова.

У ПСД „Вршачка кула“  истичу веома велику подршку локалне 
самоуправе, јавних предузећа и привредника не само за 

одржавање ових манифестација, него и у уопште када је у питању 
планинарење - од обележавања стаза, преко организације 
едукативних кампова до изградње спортске и туристичке 
инфраструктуре.

Поред Града Вршца, тамичење су помогли и ЈКП “Други 
октобар“ као и компанија „Свислајон-Таково“. Организатори, 
задовољни резултатима позвали су такмичаре да се пријаве у 
што већем броју за наредно коло ВТЛ „Куп Фрушке горе“ која ће 
се одржати у Поповици 16. маја ове године.

ВРШАЦ БИО ДОМАЋИН ДРУГОГ КОЛА ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 

НА СТАРТУ 316 ТАКМИЧАРА

Т Р Е К И Н Г
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  26. КОЛО

Први мај - Дунав     3 : 0
Хајдук 1912 - Слога (Ч)  6 : 0
Бачка 1901- Слобода  3 : 0
ОФК Вршац- Борац   4 : 3
Омладинац - Динамо 1945  2 : 0
ОФК Стари Град - Тиса  0 : 1
Војводина 1928 - Младост (НС)  1 : 4
Козара- Феникс 1995  0 : 2
Раднички 1912- Раднички (Зр)  4 : 2
Јединство (СП) - Бечеј 1918  1 : 0

1.Младост (НС) 26       20 3           3 63
2.Раднички 1912 26       15 7           4 52
3.ОФК Вршац 26       15 6           5 51
4.Тиса  26       13 5           8 44
5.Први мај  26       11 9           6 42
6.Борац  26       13 3          10 42
7.Омладинац 26       10 11         5 41
8.Бечеј 1918 26       12 4           10 40
9.Феникс 1995 26       11 6            9 39
10.Динамо 1945 26       12 3            11 39
11.Хајдук 1912 26       11 5            10 38
12.ОФК Стари Град 26       11 4            11 37
13.Раднички (Зр) 26       10 6            10 36
14.Јединство (СП) 26         8 9             9 33
15.Слога (Ч) 26         7 7           12 28
16.Бачка 1901 26         7 5           14 26
17.Козара 26         7 4           15 25
18.Дунав  26         4 6           16 18
19.Слобода 26         3 7           16 16
20.Војводина 1928 26         2 6           18 12

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 22.КОЛО 

Јединство (БК) - Борац  1 : 0
Младост - Банат   4 : 1
Крајина - Црвена звезда  0 : 4
Пролетер - ЖАК   1 : 0
ОФК Кикинда 1 - Раднички (С)  6 : 0
Омладинац ФАМ- Нафтагас  0 : 0
Јединство (В)- Раднички (К)  3 : 0
Слога - Бегеј   1 : 3
 
1.ОФК Кикинда  21     16 3          2 51
2.Јединство (БК) 20     15 3          2 48
3.Нафтагас 21     13 6          2 45
4.Младост 20     13 5          2 44
5.Омладинац ФАМ 21     12 2          7 38
6.Пролетер 21     12 0          9 36
7.Бегеј  20     11 1          8 34
8.Слога  21      9 3          9 30
9.Борац  21      9 2        10 29
10.Јединство (В) 21      8 4         9 28
11.Будућност 20      7 3        10 24
12.Раднички (К) 20      7 1        12 22
13.Црвена звезда 21      5 4        12 19
14.ЖАК  21      4 3        14 15
15.Банат  21      4 3        14 15
16.Крајина 21      4 2        15 14
17.Раднички (С) 21      4 1        16 13

ПФЛ ПАНЧЕВО 20.КОЛО 

Југославија - Раднички (Б)  5 : 0
Црвена звезда - Стрела  4 : 2
Хајдучица - Долина   1 : 2
Партизан (У)- Будућност (А)  1 : 0
Банат (И)- БАК   1 : 3
Спартак 1911 - Стари Тамиш  2 : 1
Партизан (Г) - Слога (БНС)  1 : 0
Полет (Ид) - Потпорањ  2 : 1

 1.Црвена звезда 20     14 3          3 45
2.Партизан (Г) 20     10 6          4 36
3.Долина  20     10 6          4 36
4.Будућност (А) 20     11 3          6 36
5.Полет (Ид) 20     10 5          5 35
6.БАК  20       9 6          5 33
7.Хајдучица 20       9 3          8 30
8.Стрела  20       9 3          8 30
9.Слога (БНС) 20       7 6          7 27
10.Спартак 1911 20       8 3          9 27
11.Стари Тамиш 20       7 4          9 25
12.Југославија 20       6 4         10 22
13.Партизан (У) 20       6 4         10 22
14.Потпорањ 20       5 5         10 20
15.Банат (И) 20       4 4         12 16
16.Раднички (Б) (-1) 20        1 3         16 5

Вршац, Градски стадион, судија: Драгутин Меничанин (Рума) 7, 
стрелци: Радисављевић у 17, 18. и 40, Качаревић у 77. минуту за ОФК 
Вршац, Гавриловић у 57. М. Шушњар у у 59, Марковић у 75. минуту 
за Борац, жути картони: В. Благојевић, Б. Благојевић, Миловановић, 
Јеверичић (ОФК Вршац), Зулфић, Ђокић, Мићић (Борац).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Стојковић, Качаревић, 
Сарајлин, Радисављевић (од 75. Грек), В. Благојевић (од 57. Бељин), 
Лазевски, Илић, Стојадиновић (од 57. Миловановић), Вујић (од 83. 
Бабић).

БОРАЦ: Лекић, Марковић (од 46. А. Шушњар), Васовић (од 46. 
Марковић), Зулфић, Јавор (од 85. Радовић), Јуриша, Ђокић (од 53. М. 
Шушњар), Ђорђевић, Гавриловић (од 71. Мићић), Шишков, Дашић.

Јужнобанатски дерби на стадиону под вршачком кулом био је 
један од најбољих мечева сезоне са епитетима спортског трилера, 
нажалост љубитеља фудбала, одигран је пред празним трибинама. 
Вршчани су били на прволигашком нивоу у највећем делу утакмице 
и имали су два истинска јунака, троструког стрелца Радисављевића 
и најефикаснијег дефанзивца лиге Качаревића.

Спектакл је био у најави већ после неколико уводних минута. 
Качаревић је имао прилику да домаће доведе у вођство а на другој 
страни шансу је пропустио Јуриша. Уследило је затим пола сата 
пакленог темпа изабраника тренера Ненада Мијаиловића у којем 
је Борац био потпуно декласиран. У 15. минуту одличну акцију 
везног реда Вршчана завршним пасом улепшао је Стојадиновић, 
а Радисављевић ефектно, главом, погодио мрежу за вођство 
Вршчана. Само два минута касније кардинална грешка голмана 
Борца Лекића, хтео је да погоди лоптом Сарајлина и изнуди голаут, 
али је одбитак отишао право на ногу Радисављевићу који се поново 
уписао у стрелце, 2:0. Вршчани су низали прилике као на траци, 
идеалну је пропустио Сарајлин, а онда је у 34. минуту помоћни 
судија Батало сигнализирао непостојећи офсајд Радисављевића 
и Вршчанима је поништен регуларан погодак. Ипак, надахнути 
Радисављевић стигао је до хет-трика у 41. минуту, напад је сјајно 

креирао Вујић, Сарајлин спојио са голом Радисављевића и 
мрежа гостију се трећи пут тресла. У наставку утакмице Вршчани 
су стварали и пропуштали гол прилике, уследио је шок за њих, 
два брза гола Борца преко Гавриловића и Шушњара за потпуни 
резултатски повратак. У 75. минуту Сакулани су анулирали високу 
предност Вршчана поготком Марковића, али ту узбуђењима није 
био крај. У 79. минуту Лазевски је извео „скраћени корнер“ са леве 
стране, највиши у скоку био је Качаревић и постигао гол за велико 
славље ОФК Вршца.

Б. Ј.

ГОЛЕАДА ПОД ВРШАЧКОМ КУЛОМ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ХЕТ ТРИК РАДИСАВЉЕВИЋА
ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 4:3 (3:0)

ФУД БА Л

Павлиш, стадион, Црвене звезде, стрелци: 
Јарковачки у 16, Војнов у 46. и 76 из једанаестерца, 
Гвозденов у 90. за Црвену звезду, Гуран у 57. из 
једанаестерца и Ковач у 82. за Стрелу.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, 
Јованов, Јарковачки (од 90. Леваја), Војнов 
(од 81. Гвозденов), Поморишац, Којић (од 58. 
Мајсторовић), Ратковић (од 90. И. Јовановић), 
Балог, Стрнад (од 90. Ердеји).

СТРЕЛА: Јовичић, Ковач,  Балог, Војновић, 
Николић, (од 78. Дудуј), Кочић (од 46. Сарић), 

Максимовић, Гуран,  Јовановић (од 72. Грујичић), 
Митровић, Савановић.

Лидер Јужног Баната наставља поход ка 
титули. У ефикасном мечу против одличне 
екипе из Иванова блистали су најбољи играч 
меча Радош Војнов и Гвозденов чији ће се гол 
дуго памтити. Павлишани су дошли у вођство у 
16. минуту, после иделано изведеног корнера 
Балога, Јарковачки је ефектно савладао 
Јовичића. У другом полувремену домаћи су 
наставили са иницијативом, и већ у уводним 

минутима, после идеалног центаршута из 
корнера Јованова, Војнов је постигао еврогол. 
Гости нису били без одговора, Гуран је постигао 
погодак из оправдано досуђеног пенала, али је 
и на другој страни досуђена најстрожа казна, 
оправдано, коју је реализовао искусни Војнов. 
У 82. минуту гости су голом Ковача режирали 
драму, али у њој је главну улогу имао сјајни 
Гвозденов, у 90. минуту постигао је гол какав се 
ретко виђа и улепшао славље домаћег тима.

ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

ЛИДЕР ЈЕЗДИ КА ТИТУЛИ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – СТРЕЛА (И) 4:2 (1:0)

Влајковац, стадион Јединства, судија: 
Милан Габоров 7, стрелци: Моторов у 9. и 40, 
Богдановић у 13. минуту

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Миошко, Марковић, 
Текијашки, Секулић, Бобић, Богдановић (од 
82. Тешић), Моторов, Живанов, Станков (од 63. 
Нецин), Јовановић (од 75. Ћирка).

РАДНИЧКИ: Рнић, Антић, Миленковић (од 
50. Миливојев), Ранчић, Павић, Китић, Савић, 
Секулић, Чучак, Делиблаћанин (од 66. Чеха), 
Рајић (од 46. Дељанин). 

Фантастичан почетак Влајковчана био је 
пресудан за исход јужнобанатског дербија. 
Изабраници тренера Мише Бељина одиграли 
су најбољи меч сезоне и у свим елементима 
надвисили Ковинце. Водећи погодак креација је 
Миошка и Моторова. Млади везиста је идеално 
центрирао из корнера а искусни вук је на првој 
стативи реаговао у стилу расног нападача 
и ефектно савладао Рнића. Само 4 минута 
касније сјајан напад Јединства, Јовановић је 
продро по левој страни идеално центрирао а 

нападач Богдановићевог кова такву прилику 
не пропушта, 2:0. У финишу првог полувремена 
Миошко је забележио нову асистенцију, сјајно је 
извео слободан ударац, а Моторов се по други 
пшут уписао у стрелце. У другом полувремену 
Влајковчани су спустили ритам, резултат им је 
савршено одговарао јер су јесенас у Ковину 
изгубили са 0:2 и случају да међусобни скор 
одлучује поредак на табели, биће испред 
Радничког.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

КАНОНАДА ВЛАЈКОВЧАНА
ЈЕДИНСТВО (В) – РАДНИЧКИ (К) 3:0 (3:0)

Играч кола: Војин Радисављевић

Футсал репрезентација Србије у вршачком 
Центру Миленијум игра можда и најважнији 
меч квалификација за Европско првенство. 
Победа против Румуна неопходна је да би 
се уопште правиле даље калкулације или 
процењивале шансе против лидера групе 
4, Босне и Херцеговине у последњем колу. 
За сада је све у најбољем реду селектор 
Горан Иванчић задовољан је условима и 
традиционалним вршачким гостпоримством.

- Услови су сјајни, све је феноменално почев 
од хотелског смештаја у Вили Брег, до Центра 
Миленијум, имам само речи хвале. У правом 
смислу осећамо се као код куће. Обавили смо 
још нека тестирања, екипа је потпуно спремна 
за изузетно тешку утакмицу која нас очекује. 
Довели смо се у незгодну ситуацију, одиграли 
смо две добре утакмице у Темишвару против 

Румуније и у Врању против Македонаца, али 
нисмо победили. Једина слаба утакмица била 
је против БиХ у Новом Саду. Међутим, тако се 
наместило, све стаје у једну утакмицу. Уколико 
изгубимо од Румуна остајемо без пласмана 
на Европско првенство, уколико одиграмо 
нерешено или победимо бићемо сигурно 
другопласирани и идемо у бараж, уколико 
савладамо и Румунију и Босну остварићемо 
директан пласман. 

Селектору Иванчићу одазвали су се сви 
репрезентативци које је позвао, под знаком 
питања је само Денис Рамић због повреде, 
остали су потпуно спремни. Селектор је 
говорио о највећем проблему који је „орлове“ 
пратио кроз квалификације.

- Од почетка имамо велики проблем са 
завршницом. Стварамо пуно гол прилика, 

против Македонаца је рецимо однос шутева 
на гол био 47:6 за нас а утакмица се завршила 
1:1. Ко није гледао тешко би му објаснили шта 
смо ми све промашили. И против Румуније 
смо имали далеко више прилика и одиграли 
нерешено. 

Од кога се највише прибојавате у 
репрезентацији Румуније?

- Румуни у свом саставу имају три Бразилца 
и једног Португалца, нимало наивна екипа, 
изгубили су код куће од Босне незаслужено, 
надиграли су их у свим сегментима. Мислим 
да је Румунија, баш као и ми,  потпуно 
незаслужено у тешкој ситуацији и очекујем 
један неизвестан и квалитетан меч, закључио 
је Иванчић. 

Б. Ј.

ФУТСАЛ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ СПРЕМНА ЗА МЕЧЕВЕ ОДЛУКЕ

ИВАНЧИЋ: У ЈЕДНУ УТАКМИЦУ СТАЈЕ СВЕ
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