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У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У ВРШЦУ 16 МИЛИОНА ДИНАРА
Уговоре у оквиру националног програма
унапређења енергетске ефикасности, у петак
11. марта, свечано је уручила Потпредседница
Владе и министарка рударства и енергетике,
Зорана Михајловић, а Град Вршац је добио
осам милиона. Како је Град Вршац из
сопственог буџета за ову намену издвојио још
осам милиона, Вршчанима ће на располагању
бити 16 милиона динара субвенција за
повећање енергетске ефикасности.
- После успешног реализованог пројекта
који је еколошки прихватљив систем повољан
по животну средину са мањом емисијом
топлоте и ЦО2, извршена је замена уличне
расвете, где је постављена ЛЕД расвета и
остварена уштеда у потрошњи електричне
енергије за 70%. Град Вршац је у прошлој
години приступио пилот пројекту који је
организовало Министарство рударства и
енергетике за Енергетску санацију кућних
домаћистава, а у оквиру пројекта извршена је
енергетска санација домаћинстава заменом
столарије и постављањем термо изолације
у вредности изведених радова у износу од
4.402.447,00 динара, износ субвенције које
је Град Вршац заједно са Министарством
рударства и енергетике издвојио је
1.650.669,00 динара, док су наши суграђани
за те радове издвојили 2.751.778,00 динара.
Просечна субвенција је била 37,5% на
изведене радове енергетске санације. Укупно
је обухваћено 24 домаћинства док су четири

домаћинства одустала. Ове године Град
Вршац је издвојио 8 милиона и конкурисао
код Министарства рударства и енергетике
за све мере енергетске санације, од којег је
добио још 8 милиона динара. Тако да ће у
радове на енергетској санацији стамбених

уговори представницима 151 локалне
самоуправе у оквиру националног програма
унапређења енергетске ефикасности, да
ће укупно бити уложене четири милијарде
динара за повећање енергетске ефикасности
у домаћинствима, од чега ће Министарство

објеката на територији Града Вршца у овој
години бити уложено преко 40 милона
динара, чиме ће се знатно унапредити
енергетска ефикасност домаћинстава наших
суграђана, истакао је Слободан Јованов, члан
градског већа за екологију.
Потпредседница Владе и министарка
рударства и енергетике, Зорана Михајловић,
изјавила је у Аранђеловцу, где су додељени

заједно са градовима и општинама издвојити
две милијарде динара за субвенције
грађанима који се пријаве за учешће у
програму.
- Данас смо потписали уговоре са 151
општином и градом за унапређење енергетске
ефикасности. Заједно смо, Министарство
и локалне самоуправе, обезбедили две
милијарде динара, односно заједно са

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон
и 9/20 и 52/21), и члана 55-63. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(“Сл. гласник РС”, бр.32/19) Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД

грађанима четири милијарде динара, што ће
омогућити да учествује 20.000 домаћинстава.
Ово је велики пројекат и за локалне
самоуправе и за државу и директна корист
за грађане, јер ће омогућити да се смањи
потрошња топлотне енергије, да рачуни буду
нижи за 25 до 30 одсто. Реализацијом овог
пројекат уштедеће се топлотна енергија која
је једнака производњи градске топлане у
Нишу. То је и огромна уштеда у еколошким
трошковима и уједно значи здравију животну
средину, рекла је Михајловићева.
Она је додала да пројекат јесте велик и
сложен, али да је успешан јер га спроводе
заједно Влада, општине и градови и грађани.
- Почели смо прошле године и питали смо
се да ли ће све локалне самоуправе разумети
идеју државе и потребе грађана и сви су
показали да знају колико је пројекат важан за
сваку кућу, сваки стан, за свако домаћинство.
Ово није последњи јавни позив, биће их
током ове године још. Обезбедили смо у
буџету Министарства само за ову намену 250
милиона евра, јер је унапређење енергетске
ефикасности као да градимо нову електрану.
Енергетска ефикасност је један од стубова
енергетске безбедности, која је питање
опстанка и развоја друштва и државе.
Држава је обезбедила све што је потребно
јер размишљамо стратешки, не само за данас,
већ и за наредне деценије, поручила је она.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.
закон и 9/20 и 52/21), члана 55-63. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(“Сл. гласник РС”, бр.32/19) и чл.5. и 19. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 88/10),
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ОД 2021. ДО 2035. године

У Извештај о стратешкој процени утицаја
Регионалног просторног плана Аутономне
покрајине Војводине на животну средине

ЈАВНИ УВИД у Нацрт регионалног просторног плана
Аутономне покрајине Војводине од 2021. ДО 2035. године,
одржаће се од 21.03. 2022.године до 19.04.2022. године, у
трајању од 30 дана сваког радног дана у холу зграде Скупштине
Града Вршца, Трг победе бр.1.
План је доступан и на интернет страници Града Вршца.

ЈАВНИ УВИД у Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног
просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну
средине, одржаће се од 21.03.2022.године до 19.04.2022. године, у
трајању од 30 дана сваког радног дана у холу зграде Скупштине Града
Вршца, Трг победе бр.1.
Извештај је доступан и на интернет страници Града Вршца.

Заинтересована правна и физичка лица подносе
примедбе на изложени нацрт плана за време трајања јавног
увида у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу
за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на
изложени Извештај за време трајања јавног увида у писаном облику
и предају их путем писарнице Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца свим
заинтересованим лицима пружиће потребне информације и
стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним
давањем примедби на нацрт плана.		

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима пружиће
потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима
и евентуалним давањем примедби на Извештај о стратешкој процени
утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине
Војводине на животну средине.		

Одељење за просторно планирање,
грађевинарство Градске управе Града Вршца

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

урбанизам

и

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ПРЕМИЈЕРКА И МИНИСТРИ СРПСКЕ ВЛАДЕ У ВРШЦУ

ВРШАЧКА ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
УСПОСТАВЉА САРАДЊУ СА ЕРБАСОМ
Премијерка Ана Брнабић обишла је у уторак,
15. марта, Тренинг центар Ваздухопловне
академије у Вршцу, где је потписан Меморандум
о сарадњи између Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Ваздухопловне
академије и компаније “Ербас”.
Меморандумом је предвиђено технолошко
повезивање са “Ербасом” у смислу опремања
тренинг центра и заједничка реализација
обука, то јест достизања стандарда како би се
са “Ербасом” реализовале обуке механичара и
пилота за типове хеликоптера које та компанија
производи.
Премијерка је Тренинг центар Ваздухопловне
академије обишла са министром унутрашњих
послова Александром Вулином, министром
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Томиславом Момировићем, председником
Покрајинске владе Игором Мировићем… Након
обиласка симулатора летења за обуку пилота
и контролног торња где је изложен пројекат
реконструкције ове образовне установе,
присутни су пристуствовали летачком програму,
а потом је уследило потписивање меморандума.
Меморандум су потписали потпредседник
компаније “Ербас” за Јужну Европу и израел
Сезар Санчез Лопез, помоћница министра
просвете за дуално образовање и васпитање
Габријела Грујић и директор Ваздухопловне
академије Горан Цвијовић.
Сарадња са “Ербасом” је наша велика
могућност, отвара велике потенцијале и то је
наша будућност, изјавила је данас премијерка
Србије Ана Брнабић и додала да је то Европа
којој Србија тежи – Европа сарадње, напретка
и мира.
Брнабић је рекла да је европска сарадња

кроз економско удруживање једини могући
начин за превазилажење нагомиланих
проблема.
“За нас и овај пример то показује. Трансфер
знања вредан је колико и саме инвестиције. Зато
ми је посебна част што Ваздухопловна академија
наставља традиционалну сарадњу са великим
европским ваздухопловним компанијама. У
наш систем дуалног образовања улази гигант,
највећи од највећих – Ербас”, истакла је Брнабић.
Додала је да је у националном
ваздухопловном тренинг центру обједињено

средње и високо дуално образовање, као и
могућност развоја неформалног образовања
у складу са највишим ваздухопловним
стандардима.
“Овај центар ће по својим капацитетима
бити међу три највећа ваздухопловна центра
за обуку у Европи и представља тренинг центар
за школовање кадрова за потребе домаћих и
страних компанија, војске и полиције Републике
Србије”, рекла је Брнабић.
Циљ је да повећамо конкурентност српске
индустрије и у Србији и ван ње, изјавио је

потпредседник компаније “Ербас” за Јужну
Европу и Израел Сезар Санчез Лопез након
потписивања Меморандума о сарадњи између
те компаније, Ваздухопловне академије и
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
“Тај развој и интеграција сектора у земљи
је доживела свој врхунац сада у овој важној
институцији која ће образовати и обучавати
будуће професионалце у авијацији, и у цивилном
и у војном сегменту ове индустрије. Али не само
то, данас свакако можемо да видимо да ће ова
конкурентност и овај образовни објекат имати
домета и ван граница Србије. То је циљ који
имамо, да повећамо конкурентност српске
индустрије и у Србији и ван ње”, рекао је Санчез.
Навео је да је група Ербас присутна у Србији
већ много година.
“Ми смо покренули стратешку
сарадњу и са Министарством одбране и
са Министарством унутрашњих послова,
коју смо почели са хеликотперима”, рекао
је Санчез.
Навео је да Меморандум о сарадњи
који је данас потписан представља
наставак сарадње између Ваздухопловне
академије и “Ербаса”.
“Ми ћемо бити овде да пружимо
подршку у набавци врхунске технологије
коју Србија набавља у обуци пилота и
техничара и набавци материјала који је
подршка томе, који ће обезбедити ‘Ербас’.
И не само то, овај центар за обуку ће
подржавати обуку за хеликоптере”, рекао
је Санчез.

Извор: РТВ Војводина

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ „БИРАМ УСПЕХ“

НАЈЛАКШИ ПУТ ДО СТИЦАЊА
ЗНАЊА И ПЛАЋЕНЕ ПРАКСЕ
У Хотелу „Србија“ у Вршцу, у среду 16. марта, представљан је
програм „Унапређења запошљивости младих кроз радне праксе”
који спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, Министарством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, и уз стручну подршку и партнерство са НАПОРом и Ги Гроуп-ом.
У АП Војводини, више од 20 % младих старости до 30 година
нема посао, показују подаци Републичког завода за статистику.
Од укупног броја незапослених, чак 54,6% су жене. Незапослено
је 10,7% младих до 24 године старости, а само на територији
града Вршца чак 19.3% особа до 30 година старости има статус
незапосленог лица. Према подацима из билтена Националне
службе за запошљавање у Јужно-банатском региону, на
евиденцији је 17.945 незапослених, док је на територији града
Вршца 6.135. Претпоставка је да су у пракси ови бројеви још већи.
Да би се ситуација променила, неопходно је да се пружи
подршка младима, посебно онима који нису ни у систему
образовања, ни радном односу нити похађају неку врсту
образовног курса. Такву могућност пружа управо програм
програм „Унапређења запошљивости младих кроз радне праксе”
који омогућава незапосленим младим људима узраста до 30
година да се повежу са послодавцима и стекну плаћену праксу.

„Циљ пројекта је да се кроз програм радних пракси подржи
друштвена и економска инклузија младих, посебно младих
из осетљивих група, пружајући им прилику за обуку, развој
вештина и знања тражених на тржишту рада, а да компанијама
послодавцима омогући приступ бази кадидата спремних за
праксу”, рекао је Марко Ракић из Одељења за развој младих и
адолесцената у УНИЦЕФ-у.
Радојица Лазин, директор филијале Вршац, истакао је податак
да је тренутно у филијали Вршац на евиденцији 5900 људи,
око 300 мање него на крају прошле године. Током 2021. как 257
послодаваца је поднело пријаве за запошљавање 570 људи.
Презентацији су присуствовали и представници компанија,
пружаоца праксе, представљена је методологија програма,
досадашњи остварени резултати, радна пракса из угла
послодавца, као и платформа Бирам успех која је покренута
како би младима обезбедила лакши приступ тржишту рада
кроз едукацију.Идеја програма је да у периоду до краја 2022.
Широм Србије 2000 младих добије прилику да обавља плаћену
двомесечну радну праксу у преко 500 компанија широм земље. У
Вршцу програм и његове бенефите и могућности представљамо
послодавцима, циљна група су млади од 15 до 30 година који нису
у процесу образовања, нису у процесу обуке или нису запослени.

Прилика за плаћену обуку: Марко Ракић, Одељење
за развој младих и адолесцената у УНИЦЕФ-у.

АКТИВНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ОЧИШЋЕНЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ,
КАНАЛИ И БАНКИНЕ ПО СЕЛИМА
Вредно је ове недеље радила Грађевинска оператива
Јавно – комуналног предиузећа Други октобар, па су тако
очишћени бројни канали и дивље депоније по насељеним
местима на територији града Вршца.
– У недељи на измаку очистили смо доста тога по
селима на територији нашег града. Очистили смо канале
и банкине, али и одвезли вишак материјала у Ритишеву.
Такође смо то урадили и у Избишту. Осим тога, уклонили

смо дивљу депонију у селу Парта, али и једну у месту Мали
Жам. Имали смо и једну велику акцију у Јабланци, где смо
потпуно очистили двориште Ловачког дома. Нису то биле
једине акције наше грађевинске оперативе ове недеље, већ
само оне које смо спровели ван града, тачније у насељеним
местима наше територије. Наравно, наставићемо са тим и
следеће седмице, истакао је Жељко Мрдаљ, руководиоц
Грађевинске оперативе ЈКП Други октобар.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ

ТРЕЋЕ УЗАСТОПНО ЗЛАТО ЗА
ВРШАЧКУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

Музичка школа „Јосиф Маринковић“
освојила је почетком марта Велику
златну медаљу за квалитет рада на 17.
Међународном сајму образовања „Путокази“
у Новом Саду. Престижну награду ова
образовна институција осваја већ трећу
годину за редом, јер јој је 2020. године
припала за постигнуте резултате Основне
музичке школе, а 2021. године за постигнућа
Средње музичке школе. Ове године на
сајму су заокружена и награђена оба нивоа
школовања.
- У протеклом периоду културнообразовни рад текао је у синергији
ученичких активности и постигнућа Основне
и Средње музичке школе. Широка палета
јавних дешавања обележена је тимским
радом различитих узраста ученика. Они су
уз подршку ментора и стручних сарадника
носили улоге извођача и организатора –
каже Татјана Мрђа, директорка Музичке
школе „Јосиф Маринковић“.
О томе колико се квалитетно и
интензивно ради у овој школи, која иначе
негује традицију најстарије музичке школе на
овим просторима јер се њени почеци везују
за средину деветнаестог века, прецизније за
1855. годину, сведоче и подаци о освојеним
наградама, организованим наступима,
концертима,
сарадњама,
пројектима,
фестивалима... Није лако набројати све
активности школе само у периоду од годину
дана, односно између два Међународна
сајма образовања „Путокази“, чак иако се,
услед пандемије, радило нешто умањеним
темпом у односу на онај на који су ученици
и запослени у овој школи навикли. Па
ипак, у протеклих годину дана, МШ „Јосиф
Маринковић“ између осталог је била
домаћин 64. Фестивала музичких и балетских
школа Србије у Градском музеју „Конкордија“,
организовала је четири мастер класа за
инструменте клавир, флаута и виолина,
као и за соло певање, традиционални
Међународни фестивал саксофона „Тур де
сакс“, низ концерата својих најуспешнијих
ученика, серију поклон концерата поводом
свог Дана школе, као и концерте и музичке
радионице поводом почетка школске године,
новогодишњих празника, Светског дана
музике, Дечије недеље, прославе школске
славе Светог Саве... Школа је учествовала у
организацији и програму 5. Међународног
фестивала
камерне
музике,
затим
припремила и извела целовечерњи концерт
поводом свечаног отварања „Дана бербе
грожђа“ и учетвовала са пет различитих
програма током свечарских дана културног
обележавања, учествовала на Божићном

концерту Удружења „Чешка беседа“, у онлајн
концерту Регионалног пројекта музичких
школа, Фондације „Де Део“, Гете инситута
у Минхену и Београду, на Међународном
инклузивном фестивалу НЕО у Новом Саду.
И ове године престижне награде су стигле
са бројних такмичења, између осталог са
Међународног такмичења „Даворин Јенко“ и
Међународног такмичења „Никола Цвејић“, а
признања за талентоване ученике и њихове
менторе дошла су и од Покрајинске владе.
Међу бројним образовним и културним
институцијама са којима Музичка школа
„Јосиф Маринковић“ сарађује, налази се
и српско-јапанско удружење „Ханами“ из
Вршца, а из ове размене рођена је и сарадња
са Стенвеј уметницом Аисом Иђири, која је
гостовала у нашем граду, а школа је постала
део званичне организације предстојећег
Међународног пијанистичког такмичења
„Аиса и пријатељи“ који ће се одржати у
Вршцу у октобру. Осим огромног уметничког
значаја, ова сарадња је за вршачку музичку
школу, према речима директорке, важна и
као подршка јачању мултикултуралности и
интеркултуралног образовања.
- Посебна привилигеја Школи додељена
је учешћем ученика на званичном програму
у част пријема Стенвеј уметнице Аисе Иђири.
Овакав начин интеркултуралног образовања
у Музичкој школи остварује се кроз учење
и извођење јапанске химне, јапанских
традиционалних песама и упознавање
јапанске културе – истиче Татјана Мрђа,
додајући да се ове вредности у школи негују
и на многе друге начине.
- У мултикултуралном окружењу

Концерти и такмичења најбоља мотивација ђака: Татјана Мрђа, директорка
Музичке школе „Јосиф Маринковић“
путем учешћа на Међународном пројекту
Фондације „Де Део“ и „Гете института“ из

УПИС ПРВАКА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ
У Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у току су пријаве за полагање
пријемног испита, односно проверу музичке способности будућих
првака. У зависности од узраста, заинтересована деца се могу уписати
на један од тринаест инструменталних одсека, као и на одсек соло
певања, док је за најмлађе (од 4 до 6 година) омогућен упис у музичко
забавиште, односно припремни разред. Пријавни лист се може
попунити сваког радног дана од 9 до 14 часова у школи, као и путем
школске веб странице msjosifmarinkovic.edu.rs. Попуњени пријавни лист
са веб странице родитељи заинтересованих малишана могу послати на
адресу msvrsac.adm@gmail.com, после чега ће бити контактирани ради
полагања пријемног испита.
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ из
Вршца захваљујући наставном процесу на
Одеску за џез музику успешно спроводи
интеркултурално
образовање.
Такође,

Минхена и Београда, ученици Музичке
школе били су поред учешћа на заједничком,
регионалном Новогодишњем концерту,
и део званичног програма прославе
Националног савета Немаца у Војводини,
одржаног у Сомбору. У оквиру Дана
националне културе Румуна, ученици
и наставници Школе учествовали су на
Свечаној академији интерпретирајући соло
песме на изворном, румунском језику, a на
текстове румунског песника Михај Еминескуа
– додаје директорка Музичке школе.
У прилог нарочитој атмосфери која у
овој школи влада, говори и чињеница да
су ученици често у програме укључени не
само као извођачи, већ и као организатори.
Када је, рецимо, крајем прошлог маја и
почетком јуна Музичка школа организовала
64. Фестивал музичких и балетских школа –
екипно такмичење у три категорије солиста,
камерне музике и оркестра, поред тога
што су на такмичењу остварили изузетан
резултат заузевши екипно прво место,
ученици вршачке музичке школе ангажовали
су се и као водичи, волонтери и техничка
фестивалска подршка. Да ђаци МШ „Јосиф
Маринковић“ нису само даровити музичари,

већ и вишеструко талентовани млади људи,
овом приликом су показали и побринувши се
за визуелни идентитет фестивала, припрему
плаката и текстова у програмској књижици.
- Посебну ноту у техничкој подршци
Фестивалу дао је Тим ученика Музичке
школе који су осмислили идејно решење за
лого, урадили припрему за плакат, диплому,
билборд и програмску књижицу и написали
све пратеће текстове у њој. Ученици су на
3D штампачу израдили фигуру логоа који је
био поклон свим учесницима – прича Татјана
Мрђа.
Уз све ово, са ђацима се ради на развијању
позитивних вредности и свести о друштвеној
одговорности, па они више година у
низу активно учествују у инклузивним
радионицама, еколошким акцијама...
Мотивацију за све наведено проналазе
у континуираним евалуацијама, које се
најбоље сагледавају кроз концертне
активности и такмичења, где ђаци добијају
јасан увид у своје напредовање, а запослени
непрестано раде на развијању нових идеја
и будућих стратегија. У овим активностима
их је, као и све друге, донекле пореметила
пандемија, али оптимистични су и истрајни
у спровођењу своје мисије, промоцији
уметности и формирању музичког укуса оних
на којима култура остаје.
- Време пандемије утицало је на
формирање негативних
ефеката на
образовни рад. Редовне активности
Музичке школе у виду интерних и јавних
часова, концертне делатности а и шире
имале су значајне мањкавости у смислу
смањеног броја људи на догађајима... Мисија
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ између
осталог је посвећена обухватању што већег
броја деце најранијег узраста која ће се
формирати у музички образовану публику
и професионалне музичаре, промоцији
културних вредности и унапређењу
промоције уметничке и квалитетне музике
насупрот тренутним токовима и трендовима
продукованих масовном културом –
закључује Татјана Мрђа.
Т.С.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 18. март 2022.

55

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ АКРЕДИТОВАЛА НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У АКАДЕМСКОЈ 2022/23 ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА
БУДУЋИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
Национално тело за акредитацију,
званично је издало Уверење о
акредитацији студијског програма
основних струковних студија –
струковна медицинска сестра техничар, Високој школи струковних
студија “Михаило Палов” у Вршцу.
Ово је још један од показатеља
вишедеценијске преданости и високог
квалитета рада наставног кадра једине
државне високошколске институције у
Вршцу. У граду позната као „Педагошка
академија“ на којој се традиционално
образују струковни васпитачи и
учитељи, Висока школа је проширила
свој делокруг рада и на медицинско
научно поље, испунивши високе
материјалне и просторне стандарде,
као и стандарде у погледу квалитета
студијског програма и наставног кадра.
Према Закону о високом образовању,
предавачи и професори струковних

студија за област медицине морају
бити не само врсни практичари, већ
и специјалисти, односно доктори

медицинских
наука
посвећени
истраживачком раду, који се огледа у
броју и квалитету њихових публикација

и чланака објављених у научним
часописима у земљи и иностранству.
- Уз подршку Града Вршца, остварена
је успешна сарадња са Општом
болницом Вршац и Специјалном
болницом за психијатријске болести
“Др Славољуб Бакаловић”, у којима ће
се одвијати часови вежби на клиничким
предметима обухваћеним студијским
програмом, које ће држати клинички
асистенти и струковне медицинске
сестре са релевантним искуством.
Планирамо упис 28 студената на овом
студијском програму у академској
2022/23 години, а расписивање
конкурса и упис прве генерације
студената
на
новоакредитовани
студијски програм очекујемо у јуну ове
године, рекла је директорка Високе
школа струковних студија „Михаило
Палов“, др Јелена Пртљага.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА “СВЕЦИ И ДЕМОНИ ЦРКВЕ СВЕТОГ ГЕРХАРДА У ВРШЦУ”

ПРИКАЗ ВАНВРЕМЕНСКЕ БОРБЕ ДОБРА И ЗЛА
У сарадњи Римокатоличког жупног
уреда “Светог Герхарда Вршац” и
Градског музеја Вршац, синоћ је у
згради конкордије отворена изложба:
“Свеци и демони цркве Светог
Герхарда у Вршцу”.
Приликом отварања изложбе в.д.
директорка Градског музеја Вршац,
Ивана Ранимиров је истакла:
“Мало је градова који могу као

Вршац да се подиче ванвременском
архитектуром
и
уметничком
традицијом каквом одише наше
неоготичко светилиште, пуних 159,
година. Црква Св. Герхарда много
је више од архитектонског здања
које нас задивљује, она је упориште
заједнице, место духовности и место
које у својим светим зидовима чува
успомене које су обликовале дух

нашег града. Њеном реконструкцијом
не учвршћује се само позиција Вршца
као центра богатог културног наслеђа,
већ се оснажује верска разноликост
по којој је Вршац препознатљив.”
Изложба “Свеци и демони цркве
Светог Герхарда у Вршцу” аутора
Миодрага Младеновића приказује
нам митску, ванвременску борбу

добра и зла која се одвија на зидовима
цркве. Сам аутор поручује да је ово
први корак ка започетој рестаурацији,
а жеља свих нас који овде живимо да
се ова чудесна грађевина сачува за
будуће генерације, за које она неће
бити само архитектонско здање, већ
место у којем живи вера. Изложба ће
бити отворена до 10.4.2022. године.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ И НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

КОРАК КА ЧВРШЋОЈ ВЕЗИ

После дугогодишње добре сарадње и
значајног броја заједнички реализованих
програма, Културни центар Вршац и Национални
савет румунске националне мањине потписали
су у четвртак, 10. марта, споразум о пословно
техничкој сарадњи.
Према речима Давора Стојковића, директора
Културног центра Вршац, Национални савет
означио је Културни Центар као институцију
од посебног значаја за румунску националну
мањину и потписивање овог споразума
представља корак ка чвршћој и јачој вези између
ове две институције.
„Иницијатива и сам чин потписивања овог
споразума круна су наше досадашње сарадње“,
истакао је председник Националног савета
румунске националне мањине Даниел Магду.
„Румуни
као
национална
мањина,
процентуално
гледано,
најбројнија
на
територији града Вршца и зато је веома битно да
имају простор какав је Културни центар где могу
да унапређују и промовишу своју културу и уђу

у интеракцију са већинским народом и другим
народима који у слози живе на територији
Вршца, како би обогатили и дали свој допринос
развоју културе и на територији града, али и
шире на територији Војводине“. У свом обраћању
Магду се захвалио на доброј сарадњи Граду
Вршцу у погледу унапређења културе, али и
других сфера живота као што су образовање,
рурални развој, те очување културне баштине и
идентитета румунске националне мањине.
Испред Града Вршца присутнима се обратио
др Трајан Качина, члан Градског већа за
културу, честитајући потписницима на доброј
и квалитетној сарадњи и нагласивши да Град
Вршац јако цени културу националних мањина и
даје свој максимални допринос напретку не само
у области културе националних мањина већ и у
свим осталим областима.
Сарадња Културног центра Вршац и
Националног савета румунске националне
мањине наставља се већ сутра организацијом
промоције издања НИУ Либертатеа када ће бити
потписан и протокол о сарадњи између ове
новинско издавачке куће и Културног центра.
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ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ

ВРШАЦ ЈЕ БИО НАСЕЉЕН ЈОШ
У КАМЕНОМ ДОБУ

Вршац је са својом околином био богато насељен
још у прадавним временима. За становнике ових
крајева Вршачке планине покривене шумом биле су
идеална ловишта пуна дивљачи, као и извор дрвне
грађе, Велики и Мали вршачки рит омогућавали су
богат риболов и изворе пијаће воде, док је плодна
земља била погодна за земљорадњу и сточарство.
Скоро сви народи који су обитавали на овом
простору, а то су припадници старчевачке и винчанске
културе, потом народи бакарног и бронзаног доба,
затим Кимерци, Скити, Агатиржани, Трачани, Дачани,

Лесна греда између Великог и Малог рита

Историјска посебност Вршца заинтригирала је
Тамаша Фодора, заљубљеника у археологију да баци
још више светлости на овај, недовољно истражени
период вршачке историје. Део његовог истаживања
„Вршачка кула“ ексклузивно ће објављивати у
наставцима.

Подунавље-Дунав-Карпати. Овом трасом је у
старини текла дистрибуција соли, свиле, камена са
Вршачких планина, али и опсидијана који је овамо
стизао чак са севера Карпата, из околине града
Требишов у Словачкој. Лесна греда између ритова,
уздигнуће између тешко проходних мочвара и

Један од разлога за густу насељеност
ових простора је и добар географски положај
Вршца, односно његово централно место у вези
Тамаш Фодор

Келти, Римљани, Авари, Словени, оставили су видљивa
сведочанства свога присуства: неолитске ронделе
миленијумима старије од чувеног Стоунхенџа, хумке
из бакарног и бронзаног доба, келтско светилиште из
гвозденог доба, римске шанчеве из периода антике,
манастир Месић и замак на брегу из средњег века,
турски водовод из позног средњег века, и још многе
друге.
Мапа локалитета у Јужном Банату

Део публикација о археологији у Завичајном одељену
Градске библиотеке у Вршцу

Корице публикације Неолит Јужног Баната

Мапа локалитета у Јужном Банату (детаљ)
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густом шумом обраслих Вршачких планина које
су из даљине служиле као путоказ, гарантовала је
сигуран пролаз, а такође и згодно место за живот о
чему сведоче бројна насеља из разних временских
периода на малој површини.

ПАЛЕОЛИТ
(прва фаза каменог доба)

Најстарији трагови људског присуства у Банату
потичу управо из Вршца, будући да су махом на
обронцима Вршачких планина и на локалитету
„Ат“ пронађени појединачни налази палеолитског

Простирање Старчевачке културе,
6200 - 5400 година п.н.е

Палеолитско насеље на локалитету Ат,
старо 30.000 година

оруђа од кремена из времена средњег и млађег
палеолита орињачке културе. Вршачка колекција
од преко 5000 налаза са пет локалитета (Ат, Црвенка,
Козлук, Балата и канал Месић) из овог периода чини
најбројнију колекцију палеолитског материјала на
Балкану. На локалитету “Ат” иза данашње фабрике
чоколаде пронађено је насеље трајног карактера,
на којем су први модерни људи живели пре око
30.000 година. Бавили су се сакупљањем плодова,
риболовом, али и ловом, о чему сведочи колекција
грубо окресаних кремених ножева.

МЕЗОЛИТ И НЕОЛИТ
(средње и млађе камено доба)
Током периода који је уследио, све до седмог
миленијума п.н.е., у Вршцу као и на подручју
Баната скоро да уопште не постоје трагови људског
бивствовања; тек веома мали број оруђа од кости,
рогова, дрвета и малих камених ножева сведочи
о тешком животу током тог периода, пошто су
изузетно оштре климатске прилике, пре свега
веома ниске температуре и високи ледени и снежни
покривач током мини-леденог доба, до пре око
12.000 година живот на отвореном чинили скоро
немогућим. Људи су се крили у пећинама уз Дунав,
у Ђердапској клисури, и тек када су снег и лед
полако почели да се повлаче према северу, почели
су да излазе из својих пећина и да полако освајају

околни простор. Само 80 километара ваздушном
линијом од Вршца настаје прво организовано,
седелачко људско насеље у Европи, насеље које
је трајало у континуитету више од две хиљаде
година – Лепенски Вир. Уз повлачење снега и леда,
топлија клима узрокује опадање воде, устаљивање
речних токова, распростирање шума на великим
површинама, и што је најважније, узрокује
стварање плодне земље ”црнице”, те становници
Лепенског Вира припитомљавају прве животиње и
почињу да се баве земљорадњом.
Треба напоменути да постоје два различита
мишљења о почецима земљорадње на овим
просторима: према званичној историји, становници
Лепенског Вира су се помешали са дошљацима из
Анадолије, са севера данашње Турске који су на ове
просторе наводно донели житарице и земљорадњу,
док тзв. ”аутохтонисти” сматрају да ако је и било
накнадног досељавања, оно свакако није утицало
на прелазак становника ових простора са лова
и риболова на земљорадњу и сточарство као
примарне изворе исхране и као начин живота.
Најновија истраживања све више иду у прилог
другој теорији, односно теорији према којој су
стари Лепенци самостално стеченим, односно
миленијумима стицаним знањем и сопственим
снагама савладаним вештинама укротили природу,
те да су на тај начин у буквалном као и у пренесеном
значењу припремили плодно тле за све што је
уследило; наиме, стари Лепенци крећу све даље
у потрази за што већим обрадивим површинама
и местима за живот, стога не чуди што су се, уз
дошљаке из Анадолије или без њих, убрзо обрели
на простору Баната, не би ли тамо формирали прва

Последња полуземуница у Вршцу, Брегалничка улица.
Срушена шездесетих година прошлог века

Корице публикације о палеолитском локалитету на Ату
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насеља млађег каменог доба – насеља Старчевачке
културе.
Старчевачка култура се на овим просторима
устаљује око 6.200 година п.н.е., и траје у
континуитету скоро хиљаду година. Име је добила
по локалитету Старчево недалеко од Панчева. У
Вршцу и околини (Козлук, Ат, Кремењак, Церовица
код Чешког села итд.) пронађени су трагови
тридесетак локалитета из овог периода, међутим,
ни један није истражен. Настају прва насеља на
отвореном, насеља првих сточара и земљорадника
који своје куће зидају на високим речним терасама
и узвишењима, или на благим падинама у речним
долинама, удобно ушушкане у заветрини не би
ли се тако заштитили од јаких банатских ветрова;
близина водених токова је обезбеђивала воду за
пиће, као и извор хране у виду риба, жаба и птица,
док је зидање насеља на узвишењу гарантовало
да куће неће остати под водом у случају поплаве
или клизишта. Настаје климатски оптимум, топла
и влажна клима погодују земљорадњи, рађа се
нешто више деце него раније, подижу се прве

Керамика Старчевачке културе.
Oдликују је урези ноктима на површини

земунице, као и надземне правоугаоне колибе
од блата, прућа, плетера, често једним делом
укопане у тло, са подом од набијене земље и
кровом од сламе. Кућа делом укопана у земљу
омогућавала је заклон од ветра, али и од погледа
освајача. Имала је само један отвор, ређе два,
кроз који су уједно и улазило у кућу. Други отвор,
прозор, био је покривен свињском бешиком
која је омогућавала да нешто светлости продре у
скромни дом. Интересантан податак представља
чињеница да су идентичне полуземунице на овим
просторима постојале и током средњег века, као
и током позног средњег века, у турска времена;
последња полуземуница која одговара овом опису
срушена је шездесетих година прошлог века, и

Кремени ножеви

налазила се у Брегалничкој улици. Стиче се утисак
да се припадници Старчевачке културе нису много
трудили око опремања својих домова, односно да
нису много жалили када су морали да их напусте,
а у прилог томе иде и чињеница да су се често
селили у потрази за новим, плодним ораницама.
Наиме, ђубрење земљишта им је било непознато,
па су напуштали своје домове и њиве чим би се
испостиле. У овом периоду се јављају први кремени
ножићи и прве фигурине од печене земље, јављају
се прве, грубе керамичке посуде украшаване
убадањем, урезивањем и утискивањем, а лов и
риболов су све мање заступљени на уштрб гајења
говеда, оваца, коза и свиња.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ПОДУХВАТ У РЕКОНСТРУКТИВНОЈ АРХЕОЛОГИЈИ

„ОЖИВЕЛО” ЛИЦЕ ЖЕНЕ
ИЗ КАМЕНОГ ДОБА
„Жена из Лагмансерена”, како у Шведској
називају скелет стар 4.000 година, који
важи за један од најстаријих пронађених
у овој земљи, добила је захваљујући
вештини археолога Оскара Нилсона и
новој технологији ново лице. Наиме, он је
за потребе музеја Вестернорланд поводом
изложбе која прати 9.500 година становања
људи у Шведској, реконструисао изглед
жене из каменог доба уз помоћ 3Д принтера,
глине и посебних техника.
Током протекле две деценије Оскар
Нилсон постао је пионир у реконструктивној
археологији, и у овом периоду створио
је изглед више од сто људи преминулих
у давној прошлости. Када је почео
реконструкцију главе жене из Лагмансерена
о њој је знао да је била прилично ниска,
са избаченом вилицом која је на посебан
начин обликовала уста, ниско постављеним
очима и асиметричним носем.
С обзиром на то да из костију скелета
није могао да извуче ДНК како би открио
боју косе, коже и очију, Нилсон је користио
историјске податке: претпоставља се да
је жена из каменог доба живела у време
када су први пољопривредници прешли
на тле Скандинавије и почели да се мешају
са групама ловаца-сакупљача. Познати
археолог претпоставио је да је жена имала
светлу пут и тамну косу.

Реконструисање лица је захтеван
посао, а Нилсон га је почео наношењем
десетак мишића направљених од глине
на 3Д штампану реплику лобање жене
из Лагмансерена. Уз помоћ посебних
клинова означавао је дубину ткива, која
зависи од пола, старости, тежине и етничке
припадности, али и наносио глину коју су
клинови задржавали на реплици лобање.
Иако данас захваљујући модерној
технологији може да се открије велики број
података о некој особи, макар она живела и
у каменом добу, израз лица који ће реплика
одређене особе добити зависи искључиво
од археолога и његове уметничке вештине.
„Морам да оживим лице из давне
прошлости, тако да стекнете утисак да вас
та особа заправо гледа. Ипак, ни овде не
треба претеривати, на пример приказивање
изражених осећања, као што су бес и страх,
строго је забрањено”, објаснио је Нилсон за
„Националну географију”.
Овом стручњаку је за стварање изгледа
жене из Лагмансерена било потребно
готово 15 дана. На крају његовог посла
жена из каменог доба са новим лицем, била
је обучена у штављену животињску кожу,
са косом везаном у пунђу, како јој се не би
заплитала док се провлачи кроз шуму и
огрлицом од птичјих канџи.
Скелет жене из каменог доба пронађен

АМЕРИКАНАЦ ПРИЗНАО КРИВИЦУ ЗА ШВЕРЦ ЖИВИХ ШКОРПИЈА

КОЈА ЈЕ НАЈДУЖА
РЕКА ПОНОРНИЦА
У ИСТОЧНОЈ
СРБИЈИ

је пре око једног века на североистоку
Шведске. У каменом обложеном гробу
усред шуме откривена су два костура –
поменуте жене и дечака старог око осам
година. Претпостављало се да је реч о мајци
и сину који су живели пре око 4.000 година.
По речима Оскара Нилсона, иако је желео
да реконструише и лице дечака, његова
лобања је била превише оштећена за такав
подухват.
Извор: Политика

ПРЕНОСИО ЖИВОТИЊЕ У
КУТИЈАМА ЗА ЧОКОЛАДУ

Американац из Орегона изјаснио се кривим за
илегалну трговину десетинама живих шкорпија у
Немачку и из те земље, а понекад је животиње сакривао
у кутијама за чоколаду. Мушкарац од 39 година, чији
идентитет није саопштен, суочава се са казном до годину
дана затвора, новчаном казном од 100.000 долара и још
три године условне затворске казне, преноси Бета.
Њега је тужила америчка Агенција задужена за
заштиту дивљих животиња која је навела да није имао
дозволу за увоз и извоз животиња. Американац је
признао да је прекршио закон који забрањује трговину
одређеним дивљим животињама, a изрицање пресуде
предвиђено је 22. јуна, преноси Бета.
Извор: Политика

КОМПАНИЈА У ЈАПАНУ ДАЈЕ ДУЖИ ОДМОР НЕПУШАЧИМА

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

Клочаница * Клочаница је
река на Кучају дужине 14,5
км. Она нестаје у понору
на надморској висини од
520 м, тече подземно 1.875
м и избија у долину Ресаве
на висини од 355 м. Друга
понорница је Кленцуш, такође
на Кучају, дуга 13 км, која се
губи у понору на висини од
581 м и после подземног тока
од 4.700 м избија у Злотским
врелима на 284 м висине.
Трећа понорница је Велика
Тисница на Бељаници, дугачка
13 км, која нестаје у понору на
460 м висине, тече подземно
пет км и избија у Жагубичком
врелу на 312 м. На Кучају је и
понорница Некудово, дуга 11
км, која нестаје у понору на
625 м висине и избија после
подземног тока од 8,5 км као
врело Црнице на 380 м висине.
Кучајска понорница Демизлок
је дугачка 10,6 км, нестаје у
понорској пећини на 645 м
висине и после подземног тока
од шест км избија из Лазареве
пећине на 284 м висине. Из исте
пећине избија и вода кучајске
понорнице Микуљ, дуге 9,5
км; она понире на висини од
677 м и после подземног тока
од 5.125 м појављује се на
Злотским врелима.
Извор: Политика

УМЕСТО СВАКОДНЕВНИХ ПАУЗИ
– ШЕСТ ДАНА ДУЖИ ОДМОР

Једна компанија у Јапану одлучила је да непушачима да дужи одмор
од пушача, и то шест дана. Тиме компанија, како се објашњава, жели да
изједначи радно време пушача и непушача, јер пушачи много времена,
током радног дана, потроше на пушење. Пошто је у свим фирмама
забрањено пушење, запослени морају да излазе на паузу, чиме имају
веће паузе од непушача, преноси Танјуг.
Због тога је јапанска компанија „Пиала Инц. „ одлучила да
непушачима продужи одмор, након што се један непушач пожалио да
паузе негативно утичу на продуктивност и нису фер према осталим
запосленима.
„Промена политике одмора, према којој ће шест дана више одмора
добити непушачи, треба да охрабри наше запослене да одустану од
цигарета”, истакао је Хиротака Мацушима, портпарол компаније.
Према писању британског „Телеграфа”, та мера већ делује и четири
од 42 запослена, који пуше, већ су одлучила да оставе цигарете у корист
шест додатних дана одмора.
Извор: Политика
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МАЛА ШКОЛА САОБРАЋАЈА

ПРЕТИЦАЊЕ И ОБИЛАЖЕЊЕ
Од свих чињеница које утичу
на безбедност саобраћаја, утицај
фактора „возач“ је најважнији.
Посебно је важно скренути пажњу
младим возачима да истраживања
показују да они имају израженије
склоности
ка
небезбедном
понашању у саобраћају, али исто
тако представљају рањиву категорију
првенствено
због
недостатка
искуства. Због тога је лист „Вршачка
кула“ у сарадњи са Аутошколом „Бос“
покренуо Малу школу саобраћаја и у
сваком броју посветиће пажњу једној
теми из безбедности саобраћаја
и покушати да укаже на могуће
опасности. У овом броју биће речи о
претицању и обилажењу.
ПРЕТИЦАЊЕ
Претицање је пролажење једног
учесника саобраћаја поред другог
који се крећу коловозом у истом
смеру. Претицање се врши са леве
стране возила које се претиче. Пре
него што започне претицање возач је
дужан:
1. Да се увери да му је саобраћајна
трака за кретање возила из супротног
смера слободна.
2. Да возач возила иза њега није
започео претицање.

3. Да укључи показивач правца и
упозори остале учеснике у саобраћају
о својој намери.
4. Да се увери да су испуњени сви
услови за безбедно претицање и тада
изврши претицање.
5. Претицање возач сме да врши
само ако тиме не омета нормално
кретање возила која долазе из
супротног смера и када на путу има
довољно простора за безбедно
извођење тих радњи. Возач коме је
дат знак за претицање дужан је да
помери своје возило ка десној ивици
коловоза.После претицања возач
је дужан да се без ометања осталих
учесника врати у саобраћајну траку
којом је кратко возио пре претицања.
6. Возач који претиче дужан је да
своје возило држи на потребном
растојању и одстојању од возила које
претиче, тако да га не омета нити
угрожава друге у саобраћају. Возач не
сме да повећава брзину кретања свог
возила док га друго возило претиче.
7. Претицање бицикла, мопеда
и мотоцикла без бочне приколице
дозвољено је и код пуне линије, ако
возач својим возилом не прелази
преко ње.
На путу на коме постоје најмање
две саобраћајне траке, намењене за
саобраћај у истом смеру, на коме се
налазе колоне возила, брже кретање
возила у једној траци од кретања

возила у другој траци не сматра се
претицањем.
На путу у насељу, на коме постоји
најмање две траке намењене за
саобраћај возила у истом смеру
пролажење са десне стране возила
које се не крећу крајњом десном
траком не сматра се претицање.
Претицање са десне стране
Ова радња у саобраћају се може
извршити ако је возило на коловозу
заузело такав положај и његов возач
даје такав знак да се са сигурношћу
може закључити да то возило скреће
у лево.
Трамвај чије су шине постављене
на средини коловоза сме да се
претиче само са десне стране, ако
између њега и десне ивице коловоза
постоји саобраћајна трака.

ОБИЛАЖЕЊЕ
Обилажење
је
пролажење
учесника у саобраћају поред другог
учесника у саобраћају који се не
помера, објекат или препрека на
коловозу.
Пре него што започне обилажење,

КОНФЕРЕНЦИЈА “ПРИМЕРИ ДОБРИХ ПРАКСИ И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ”

ВРШАЦ ИСТАКНУТ КАО
ДОБАР ПРИМЕР
Конференција “Примери добрих
пракси и услуге социјалне заштите
на локалном нивоу” у организацији
ГИЗ-а и Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања одржана је у Београду 14. и
15. марта 2022. године, а на њој су
учествовале и представнице Града
Вршца Татјана Николић, покрајинска
посланица АП Војводине, Маја Ристић
Лажетић чланица градског већа за
социјалну политику Града Вршца и
Мирјана Кнежевић в.д. директора
Центра за социјални рад.
Скуп је отворила помоћница
Министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Биљана
Зекавица, а присуствовали су и
представници амбасаде Немачке,

као и представници локалних
самоуправа из 18 градова. Татјана
Рајнис испред ГИЗ-А истакла је град
Вршац као пример добре праксе у
пружању услуга социјалне заштите
за осетљиве друштвене групе. Вршац
је такође истакнут и као добар
домаћин, јер се у септембру прошле
године Пеер то Пеер Конференција
одржавала у нашем граду .
На конференцији су предствљени
успешни примери и модели услуга
социјалне заштите и најављене
будуће обуке у овој области у циљу
даљег унапређења и развијања услуга
социјалне заштите и унапређења у
пружању помоћи и подршке онима
којима је она најпотребнија.

возач је дужан да се погледом
претходно увери да му је саобраћајна
трака из супротног смера слободна,
а затим да неко возило иза њега није
већ започело претицање његовог
возила,
укључујући
показивач
правца и тек тада безбедно изврши
обилажење.
После обилажења возач је дужан
да се без ометања или угрожавања
осталих учесника у саобраћају врати
у траку којом се кретао пре тога.
Површине, објекти или уређаји
који се налазе на средини пута са
једносмерним саобраћајем могу
да се обилазе са обе стране, ако
саобраћајним знаком није другачије
одређено.
Напомена:
Обилажење
и
претицање може се вршити ако тиме
не ометамо нормално кретање возила
која долазе из супротног смера када
на путу има довољно простора за
безбедно извођење тих радњи.
Обилажење заустављене колоне

је забрањено, ако се возач након
обилажења не би могао безбедно
укључити на саобраћајну траку
намењену кретању возила у смеру у
коме се он креће.
Инструктор вожње
Драгиша Стјепановић
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НОВА ЕРА У ОБЛАСТИ ПОШУМЉАВАЊА У ВРШЦУ

ОТВОРЕН НОВИ РАСАДНИК
Град Вршац закорачио је у нову
еру у области пошумљавања. Заједно
са Јавно-комуналним предузећем
“Други октобар” покренут је нов
расадник украсног жбуња и дрвећа.
– Ово је зачетак нове приче и нове
ере пошумљавања на територији
Града Вршца. План је да се из овог
расадника, за будуће пројекте
пошумљавања
ветрозаштитних
појасева Град Вршац снабдева
садницама, истакао је Слободан

Јованов, члан градског већа за
пољопривреду и екологију.
Овим расадником ЈКП Други
октобар започиње са производњу
украсног дрвећа и шибља.
– За сад од врста имамо брезу,
платан, липу и пољски брест.
Сем тога, у склопу расадника већ
дужи низ година функционише и

производња цвећа. У стакленицима
и пластеницима за ову годину
припремљено је 38.000 садница
једногодишњег и вишегодишњег
цвећа. Од ове године ћемо имати и
продају цвећа грађанима и трећим
лицима, објаснила је Драгана Шипош,
руководилац вршачког Зеленила.
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НАЈАВА ГОСТОВАЊА ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

„ФАЛСТАФ – ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ ВИНДЗОРСКЕ“ НА ВЕЛИКОЈ
СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
У Народном позоришту „Стерија“ у среду,
16. марта, одржана је конференција за медије
поводом гостовања представе „Фалстаф – веселе
жене виндзорске“ Виљема Шекспира, у режији
Даријана Михајловића на великој сцени Народног
позоришта у Београду. Новинарима се прво
обратио Трајан Качина, члан већа за културу који
је изразио велико задовољство што представа која
је отворила фестивал класике и добила награду за
специјалну глумачку игру, после дужег временског
периода поново успоставља сарадњу са Народним
позориштем у Београду и исказао да Град Вршац
подржава рад позоришта и да је задовољан
како успесима самог позоришта, тако и глумачке
екипе, која је јако битна за квалитет представа.
Потом је о самој представи Тамара Тамчи Тоскић,
иначе глумица у представи „Фалстаф“ рекла да је
ово једна велика комедија, у којој је заступљен
целокупан глумачки ансамбл позоришта и да
сви глумци воле да играју ову представу. То је
вероватно и разлог што је она јако посећена и
после дужег времена и ученици средњих школа
долазе да је гледају. На крају се медијима обратила
и директорка позоришта, Снежана Удицки, која
је најавила учествовање представе „Сузе светог
Лаврентија“ по тексту Николе Станишића, а у
режији Саше Б. Латиновића на фестивалу Упад који
се одржава у Новом Саду у мају месецу. Фестивал
је иначе нов на позоришној мапи Србије, а основна
идеја „Упада” је промовисање и популаризација
позоришне уметности за младе, а све представе

у програму изабрали су активни млади гледаоци.
Фестивал ће бити одржан од 9. до 15. маја 2022.
године у Фабрици СКЦНС-а, у оквиру програмског
лука Будућност Европе, који је део програма „Нови
Сад – европска престоница културе“. Представа
Народног позоришта„Стерија“ се нашла у селекцији

поред представа из Ирске, Шпаније и Хрватске и на
овај начин ће бити део програма у Новом Саду, који
је ове године центар културних збивања, не само у
нашој земљи, већ и шире. „Сузе светог Лаврентија“
ће 10. маја отворити фестивал „Упад“.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (158)

ПАЈИН ТРИПТИХОН

ИЛИ ВРЕМЕ ОТРЕЖЊЕЊА
И САМОСПАСАВАЊА
Десетинама година стално нас неко
спасава. политички од заблуда, економски
од вишка новца и имовине, уверења,
ставова, морала, уметничких потреба,
поткопавају нам све идеје којима би смо
се ухватили за све нестварнију стварност,
све акције којима би повећавали сигурност
егзистенције.
На Пајином Триптихону видимо призоре
који су функционисали десетинама хиљада
година од ситне трговине, узгајања и
брања лозе до жетве која је обликовала
цивилизацију. Данас међусобне трговине
скоро да нема, машине сва више негују
винограде а жетву обављају велике машине
роботи са сателитском навигацијом, а ми
свакодневно идемо по следовање хлеба.
Искуство Триптихонна у свету у којем
почињу да се љуљају све основне вредности,
енергије, права, здравља, појма човека,
само људи који живе у мини државама,
својим кућама, окућницама, викендицама,
могу усмерити оне способности које је
еволуција обликовала да човек опстане и
наша интелигенција, огромно наслеђено
и стечено знање и непомирљивост да

смо немоћни јер у супротном клизимо у
неизлечиву болест.
Никад нису постојала времена у којима
неколико појединаца а сваки посебно
поседују средства, имовину десетак пута
већу од годишњег производа држава
попут Србије, који су способни да купе све
светске резерве злата, дијаманата, милионе
хектара земљишта и правни систем да их
штити да са тиме раде потпуно шта хоће
и у бљештавој светлости те моћи, наше
свакодневно довијање да спајамо месец са
неколико ситних евра, јесте понижење које
затире све видове части.
Чак и у време када играмо жмурке са
пандемијом у којој је обичан човек сигуран
губитник а на њеном глобалном рулету
многи постају још богатији.
Немоћан човек компензује своју
пасивност
игрицама,
бесконачним
декодирањем информација на све већим
екранима који се нуде као спас и стварност
са које или из које наш ум ситне бесконачна
обећања да ми само треба да се опустимо
и верујемо а други ће решавати наше
проблеме који никако да се смање.

Једино што је бесплатно остало је сунце
над нама, све јаче, издашније, нуди се да га
користимо, све неухватљиве воде и суше,
окућнице, баште и непродате њиве из
којих можемо да се смејемо тривијалним
а суровим проблемима оних који су се
насукали на сурове обале на које су их
избацили таласи великих обећања и
илузија.
У овим временима незнање више не
станује као препрека свим акцијама. Велика
мрежа, телефони, могу нас обучавати,
повезивати чвршће од система школовања,
ометајућих заглупљивања, асоцијалних
дистанци короне. Свет стамених великих
малих људи учи како да се пробудиш сам,
без туђих застава, говора, маршева и сукоба.
Пајин
Триптихон
је
пример
ванвременске уметности и као мотив и

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

уметничка структура. Права уметност није
мода, хир, културолошка информација већ
потреба биолошког ткива и његов израз као
и људске вредности које су сама земља и со
опстајања.
Свет дуго неће бити безбедно место док
се не схвати да је моћ над другим људима
много већи мобинг од ових модерних међу
половима, каже један Француски социолог.
Свет се налази у ћорсокаку развоја из кога
би да се извуче а да ништа не мења.
Насиље је превазиђено, али људска
права никада не могу бити превазиђена.
Недостижни идеал идеализованих призора
Триптихона постаје остварив, бајковит сан,
бар људима са привилегијом да живе у
пределима Вршца.
Т. Сухецки
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ВЕЛИКА АКЦИЈА ПРОЛЕЋНЕ САДЊЕ

ПОДЕЉЕНЕ САДНИЦЕ
ПЧЕЛАРИМА

У оквиру велике акције пролећне
садње на територији Града Вршца
током које ће бити засађено укупно
1.000 садница, члановима удружења
пчелара подељено је 100 садница
липе.
Слободан Јованов, члан

смо да ће бити посађене и неговане,
истакао је Јованов.
Акцијом су задовољни су и
пчелари, који су у великом броју
дошли по саднице.
– Липа је медоносна врста и

Градског већа за пољопривреду
поделио је саднице члановима
удружења пчелара и захвалио им се
на подршци у овој акцији.
– На прошлонедељном састанку
пчелари су сами упутили захтев за
саднице, тако да смо обезбедили
да оне оду у праве руке и сигурни

сигуран сам да ће сви пчелари бити
задовољни када их посаде у својим
пчелињацима. У име удружења
пчелара захваљујем се Граду Вршцу,
рекао је Милан Мудрић који се
пчеларством бави већ 15 година.
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА ОД
ЦРНЕ РОТКВЕ

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г црне роткве
- 1 шарагрепа
- пола празилука
Салатни прелив:
- 20 г зацина за салату
- 2 кашике уља од семенки
бундеве
- 2 кашике сунцокретовог уља
- 50 мл воде
- 1 кашика сирћета

ПРИПРЕМА: Црну роткву
ољуштити и ситно нарендати. Празилук
ситно исецкати, а ољуштену шаргарепу
ситно нарендати. Помешати све поврће.
Салатни прелив: У воду сипати
сирће и додати зачин за салату.
НАМИРНИЦЕ:
- 500 г кора за питу
- 2 комада Матијевић
пилећих батака са
карабатаком
- 1 рендана шаргарепа
- 1црни лук
- 2 јаја
- 150 г шампињона
- 100 г грашка
- 100 г тврдог сира
- со, бибер
- зачин Ц

Промешати и оставити да одстоји око
10 минута. Умешати обе врсте уља.
Тако припремљени салатни прелив
сипати преко роткви са шаргарепом
и празилуком, лагано промешати и
оставити да мало одстоји пре служења.

ПРЖЕНЕ ПИТИЦЕ СА
ПИЛЕТИНОМ

ПРИПРЕМА: Са Матијевић
пилећих батака са карабатаком скинути
кожицу и одвојити месо од кости. Скувати
грашак и шаргарепу и оцедити воду.
Пропржити исецкан црни лук 2-3 минута и
додати исецкано пилеће месо, мало соли,
бибера и зачина Ц. Кад је месо готово, додати
сецкане печурке и пржити још 3 минута.
Сјединити фил са грашком и шаргарепом.
Додати умућена јаја и сир и промешати.
Филовати коре, једну по једну, са мало фила

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г слатке павлаке
- 300 г шлага
- 1 кисела павлака
- веће паковање плазма
кекса
- 300 г млевеног плазма
кекса
- 500 г смрзнутих вишања
- ½ л млека

ПРИПРЕМА: Умутити слатку
павлаку. Умутити 200 г шлага са 2 дл млека и
у то додати киселу павлаку. Масу поделити
на два дела, па у један део ставити 300
г млевеног плазма кекса. Плазма кекс у

(отприлике 2-3 кашике на сваку кору). Фил
размазати на 2/3 коре, па кору уролати. Кад
су све коре нафиловане и уролане, сирове их
исећи на питице дужине до 10 цм. У тигању
загрејати уље и спуштати питице да се прже
на средњој температури са обе стране док не
порумене. Уља не треба да буде превише да
питице не би биле масне (боље је додавати
га по потреби). Пржене питице вадити на
салвету да се оцеди масноћа.

ПЛАЗМА
ТО Р ТА С А
В И Ш ЊА М А

комаду умакати у млеко и ређати на тањир.
Ређати једну половину масе, добро оцеђене
вишње, другу половину масе (са млевеном
плазмом) и одозго нафиловати са остатком
умућеног шлага. Украсити чоколадним
мрвицама и вишњама.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и
19 м², на улазу у село, посађен са
багремом, погодан за пчеларе. Тел.
064/425-6130.
Продајем плац са виноградом
у Малом Жаму, на улазу у село
одлична локација. Повољно. Тел.
064/228-7558.
Продајем двоспратну кућу Трг
Андрије Лукића 9 Вршац. Два улаза у
зграду, спратови одвојени 2 гараже
и летља кухиња. Тел. 065/994-3394.
На продају спратн кућа у
Вршцу на Гудуричком путу у
улици Озренска 5, са комплетном
инфраструктуром. Звати после 16
часова Тел. 066/503-0323.
На продају викендица на
Гудуричком путу, површина плаца
587 м² са малим воћњаком. Тел
060/7342-609.
На продају плац од 12 ари у
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном
инфраструктуром.
Звати после 16 часова. Тел: 066/5030323.
Хитно на продају приземна
кућа делом реновирана, помоћне
просторије, земљиштљ, воћњак,
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина
33. Тел 060/5050276
На продају мања кућа у Авалској
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или
061/1068893
На продају спратна кућа на тргу
Андрије Лукића, легализована
са свом инфраструктуром. Тел.
064/6859415 и 064/2805881.
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
улици (иза психијатрије) вода,
струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари, десна
стрна, 100 метара од асвалта, добро
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Продајем кућу у Јабланци, 9
Број
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км од Вршца, у центру села. Цена
повољна. Тел. 013/830-753
Продајем стан 70 м² са
двориштем 15х15 м, у лепом делу
града (паркет, цг, аларм) није
дворишни стан! Тел. 061/6509999.
Продајемо кућу 140 м у Пећкој
15, плац површине 720 м. у склопу
се налази гаража. Може и замена за
стан. Тел 013/ 837631 и 064/2805862.
На продају дворишни стан у
Белој Цркви, улаз до улице, у центру,
Партизанска улица. 85 квадратних
метара. Тел: 061/258-3124.
На продају спратна кућа на
плацу 730м², посебно гаража.
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и
064/2805862.
На продају стан на првом спрату
57 м² у центру, боце за угљен
диоксид 2 ком, Кирби усисивач. Тел.
064/2355436
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан. Тел.
063/8829782
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан уз вашу
доплату. Тел. 060/0834926
Продајем кућу Х. Пинкија
код парка 120м²плус помоћне
просторије на плацу од 5,3 ари.
Тел.064/1286044 и 064/1541644.
Стан на Војником тргу мењам за
викендицу на Брегу или Соко Бањи.
Тел. 831-117
Стара
кућа
са
свом
инфраструктуром плац 1600м²
близу центра широка улица. Тел.
064/1979069
Потребна кућа или плац у Вршцу
на локацији улице Други октобар,
синђелићева,
Брегалничка,
Радакова, Југ Богдана, К. Марка,
Светозара Милетћа, Фрушкогорска,
Банатска. Тел. 064/1955269
Купујем стан од 39-45 м² у
Вршцу или замена стана овакве
квадратуре за гарсоњеру до 30 м² на
првом спрату код Дома пензионера
уз нашу доплату. Тел. 064/1955269.
У Малом Средишту продајем
мању кућу или мењам за стан у
Вршцу. Тел. 069/721949
Продајем 20 ари и 69 м², земље
у викенд зони Думбрава, на плацу
је доведена вода а у близини
има струја. Тел. 013/2105496 и
064//4406530
Продајем у Шушари мању кућу,
главна улица, на лепом месту,
чврсте градње, велика окућница,
башта, сва инфраструктура. Тел.
063/7608985.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Апартмани за издавање у Вршцу
и Панчеву за домаће и стране фирме
плаћање преко рачуна, апартмани се
налазе у центру града, паркинг и Wifi
гратис.Тел. 0638406977
Мањи локал за издавање у Вршцу
погодан за девојке које шминкају, раде
нокте... Повољно. Може и за одлагање
некварљиве робе. Тел 069/2119565.
Издавање локала (канцеларија),
42 м², на Светосавском тргу. Тел.
064/1979069

РАЗНО
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,цена
од
660
дин
м2.Тел.062-437-236
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308-

степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/
1871673.
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
Продајем ормар за купатило
за монтирање изнад веш машине
нов, неотпакован, купљен у Лидлу
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел.
064/362-3640.
Продајем фрижидер од 150 литара
„Горење“ у одличном стању. Тел.
061/307-1085
Продајем четворокрилни прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном
стању. Тел. 065/8340611
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
Продајем
домаћу
ракију
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. Тел.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
331.
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних остатака.
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм
и ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем
електрично
ћебе
димензије
160х80,
витрину,
старинске пегле, 4 тепих стазе, један
тепих и черупаљку за пилиће. Тел.
064/4902239
Продајем нов дрвени прозор
70х60 цм, вакум стакло Тел.
064/5264980.
Продајем металну ограду за

064/1818917.
Продајем очуван трокрилни
орман (шифоњер). Повољно. Тел.
064/1818917.
Продајем конац за хеклање
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели бр.
70.Тел. 063/8012554
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел.
064/3855729.
Дајем
часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста, коректуре, лектуре, прелома,
дизајна,
штампа
свих
врста,
професионално. Повољно. Тел.
069/626699 и 013/835-129.
Продајем гумени чамац „Зефир“
4К, диммензија 2,10х1,05 м, са
веслима у одличном стању, погодан
за пецање. Тел. 061/3071085.
Продајем ауто гуме са челичним
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5
рупа, као нове. Тел 060/8070109.
На продају мања пећ на дрва. Тел.
061/2660848.
На продајем Томос АПН 6С. Тел.
065/2839461
Припрема математике за пријемни
на факултет. Тел. 013/2839461
Купујем Сингер машину за шивење
испаравну. Тел. 063/482418 и 013/861419.
Продајем казан за ракију 100
литара, превртач. Тел. 064/8372635.
Стрељачком удружењу „Тане“
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
Вршац за потребе спортског
стрељаштва потребни пиштољи у
калибру 9мм. Тел. 064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице
на струју, тепихе различитих
величина, машине Багат и Сингер,
бојлер плински.Тел. 830-753
Продајем тамно браон зимске
кожне чизме високе бр 39 бр. Са
крзном изнутра 2.500 д, кратке црне
чизме са крзном 39 бр 2.000 д, антилоп
кожа зимске чизме 39 бр. Бела кафа,
1.500 дин. кратку до колена крзнену
бунду тамно браон 42-44, 40 €. Тел.
064/1319128
На продају 12 кошница ЛР-празне.
Тел. 064/3511952
Продајем патике нове 39 број

са 4 рингле, очуван. Тел. 063/1121270
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом, врло
повољно. Тел. 0644222700
Продајем
ауто
приколицу
„Техника“
торзиона са
малим
точковима, носивости 400кг/100 км/
час, са атестом и свим папирима
регистрована
до 21.5.2022. Тел.
064/2439202
Продајем
Томос
аутоматик
регистрован до јуна. Тел 061/2660848.
Продајем шиваћу машину PFAFF
230 ендларица, исправна, кабинет
(8000дин) електромотор за круњач

ОГЛАС ЗА ПОСАО
Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар,
помоћни радник у кухињи.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију
за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани
на разговор.
црно са малим апликацијама нове
1.500 дин, и црне скроз 39 број 1.000
дин и бунду од вештачког крзна црна
дуга 42-44 број , нова, 2.000 дин. Тел.
064/1319128
Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
Подајем велику празну гробницу
са 6 места без споменика на
Православном гробљу уз Павлишки
пут, пренос власништва тестаментом
. Тел. 066/8076207.
Продајем стаклени сто са четири
столице и електрични шпорет Горење

исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915
Продајем ракију лозовачу и два
бурета од по 100 л. Тел. 060/3805110
Грађевински послови (зидаље,
бетонажа, малтерисање, кровне
конструкције, фасада стиропор.
Повољно
и
квалитетно.
Тел.
061/2656204
Два женска бицикла 18 брзина,
америчке производње, у одличном
стању (као нови). Тел. 064/4256130
Продајем
расипач
ђубрива
и сејалицу за жито 18 реди. Тел
065/2579100.
На продају кожна јакна (тања)
скоро нова, апарат за воду (греје и

лади), радне ципеле бр 41, радне
панталоне и радну јакну наранџасту.
Тел. 064/1432911
Једнодевни товни пилићи „чили
вили“ једнодневни гушћићи, младе
коке носиље од годину старости. Тел.
064/4256130
Продајем бунду неношену женску.
Тел. 0613004439
Продајем ауто Пежо 307, годиште
2001. Тел. 060/4524929
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону мању
на развлачење (тросед) и тренажер
за ноге, погодан за кућне теретане, за
женске особе. Тел. 064/6357325.
Продајем домаћу ракију и
два лустера новијег дизајна. Тел.
064/1830018.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906253.
Памучне завесе, нов вунени јорган,
комбинован старински орман, мањи
сточић, две витрине, две столице,
лежећи масажер. Тел.013/833-939
Продајем машину за прање
судова. Тел. 069/1117040.
Продајем пекарску пећ са
ферментационом комором, пећ
је очувана од прохрома. Тел.
064/1979069.
Вибро плоча за продају, три
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у
одличном стању.Тел. 064/1979069
Намештај нов, кухиње, плакари
и све остало сечење и кантовање
плочастог
материјала.
Тел.
060/7506065
Комплет трпезарија, 2 плинске

пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256130
На продају АПН-6 и телевизор. Тел.
065/2839461.
Математика припрема за пријемни
на факултет. Тел. 013/2839461
Жена средњих година тражи стару
особу за доживотно издржавање за
кућу или стан, Тел. 061/8139998.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица (ново),
стилске фотеље нове, сет за ручавање
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335373
Продајем Пежо 307, 2001 годиште
у одличном стању, може и замена за
мањи ауто. Тел. 060/4524929
Продајем ауто Дајву Нексија,
прва регистрација 2000 прешо 17000
км, мотор 1,4, 16 вентила исправан,
регистрован до 15. јануара 2023. Тел.
063/320019.
Продајем Опел Астру Г , 2008,
1,7 дизел +4 нове летње гуме. Први
власник. Тел. 064/ 51 25 705
На продају врло очуван бојлер
Горење од 80 литара, цена 6.000
динара. Тел. 064/0459560
Продајем комплет летњих гума,
пловне, мало коришћене „HANKOOK“ ,
димензија 195/65 Р15 Тел. 065/3184084
Продајем зимске гуме потпуно
нове „Клебер“ –крисалп ХП3,
димензија 185/65 Р15, на челичним
фелнама са 4 рупе (4 х100мм) Тел.
065/3184084

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 и 9/2020) Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

НАСТАВАК ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног
станбеног објекта,
спратности П+1+Пк у улици Ивана Милутиновића
бр.65 у Вршцу,
на катастарској парцели број 5740 КО Вршац
Инвеститор је Дејан Манојловић из Вршца, улица Стеријина
бр.12/17, а израђивач Пројекта је „Инград“ из Младеновца
Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу зграде
СГ Вршац. Наставак јавне презентације трајаће до 25.03.2022.
године. Увид у пројекат може се извршити у холу зграде
Скупштине Града Вршца и на интернет адреси htp://www.vrsac.
com. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе,
на изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне
презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Градске управе Града Вршца Гордана
Милојковић пружaће обавештења о садржају јавне
презентације путем телефона 013/800-563

ДУШАН ХЕЂЕШИ
1981-2006-2022.

Време пролази, бол и празнина у души остају заувек.
Волимо те неизмерно ти то знаш.
Твоји Бугарчићи.

Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ УЗБУДЉИВ ТРИЛЕР

УБИСТВО ПОД
ПЛАШТОМ МРАЧНЕ
СЕНКЕ КЛАСИЧНИХ
МИТОВА
Едвард Фоска је убица. То је чињеница.
Осећала је то у костима, у крви, и дубоко
у свакој ћелији. Едвард Фоска је крив.
Али није могла то и да докаже, и можда
никада неће моћи. Тај човек, то чудовиште
које је убило најмање двоје људи, могао
би, по свој прилици, проћи некажњено.
Тако је подмукао, тако самоуверен.
Мисли да ће проћи некажњено. Мисли
да је победио. Али није. Не још.
Едвард Фоска је харизматични
професор чија предавања из грчке
трагедије студенти прате са скоро
опсесивном страшћу. Толико да је
неколико његових ученица, опчињених
његовим
мистичним
причама,
основало тајно друштво. Али мрачна
сенка класичних митова надвила се
над идиличном лепотом дворана и
прастарих традиција Кембриџа: једна
од девојака је убијена, а у њеној соби
пронађена је разгледница са злокобним
пророчанством на старогрчком. Иако
има алиби, највише трагова упућује
управо на професора Фоску. Он јесте
нарцисоидни социопата који вешто

манипулише људима, али да ли је и
убица?

ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка
кула“ настављају да награђују читаоце и
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили
смо два примерка књиге „Невине“, које
ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Нека победи здрав разум“,
освојиле су је Драгана Петровић и
Ержика Цицка. Честитамо! Награде се
могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10
до 17 часова. При преузимању награде
потребно је са собом понети најновији
број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ 213, 9.
МАРТ 1979.

ТВОРЦИ ИШЛЕРА И МЕДАЉОНА

Поводом 25 - годишњице постојања и рада Вршачке индустрије
кекса, на свечаности у фабрици уручене су специјалне дипломе
технолозима који су створили два нова и веома атрактивна
производа - познате ишлереи медаљоне. Нове производе створили
су Ивана Стефановић Гавранчић, Иванка Мучибабић и Радица
Јоксимовић, која више не ради у ВИК-у. Од Иванке Стефановић
Гавранчић и Иванке Мучибабић сазнајемо да су на ишлерима
и медаљонима почеле да раде почетком 1986. године. После
установљене технологије за ова два производа одређен је начин
паковања у чијем су естетском делу били укључени и дизајнери.
Први сигнали са тржишта били су охрабрујући.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
Прошлост Вршачког виногорја бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.
Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (28)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
- У веома кратком времену ишлери и медаљони бележе прави
пословни “бум” и једно време чине чак 80 процената целокупне
производње ВИК-а. По први пут на адресу фабрике стижу писма
у којима се ови производи хвале. Све је то утицало да се данас у
погонима Вршачке индустрије кекса месечно производи чак 90 тона
ишлера и око 70 тона медењака.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ
213, 9. МАРТ 1979.

ВРШЧАНИН МЕЂУ ПЛАВИМ
БЕРЕТКАМА

Готово да нема Југословена који са поносом
није примио вест о именовању генерала Јовића за
команданта мировних снага Уједињених нација на
ирачко-иранскојграници. Признање је то Југославији
и Југословенској народној армији. Признање је то
дугогодишњој мировној политици коју наша земља
води један као од утемељивача покрета несврстаних.
Својеврсну основу за одлуку о именовању
командног кадра из редова наше Армије за
потребе мировних снага
Уједињених
нација,
дали су много раније
војници и старешине
из Југославије који су
били на Синају. Познат
је допринос Југославије,
као једне од десет земаља
које су непосредно биле
ангажоване на смиривању
ратног
жаришта
на
Блиском истоку.
У саставу плавих берета,
равно пре три деценије,
био је Вршчанин Влајко Мрвош, који је са непуних
двадесет година успешно пребродио бројне тестове
и чак 12 специјалистичких прегледа. У јединице
мировних снага иду најбољи.
- Марта 1959. године отишао сам на одслужење
војног рока у Вараждин и после непуних осам месеци
обуке одређен сам да у саставу техничке службе
идем на Синај- присећа се са поносом Влајко Мрвош.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик
Питање да ли је винова лоза
прабиљка домаћег порекла
или је донета са стране још
увек је отворено. Свеједно
је да ли је једно или друго,
као и која је била прва сорта
што је овде успевала, то ће
остати вечита тајна. Први
народ који се у Банату бавио
виноградарством били су
Агатирзи. О томе постоје први
писмени трагови о нашем
виноградарству у историји,
које налазимо код Херодота.
Да је овај народ веома волео
вино, можемо сазнати из
историје утолико што је
овај скитски народ живео у
племенској заједници, у
којој су имовина и жене
биле заједничко добро, али
мач и крчаг мушкарци нису
делили ни са ким. Од које су
врсте лозе пили сок, остаје и
даље енигма.
О
Дачанима
такође
знамо да су се бавили
виноградарством, њима је
једном њихов краљ наредио
да униште винограде, а
затим, око 100. године н.е.,
то исто учинио и римски
цар Трајан, који их је
покорио, не може се знати
каква је то лоза била. Убрзо
затим, поново су засађени
виногради и то лозом, коју
су римски легионари донели
из Италије, чија врста и боја
је исто тако непозната.
Лоза се гајила и у доба
Острогота.
Римски цар М.А. Пробус,
сремско дете, омогућио је око
279. године н.е. у овом делу
свог царства, након укидања
разних
забрана,
процват

виноградарства.
Тада
су
поново засађене нове сорте
лозе, али ми немамо представу
о томе који су биле старе, а
које нове.
Хуни и други номадски
народ који су освајали наше
крајеве својим миграцијама,
до словенизираних Бугара, са
задовољством су пили вино
које се овде производило, али
од којих сорти грожђа, немамо
никаквих полазних тачака.
Након освајања земље
од стране Мађара, о којима
Екхардове хронике пишу да
никада нису презирали добру
капљицу, а након њиховог

покрштавања, пошто је за
мису неопходно бело вино,
може се претпоставити, да су
ту и тамо за те потребе гајене
и беле сорте, али које су биле
у питању, нама је потпуно
непознато.

За
време
владавине
династије Арпада у овом
крају већ је било више
насељених места, из чијег се
назива може закључити да се
становништво у њима бавило
виноградарством,
али
о
засађеним сортама лозе нема
помена.
Тврди се да је лоренско
хунско грожђе (Heunischtraube)
највероватније од стране
крсташа донето из наших
крајева, али како се та сорта
овде звала и којој данашњој
врсти она одговара, остаје
питање без одговора. Није
искључено, судећи по боји, да
се радило о нашој ружичастој
динки
-штајншилер
(Steinschiller).
Након
најезде
Турака
(1242), краљ Бела IV наредио
је да се у области Тисе засади
винова лоза, пореклом из
Мореје, како су тада звали
Пелопонез. О сортама лозе
нигде није било помена.
Краљ
Лудвик
Велики,
пореклом из Напуља, из куће
Анжуја, значајно је подигао
културу
виноградарства
својих земаља, које су се
протезале од Јадрана до
Северног мора.
Овамо су донете нове сорте
винове лозе, али које, остало
је непознато. У његовом
царству, најсеверније место
где се гајила винова лоза
био је град Бомст, јужно од
Гдањска, а није искључено
да је лоза била пореклом из
наших крајева. Наводно је
грожђе наликовало нашој
мађарки (сланкаменки).
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ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА
ПРЕДУЗЕТНИЦАМА
У
Покрајинској
влади
одржана је конференција за
медије поводом расписивања
новог јавног конкурса за доделу
бесповратних
средстава
женском предузетништву у
2022. години, чији су значај
и
појединости
истакли
потпредседник
Покрајинске
владе Бранко Ћурчић и
покрајински
секретар
за
привреду и туризам др Ненад
Иванишевић.
Покрајински
секретаријат за привреду
и туризам, у сарадњи са
Саветом
за
координацију
и праћење активности у
области економског развоја
на територији АП Војводине,
расписује овај конкурс са
циљем доделе бесповратних
средстава као вид подршке
женском
предузетништву,
које представља значајан
сегмент развоја привреде у АП
Војводини. Савет, на чијем је челу
потпредседник
Покрајинске
владе Бранко Ћурчић, пружа
безрезервну
подршку
женском
предузетништву
и предузетницама, високо

подршком
допринесемо
бољем
положају
жена
у бизнису. Окупили смо
радни тим, разговарали са
предузетницама и удружењима
предузетника и израдили
документ којим смо сагледали
тренутно стање, дефинисали
циљеве и утврдили предлог
мера за унапређење економ
ског
развоја
у
погледу
женског
предузетништва.
Направили смо и обједињену
базу жена у бизнису - рекао је
потпредседник Ћурчић.
Говорећи о појединостима
конкурса,
покрајински
секретар Ненад Иванишевић
нагласио је
да се средства одобравају
по принципу рефундације,
у укупној вредности од 7,5
милиона динара, те да су
намењена субвенционисању
вреднујући њихов рад, таленат, формирања Савета на чијем трошкова набавке машина,
креативност и залагање.
сам челу, ставили смо пред односно опреме, рачунарске
софтвера
или
- Даме имају посебно место себе веома озбиљан задатак опреме,
услуге,
у
циљу
иновирања
у нашем друштву због своје – да уочимо проблеме и
преданости послу и породици. потребе сваке предузетнице и дигитализовања процеса
Од
на територији АП Војводине производње и операција у
почетка
мандата
и и
снажном
заједничком домену маркетинга.
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СПОРТ
КОШАРКА
ПРЕКИНУТ НИЗ ПОБЕДА ВРШЦА У КЛС

БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У БЕОГРАДУ

У београдској хали Мега фектори, домаћи ОКК Београд
надиграо је Вршчане у свим елеметима игре и заслужено
славио убедљиву победу. Вршац сада има скор 13 победа
и 13 пораза и даље је у позицији да се бори за место које
води у Суперлигу.
Умор и одсуство двојице важних играча, Братислава
Јековића и Николе Радовановића, били су претешко бреме
за екипу Вршца у чијој игри није било препознатљиве
енергије која је красила у последњим утакмицама. Само
у појединим моментима Вршчани су успевали да покажу
део квалитета који поседују, недовољно да се парира
надахнутом и борбеном противнику.
Одлучујућу предност на путу ка победи Београђани
су стварали у последњој четвртини када су серијом 8:2
дошли до предности од 20 поена (77:57).Тренер Вршца
ОКК БЕОГРАД – ВРШАЦ 90:72 (26:19, 20:19, 23:17, 21:17)
Дворана: Мега фектори, гледалаца 50, судије: Јевтовић,
Нинковић, Ћалић.
ОКК БЕОГРАД: Пауновић 6, Богавац 6 (6 ск), Милутиновић
1, Митровић 17 (14 ас), Ковачевић 7 (5 ск), Грбовић 12 (9 ск),
Лабовић, Брекић, Јоновић, Вучуровић, Мушикић 17.
ВРШАЦ: Дукић, Л. Јовановић 6 (5 ск), С. Јовановић 11, Агоч 5
(5 ск), Илић 14, Јурчек 18 (4 ск), Васиљевић 10 (8 ск), Димић 2,
Милић, Тејић 4, Мајсторовић, Јузбашић 2 (4 ск).

Марко Лалић је у том периоду са два тајм-аута покушао да
заустави налет ОКК Београда, међутим реакције играча
није било. Чинило се у тим тренуцима да Вршчанима
прети катастрофа, међутим уследила је њихова серија од
9:0, смањење предности на 11 поена (77:66), али за више
од тога није било снаге.
У наредном колу Вршац у Центру Миленијум, суботу,
19. марта, дочекује екипу новосадксе Војводине. Почетак
је у 18 часова.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 26. КОЛО
Колубара -Динамик
Војводина - Тамиш
ОКК Београд - Вршац
Раднички - Слобода
Слога - Дунав		
Младост - Златибор
Здравље - Металац		
Нови Пазар - Слодес

81 : 76
90 : 93
90 : 72
86 : 84
85 : 88
95 : 100
79 : 88
92 : 68

1.Златибор
2.Слога		
3.Војводина
4.Слобода
5.Динамик
6,Младост
7.Вршац		
8.ОКК Београд
9.Металац
10.Нови Пазар
11.Дунав		
12.Здравље
13.Тамиш
14.Колубара
15.Раднички
16.Слодес

20
17
16
15
15
15
13
13
13
13
12
12
11
11
10
2

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

6
9
10
11
11
11
13
13
13
13
14
14
15
15
16
24

46
43
42
41
41
41
39
39
39
39
38
38
37
37
36
28

ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У КРАГУЈЕВЦУ
РАДНИЧКИ – ВРШАЦ 60:72 (13:15, 18:20, 14:20, 15:17)

Вршчанке су у заосталој утакмици 16. коле Прве
женске лиге Србије, у Крагујевцу савладале екипу
Радничког и реванширале им се за пораз у Миленијуму
из првог дела сезоне. То је шеста победа изабраница
тренера Мирослава Кањевца којом су ухватиле
прикључак са тимовима из средине табеле и показале да
поседују квалитет за веће домете од борбе за опстанак.
Крагујевчанке су биле у налету само у уводним минутима
када су повеле (5:0, 7:2) али нису успеле да добију ни
једну четвртину меча. Вршчанке су имале изузетно
расположен квартет, Марјановић (17 поена), Селаковић
(18 поена, 10 скокова), Зорић (12 поена, 10 скокова),
Стојић (10 поена, 10 скокова, 6 асистенција), врло добре
партије пружиле су Јованчевић (8 поена, 6 скокова) и
Репац (7 поена, 3 асистенције). Са таквим надахнућем
Вршчанке су надиграле домаћи тим у свим елементима,
посебно је импресивна била доминацију у скоку, Вршац
је имао чак 15 ухваћених лопти више.
У наредном колу кошаркашице Вршца гостоваће у
Новом Саду, у СПЕНС-у ће их 19. марта, дочекати екипа
Војводине.

АТЛЕТИКА
ПРВЕНСТВО БАЛКАНА ЗА ВЕТЕРАНЕ

СРЕБРНА МЕДАЉА
ЗА ИЛИНЧИЋА

На недавном Првенству
Балкана у дворани у атлетици
за ветеране, које је одржано
у Словенији, у Новом
Месту, одличан резултат
направио ЈЕ ветеран АК
Атина, Зоран Илинчић. Он је
освојио сребрну медаљу у
дисциплини трчање на 1500м
у конкуренцији Мастер 55+.
Зоран је постигао време
од 5 минута, 23 секунде и
45 стотинки. Прво место је
освојио Душан Крашовец из
Словеније са временом од
5:14,59 мин а треће место је
припало Бахрудину Смирку
из Босне и Херцеговине са
резултатом од 5:41,53 мин.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
1.Црвена звезда
2.Арт Баскет
3.Војводина 021
4.Краљево
5.Партизан 1953
6.Дуга		
7.Врбас Медела
8.Радивој Кораћ
9.Вршац		
10.Раднички
11.Студент
12.Пролетер 023

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
17
15
15
12
11
9
7
6
6
2
1

1
3
5
5
8
9
11
13
14
14
18
19

39
37
35
35
32
31
29
27
26
26
22
21

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 17. КОЛО
Ужице - Рибница 2		
К. Митровица - Железничар
Лозница - Војводина 2
Футог - Банат 		
Бечеј - Шумадија		
Топличанин 97 - Кулпин

3:0
0:3
0:3
3:0
0:3
3:1

1.Војводина 2

17

14

3

42

2.Шумадија

17

14

3

38

3.МОК Топличанин 97 17

13

4

36

4.К.Митровица

17

11

6

36

5.Железничар

17

11

6

34

6.Ужице 		

17

9

8

30

7.Кулпин 		

17

9

8

26

8.Футог 		

17

8

9

23

9.Бечеј 		

17

5

12

16

10.Банат 		

17

5

12

14

11.Рибница 2

17

2

15

7

12.Лозница

17

1

16

4
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ВАЖАН ТРИЈУМФ У РУМИ

ВУЈИЋ ПОГОДИО ЗА ТРИ ВЕЛИКА БОДА
ПРВИ МАЈ – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)

Стадион „1.мај“ Рума, гледалаца
150, судија: Небојша Зељковић
(Црвенка), стрелац: Вујић у 19. минуту,
жути картони: Цветковић, Матијевић,
Ђорђевић (Први мај), Благојевић,
Вујић, Марковић (ОФК Вршац).
ПРВИ МАЈ: Рамадани, Вучетић (од
70. Николин), Мирчетић, Јаћимовић,
Грбовић (од 89. Савић), Цветковић
(од 46. Џибрић), Максимовић, Јовић,
Матијевић (од 89. Петровић), Зјача (од
79. Доневски), Ђорђевић.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Османагић
(од 56. Главинић), Грек, В. Благојевић,
Новаковић (од 90. Даничић), Лазевски
(од 65. Бељин), Ф. Илић, Николић,
Терзић, Вујић, Радисављевић (од 56.
Јовковић).
Фудбалери ОФК Вршца остварили
су у Руми важну победу на путу ка
титули првака Српске лиге Војводине,
савладавши домаћи „Први мај“ голом
Алексе Вујића у 19. минуту. Једини
погодак пао је после центаршута
Николића из корнера, пред голом
Румљана најбоље се снашао нападач
Вршчана и из тешке позиције
савладао голмана Рамаданија.Током
читаве утакмице водила се жестока
борба на изузетно тешком терену
за игру, гол прилика практично и
није било, домаћи тим ниједном
није озбиљније запретио вршачком
голману Марковићу. Везни ред

Вршчана добио је битку на средини
игралишта и умногоме олакшао
посао дефанзивцима. Тренер Ненад
Мијаиловић задовољан је победом,
али подсећа да ОФК Вршцу следи низ
од три утакмице од кључне важности
за даљи ток првенства.

важности бити подршка нашег 12.
играча, наших навијача. Позивам
их да у суботу дођу на стадион и
бодре играче у дербију пролећа
против Радничког из Сомбора, рекао
је стратег Вршчана и додао да се у
конкуренцију за место у тиму враћају

1.ОФК Вршац
17
2.Феникс 1995 17
3.Текстилац
17
4.Омладинац
17
5.ОФК Бечеј 1918 17
6.Раднички 1912 17
7.Борац (Ш)
17
8.Борац (С)
17
9.Тиса 		
17
10.1. Мај Рума
17
11.Динамо 1945 17
12.Стари Град
17
13.ОФК Кикинда 17
14.Јединство (СП) 17
15.Раднички (Зр) 17
16.Хајдук 1912 17
ВОЈВОЂАНСКА
КОЛО

- Честитам момцима на изуетној
борбености
и
пожртвованости,
најважније је да смо наставили
победнички низ. Колико је тешко
побеђивати у континуитету ове
сезоне најбоље показују резултати
наших конкурената. Изборили смо
се за добру позицију, али следе нам
мечеви у којима ће нам од изузетне

Милан Илић и Пајевић, док ће дуже
време ван строја бити Сарајлин и
Качаревић.
Утакмица ОФК Вршац – Раднички
(Сомбор) игра се у суботу 19. марта,
на Градском стадиону, на терену са
вештачком подлогом са почетком у
15 часова.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ УБЕДЉИВИ У КОМШИЈСКОМ
ДЕРБИЈУ

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – СЛОГА (ПЛАНДИШТЕ) 5:1 (2:1)
Стадион Јединства, гледалаца 50, -), Олђа.
гол није пореметио састав тренера
судија: Давид Стојановић (Зрењанин)
Дуели Влајковчана и Пландиштана Мише Бељина и у завршници првог
7, стрелци: Богдановић у 12, привлаче велику пажњу овдашњих полувремена,
после
идеалног
Вукајловић у 38, Пештерац у 50. и 62, љубитеља фудбала без обзира на проигравања Пештерца, Вукајловић
Моторов у 54. минуту за Јединство, позиције на табели и ранг такмичења ефектним поготком доноси вођство
Лазаревић у 15. минуту за Слогу, у којем се састају. Екипа Јединства у Влајковчанима. У другом полувремену
жути картони: Богдановић, Ћирка свим елементима игре надвисила је домаћи тим наставио је канонаду
(Јединство), Алберт (Слога).
Слогу и заслужено славила убедљив на гол гостију, најбољи играч меча,
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Москић, тријумф у мечу препуном узбудљивих Филип Пештерац, постигао је еврогол
Николић, Тешић, Пештерац, Ћирка, тренутака. Први је забележен већ из слободног ударца са 20 метара за
Живанов (од 80. Шушњар), Моторов у трећем минуту када је Марко 3:1, у 54. минуту судија Стојановић
(од 73. Панчевац), Богдановић (од 63. Богдановић, промашио пенал. Девет оправдано је по други пут показао на
Савић), Станков, Вукајловић.
минута касније голгетер Влајковчана белу тачку у корист домаћих, капитен
СЛОГА: Стевановић, Самарџија, искупио се прелепим голом са Моторов био је прецизан. Победу
Митревски, Васиљевић, Царан (од 78. ивице шеснаестерца, али је већ у 15. Влајковчана засладио је Пештерац
Коруга -), Лазаревић, Црногорац (од минуту уследио одговор Слоге преко лепим голом искоса са десетак
46. Јовановић), Алберт (од 56. Прица), некадашње велике наде вршачког метара.
Б. Ј.
Радић, Стефановски (од 83. Пешевски фудбала, Лазаревића. Примљени

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – СПАРТАК 1911
0:0

Стадион Црвене звезде у Павлишу,
гледалаца 50, судија: Марко Марковић
(Панчево) 7, жути картони: Војнов,
Костадиновић (Ц. Звезда), Радивојев,
Тома (Спартак).
Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Гвозденов,
Радосављев, Поморишац, Балог,
Војнов, Ратковић, Герга (од 83.
Ердеи), Делкић, Радак (од 46. Којић),
Костадиновић (од 88. Жула).
СПАРТАК: Васић, Николић, Живу,
Балоги (од 53. Тома), Јарамаз,
Јаћимовски,
Радивојев,
Милић,

1. Мај Рума - ОФК Вршац 		
Раднички 1912 - Феникс 1995
Текстилац - ОФК Бечеј 1918
Омладинац - Раднички (Зр)
Хајдук 1912 - Тиса		
ОФК Кикинда - Динамо 1945
Борац (С) - ОФК Стари Град		
Јединство (СП) - Борац (Ш)		

Дивљачки, Мохачи, Николајев (од 75.
Корењ).
У борбеном мечу у Павлишу екипа
Црвене звезде била је ближа победи
против силно појачаног Спартака, али
је сјајни голман Васић најзаслужнији
за освајање једног бода тима из
Дебељаче. Црвена звезда је у
читавом току меча имала теренску
иницијативу, у првом полувремену
створила
колосалну
прилику
преко Војнова, нешто касније и
озбиљан ударац главом искусног

Костадиновића после корнера, али је
мрежа Спартака остала мирна.
У другом делу меча изабраници
тренера Јована Герге појачали
су притисак на гол гостију, али је
голман Васић и даље чинио чуда
после
покушаја
Радосављева,
Костадиновића, Војнова и Гвозденова.
Бодом су задовољна оба ривала,
љубитељи фудбала у Павлишу видели
су квалитетан меч.
Б. Ј.
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ЛИГА “ИСТОК” 17.

Војводина 1928 - Борац		
Младост - Пролетер		
Нафтагас - Полет 			
Бегеј - Црвена звезда (РС)		
Слобода - Козара			
Омладинац ФАМ - Јединство (БК)
Јединство (В) - Слога 		
БАК - Црвена звезда (ВС)		

1:2
1:1
2:1
2:0
0:0
1:1
5:1
0:2

1.Јединство (БК) 17 11
2.Омладинац ФАМ 17 11
3.Нафтагас
17 11
4.Слобода
17 9
5.Борац 		
17 8
6.Војводина 1928 17 8
7.Црвена звезда (РС) 17 7
8.Јединство (В) 17 7
9.Бегеј 		
17 6
10.Младост
17 6
11.Козара
17 4
12.Црвена звезда (ВС) 17 4
13.Пролетер
17 4
14.Полет
17 2
15.Слога
17 2
16.БАК 		
17 2
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36
35
33
29
26
25
24
24
23
19
15
15
13
11
10
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5
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4

3
3
4
2
4
7
6
7
5
6
6
10
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8
10
11

ПФЛ ПАНЧЕВО 17. КОЛО
Стари Тамиш - Партизан (Г)		
Раднички (К) - Слога (БНС) 		
Будућност (А) - Хајдучица		
Долово - Потпорањ 		
Долина - Југославија		
Црвена звезда - Спартак 1911
Вултурул - Јединство Стевић
1.Раднички (К) 16
2.Долина
16
3.Потпорањ
16
4.Јединство Стевић 15
5.Партизан (Г)
16
6.Црвена звезда 16
7.Будућност (А) 16
8.Долово (-1)
16
9.Хајдучица
16
10.Вултурул
16
11.Партизан (У) 15
12.Слога (БНС) 16
13.Југославија 16
14.Спартак 1911 16
15.Стари Тамиш 16

11
9
8
8
8
7
7
7
6
7
6
4
4
3
2

1
3
5
3
2
5
4
3
4
1
1
5
3
1
3

0:2
3:1
1:0
0:1
2:1
0:0
1:0
4
4
3
4
6
4
5
6
6
8
8
7
9
12
11

34
30
29
27
26
26
25
23
22
22
19
17
15
10
9
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