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Мала школа „Бранко Радунковић 
– Воља чини чуда“ из Вршца 
покренула је иницијативу за 
подизање споменика Георгију 
Петровићу – Карађорђу, вођи 
Првог српског устанка, поводом 
јубилеја - 200 година његовог 
боравка у Вршцу и његове смрти. 
Споменик  великом српском вожду 
биће постављен у порти Саборног 
храма Светог оца Николаја и биће 
то први интерактивни споменик 
Карађорђу. За овај подухват 
иницијатори су добили благослов 
Његовог преосвештенства 
епископа банатског господина 
Никанора,  писмену сагласност 
СПЦО Светониколајевске 
у Вршцу, подршку Њ. К. В. 
Престолонаследника Александра 
и других институција, удружења и 
појединаца.

-Првобитна идеја била је 
да споменик буде идентичан 
Карађорђевом споменику који се 
налази испред Храма Светог Саве 
у Београду, каже Зоран Вучетић из 
Мале школе „Бранко Радунковић 
– воља чини чуда“. Исти такав 
споменик постоји и у Подгорици. 
Међутим, када смо прикупили све 
потребне информације и понуде, 
схватили смо да је то превелика 
инвестиција,  са веома малим 
шансама за реализацију у овом 
тренутку. Након тога, инспирацију 
за споменик, потражили смо у слици 
Паје Јовановића.

Споменик ће бити изливен 
у бронзи, висине 2,5 метра, 
биће на постаменту  на зеленој 
површини између Саборне цркве 

и Змај Јовине улице. За вајање 
споменика, Организациони одбор 
је једногласно одабрао познатог 
српског вајара Ђорђа Лазића из 
Сремских Карловаца који је дао 
свој први предлог у глини. За 
ливење је одабрана Уметничка 
ливница  “Станишић” из Ченеја, која 
је дала најповољнији однос цене и 
квалитета.

-Биће то први интерактивни 
споменик Вожду Карађорђу у 
Србији, објашњава Вучетић. Помоћу 
споменика, путем мобилних 
телефона и таблет рачунара, 
посетиоци ће моћи да активирају 
различите мултимедијалне садржаје 
о Карађорђу и његовом боравку у 
Вршцу. Трудимо се и да указујемо 
деци на светле примере великих 
људи из наше прошлости, а Вожд 
Карађорђе је један од њих, пример 
несебичне личне пожртвованости 
зарад општег добра. Желимо да 
овај споменик подсећа садашње 
и будуће генерације на његов 
живот и дело, и да их инспирише и 
мотивише на свако добро! Због тога 
смо покренули ову иницијативу.

Порта Саборне цркве одабрана 
је за локацију споменика јер је 
Кaрађорђе последњи пут у свом 

животу био на светој литургији  
баш у овом вршачком храму, на 
Ивањдан, 7. јула 1817.године.

Према речима Вучетића, свечано 
откривање споменика планирано је 
за Ивањдан, 7. јули ове године.

Ј.Е.

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА – 200 ГОДИНА ОД КАРАЂОРЂЕВОГ БОРАВКА У ВРШЦУ И ЊЕГОВЕ СМРТИ

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ВЕЛИКОМ 
СРПСКОМ ВОЖДУ У ВРШЦУ  

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ДРУГИ ОКТОБАР“

СНАБДЕВАЊЕ 
МАЛОГ ЖАМА 

ПИЈАЋОМ 
ВОДОМ

Јавно комунално предузеће  
„Други октобар“ врши снабдевање 
пијаћом водом  мештана Месне 
заједнице  Мали Жам  помоћу 
цистерне, од 8.фебруара.

 Како сазнајемо у ЈКП  „Други 
октобар“ , наредних десет дана 
цистерна ће у Малом Жаму бити 
од 9 до 12 часова, тако што ће по 
доласку проћи кроз све улице како 
би мештани били у могућности 
да наточе воду испред својих 
кућа, а затим ће до поднева бити 
паркирана у центру села.

- Узрок погоршаног квалитета 
пијаће воде је неадекватно 
изграђена водоводна мрежа, 
поручују из вршачког комуналног 
предузећа. 

Градска управа и ЈКП „Други 
октобар“  ће у наредним месецима 
покушати да отклоне наведени 
проблем, реконструкцијом дела 
водоводне мреже и омогућавањем 
њеног редовног испирања. 

Ј.Е.

ИЗ РУСИЈЕ У СРБИЈУ
Приликом тајног повратка из Русије у Србију, да по договору са хетеристима (међу 

којима је осим Грка, било и Бугара и Румуна) подигну истовремени устанак за ослобађање 
хришћанских народа од Турака, Карађорђе је боравио у Вршцу. Стигао је 3. јула 1817. и у 
Штендеровој гостионици остао недељу дана. Било их је четворица, тражили су пут и начин 
како да се тајно и безбедно пребаце преко Дунава у Србију. Пошто у Вршцу нису могли да 
пронађу поверљиве и подесне људе, кренули су даље и 9. јула стигли у Белу Цркву.

КАРАЂОРЂЕВИ ДАНИ У ВРШЦУ
-Поводом 200 година од боравка великог Вожда у Вршцу и његове смрти, планира се 

и културна манифестација „Карађорђеви дани у Вршцу“ , каже Зоран Вучетић из Мале 
школе „Бранко Радунковић – воља чини чуда“. Циљ манифестације је да се кроз позоришне 
представе, предавања, изложбе и слично наши суграђани ближе упознају са ликом и делом 
овог великог човека који нас је све неизмерно задужио.

Радна верзија у глини будућег 
споменика Карађорђу

Радне јединице 
„Чистоћа“ и „Зеленило“ 
Јавног комуналног 
предузећа „Други 
октобар“ искористиле 
су прве топлије дане да 
уреде град. Комуналци 
су спровели акцију 
сређивања зелених 
површина, тротоара и 
улица у градском језгру. 

Како сазнајемо у 
„Другом октобру“, том 
приликом ангажовано је 
око педесет радника, два 
трактора, аутоцистерна 
и ауточистилица. У току 
ноћи, извршено је прање 
коловоза и тротоара у 
Дворској  и Доситејевој 
улици, затим у Стевана 
Немање, Стеријиној, у 
Улици Вука Караџића, као 
и на Светосавском тргу и 
Тргу победе.

Очишћене су површине 

ужег центра града које 
су биле недоступне 
због снега и леда. То су 
паркинг Хотела „Србија“, 
Улица Феликса Милекера, 
део Дворске улице, Трг 
победе, Светосавски трг 
и Трг Светог Теодора 
Вршачког. Очишћени 
су и прилази код јавних 
установа у центру града, 
као и испред локала. 

Извршено је и 
орезивање растиња, 
санитарна сеча стабала 
и уклањање смећа из 
поменутих улица,  као и 
из пролаза у Стеријином 
сокачету и иза стамбених 
зграда у Стеријиној улици.

Монтиран је део 
урбаног мобилијара, 
постављено нових 
35 канти за отпатке, 
као најава пролећног 
сређивања града. 

Комплетна акција 
протекла је у најбољем 
реду, а комуналце је 
посебно обрадовала 
пажња суграђана, 
пролазника, али и станара 
који су искористили 
прилику да уреде своје 
улазе у стамбене зграде. 

Из ЈКП „Други октобар“ 

поручују да су ови радови 
најава за наредне акције 
које ће се спровести 
на уређењу и чишћењу 
нашег града како би, са 
првим лепим данима, 
грађани уживали у лепоти 
своје вароши.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ КОМУНАЛЦИ У АКЦИЈИ

 СРЕЂИВАЊА ЦЕНТРА ГРАДА
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ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА СМАТСА 
ПОТПИСАЛА УГОВОР О САРАДЊИ СА 
ИРАКОМ 

ИРАЧКИ 
ПИЛОТИ НА 
ШКОЛОВА-

ЊУ У ВРШЦУ
Амбасадор Ирака у Србији 

Касим Аскер Хасан посетио је 
Ваздухопловну академију СМАТСА  
у Вршцу, 5. фебруара, и том 
приликом потписао уговор са 
директором СМАТСА Радојицом 
Ровчанином о школовању 200 
ирачких студената на вршачкој 
Академији. Прва група студената 
из Ирака почеће школовање у 
мају, а по завршетку комплетне 
обуке сви полазници добиће 
дозволе професионалних пилота 
путничког авиона. 

Ровчанин је указао на значај 
овог уговора који враћа Ирачане у 
Србију, јер је у време екс Југославије 
са њима постојала добра сарадња, 
овде су се обучавали пилоти за 
потребе ирачке националне авио 
компаније, као и војни пилоти.  
Ово је први корак наставка 
некадашње успешне сарадње 
са Ираком. Ирачки студенти 
долазиће у групама у Вршац на 
школовање, у складу са постојећим 
капацитетима овдашње СМАТС-
ове Ваздухопловне академије. 

Амбасадор Ирака је нагласио 
да је потребно око 700 пилота за 
обнову националног цивилног 
ваздухопловства те земље и 
најавио могућност потписивања 
нових уговора о школовању 
ирачких питомаца у Србији.

СМАТСА Ваздухопловна 
академија пружа квалитетну 
обуку будућим пилотима са 
стручним кадром, савременим 
симулаторима и летелицама и 
искуством од око шест деценија. 
Тренутно се овде обучава око 
120 студената из водећих авио 
компанија широм света

Ј.Е.

Проф. др Зоран Милошевић, покрајински 
секретар за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, боравио 
је у Вршцу, 6. фебруара. Том приликом 
посетио је најмлађу компанију произвођача 
хуманих лекова „Аве Фармацеутикал“  (Ave 
Pharmaceutical), која послује у овиру Фаин 
групе (Fine group) и која је суфинансирана 
у оквиру програма развоја погона за 
примену нових технологија. Након посете 
ове фабрике у вршачком Технолошком 
парку, покрајински секретар је обишао 
овдашњу Високу школу струковних студија 
за образовање васпитача „Михаило Палов“.

Спој науке и привреде

Проф. др Зоран Милошевић најавио је 
наставак подршке Покрајине компанијама 
које су доказале да успешно спајају научна 
достигнућа и привредну делатност. Он је 
фирму „Аве Фармацеутикал“, уз „Галенику“ 
јединог домаћег произвођа лекова, навео  
као пример привредног субјекта у чијој се 
активности огледа спона науке и привреде, 
кроз нове технологије, број запослених, 
као и успешну сарадњу са здравственим и 
осталим институцијама. 

У „Аве Фармацеутикал“, произвођачу  
хуманих лекова за нервни систем и кардио 
палета, истичу да је добродошла свака 
помоћ која ће олакшати пласман њихових 
производа до здравствених установа, 
клиника, болница и пацијената. 

Према речима власника Владимира 
Ковачевића, „Аве Фармацеутикал“ има 
65 запослених, а настојаће да прошири 
производне капацитете, обезбеди тржиште  
и одржи континуитет производње.

Више пара за високо образовање

Приликом посете Високој школи 
струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“, проф. др Зоран 
Милошевић је нагласио да ће покрајинска 
Влада посветити више пажње високом 
образовању у Војводини и пружити 
подршку кроз одвајање више новца за 
њихове активности и функционисање. 
Ове године повећано је учешће Покрајине 
у буџету високошколских установа на 80 
одсто са прошлогодишњих 70, док је у 2015. 
износио само 54 одсто.

-Ми смо са неких 15 милиона динара 
иновирали истраживачке пројекте који 
су до прошле године били непотребно 
и неоправдано запостављени, истакао 
је покрајински секретар Милошевић и 
најавио расписивање конкурса за научно 

- истраживачке пројекте за које ће бити 
опредељено 5 милиона динара. 

Исто толико, по пет милиона динара, 
обезбеђено је за пројекте националних 
мањина и за уметничко истраживачке 
пројекте. 

Проф. др Јелена Пртљага, директорка 
Високе школе струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“, 
захвалила се покрајинском секретару 
на посети и најавила новине у раду ове 
образовне установе.

-Ми тренутно осмишљавамо струковни 
мастер - један програм за профил струковни 
мастер васпитач, рекла је директорка 
Пртљага. Чим нам се створила могућност 
да покушамо, искористили смо ту прилику 
и у марту предајемо документацију за 
акредитацију. 

Ј.Е.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ПРОФ. ДР ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ БОРАВИО У ВРШЦУ

ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ 
И ПРИВРЕДИ

Посета покрајинског секретара Високој  школи „Михаило Палов“

Драгана Митровић, градоначелник Вршца, 
и Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за социјалну заштиту, посетили су 
породицу Мијаиловић, Марину и Благоја, чији 
је син, мали Филип, прва беба рођена у 2017. 
години у Породилишту Опште болнице Вршац. 
Том приликом представници градске власти 
уручили су дарове, а њима се придружила и 
Златара „Боби“ поклонивши Филипу златник.

-Град Вршац је издвојио 50.000 динара, 
ваучер који родитељи могу искористити у 
дечјој продавници за куповину  опреме за бебе, 
рекла је градоначелница Митровић честитајући 
родитељима на здравој и лепој беби. То је један 
скроман допринос и помоћ родитељима који, 
свакако, када добију прву бебу, имају пуно 
обавеза и све им треба за дете у тој првој години.

Мали Филип биће међу првим бебама које 
ће добити ауто седишта према одлуци коју је, 
новембра прошле године, усвојио Град Вршац, 
на иницијативу градоначелника. Ауто седишта 
ће се обезбедити издвајањем дела средстава од 
казни наплаћених од саобраћајних прекршаја. 

-Град Вршац ће, такође, као и за све 
бебе рођене у овој години обезбедити ауто 
седишта за децу, истакла је градоначелница. 
На тај начин водимо рачуна о безбедности у 
саобраћају најугроженијих категорија, а то 
су управо деца. Тако да ће и Филип, као и 
сви његови вршњаци  ове године рођени,  
имати прилике да добију и једно ауто 
седиште.

Филипа Мијаиловића мама је донела на 
свет у 18,05 часова, 1. јануара, у вршачком 

Породилишту, као здраву и лепу бебу 
тешку 3кг и 550 грама и дугу 54 цм. 

-Задовољство нам је што настављамо нашу 
дугогодишњу традицију, у сарадњи са Градом 
Вршцем, и дарујемо прворођеној беби дукат, 
рекла је Бојана Бранков, у име Златаре „Боби“, 
која дужи низ година негује овај лепи гест. Желим 
све најбоље родитељима као и малом Филипу,  
да има безбрижно детинство и да брзо израсте 
у великог и лепог момка.

Татјана Николић, чланица Градског већа за 
социјалну заштиту, изразила је задовољство што 
је мали Филип напредно дете и што се на лицима 
родитеља види задовољство. И додала:

-С обзиром да је први дечак у овој години, 
надам се да ће бити још пуно беба. Град Вршац 

и ресор социјалне заштите и на даље ће 
спроводити све мере активне популационе 
политике, са циљем да се стимулише повећање 
наталитета и да се рађа што више деце на 
територији Града Вршца. Родитељи остварују и 
друге законске надлежности које им припадају. 
Град Вршац додељује једнократно 30.000 динара 
прворођеној беби, а Покрајина и Република дају 
износ у вредности од 38.000 динара као помоћ 
родитељима.

Филипови родитељи захвалили су на 
даровима и лепим жељама. Филип је прво 
дете младог брачног пара Марине и Благоја 
Мијаиловића.

Ј.Е.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ПОСЕТИЛА ПРВУ БЕБУ РОЂЕНУ У 2017. 

 ДАРОВИ ЗА МАЛОГ ФИЛИПА
-Град Вршац поклонио ваучер од 50.000 динара родитељима прве бебе рођене у 2017. години - 

Златара „Боби“ малом Филипу даровала златник -
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Основна школа „Младост“ прва је 
образовна установа у Србији која је 
увела румунски језик са елементима 
националне културе као изборни 
предмет. Пројекат је, уз труд и подршку 
градске власти и руководства ОШ 
„Младост“, стартовао 4. фебруара. 
Наиме, Национални савети су, пре 
пар година, покренули иницијативу и 
предложили Министарству просвете 
Републике Србије да се језици 
националних заједница, међу којима 
је и румунски, уведу у школе као 
изборни предмети. Тако је ресорно 
Министарство наложило школама да, 
заједно са локалним самоуправама, 
започну поменуте пројекте, а 
вршачка „Младост“ је пионир када је 
реч о румунском језику.

- Основна школа „Младост“ 
прва је у Србији која је увела 
румунски језик, а директорка  је 
уложила велики напор да започне 
овај пројекат, нагласила је Маријана 
Голомеић, чланица Градског већа 
за образовање подсетивши да је 
требало анимирати децу и родитеље, 
ангажовати стручни кадар. - Локална 
самоуправа  подржала је ову 
активност и ја позивам све основне 
школе у граду да се укључе у пројекат 
и уведу учење језика националних 
мањина у своје школе. Веома сам 
задовољна, и надам се да ће ова 
активност заживети у будућности, 
јер је то јако битно, пошто знамо 
да је Вршац мултинационална и 
мултикултурална средина. 

Директорка ОШ „Младост“ Татјана 

Јашин Мојсе подсетила је да је 
пројекат требало да крене јесенас, с 
почетком школске године, као и да се 
каснило и са анкетом о интересовању 
за изборне предмете. 

- Одређен број деце 
преусмерио се на неки други 
изборни предмет, а за румунски језик 
определили су се само најупорнији и 
они који су веровали да ће настава, 
заиста, почети са радом, нагласила 
је директорка Јашин Мојсе. Часови  
румунског  језика одржавају се 
суботом. Интересовање је исказало 
42 деце. Подељени су у две групе, 
млађу групу чине деца од првог до 
четвртог, а старију ученици од петог 
до осмог разреда. 

Директорка је изразила уверење 
да ће се тренутним полазницима у 

септембру придружити још ученика, 
јер има заинтересованих. Обично 
су то деца чији је један од родитеља 
румунске националности, или неко 
близак из породице, али има и 
оних који не припадају румунској 
националној заједници, а који желе 
да науче овај језик. Полазницима 
ће предавати Маринике Мозор, 
професор румунског језика и 
књижевности, који је потврђени 
стручњак и који ће децу учити како 
језику, тако и румунској националној 
традицији и култури.

Овај заједнички пројекат наишао 
је на велико одобравање родитеља 
који подржавају овакву прилику да 
се румунски језик, култура и баштина 
преносе на младе нараштаје.

Ј.Е.

СТАРТОВАО ПРОЈЕКАТ УЧЕЊА ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ОШ „МЛАДОСТ“ ПРВА У СРБИЈИ УВЕЛА 
УЧЕЊЕ РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА

ПРЕДСТАВНИЦИ ВРШЦА ПРИСУСТВОВАЛИ 
КОНФЕРЕНЦИЈИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ 
СРБИЈЕ

ДУАЛНО ОБРАЗО-
ВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ 

ТРЖИШТА РАДА
Поводом недавне посете Маура 

Дел Амброђа, државног секретара 
за образовање, науку и иновације 
Швајцарске, у Привредној комори 
Србије одржана је конференција 
на тему ‘’Дуално стручно 
образовање у функцији ефикасног 
тржишта рада’’. Конференцији је 
присуствовао Александар Вучић, 
премијер Владе Републике Србије, 
а Вршац су представљале Наташа 
Ћирић и Маријана Голомеић, 
чланице Градског већа задужене 
за привреду и образовање. 

Према њиховим речима, 
конференција је имала за циљ 
јачање сарадње у области 
дуалног образовања, на којој 
су представници Швајцарске 
пренели своја искуства, као 
примере  добре праксе стечене у 
овој области. Била је то прилика да 
се фокусирају кључни елементи и 
сагледа најбржи и најефикаснији 
модел  имплементације дуалног 
образовања у нашој земљи.

Премијер Вучић  је указао 
на значај дуалног образовања 
као суштинске, дубинске и 
стратешке промене у Србији, 
као нашег начина размишљања 
и будућности, и да је у земљама 
са дуалним образовањем мање 
незапослених младих људи. 

Са тим се сложио швајцарски 
државни секретар који је одржао 
презентацију о усклађивању 
система образовања са 
потребама привреде и тржишта 
рада и имплементације дуалног 
образовања  у систем школства.

 Наташа Ћирић је изразила 
задовољство због присуства 
конференцији и бројних 
информација које су се тамо могле 
чути и најавила да ће вршачка 
локална самоуправа учествовати 
у примени система дуалног 
образовања и посредовању 
са овдашњим послодавцима и 
привреднм субјектима. 

- Ове мере ће директно 
утицати на смањење 
незапослености, а предуслов 
за примену новог система 
образовања и уписне политике 
јесте приближавање квалитета, 
значаја и циља примене дуалног 
система образовања будућим 
средњошколцима и њиховим 
родитељима, сматра Ћирићева.

Ј.Е.

Пољопривредна школа „Вршац“  
добила је вредну донацију у опреми 
и механизацији од Европске уније у 
оквиру пројекта унапређења услова 
рада у средњим школама у Србији. Реч 
је о изузетно вредној донацији која 
ће у многоме допринети опремању 
ове образовне установе училима, 
пољопривредним машинама, 
лабораторијском опремом и тако 
подићи услове школовања својих 
ђака. Ових дана почео је да стиже 
део поменуте донације, а мајстори 
из Италије дошли су да провере 
исправност појединих машина и 
механизације. 

-Ово је само мали део, десетак одсто, 
од онога што треба да стигне у нашу 
школу у оквиру донације Европске 
уније, каже Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“. До 
сада су стигли веома вредан роло 
балер и таруп, као и део опреме за 
хемијску лабораторију, а у наредним 
месецима очекујемо комбајн за 
силажу, хидраулични подизач и 
прскалицу, садилицу за кромпир, 
пнеуматске маказе за резидбу 
воћа, као и комплет за одржавање 
и поправку пољопривредне 
механизације. Када је реч о опреми 
за хемијску лабораторију очекујемо 
АБЕ рефрактометар, дигитални 
колориметар, спектрофотометар , 
ваге, микроскопе, центрифуге...

Директор Клиска је изразио 
задовољство што је Пољопривредна 
школа „Вршац“  успела да буде део 
пројекта и дође до ове вредне 
донације Европске уније, јер ће 
набављена опрема омогућити 
квалитетнију наставу и стицање нових 
знања за ученике, али и олакшати рад 
наставном кадру. Опрема из донације 

решиће бројне проблеме овдашње 
образовне установе, али остаје још 
по неки.

- Проблем нам је дотрајали 
„Змајев“ житни комбајн, коме је 
неопходан комплетан сервис, 
наглашава Клиска и додаје да је 
вршачка Пољопривредна школа 
међу ретким у Србији које у својој 
пољопривредној механизацији имају 
комбајн. Мораћемо да заменимо 
и тракторе од 70 и 120 КС, кинеске 
производње, који нису стари, 
али се доста кваре и технички су 
непоуздани.  У све лошијем стању је 
и трактор ИМТ 539 кога би требало, 
такође, заменити. Трактори су 
нам потребни јер су веома важни 
за школовање пољопривредних 

теничара и механичара - руковаоца  
пољопривредне технике.

Пристигла опрема је само мали 
део, око десет одсто, онога што 
треба да стигне у Пољопривредну 
школу „Вршац“  од пројекта донације 
Европске уније. Руководство ове 
вршачке образовне установе ради 
вредно на стварању квалитетнијих 
услова наставе што најбоље 
потврђују остварени резултати. 
Пољопривредна школа успела је да 
унесе бројне новине у раду, обезбеди 
потребна учила, опрему, квалитетним 
пројектима и учешћем на бројним 
конкурсима код домаћих и фондова 
Европске уније.

Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНУ ШКОЛУ „ВРШАЦ“ ПОЧЕЛА ДА СТИЖЕ

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Представници  Вршца на конференцији у 
Привредној комори Србије
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Илија Штетић, Вршчанима 
познатији као Штиле, сваки 
слодобан тренутак користио 
је да се посвети фолклору кога 
је заволео још у породици. 
Мајка Јелена је лепо играла и 
певала.  Штиле је на фолклор 
кренуо са десет година. Био је 
играч, касније и кореограф. 
Поставио је више од 50 
кореографија у друштвима 
широм Јужног Баната. И данас 
је активан у КУД „Грозд“ чији 
је руководилац његова ћерка 
Јелена, која је кренула очевим 
стопама. 

Ове је године тачно шест деценија 
како сте активни у фоклору града 
Вршца. Како сте се нашли тамо?

-Песма и игра били су традиција 
у мојој породици. Мајка Јела је јако 
лепо играла у тадашњој Задрузи 
„Братство- јединство“. Отац Јанко је 
мало више волео „чашицу“. Сећам се 
како ме је мајка цупкала на крилу и 
певала ми кад сам био дете. Касније 
сам стално ишао са старијима на 
приредбе које су биле у „блоковима“, 
у Љубљанској, у Жарка Зрењанина. 
Почео сам мало да свирам хармонику, 
а онда су ме чика Рајко Трбоња, 
који је водио фолклор, и мој брат од 
тетке Милош Грујић Бимбула, који 
је био кореограф, заинтересовали 
да кренем на фолклор у КУД „Жарко 
Зрењанин“. Имао сам 10 година. 
Дошао је после и велики кореограф 
и човек Зека Поповић. Ту сам  јако 
заволео фолклор, желео сам да 
напредујем. Брат Милош је водио 
фолклорну секцију у тадашњој ОШ 
„Жива Јовановић“ (сада више не 
постоји та школа) и позвао ме је да 
радим са њим. Тако сам са 15 година 
поставио сам моју прву кореографију 
„Буњевачке игре“ са којом су успешно 
наступили на смотри.  

Како сте се усавршавали за 
посао кореографа?

-Ишао сам на бројне семинаре, 
на више од 50, како бих стицао 
знање и усавршавао се. Трошкове 
су ми плаћали месна заједница и 
КУД „Жарко Зрењанин“, садашњи 
„Лаза Нанчић“. Ишли смо редовно 
на такмичења, на смотре. Тада је био 
фестивал Јужног Баната, регионална 
смотра фолклора. Финале је било у 
Вршцу. Живело се за тај догађај.  Моја 
прва права велика кореографија 
била је „Моравско посело“ и дан 
данас стоји. Ишли смо са њом у 
Сомбор, на финале покрајинске 
смотре. Ја сам тада био играч у 
1.ансамблу, кореограф и радио 
сам са децом. После ме је позвао 
покојни Мића Радусин да заједно 
радимо. Лепо смо сарађивали, он је 
радио са 1.ансамблом, ја са децом. 
Били смо добар тандем, ишли на 
такмичења, на фестивале у земљи 
и иностранству(Шведска, Румунија, 
Немачка...), добијали награде, 
побеђивали. КУД „Жарко Зрењанин“ 
имао је тада око 200 играча и чувени 
тамбурашки оркестар, који је гостовао 
у Америци. После Јанике Балаша, 
били су то најбољи тамбураши у 
Југославији. 

Касније прелазите у Клуб Војске 
Југославије. Како је то било?

-Да, формирали смо клуб који је 
био једини клуб Војске у тадашњој 
Југославији, било је то осамдесет и 
неке. Ту сам радио и са 1.ансамблом и 
са децом и „бацам у ватру“ моју ћерку 
Јелену, тада још петнаестогодишњу 
девојчицу. Почела је да ради са децом, 
врло успешно, остала је и дан данас 
у фолклору, као руководилац КУД 
„Грозд“. Проглашена је за најбољег 
кореографа у Војводини, 2008. 

Задовољан сам и поносан на све то, 
јер је наставила нешто што сам ја 
започео и чему сам посветио велики 
део свог живота. 

Клуб Војске Југославије  је 
лепо радио. Имали смо велику 
подршку. Били смо прваци 
Војводине, учествовали на Дечјем 
фестивалу у Ратини код Краљева. 
Ту смо направили лепу сарадњу са 
краљевачким друштвом „Абрашевић“ 
која траје и данас.  Имамо пријатеље 
по целој некадашњој Југославији. Она 
се распала, али фолклор и стечена 
пријатељства су нешто што траје. Кад 
се распала Војска Југославије, ми смо 
остали фактичке на улици. Селимо 
се тада у Дом омладине, помогли 
су нам директор и Олга Петров, 
тада секретар КПЗ Вршац. Били смо 
дуго у Дому омладине. Формирали 

смо друштво при Дому омладине, 
касније смо се регистровали као КУД 
„Грозд“. Први председник био је Љуба 
Кнежевић, много нам је помогао. 

Како данас функционише КУД 
„Грозд“?

-„Грозд“ је данас успешно друштво. 
Јелена је руководилац ансамбла, 
ја сам председник Друштва, а Олга 
Петров потпредседник. Наташа 
Милосављевић је шеф и уметнички 
руководилац оркестра. Јелена и 
Наташа су тандем светског гласа! 
Где год идемо, свуда смо међу 
најбољима. Међутим, нас је убио 
то што немамо своје просторије. 
Селили смо се од Дома ЈНА, до Дома 
омадине, Кестеновог јлада... и сад 
смо у МЗ „Жива Јовановић“. Имамо 
стотинак чланова, а било их је више 
од 200. Имамо оркестар, 1.извођачки 
ансамб, средњи ансамбл, школицу 
фолклора са којом ја радим. Надам 
се да ћемо најзад добити своје 
просторије. Имамо допис Завода 
за културу Војводине да је свим 
општинским структурама послато да 
се ради о успешном друштву и да нам 
се обезбеде просторије. Надамо се да 
ће овај пут то бити решено на наше 
велико задовољство. 

Шта је то лепо у фолклору што 
Вас је везало да се 60 година бавите 
њиме?

-Да, ове године је тачно 6 деценија 
како сам у фолклору. Радио сам са 
13.846 деце, водим тачну евиденцију. 
То нису само вршачка деца. Радио сам 
у Уљми, створио друштва у Избишту, 
Гудурици, радио сам у Пландишту, 
Хајдучици, Маргити, Јасенову, 
Павлишу, Великом Средишту... Сећам 
се када смо у Јасенову учествовали 
у емисији „Знање имање“. Јасеново 
је било победник циклуса, добили су 
још једну наградну емисију да сниме. 
Радећи са сеоском децом, стварао 
сам будуће играче, подмладак, јер 
су они касније долазили у Вршац у 
средњу школу. 

Фолклор је нешто најлепше на 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 346, 30. ЈАНУАР  1998.

ЖИВИМ ДАНАС
У среду, 18. Овог месеца сала Народног 

позоришта „Стерија“ била је тесна да прими све 
гледаоце који су желели да премијерно погледају 
представу „Живим данас“ у извођењу групе 
младих чланова позоришне радионице  коју води 
глумица Соња Радивојевић. Реч је о представи 
коју су чланови радионице направили на основу 
текстова из дневне и периодичне штампе, спојили 
их у целину и тако стварали алтернативни театар 
пун комике и динамичних ситуација, каже Соња 
Радивојевић. Представа је конципирана тако да је 
централни лик средовечна  госпођа која се дружи 
само са телевизијом и на живот гледа једино кроз 
призму ТВ екрана кроз који парадирају разни 
ликови. Притом је испољена изузетназрелост 
у избору текстова који реално одсликавају 
живот пун насиља, дроге, проституције шунда, 
глорификовања лаких начина за зараду.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 387, 22. МАЈ  1998.

НИСУ ЗАБОРАВЉЕНИ
На 40 километара од Вршца, ван главног пута 

према Зрењанину, у Старом Лецу, сеоцету са око 450 
становника, смештен је Дом за душевно оболела и 
незбринута лица  „1. октобар“. У Дому је смештено 450 
штзићеника.

 Тренутно стање и отежани услови живљења и 
пословања не могу бити препрека за несметани 
живот и рад ове, пре свега, здравствене  установе. 
Да стари, болесни и незбринути нису и несмеју бити  
заборављени, сведочи један леп , свежи пример 
пружања  хуманитарне помоћи овим људима и особљу 
Дома.

Наиме, 14. Овог месеца , у организацији Клуба 
Војске Југославије (бивши Дом ЈНА) из Вршца, а 
на иницијативу секције жена која своју активност 
планира и спроводи у оквиру Клуба ВЈ, организована 
је посета овом Дому. Том приликом предата је повећа 
количина прикупљене изношене, али добро очуване 
одеће и обуће која ће , према речима директора ове 
установе , добро доћи болесним и старим људима.

ИНТЕРВЈУ
ИЛИЈА ШТЕТИЋ ШТИЛЕ, 60 ГОДИНА У ВРШАЧКОМ ФОЛК ЛОРУ, НЕКАДА ИГРАЧ, КАСНИЈЕ КОРЕОГРАФ:

КРОЗ ИСТОРИЈУ, НАРОД 
ЈЕ ПЕСМОМ И ИГРОМ 

ИСКАЗИВАО И РАДОСТ И ТУГУ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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свету, јер представља један 
народ. Нажалост, има и таквих 
који кажу:“А, то сељачине 
играју!“ Фолклор је богатсво 
једног народа и лепо је кад 
се види да младе генерације 
знају и играју традиционалне 
игре које су играли њихови 
дедови, прадедови... И сама 
је наука потврдила да је, кроз 
историју, народ песмом и игром 
исказивао и радост и тугу! 
Певало се на свадбама, славама, 
али и у тренуцима туге.  Познат 
је и пример да удовица, после 
сахране, поведе коло, то је 
народни обичај у Источној Србији, 
у влашким селима. Песма и игра 
увек су били ту да народ искаже 
своја осећања. Наш фолклор је 
посебно леп. И Вршчани воле 
фолклор. Трг је пун гедалаца за 
време „Вршачког венца“ и Вршац 
је туговао када је једно време био 
укинут Фестивал фолклора. Ја 
сам дуго година у фестивалском 
одбору „Вршачког венца“.  И наша 
деца воле фолклор. Радио сам по 
школама и радо су долазили на 
пробе. Лепо је радити са децом, 
али и одговорно. Деца прво мора 
да се воле, али треба и знања, 
од тога како им прићи, како се 
поставити.  Долазила су ми и деца 
која су се осећала одбаченом 
од својих другова, она са мање 
талента... све сам их прихватао. 
Таленат је само 5 одсто, све 
остало су воља, труд и рад. 

Мислим да ми је најлепша 
награда за све што сам уложио 
у фолклор када сретнем моје 
играче. То су генерације и 
генерације Вршчана, сада су 
одрасли људи. Срећемо се 
на улици, у болници, лепо се 
поздравимо, увек ме питају:“Чика 
Штиле, је`л треба нешто?“. 

Да ли сте добили нека 
признања за свој рад у 
фолклору?

-Добиосам Златну значку 
Културно- просветне заједнице 
Војводине, јако сам поносан. 
Добио сам награду Савеза аматера 
Србије, чији сам члан, а члан 
сам и Комисије за испитивање 
рада кореографа при Удружењу 
кореографа Србије. Био сам и 
члан покрајинске Комисије за 
фолклор. Задовољан сам, добио 
сам бројна прознања од свих 
институција и у култури и у послу, 
пољопривреди. Новосадски 
Институт за ратарство ме је 
наградио Златном плакетом 
као најбољег произвођача. 
Био сам и друштвено активан, 
радио у Синдикату. Био сам 
члан Председништва синдиката 
Југославије и Србије. Вршачки 
Синдикат ми је дао Златну 
плакету. Сви су поштовали мој 

труд и рад, само изгледа нисам 
успео, како се каже,  да постанем 
парох у свом селу. Ја волим 
Вршац. Најсрећнији сам када се 
са неког пута враћам кући, кад 
угледам наш Брег, Кулу... Увек сам 
се трудио да допринесем колико 
год могу да наш град буде бољи и 
лепши.

Да ли је, сем фолклора, 
постојала још нека љубав у 
Вашем животу?

-Свашта сам у животу пробао, 
али сам најдуже остао у фолклору 
и фудбалу. Пробао сам и бокс, 
и рукомет, и рвање... У фудбалу 
сам био голман, играо сам у свим 
вршачким клубовима. Био сам 
годинама у управи одбојкашког 
клуба и ватрени навијач наших 
одбојкашица. 

Младост бројних 
генерација овде обележиле 
су радне акције. Да листе и Ви 
учествовали у томе?

-Како да не. То је било нешто 
најлепше. Био сам на 13 савезних 
радних акција, на 3 сам био 
командант.  Вршачки омладинци 
и радне организације направили 
су у Вршцу терен за тенис, пут до 
Широког била, на иницијативу 
Драгана Лије, Палачинке... Моја 
највећа радна акција била је на 
Тјентишту, био сам командант. 
Били смо бригада са највише 
девојака, 14. Било нас је из 
свих крајева Југославије. Нико 
никога није питао ко је и одакле 
долази. Било је другарства, 
воље, ентузијазма, нико није 
осетио тежину рада, а радило се 
ударнички.  Сећам се да је наш 
Вршчанин, нажалост покојни, 
Остоја Срданчевић истрошио 
7 цм свој пијук за месец дана 

лупајући камен на Тјентишту.  
Радили смо свом снагом, били 
смо поносни јер уграђујемо део 
себе у будућност своје земље. 
Наша бригада „Жарко Зрењанин“ 
имала је највише ударничких 
значака. Имао сам их и ја лично, 
као и бројна друга признања 
као командант. Награђен сам 
плакетом, заједно са свим 
командантима који су имали 
више од 10 савезних радних 
акција. Била ми је част када ми је 
командант био Богић Богићевић, 
председник Председништва 
Југославије. 

Данас тога више нема. Неки 
људи неће да раде ни за паре, а не 
бесплатно. Ми акцијаши и данас, 
после 40 и више година, негујемо 
пријатељства која смо стекли у 
младости радећи ударнички на 
подизању своје земље. Волео 
бих да се формира удружење 
бивших акцијаша, у Вршцу има 
заинтересованих, и да будемо 
пример младима данас. Акцијаши 
се сусрећу у неким местима, 
желео бих да то буде и у Вршцу, 
да се састанемо и подсетимо на 
те лепе дане. 

Да ли сте Ви рођени 
Вршчанин?

-Јесам. Рођен сам овде 1947. 
Отац се звао Јанко, мајка Јелица. 
Имам сестру Ђурђевку, иначе је 
сви овде знају као Мира. Живи 
у Црној Гори. Врло лепо пева. 
Својевремено је на такмичењу 
„Село весело“ добила 1.награду, 
победила  Лепу Лукић. Основну 
школа сам почео у ОШ „Жарко 
Зрењанин“, а завршио у ОШ „Вук 
Караџић“. После Пољопривредне 
школе уписао сам факултет у 
Земуну, али сам, због тешке 
материјалне ситуације,  прекинуо. 
Запослио сам се у „Вршачким 
Ритовима“, као техничар у 
производњи. Били смо највећи 
произвођачи луцеркиног брашна 
у Европи, изузетно успешна 
фирма, само 400 сезонаца 
смпо лети ангажовали, уз 
наше раднике. Када смо увели 
семенску производњу, морао 
сам да упишем  Вишу школу и 
као инжењер агрономије могао 
сам да наставим да радим тај 
посао.  Када сам имао 37 година 
радног стажа, дошло је до краха 
пољопривреде и наше фирме. 
Остао сам до краја са својим 
радницима, борили смо се 
колико смо могли. Био је то 

најтежи период у мом животу. Да 
пропадне тако успешна фирма?! 
Поносан сам на дане проведене 
у „Ритовима“. И мој отац је радио 
37 година у „Вршачким Ритовима“ 
, да је среће било да и мој син 
тамо ради. Поносан сам што је 
по имену мога оца потез од 140 
хектара назван Јанкове ливаде, 
то стоји и у монографији. Мене су 
у „Ритовима“ звали мали Јанко, по 
оцу. 

Захваљујући мом раду у 
фолклору, кад су „Ритови“, људи 
су ми помогли и прешао сам у 
Културни центар да радим. Ту 
сам остао 2-3 године и са пуних 
40 година радног стажа, отишао у 
пензију, 2014.  

Када сте основали своју 
породицу?

-Оженио сам се 1973.године 
супругом Зорицом, девојачко 

Димитријевић, из околине 
Пожаревца, Драговац на 
Морави. Имамо двоје деце, сина 
Владимира и ћерку Јелену. Син 
се оженио. Имамо  снају Јелену. 
Син и снаја имају двоје деце. 
Подарили су нам златну  унучад, 
унуку Милицу и унука Михајла. 
Милица има 8 година, а Михајло 
је напунио 4. Они су Зорици и 
мени наш живот, наша радост, 
све. Имамо за што да живимо. 
Задовољан сам животом, срећан 
сам, али ми је остала једна 
велика  туга- што КУД „Грозд“ још 
није добио своје просторије за 
рад. Јер, ја живим и за ту децу. 
Моја Јелена и Наташа јако лепо 
раде са том децом и треба их 
подржати. Волео бих да ми се 
оствари и та жеља!

Јованка Ерски
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Вршачки средњошколци, 
руковођени Унијом ђачких 
парламената, организовали 
су хуманитарну приредбу под 
називом “Реци НЕ насиљу”, која је 
одржана у четвртак, 9. фебруара, 
у Конгресној дворани центра 
Миленијум. Представници Уније 
ђачког парламента одржали су 
конференцију за медије у Градској 
кући, где су им домаћини биле 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић и чланица Градског већа 
за образовање Маријана Голомеић.

-Град Вршац подржао је 
хуманитарну приредбу “Реци 
НЕ насиљу” по иницијативи 
парламената средњих школа, рекла 
је градоначелница Митровић. 
Мислим да је то јако добра идеја, да 
је тема више него важна, не само у 
нашем граду, него у читавој нашој 
држави где се бавимо проблемима 
вршњачког насиља. Ово је сјајан 
начин да се сами средњошколци 
укључе у све оно што можемо да 
предузмемо ми као град, као држава, 
да бисмо смањили вршњачко 
насиље. Драго ми је да су укључени 
директори школа, тимови за борбу 
против насиља организовани при 
школама. Мислим да смо гледајући 
приредбу могли много да научимо 
о томе како проблем насиља виде 
вршачки средњошколци. Дакле, 
не са становишта власти, државе, 
него деце и оних који иду у школе 

и свакодневно се суочавају са 
таквим проблемом. Хуманитарна 
приредба чија је тематика борба 
против вршњачког насиља има 
хумани карактер, јер ће све што 
буде прикупљено бити даровано 
вршачким удружењима  “Физио” и 
“Параквад ВШ”, као и Свратишту за 
децу у Београду.

-Идеја и иницијатива за 
хуманитарну приредбу потекла 
је од самих ученика, јер су они 
препознали ово као нешто добро 
где заједно могу да дају оно 
најбоље што имају и знају, рекла 
је чланица Већа Голомеић. Овом 
приредбом показали да су да су 
наши средњошколци паметни, 
толерантни, несебични, да су 
емпатични, и ми, као одрасли 
људи, како школе, тако локална 
самоуправа, морамо да их 
подржимо и охрабримо на том путу. 

Чланови Уније ученичких 
парламената Јована Јовић, Миљана 
Николић, Срђан Марин, Анастасија 
Ивков и Вања Трифунов истакли су 
да у програму приредбе учествују 
ђаци Хемијско-медицинске школе, 
Пољопривредне школе  „Вршац“,  
Гимназије „Борислав Петров Браца“, 
Школског центра “Никола Тесла“ и 
Музичке школе “Јосиф Маринковић”. 
Они су нагласили да је циљ 
приредбе да се укаже на вршњачко 
и остале врсте насиља, подигне 
свест грађана свих генерација, али 
и искористи прилика да се прикупи 

хуманитарна помоћ за оне којима је 
потребна. Одлучено је да улазница 
за приредбу буде 100 динара, 20 
пластичних чепова или играчке и 
ствари за децу. Новчана средства 
намењена су Удружењу “Физио”, 
чепови “Паракваду ВШ” и њиховој 
акцији “Сакупи хумани чеп”, а дечја 
гардероба и играчке београдском 
Свратишту за децу.

Вршачки средњошколци 
предали су градоначелници своју 
иницијативу са прикупљеним 
потписима за отварање  Канцеларије 
за младе.

-Ко каже да ми имамо 
незаинтересовану омладину, 
запитала је градоначелница Вршца. 
Ко каже да се наши ђаци не баве 
довољно собом и својим правима?! 
Одушевљена сам њиховом 
иницијативом за отварање 
канцеларије за младе. То је нешто 
што смо им већ обећали и ово је 
само корак даље ка реактивацији 
канцеларије за младе која у нашем 
граду постоји на папиру, али не 
функционише.  Ми ћемо подржати 
ову иницијативу средњошколаца, 
отворити канцеларију и омогућити 
овим дивним младим људима да 
раде на пројектима, на побољшању 
амбијента, услова свог школовања. 
Тако ћемо заједно створити 
окружење, град у који ће млади 
долазити и желети овде да остану, а 
не да из њега одлазе. 

Ј.Е.

ВРШАЧКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ИНИЦИЈАТОРИ И ОРГАНИЗАТОРИ АКЦИЈЕ

ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА 
“РЕЦИ НЕ НАСИЉУ” 

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“ 
СВЕ СПРЕМНО ЗА СЛАВУ

СВЕТИ ТРИФУН, 
ЗАШТИТНИК 

ВИНОГРАДАРА И 
ВИНАРА

У Пољопривредној школи 
„Вршац“ завршене су припреме за 
обележавање школске славе Светог 
Трифуна, заштитника винограда и 
винара, 14. фебруара. Уз пригодан 
културно - уметнички програм 
ученика ове школе, резање славског 
колача, ту је и традиционална изложба 
на којој се проглашаваjу наjбољи 
произвођачи вина и ракиje и врши 
дeгустациjа изложeних производа.

Ове године манифестација 
оцењивања квалитета вина и 
ракија, у оквиру прославе Светог 
Трифуна, одржава се по 25. пут у 
Пољопривредној школи „Вршац“ која 
ће тога дана, 14. фебруара, прославити 
96 година рада. 

Према речима Срђана Клиске, 
директора Пољопривредне школе 
„Вршац“, Енолошка станица „Вршац“, 
Вршачки виногради АД и професори 
ове школе имали су задатак да оцене 
14 узорака белих и 19 црвених вина, 
12 ракија од грожђа и 51 воћних 
ракија. 

- Као и  претходних година, 
оцењивање квалитета сваког узорка 
врши се у виду хемијских анализа 
и органолептичких дегустација, 
истиче Клиска. Њихова стручност и 
квалитетна опрема гарантују да су 
добијени референтни резултати. 

Проглашење најбољих 
приозвођача, према устаљеној 
традицији, биће одржано на дан 
школске славе 14. фебруара, а ове 
године одржане су, пре тога, две 
дегустације. У среду, 8. фебруара, 
тачно у подне била је дегустација 
ракија, а друга је заказана за петак, 
10. фебруара, такође у 12 часова, у 
учионици број 6.

Према програму прославе, резање 
славског колача заказано је за 12 
часова 14. фебруара, након тога 
је приредба, у 12,45 је уручење 
признања најбољим винарима и 
произвожачима ракије, а потом следи 
отварање изложбе, дегустација и 
коктел.

Ј.Е.

Туристичка организација Града 
Вршца представила је потенцијал 
овог краја на заједничком штанду 
Туристичке организације Војводине 
на 28. Међународном сајму туризма 
и пословне берзе Натур Алпе Адрија 
(Natour Alpe Adria), у Љубљани. Реч 
је о једној од највећих туристичких 
манифестација која је, од прошле 
године, специјализована за понуду 
зеленог и активног туризма, а у 
склопу сајамског програма одржава 
се и пословна берза Натур.

Сајам у Љубљани свечано је отворио 
Здравко Почивалшек, министар за 
привредни развој и технологију у 
Влади Републике Словеније, а потом 
је уручена награда „Јакоб“ -  признање 
за туристички квалитет и изврсност 
пројекту ‘’Геопарк Караванке’’, на тему 
‘’Иновативни туристички програми 
за активни одмор у природном 
окружењу’’.

На Сајму је учествовало више од 330 
туристичких организација - излагача 
из Словеније, Босне и Херцеговине, 
Србије, Хрватске, Македоније, Италије, 

Албаније, Аустрије, Мађарске, Чешке, 
Словачке, Непала, Индије, Јордана и 
Туниса.

Према речима вршачких 
туристичких радника, Туристичка 
организација Војводине наступа на 
овом сајму, традиционално, већ више 
од 10 година, заједно са саизлагачима 
из војвођанских градова и општина.  
Ове године присутне су биле 
туристичке организације Вршца, 
Новог Бечеја, Беле Цркве, Ковина, 
Бачке Паланке, Жабља, Ирига и 
Сремских Карловаца.

На заједничком излагачком штанду,  
посетиоци су имали прилику да се 
упознају са гастрономском, винском, 
наутичком, културном  и понудом 
кампова и плажа на водама Војводине. 
Туристичка организација Града 
Вршца промовисала је манифестацију 
„Винофест„ и незаобилазан Вински 
пут, као и винске програме, смештајне 
капацитете - хотеле, ресторане и 
вршачко градско језгро.

Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА ВОЈВОДИНЕ НА САЈМУ ТУРИЗМА  У ЉУБЉАНИ

ВРШАЦ  ДЕО ПОНУДЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ
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Никола Мијајловић је 
проглашен за најбољег јуниора 
на Избору за спортисту године 
града Вршца за 2016. годину. У 
вршачком Клубу борилачких 
спортова Гошинкан (Goshinkan), 
познатом и по томе што су у 
њему од оснивања већ једанаест 
година бесплатне чланарине, 
тренира јапанско спортско 
мачевање, чанбару (chanbaru). 
Овај успешни спортиста ученик 
је другог разреда друштвено-
језичког смера Гимназије 
„Борислав Петров Браца“ и друге 
године Средње музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ на одсеку 
за џез гитару. Иза њега су бројни 
спортски успеси, а чини се да они 
највећи тек долазе. 

Када и како си почео да 
тренираш? 

- Тренирам од кад знам за себе, 
чим сам проходао стао сам на 
струњачу и добио мач у руке. Моја 
сестра Адријана Барши је и мој 

тренер, па сам се природно нашао у 
тој причи. Са шест година сам почео 
да се такмичим и мада као мали 
нисам показивао ни нарочит таленат 
нити вољу, временом се ситуација 
променила. У другом, трећем разреду 
основне школе почели су да се 
појављују резултати, и од тада је све 
кренуло узлазном путањом. У петом 
разреду основне школе постао сам 
најмлађи у кадетској категорији и 
услед мањка искуства у односу на 
остале такмичаре у категорији почео 
сам да губим. Међутим, тако сам први 
пут и осетио колико ми овај спорт 
значи. Почели су редовни тренинзи, 
вежбање, труд, воља... Од тада је све 
стални напредак. 

О каквом спорту је реч? 
- Јапанско спортско мачевање 

чанбара слично је познатијем 
кенду, али се кендо више базира на 
традицији, и правила се углавном 
не мењају. Кендо има само четири 
бодовне зоне: главу, руку, тело и убод. 
У чанбари је цело тело бодовна зона. 
Такође, у кенду се користе дрвени, а 

код нас гумени и ваздушни мачеви. 
Чанбара је „спортскија“ и Јапанци 
сада имају на уму да је пласирају на 
Олимпијске игре; 2020. године ће 
бити презентација и очекује се да 
2024. године ово постане олимпијски 
спорт. 

Колико је јапанско спортско 
мачевање заступљено у Србији? 

- У Србији постоји дванаест 
клубова, али ниједан осим вршачког 
се не базира само на овом спорту. 
У вршачком клубу Гошинкан данас 
нас има преко стотину, чланови су 
старији од шест година, али горња 
старосна граница не постоји. 

У новембру си освојио бронзу на 
Светском првенству у Јапану. 

- Учествовало је више од 1.500 
такмичара. У мојој категорији нас је 
било 72, од чега педесетак Јапанаца, 
што много говори о томе колико је овај 
спорт њима важан и колико је тамо 
популаран. Пре Светског првенства 
имали смо Гошинкан првенство, 
првенство свих Гошинкан клубова, 
које је организовао Табучи Сенсеи. 
Одлучио је да нам ове сезоне да печат 
свог клуба, што је изузетна част за наш 
клуб. Иначе, Јапан је земља из снова. 
У новембру сам га први пут посетио, 
мада сам раније много слушао о њему. 
Нисам очекивао да ћемо бити тако 
добро угошћени, био сам одушевљен 
љубазношћу њихових људи. Они су 
јако частан народ, не само што се 
тиче спорта. 

Која су најважнија такмичења 
на којима си учествовао, поред 
последњег у Јапану? 

- Прошле године смо у Паризу 
на Европском првенству освојили 
екипно треће место; у полуфиналу 
смо изгубили од актуелног првака 
света, Француске. Французи су иначе 
већ пет година светски прваци. 
Тада сам освојио и друго место у 
индивидуалним борбама. Што се тиче 
домаћих такмичења, ту су Државни 
куп и Државно првенство. Последњих 

седам година сам првак државе, 
непобеђен. 

Недавно си проглашен за 
најбољег јуниора на Избору за 
спортисту године града Вршца за 
2016. годину. 

- То признање ми много значи јер 
у нашем граду има много добрих 
спортиста, невероватних талената и 
нада у категорији јуниора, пионира, 
кадета... Поносан сам што сам у 
оваквом граду, граду из којег потичу 
чак и олимпијци попут Дамира 
Фејзића и Тамаре Радочај, један од 
најбољих спортиста. 

Које су твоје амбиције у јапанском 
спортском мачевању? Планираш 
ли да се и професионално бавиш 
спортом? 

- Расејан сам на много страна, 
још се нисам определио чиме ћу се 
бавити у животу. Али што се тиче 
јапанског спортског мачевања, сан 
ми је да се појавим на Олимпијским 
играма. Пре свега тога, циљ ми је 
да будем европски шампион. Ове 
сезоне, у октобру имамо европско 
првенство у Риму, циљ ми је да ту 
нападнем европско злато. 

Т.С. 

НИКОЛА МИЈАЈЛОВИЋ: 

„ЧИМ САМ ПРОХОДАО СТАО САМ НА СТРУЊАЧУ“ 
ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

СЕСТРА ЈЕ МОЈ ТРЕНЕР, УЗОР И НАЈВЕЋА ПОДРШКА 

- Наша репрезентација је јако мала. На такмичењима иза страних 
такмичара стоји читав тим људи који навијају, иза мене стоји само мој 
тренер, Адријана Барши која ми је и рођена сестра. Она је та која ми увек 
даје подршку и гура ме напред. Она ми је животни ауторитет. 

МАЧ КАО ПРОДУЖЕТАК РУКЕ 

- Малом Јапанцу чим се роди дају мач у руке и кажу: „Ти ћеш бити 
мачевалац“ или му дају гитару и кажу да ће постати музичар. То је код 
њих тако. Иако је код нас ситуација сасвим другачија, ниједан резултат 
не долази сам. Свему што научимо потребно је време да се слегне и 
постане рутина. Нама је мач као продужетак руке. 
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Одакле потиче бес, као и колико смо 
(не)моћни у одговорима који нам се 
намећу када се суочимо са насиљем, 
централна су питања „Малтерега: 
Рубикове столице“, првог дела још увек 
незавршене трилогије Марка Шелића 
Марчела, који је крајем 2016. доживео 
измењено и допуњено издање у 
Лагуни. За нестрпљиве фанове стиже и 
информација да ускоро излази и други 
део, који ће због обима бити подељен 
у два тома. Први део овог наставка 
очекује се у мају, а други у октобру ове 
године. 

Музичар и књижевник Марко 
Шелић Марчело објавио је студијске 
албуме „Де факто“ (2003), „Пазл шок!“ 
(2005), „Трећа страна медаље“ (2008) и 
„Деца и Сунце“ (2010), романе „Заједно 
сами“ (2008) и „Малтерего – књига 
прва: Рубикова столица“ (2012, 2016), 
збирку текстова „О људима, псима и 
мишима“ (2009), стотинак колумни за 
разне редакције и „Напет шоу“ (2014), 
концептуално дело које обједињује 
пети студијски албум и збирку 
колумнистичко-есејистичких текстова. 
Добитник је бројних признања, међу 
којима су и титула амбасадора књиге и 
читања, Попбоксова награда публике 
за најбољу књигу 2008. и 2012, као 
и награда „Прави мушкарац“, којом 
су пре њега овенчани стрип аутор 
Марко Сомборац и Саша Јанковић, 
доскорашњи заштитник грађана. 
Последњих година ангажован је и у 
позоришту: у ДАДОВ-у се 2010. играла 
драмска адаптација романа „Заједно 
сами“ (по тексту Браниславе Илић), 
а радио је и на комадима „Класни 
непријатељ“ П. Стојменовића (текст 
завршног сонга), „Истраживач ноћних 
мора“ Н. Завишића (сценарио) и 
„Доктор Нушић“ К. Младеновића 
(текстови свих сонгова). 

Крајем прошле године у Лагунином 
издању појавило се допуњено издање ваше 
књиге „Малтерего“. Због чега сте се одлучили 
за римејк? 

- Радећи на другом делу 
замишљене трилогије, пожелео 
сам да и прву књигу стилски 
приведем наставку; брзо ми 
се показало да тај литерарни 
подухват захтева озбиљнију 
креативну „хирургију“ него што 
је благо ревидирање рукописа: 
могло се само радити из све 
снаге или одустати, испричати исту причу на 
јасно другачији начин или не дирати ништа. А 
тај јасно другачији начин оличен је у намери да 

се један готово драмски текст, који се играо не 
само књижевним него и графичким елементима, 
преобрази у чисту романескну форму, водећи 
рачуна да се радња не измени и тиме не почини 
неправда читаоцима ранијег издања, који ће 
можда читати следећу књигу не обазирући се на 
овај „римејк“. Резултат одговара намери: колико 
сам пре пет година уживао у „размахивању“ 
експерименталношћу, толико ми је сада пријало 
да причу сасвим окњижевим, а да се ниједна 
њена оштрица не иступи. 

Како изгледа процес поновног писања 
сопствене књиге? Које су вам биле највеће 
дилеме? Јесте ли је писали из „садашњег 
себе“ или сте покушавали да призовете у 
свест све оно што сте мислили и осећали док 
сте „Малтерего“ писали први пут? 

- Процес је макар начелно јасан: читај 
рукопис као да није твој, разликуј јача места од 
слабијих, задржи јача, појачај слабија, избаци 
реченицу, уметни реченицу, пробај да одсечеш 
покоји малигни део а да не закачиш здраво 
ткиво, покушај да додаш потпуно нови пасаж 
а да не пореметиш радњу. Највећа дилема је 
очигледна: вреди ли тај покушај и добија ли се на 
квалитету, или је све тек игра, стилска вежба. Да 
повучем паралелу с музиком, то је као да раније 
песме, сведеније и продукцијски скромније, 
сада обрадите са симфонијским оркестром: 
има људи којима су такве авантуре „накнадне 
памети“ одбојне и сувишне – jeр суштина се, 
чињеница је, већ казала – и има оних других, 
којима је занимљиво да осведоче како дело, у 
извесном смислу, наставља да дозрева упоредо 
с аутором. Оба су става сасвим легитимна. Но, 
што се тиче тога из ког себе пишем – мислим 
да иоле вешт писац свакако не сме бити само 
једна особа. Слично као што имате глумце који 
глуме тако што увек себе стављају у ситуације из 
сценарија и оне који на одређено време заиста 
постану неко други, пa наступају из тог другог. 
Зато су ме и фасцинирали – све док ми није 
пало на памет да је писац нешто још сулудије од 
глумца. Писац је сваки свој јунак одједном, сви 
јунаци истовремено. Али та врста сулудости у 
својој је сржи прилично племенит подухват, јер 
подразумева саосећање до мере поистовећења. 
Подразумева уосећавање. Дакле, стилски, 
„занатски“, пишем увек из садашњег себе – 
надајући се да се та разлика из књиге у књигу 
осећа као напредак – али суштински, пишем из 
јунака и из ситуације у причи. 

„Малтерего“ је замишљен као трилогија. 
Када се очекује наставак? 

- Ово издање је, између осталог, ту да 
врати старе читаоце, да освоји 
неке нове, те да и званично 
најави наставак. Роман, у том 
смислу, од старта кокетира са 
естетиком телевизијских серија 
– замишљен је баш као серија 
из три сезоне и врло детаљно 
и с п л а н и р а н . 
Авај, ево вести 

коју овде први пут обнародујем: 
друга, централна „сезона“ је 
најобимнија, те смо издавач и ја 
одлучили да је поделимо на два 
тома. Први ће бити објављен 
у мају, други у октобру, а како 
сада ствари стоје, свака од 
тих половина биће дужа од 
„Малтерега 1“ – напомињем 
чисто да покоји сумњичави 
читалац не помисли како смо 
се подло досетили да књигу од 
тристотинак страна поделимо 
на две од сто педесет зарад 
грабежи. Уз ону здраву дозу 
бојазни, чини ми се да међу 
онима којима се ова књига 
допала неће бити разочараних 
наставком. 

У средишту вашег романа 
је прича о насиљу и могућим 
одговорима на њега. Чини се 
да данас и нема много тема у 
нашој свакодневици које се на 
неком нивоу и на неки начин 
не дотичу овог проблема. Има 
ли данас уопште важнијих питања од овог? 

- Кад се боље погледа, и не баш. Увек се сетим 
да у опису наше планете на почетку Адамсовог 
„Аутостоперског водича кроз галаксију“ стоји 
да је то оно место где су неког типа прикуцали 
за крст само зато што је сугерисао да не би 
било лоше кад би људи били мало љубазнији 

једни према другима. Р. Р. Мартин вели у једном 
интервјуу да људска историја није ништа друго до 
историја насиља. А ера блокбастера допринела 
је огуглавању путем монументализовања: 
гледамо веома уверљиве сцене 
нестанка читавих светова, 
што, може бити, у нечијим 
очима као да отежава да се 
драма сагради око неке мале, 
свакодневне људске трагедије. 
Иронично, међутим, иза наших 
далекосежних личних несрећа 
и даље стоје „обичности“, 
догађаји који немају еп да их 
оправда и, неретко, људи које је Достојевски 

тако радо а једноставно називао 
подлацима. Можда је одувек 
све било у томе шта ко осећа 
као велику тему – шта ће нам 
мала судбина Раскољникова 
спрам замашности „Рата и мира“ 
или успон и пад Волтера Вајта 
спрам целе детаљно изграђене 
историје једног света у „Игри 
престола“, рећи ће неко. То је, 
међутим, питање скале, а не 
величине теме. Мене тренутно 
више занима насиље на 
микроплану: вероватно постоје 
веће и мање трагедије, али не 
постоји мала траума од насиља. 
У том смислу, је ли глобални 
тероризам већи проблем од 
једног силоватеља у локалном 
парку? Да, јесте. Но, је ли траума 
жртве из парка свеједно велика, 
велика тема? Да, јесте. 

Где је порекло беса који 
опседа ваше јунаке? Мислите 
ли да је тај бес специфичан 
за једну генерацију или ће га 
наследити и оне које долазе? 

-Генерацијски бес 
узрокован осећајем промашености, или 
пак одсуство тог беса (такође узроковано 
осећајем промашености) – то нису неважне 
теме у „Малтерегу“. Али нису централне. Лични 
бесови јунака занимају ме неупоредиво више. 
Лео, главни јунак, има врло јасан узрок беса: 
морални процеп у који је, силом прилика, упао. 

На површини тог процепа намеће се питање 
да ли на насиље ваља узвратити истом мером 
или бити изнад ситуације; пошто се покаже да 
ниједно од тих решења не доноси миран сан, 

тоне се дубље; на дну амбиса 
пак престаје свако разликовање 
правде и освете, а то 
неразликовање одувек је било 
једно од предворја пакла. Његов 
„вентил“ је вођење својеврсног 
дневника: има измаштаног 
јунака-осветника који у причама 
за његов рачун спроводи правду 
(или „правду“), и то прилично 

брутално. Тако се агресија тобоже преображава 
у нешто креативно. Но, да ли се он тиме заиста 
празни или, напротив, пуни бесом? Да ли се тиме 
ублажава његова свест о беспомоћности или 
се управо наглашава? И када се, како у причама 
увек бива, узрочник трауме врати, дилема о томе 
како одговорити на насиље враћа се с њим. Само 
што је овог пута стоструко теже одговорити. 

„Малтерего“ обилује референцама на 
књижевна и различита дела популарне 
културе, а у једном интервјуу сте за 
размишљања свог главног јунака рекли 
да су на трагу Десничиног Ивана Галеба. 
Који су вам аутори и на који начин пружили 
инспирацију за овај роман? 

- Или бих, тачније, барем силно волео да су, 
у једном општем смислу, на трагу „Галеба“. Та 
Десничинa маестрална есејистика окачена о 
врло танан чивилук радње јесте нешто што бих 
заиста увек могао изнова и изнова да читам. Сад, 
да ли би такви пасажи били уклопљиви и у роман 
који има далеко развијенију фабулу? Управо 
то је оно што сам покушао да изведем, уверен 
да се динамика приповедања тиме нипошто 
не успорава. Али прича о инспирацији тиме, 
наравно, није ни загребана. Пандуровић, Лалић, 
По, Попа, Живковић, Шекспир, Стокер, Ниче, 
Азра, Девин Таунзенд, Тул, Лавиџ, „Бележница 
смрти“, „Ја убијам дивове“, „Борилачки клуб“, 
„Декстер“, Корто Малтезе, Дилан Дог – референце 
на све наречено стале су, рецимо, у само једну, 
прву главу романа, пошто је главни јунак још 
већи цитатоман него ја. А ниједан овакав „линк“ 
није, наравно, случајно  ту. 

Т.С. 

МАРКО ШЕЛИЋ МАРЧЕЛО: 

„ИЗА ЛИЧНИХ НЕСРЕЋА СТОЈЕ 
ОБИЧНОСТИ И ПОДЛАЦИ“ 

„Вероватно 
постоје веће и 

мање трагедије, 
али не постоји 

мала траума 
од насиља. Је 
ли глобални 

тероризам већи 
проблем од једног 

силоватеља у 
локалном парку? 
Да, јесте. Но, је ли 
траума жртве из 
парка свеједно 
велика, велика 
тема? Да, јесте“ 

„Писање римејка 
књиге је озбиљна 

креативна 
хирургија“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Писац је нешто 
сулудије и од 

глумца. Писац је 
сваки свој јунак 

одједном“ 

МОЈА ЧИТАЛАЧКА ПУБЛИКА СЕ ТЕК ФОРМИРА 
Као музичара често су вас представљали као оног који је подједнако омиљен 

свим генерацијама. Да ли је тако и када је реч о вашим књигама? Ко чини највећи 
део ваше књижевне публике? 

- Изузетан је осећај када видите генерацијску шароликост на књижевним вечерима 
– а сад се већ истински прошарало. Кога ћу успети да задржим – остаје да се види. 
Моја се читалачка публика, верујем, тек формира – неко ми укаже поверење отуда 
што му се моје писање допало у форми музике, неки су ме читали као колумнисту, 
али све је више оних који су ту баш због прозе, и не кријем да ми је веома драго што 
је тако. Мислим да ће ова година бити веома важна када је о том кристалисању реч – 
али оно неће бити генерацијски базирано. Ништа што пишем није наменски писано 
за млађе, за моје вршњаке или за старије, отуд и не очекујем да се строго распореде 
у колоне. 
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У четвртак 23. фебруара у 
Конгресно-музичкој дворани 
Центра Миленијум гостује 
позоришна представа „Прах“. 
Реч је о копродукцији Народног 
позоришта из Београда и Шабачког 
позоришта. Текст за представу 
„Прах“ написао је Ђерђ Шпиро, 
један од најпознатијих мађарских 
савремених писаца, а превео 
Радослав Миленковић, док режију 
потписује Вељко Мићуновић. 

У питању је комедија која говори 
о вечитој теми односа жене и 
мушкарца према срећи и покушају 
да се схвати шта срећа значи и шта 
доноси. 

- Он једног поподнева дође кући 
раније с посла, а она тек долази с 
пијаце да спреми кромпир за ручак. 
Ништа од ручка, остаће гладни. 
Нешто страшно важно се догодило 
и то мора да јој саопшти. Али како 
да јој саопшти шта је срећа? Је ли 
срећа сигурност? Је ли новац срећа? 
Је ли срећа благостање? Како да је 
завредимо, како да објаснимо да 
смо је заслужили? Је ли срећа нешто 
чему само можемо да тежимо? Откуд 
та људска вера у лутријску срећку? 
Питање је, заправо, има ли краја 
друштвеној „транзицији“ или ће се 

људи делити на оне који се кладе 
на срећу и оне који су „срећни“ 
профитери. Постаје ли нам смешно 
свако моралисање на тему новца? 
Ко још верује да сиромашни могу 
бити срећни? – речи су редитеља 
Вељка Мићуновића. 

У овој дуодрами играју 
прослављени глумци Наташа 
Нинковић и Зоран Цвијановић. 

Цена улазнице је 600 динара, а 
карте се могу купити у туристичкој 
агенцији Миленијум тревл радним 
данима од 9 до 17 часова. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ГОСТОВАЊЕ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ 

ПРЕДСТАВА „ПРАХ“ ПРЕД 
ВРШАЧКОМ ПУБЛИКОМ 

Народно позориште „Стерија“ 
данас, 10. фебруара обележава 
свој празник. Овим Даном 
позоришта вршачки театар 
ће прославити 72 године од 
свог оснивања, а како управа 
Позоришта истиче, празнични 
дани протичу радно. 

-Без обзира на промену 
руководства, радимо пуном 
паром. План рада за текућу 
годину се није мењао. Очекују 
нас две премијере, као и низ 
гостовања. Издвојила бих 
гостовање заказано за 2. 
март, гостовање представе 
„Примадоне“ у режији Ирфана 
Менсура и извођењу Раде 
Ђуричин и Тање Бошковић, јер 
ово остварење слави позориште 
и упућује на естетику какву бих 
ја волела да убудуће негујемо у 
НП „Стерија“ – рекла је Марина 
Лазаревић, новоименована в.д. 
директорка НП „Стерија“. 

Праизведба представе „Мама“, 
чији текст и режију потписује 
Александра Урошевић, 
најављена је за уторак, 21. 
фебруар у 20 часова. Према 
ауторкиним речима, у питању 
је комедија и драма, прича о 
дилемама савремене жене, 
праву на сопствени избор и 
очекивањима и притисцима 
друштва. 

- Представа говори о Кати, 
будућој мами која ће то постати 
по први пут и притисцима 

околине са којима се она 
сусреће. Данашње труднице се 
сусрећу са два света: старинским 
светом њихових бака и 
модерним светом који води ка 
илузији потпуне контроле услед 
презасићености информацијама 
– наговестила је тему представе 
Александра Урошевић, иначе 
лауреаткиња Нушићеве награде. 

Још једна премијера 
најављена за овај месец је 
и представа „Vinovatul“ или 
„Кривац“ Јона Бејешуа у 
режији Зорана Цветковића 

и извођењу професионалне 
сцене на румунском. Представу 
на румунском, титловану на 
српски, сви заинтересовани ће 
имати прилике да по први пут 
погледају у уторак, 14. фебруара 
у 20 часова на великој сцени. 

Како је Цветковић истакао, 
тема представе је вечито питање 
кривице и опроста, а иако је реч 
о мултимедијалној представи, 
базирана је првенствено на 
стањима сјајних глумаца: Елене 
Иванке и Јонела Куђија. 

Т.С. 

72 ГОДИНЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ 

НОВЕ ПРЕМИЈЕРЕ У 
ВРШАЧКОМ ТЕАТРУ 
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Вршачка кула вам представља радове деце, полазника 

Ликовне школе сликарског атељеа Морариу. Радови су 
инспирисани годином петла, која је недавно наступила по 
кинеском календару. Погледајте како су мали уметници 
видели ову тему. 

Ликовни педагози: Доминика Морариу и Даниела Морариу 
ГОДИНА ПЕТЛА ВИЂЕНА ОЧИМА МАЛИХ УМЕТНИКА 
ФОТОРЕПОРТАЖА

Elena Hordi, 10 godina

Elena Hordi, 10 godina

Dorotea Udovicic, 10 godina

Dorotea Udovicic, 10 godina

Anastazija Trajkovic, 10 godina

Anastazija Trajkovic, 10 godina
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ГОДИНА ПЕТЛА ВИЂЕНА ОЧИМА МАЛИХ УМЕТНИКА 
ФОТОРЕПОРТАЖА

Andrej Skoko

Lana Jovanovic, 10 godina

Lana Jovanovic, 10 godina

Elena Hordi, 10 godina

Elena Hordi, 10 godina
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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10. 16.
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1103
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/232-76-51.

Продајем кућу 20 м2, у Белој 
Цркви, или мењам за стан 40 м3 
Београд, кућа има плац 10 ари и 
добро је опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 м2. 
Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 013/807-
337 и 061/72-39-359, (после подне). 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем кућу са локалом, 
120 м2, (мушки и женски wc, 
кухиња, две терасе) плац, башта 
на брегу, асфалтни пут, код цркве 
Св. Теодора , кућа је на спрат са 
четворособним станом. Продајем 
кућу у Војводинцима са великим 
плацом. Тел. 061/117-51-92.

Кућа на продају у Призренској 
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/889-
24-67.

Продајем стан 58,46 м2, 
први спрат, центар, погодан и за 
пословни простор. Цена 40.000 
евра. Тел. 064/44-32-517.

Издајем или продајем локал 
135 м2, у Подвршанској 17 Тел. 
064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   2101640.
Продаје  се  двособан  стан  у  

центру  Алибунара  Тел. 064/459-68-
04 или  210-16-40.

Продајем јако повољно 
укњижен стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 м, гаража, 
шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом. Тел. 062/471-511.

Продајем приземну кућу у 
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода , плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
061/65-65-933 или 063/70-144-81.

На продају дворишни стан у 
Другог октобра 13. Тел. 065/542-
20-82.

Продајем кућу у Павлишу, ул. 
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-
35-33. 

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан, може и 
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.

На продају двособан стан 
од 64м2 у улици Вука Караџића 
4, цг, тел, кабловска, комплетно 
реновиран (све ново). Тел. 066/51-
48-254. 

На продају савршена кућа, 
спратна, на плацу 650м2 са 
виноградом. Хитно и повољно. 
Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, 
строги центар, двособни стан 
56 м2, цг, код старе поште /
Радова зграда). Тел. 063/8008-
243 и 013/348-683.

Продајем кућу у ул. Југ 
Богдана, Повољно. Тел. 013/ 
28-32-563.

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан 
+ гарсоњера). Изузетна 
локација, погодно за пословни 
простор. Тел. 061/71-39-82.

Продајем плац на 
Сребрном језеру, површина 
5,01 ар, власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или замена 
за стан или мању кућу у Вршцу 
или Панчеву.Тел. 064/168-58-
94.

Хитно на продају кућа. Тел. 
069/512-12-04.

На продају кућа од 120 
м2 на 14 ари плаца, струја, 
вода, плин, телефон. Вреди 
погледати. Нови Козјак. 
Идеално за пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

Продајем или мењам 
за стан кућу од 240 м2, са 
поткровљем, гаражом od 
30 m2, на плацу од 1000 
м2, у Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

На продају приземна кућа 
од око 80 м2, на плацу од око 5 
ари, ул. Живе Јовановића 13 у 
Вршцу. Хитно. Тел. 064/248-76-
91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 30 м2 
Улица Светозара Милетића 2 
(код школе „Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан 

43 м2, приземље, у Вршцу, 
ул. Архитекта Брашована  8 
(код Железничке станице и 
Пољопривредне школе) Звати 
од 21 до 22.30 сати на тел. 805-
095

На продају кућа у Павлишу 
са великим плацом.  Тел. 
062/471-511.

Продајем  трособан стан у 
центру Алибунара. Тел. 064/15-
11-983.

Продајем новију кућу 
у Вршцу, сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 
инфраструктура. Могућност 
исплате у ратама. Тел. 060/66-
07-901.

На продају кућа у Избишту, 

нова градња, приземље и 
спрат 100 м², плац са баштом 
18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем кућу у 
Гундулићевој 31, Вршац. Тел. 
063/764-91-04.

Продајем приземну кућу 
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. 
Јанка Катића 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно. 
Тел. 061/65-65-933 и 063/70-
144-81.

Продајем стан од 50,20 
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89. 
Једнособан. Тел. 064/429-54-
83.

На продају сређена кућа 
од 100 квадрата у близини 
центра града. У ул. Николе 
Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/27-
17-446.

Кућа на продају, на плацу 
од 500 м2, стан 90 м2, гаража, 
подрум 50м2, у Вршцу, 
ул. Јоргована, код ЈАТ-а, 
вода, канализација, струја, 
телефон, централно грејање. 
Цена 45.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 м2, дупчекс, 
ужи део града, намештен, 
укњижен, паркинг. Може и 
замена за стан у Београду. 
Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у 
Вршцу за једнособан стан у 
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан 
плус гарсоњера), ул. Жарка 
Зрењанина, Вршац. Изузетна 
локација погодно за пословни 
простор. Тел. 061/171-39-82.

На продају кућа са 
окућницом 100м2 и великом 
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел. 
064/87-13-470.

Продајем кућу за рушење 
на лепом месту, мањи 
плац, струја, вода, плин, 
канализација. Повољно. Тел. 
064/35-12-026.

У  Избишту продајме кућу, 
новија градња (приземље 
и спрат)100 м2, 18 ари плац, 
башта и помоћни објекти, 
вода, струја. Тел. 064/456-01-
05.

Продајем једнособан 
стан у Никите Толстоја 1. 
Приземље. Цена по договору. 
Тел. 893-116 и 063/85-73-135

У Избишту кућа на 
продају, нова градња, 

приземље плус спрат 100м2, 
плац 18 ари са помоћним 
зградама и баштом. Тел. 
064456-01-05.

Продајем стан 31 
м2,строги центар града, код 
Владикиног двора, Данила 
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.

Продајем кућу у Југ 
Богдана 18. Нова градња, 
одмах усељива без улагања. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем ланац земље 
потез „Црвенка“, близу града, 
поред асфалтног пута за 
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и 
013/807-816.

На продају сређена кућа 
у Улици Николе Тесле 49. Кућа 
има 100 квадрата, такође 
има сређено двориште са 2 
помоћне просторије. Цена 
38.000 евра. Тел. 064/27-17-
446.

Продајем кућу са 
окућницом у Избишту, Вељка 
Радукића 36. Тел. 064/588-68-
39.

Продајем2,5 ланца 
земље потез Кевериш, 
удара у асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-751.

Продајем кућу у 
Маргитском насељу, изграђена 
на плацу од 335 м2. Кућа је 
новије градње, ПВЦ столарија, 
централно грејање, паркети, 
гаража за 2 аута. Могућа 
замена за стан са доплатом. 
Тел. 060/660-79-01.

Продајем кућу нова 
градња, приземље и спрат 
100м2, плац са баштом 18 ари. 
Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 м2 
у центру (код Вука Караџић 
школе) ул. Светозара 
Милетића 2. Тел. 062/282-112 
или 069/417-28-49.

Продајем кућу са 
помоћним објектима (око 
110м2) воћњаком, баштом и 
пољопривредним земљиштем 
све укупно 5807м2. Кућа 
је легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, 
остава, купатило са wc-ом 
и поткровље) вода, струја 
и канализац. Има пољски 
wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.

Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2. 

Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2, 

ул. Феликса Милекера 
20/1 и сателитску антену 
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-
49.

На продају кућа од 100м2 
саграђена у близини центра 
града са мањим двориштем 
и две нус просторије.Улица 
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем једноипособан 
стан у центру Вршца, 30м2 
и подрум 80 м2, приземље, 
а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 
м2 на плацу од 1500 м2, на 
вшшачком брегу, Карпатска 
39, плин вода, струја, 
телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Стан  за издавање 

опремљен, клима, кабловска, 
интернет, веш машина. Близу 
Пилотске академије. Тел. 
065/505-74-24.

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  ул. 
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-
79-76.

Издајем кућу у Бихаћкој, 
близу Миленијума. Тел. 
065/885-99-78.

Издајем локал 33 м2, у 
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел. 
063/894-91-63

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/51-52-245.

За издавање једнособан 
намештен стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, у 
дворишту Филипа Вишњића 
31, Вршац. Тел. 064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа за 
становање у замену за 
одржавање. Тел. 064/38-92-
738.

Издајем стан у града 
за студенткиње (ученице). 
Посебан улаз, одвојене 
комуналије и цг.Тел. 838-702 и 
063/789-10-14.

Издајем собе ученицима 
(намештене), собе се налазе на 
5 мин. Од центра, Улица Црног 
Јована 18. Бесплатан интернет 
и кабловска. Засебан улаз и 
комуналије. Тел. 065/238-93-
83.

Издајем стан у центру 
Вршца за студенткиње 
или ученице. Засебан улаз, 
одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 063/789-
1014

Издајем намештен 
трособан стан са два купатила 
у Хемограду. Погодан за 
породицу или две три девојке. 
Тел. 013/836-847 и 063/782-35-
26.

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-85-
71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру ул. 
Анђе Ранковић (централно 
грејање, кабловска, интернет). 
Тел. 060/350-30-60.

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске 
цркве, санитарни чвор, клима, 
фиксни телефон, засебно 
комуналије. Тел. 064/837-26-
35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. Звати 
после 17 сати. Тел.834-975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за становање и 
одржавање. Тел. 064/389-27-38 
и 2101-623.

Издајем собе – лежаје за 
раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издајем полунамештену 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко 
пута Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. Тел. 
064/170-98-41.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, 
има климу, кабловску, плин. 
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел. 
062/422-562.

Издајем гарсоњеру у 
Панчеву, намештену, центар, 
за једну особу или млађи пар. 
Тел. 061/195-42-91.

Издајем намештену 
гарсоњеру у Вршцу, ул. 
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 
и 063/877-99-85.

На продају кућа у улици 
Иве Милутиновића 160а. 
Повољно. Тел. 064/598 - 3898

Локал за издавање 22 м2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. 
Врло повољно. Тел. 062/422-
562.

РАЗНО
Услужно вршим 

култивирање мањих башта у 
Вршцу и околини. Долазим на 
вашу адресу. Тел. 063/8321-772.

У  Алибунару  на продају 
половна  бела  техника, 
електрични штедњак,  тв у  боји.  
Тел.  064/459-68-04.  

Продајем  класичну гитару  
одличног  звука.Тел. 21-01-640.

Продајем половна, 
исправна, балконска врата 
(80х225цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  064/123-17-56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 цм 
„Словенијалес“), очуван, 
са  дуплим термо стаклом  и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

На продају шиваћа машина 
„Унион“, руска, нова, само глава, 
очувана. Тел. Тел.  064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло 
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем пластични спојлер 
– дефлектор за кров аутомобила 
за лакшу вучу ауто приколице и 
мању портрошњу горива. Цена 
30 евра. Тел.  064/123-17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од Ауди-а 
100, са електро инсталацијом. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 064/915-
88-35.

На продају комода за ципеле 
(може и као ормарић),  сточић 
дрвени (собни), оградицу за бебе, 
фрижидер, сто трпезаријски 
са шест столица, две фотеље, 
тросед, сет (3 комада) стаклених 
сточића, врата дрвена, 
пластичну бурад. Тел. 833-806 и 
069/129-53-12.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-216.

OSB  плоче за подасчавање 
кровова. цена 296 дин м2. Превоз 
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сређена кућа или већи стан. 
Могућ сваки договор. Тел. 066/36-
34-36. 

Озбиљна жена 54 год. 
образована, културна, вредна, 
радна, запослена, чувала би децу 
у поподневним сатима. Могућ 
сваки договор. Имам искуство у 
чувању деце. Тел. 066/36-34-36. 

Мушкарац, пензионер, 
тражи озбиљну жену око 60 
година, по могућности саму. Тел. 
062/158-44-39. 

Купујем замрзивач  и 
шпорет „Смедеревац“ на дрва. 
Тел. 069/18-505-65.

За продају две веш машине 
„Горење“ и „Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном стању и 
машина за сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.Тел. 
064/429-06-14.

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао за централно 
грејање 24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-1537

Продајем самоходну 
косилицу, бензински мотор.Тел: 
061/303-1537

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач са 
фиокама. Тел. 063/733-92-47.

Продајем два телевизора и 
женски бицикл. Веома повољно. 
Тел. 061/60-496-46.

Вршим услужно машинско 
млевење воћа дуње и јабуке. Тел. 
063/11-21-270.

Продајем два половна 
замрзивача, исправна. Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор за 
камповање. Повољно. Тел. 826-
251 и 064/22-76-993.

На продају преградна 
шестокрилна врата од пуног 
дрвета. Димензије 285х380 цм. 
Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна жена 
спремала би по кућама и служила 
старије особе. Тел. 065/542-20-82.

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему за 
штампу, израђујем слике, 
графике и др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 55кг на 
више! Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 1. do 7. фебруара на територији Града Вршца преминуло је 9 

лица: 
Стојанка Милосављевић (1940), Јано Гуљаш (1955), Зорка Радусин (1933), 

Сава Никодијевић (1953), Ана Ђукић (1960), Бојана Стојановић (1929), Милица 
Србуљ (1930), Јелена Максимовић (1929), Хилда Деспот (1927).

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, 
т. Креденац, два тв сточића. 
Комоду за постељину, мали 
прозор са шалоном, кревет без 
мадраца, витрину за књиге, 
кауч. Тел. 061/18-44-316.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно. 
Тел. 064/170-57-34

Продајем нову кухињу 
из Форма идеале 200 цм, 
некоришћена 20.000, Нову 
„Bosch“ електричну, ланчану 
тестеру „AKE 40S“ 14.000, 
компјутерски сто 2.500 din, 
комода за тв 4.000. шаљем слике 
на вибер. Тел. 064/1955-269.

Часови математике за 
основце, средњошколце и 
студенте у Уљми, апсолвент 
Метематичког факултета. Тел. 
060/501-50-01.

На продају метални „У“ 
профил 8х4 цм 900 дин. по 
дужном метру. Тел. 065/20-30-
750.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно!. 
Тел. 064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 
дин. Тел. 013/831-594 и 063/700-
47-48.

На продају клизаљке 
„Адидас“ 40-41, очуване , 
повољно. Тел. 013/831-560.

АУTОМОБИЛИ, МОТО-
ЦИКЛИ, ТРАКТОРИ

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180 m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало прешао, 
сервис урађен, ветробран, 
наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

.Продајем  трактор ИМТ 
539, произведен 1994. године, 
први власник, солидно стање. 
Тел. 063/749-65-23.

Продајем аутомобил 
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003. 
годиште, прешла 109. 000 км. 
Први власник, могућ договор. 
Тел. 064/819-9260

На продају југо корал60. 
Цена по договору. Тел. 
060/555-15-67.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла 
„пони“. Повољно. Тел. 28-32-
536.

22-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw 

магнохром Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем да тучана 
радијатора (један двадесет 
ребара) и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 са ласерским 
штампачем-HP Laser Jet P1005. 
Tel. 063/862-97-49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. 
Врло повољно. Тел,. 064/429-06-
14.

На продају мотор, мењач 
генерално сређен и делоци за 
фићу. Такође на продају кућице 
за псе и мачке. Тел. 064/280-57-
20.

На продају 4 челичне фелне 
13 од опел корсе, електрични 
шпорет са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем скенер А4 формата 
без кабла и пуњача и један ЦД 
плејер. Цена по договору. Хитно 
и повољно. Тел. 069/266-99, 
063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају велики 
круњач „Чаковец“ и два плуга 
једнобразни и двобразни. Тел. 
062/344-014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне дупла 
дрвене прозоре са пластичним 
ролетнама, добро очувани. Цена 
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван 
казан за ракију од 100 литара 
(свега 7 казана печено), казан је 
плитак а широк са комплетним 
додацима. Тел. 064/477-28-40 и 
069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 800W, 
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични котао 
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, 
гаранција до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-
55-343

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, хармоника 
врата, санитарије половне са 
ормарићима и огледалом за 
купатило, вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 065/803-
16-06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-
34-410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач 
и табакерка у одличном стању. 
Цена 450€. Тел. 066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за ловце 
и риболовце нов, патике за 
рукометаше нове. Тел. 064/390-
62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем и 
прекрупачем у склопу. Тел. 826-
266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица 
за мотор или бицикл. Тел. 826-
266.

Продајем половна бурад од 

на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле склопке 

ЦН 250 и 170 може и у деловима. 
Купујем и контакте од склопки 
изгореле. Тел. 060/358-62-09.

Хитно и повољно дајем 
часове енглеског основцима и 
средњошколцима, такође услужно 
радим припрему за штампу, дизајн, 
прелом. Тел. 069/62-66-99 и 063/742-
20-13.

Пензионер, ситуиран, живи сам, 
жели да упозна жену до 60 година 
старости ради брака. Тел. 064/48-77-
098.

Купујем електрични шпорет, 
кухињски сто и орман. Тел.063/733-
92-47.

На продају 2,5 лканца земље 
потез Кевериш, удара на асфалтни 
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511-
751.

Радила би и чувала старије 
особе. Тел. 064/313-44-64.

Помагала бих породици или 
старијој особи у кућним пословима, 
може и чување деце. Тел. 063/159-
14-48.

Продајем четворо врата са 
стаклима,од џете, годиште 1988. Тел. 
060/0330-746.

Продајем: дрвене жалузине 
за прозоре и балконска врата, ауто 
приколицу и кукуза „заставу 101“, 
метални светларник са орнамент 
стаклима, бојлер „горење“ од 10л, два 
фото апарата полароид, нов дрвени 
прозор са пластичном ролетном и 
машину за центрифугирање веша. 
Тел. 061-187- 89-30.

Купио бих казан за печење 
ракије, пожељно широк аплитак, 
може и са нагорелим ложиштем. Тел. 
064/254-95-95.

Часови немачког језика (Бела 
Црква), припрема за полагање 
А1,А2,Б1 испита на Гете институту. Тел. 
013/853-783. 

На продају 12 ланаца земље прве 
класе, и велики воћњак са викенд 
кућом, све у једном комплексу. Тел.  
066/36-34-36 Договор.

Продајем шиваћу машину „Багат 
–Јадранка“кабинет, ножни погон, 
мало коришћена, добро очувана. Тел. 
013/806-527.

Продајем плац 13,50 ари на Тари, 
на малом језеру, село Заовине. Тел. 
063/384-430.

Продајем тросед на развлачење 
у француски лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним орманом, 
више врста фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

Купујем полован комбинован 
шпорет, пола струја пола плин. Тел. 
063/482-418.

Самици, запосленој жени 
педесетих година, потребна лепо 

буради од куване пластике 120 
литара, дрвену бурад од 30 и 50  
литара, детелину у количини од 
500 снопова по 5 кг, пластичну 
бурад од 50 литара (6 комада), 
пиротски ћилим нов велики, 
спортски бицикл. Тел. 064/47728-
40 и 069/290-69-53.

Купујем фрезу за 
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 
14 кс. Тел. 061/112-56-98.

Продајем фелне за опел 
астру, фелне су оригиналне 
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у 
одличном стању, 3 комада са 
старијим гумама. Тел. 064/130-
84-90.

 Продајем замрзивач са 
фиокама, два ТВ сточића. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем Дормео душек 
мемори силвер нов. Трпезариски 
сто и шест столица, половно. Тел. 
064/390-62-76.

Орем и култивирам мање 
баште и трављаке мото 
култиватором. Вршац  и околина. 
Цена договор. Повољно. Тел. 
063/83-21-772.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. Тел. 
062/880-51-27. 

Продајем краљицу пећ, 
женски бицикл „Рог“, ауто 
приколицу, гуме за заставу и југо, 
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“, 
ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне 
патике 43. Тел. 064/168-58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва 
тучана радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач 
сандучардрвени регал са столом, 
шиваћу машину „Багат“ и вунени 
тепих. Тел. 064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

Продајем пећ на дрва 
„Крека“, веш машину „Бош“, 
брачни кревет, тросед и фотеље, 
стилски сто и столице, диван- 
отоман, плинску пећ, прозор и 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.

Продајем храстови сто 
120х80+ 2х40 и 6 столица , лепо и 
очувано. Тел. 831-594

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-
52-44

120 и 200 л, коришћена за комину. 
Тел. 826-266.

Продајем велико саксијско цвеће, 
филадендрон, фикус, алоја, јапанско 
дрво. Повољно. Тел. 826-266.

Вршим услужно поправку 
плинских пећи, шпорета, бојлера, 
решоа. Врло повољно. Дајем и 
гаранцију. Тел. 2101-623   063/482-418.

Продајем две нове пећи на 
чврсто гориво, половни двокрилни 
и трокрилни прозор са ролетнама,  
половна трпезариска врата, мерач 
притиска и нов радио касетофон. Тел. 
064/390-62-76.

Продајем три дрвена двокрилна 
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.

На продају салонит плоче великог 
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/20-
30-750. 

Продајем пластично буре за купус 
од 120 л. коришћено једну сезону. 
Цена 600 дин. Тел. 013/806-527.

Купујем крмаче од 200 кг и 
навише. Продајем половне дрвене 
прозоре, дупло стакло, добро 
очувани. Тел. 063/84-67-605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-84 
и 013/416-182.

Продајем краве и телад. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-182.

Продајем фрижидер, електрични 
шпорет, регал, сто за телевизор, 
мали прозор са шалоном, кревет за 
једну особу без мадраца, витрину за 
књигедве дводелне судопере. Тел. 
061/18-44-316.

На продају плински бојлер ДДГ, 
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-
793.

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, бутан боца од 
5 кг и 3кг, патике кожне број 44, бунда 
крзнена женска број 42, јакну женску 
кожну број 44. Тел. 064/168-58-94.  

Продајем замрзивач са фиокама, 
два тв сточића. Тел. 061/18-44-316.

Продајем замрзивач сандучар 
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.

На продају мало коришћени 
ручни циркулар „Макита“ (4.000 дин.), 
Електрична хобла стерн (3.500 дин), 
„убодна тестера“ Bosch (3.500 дин.). 
Све заједно 10.000 дин. Тел. 061/88-
249-88.

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа са гаранцијом. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

На продају малокалибарске 
пушка, круњач и прекрупач на струју, 
војнички кревети са мадрацима, 
уклапају се и на спрат. Тел. 064/393-
17-17.

Продајем круњач (круни, меље 
а има и циркулар за сечење дрва, 
дасака и летви до 12 цм.), 6 комади 

МИЛКЕ ТИШМА

У тами вечне тишине нека те чува 
наша љубав јача од времена и заборава. 

Супруг Петар, кћери Љиљана и Весна, 
унуци Тијана, Борјан, Вукашин и Миљан, 
зетови Миодраг и Милорад.

СЕЋАЊЕ
Поводом  двадесетдруге године од смрти
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ИНТЕРЕСАНТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О СНОВИМА 

ВЛАДАРИ ПОДСВЕСТИ 
Људи трећину живота проведу спавајући, 

а током ноћи имају око пет снова. Снови су 
најчешће негативни, а они о падању често 
су последица мале парализе. Стари Грци су 
у њима видели поруке богова, а Египћани 
стање у којем се ослобађају од световних 
брига – снови од давнина интересују 
цивилизације и научнике. Према некима, они 
откривају шта људе мучи на јави, због чега их 
и називају владарима подсвести. Мистичност 
која их обавија омогућила је да се тумаче на 
више различитих начина. 

Ево неких интересантних чињеница о 
сновима. 

И БЕБЕ САЊАЈУ 

Одојчад готово 70 одсто свог живота 
проведу спавајући, а половину тог времена 
сањају. Верује се да сањају о свакодневним 
стварима као што су храњење, мириси и 
осећај задовољства. Научници нагађају да 
се прве ноћне море јављају око друге године 
живота. 

СВАКЕ НОЋИ САЊАМО САТ И 
ПО 

Људи трећину живота проведу спавајући, 
а током ноћи имају око пет снова. Снови 
трају око сат и по времена сваке ноћи. Један 
од најчешћих снова је онај о падању или 
о летењу. Током спавања мозак паралише 
мишиће, а након буђења они се згрче, што 
ствара осећај падања односно плутања. 

Могућа је и парализа која траје дуже па 
се будан човек не може померити. Овај 
поремећај може бити застрашујућ, али је 
заправо безопасан. 

МУШКАРАЦ КОЈИ НЕ САЊА 

Снови су неопходни за памћење и живот, 
тврдили су до 1982. Године бројни научници. 
Тада су уочили случај рањеног војника Јувала 
који је три дана спавао без снова. Погођен 
му је део мозга одговоран за РЕМ фазу. 

Истраживачи су сматрали да ће без снова 
војник имати проблема с памћењем зато 
што су студије на животињама потврдиле 
озбиљне здравствене проблеме, а на крају и 
преурањену смрт. Међутим, војник до данас 
није имао никаквих проблема, успешан је 
адвокат и сликар, али живи живот без снова. 

МОЗАК ЈЕ НАЈАКТИВНИЈИ У СНУ 

Иако се спавање повезује с миром и 
одмором, током снова мозак је подједнако 
активан као и у будном стању. Осим тога, пулс 
се убрзава, док је остатак тела привремено 
парализован. 

СНОВИ СУ НАЈЧЕШЋЕ 
НЕГАТИВНИ 

Снови су чешће негативни него позитивни. 
Најчешће изазивају осећај љутње, страха и 
туге с тим да су негативне емоције присутније 
у мушким сновима. Главни ликови мушких 
снова у 70 одсто случајева су мушкарци, док 
жене подједнако сањају оба пола. 

ЦРНО-БЕЛИ СВЕТ 

Не сањају сви људи у боји, готово 12 одсто 
њих сања искључиво у црно-белим тоновима. 

Извор: 24sata.hr 

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА 
1. Арзамас, Ивана Димић 

2. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 
3. Зовем се мама, Јелица Грегановић 
4. Па као, Владимир Табашевић 
5. Српски витешки код, Марко Алексић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ   
1. Марта Смарт и вашар загонетки, 

Урош Петровић 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Хајдук у Београду, Градимир 
Стојковић 

4. Урнебесна физика, Светислав 
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор 
Коларов 

5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. С.А.Р.С. – Твој човек 
2. Слоумоушн суисајд – Каставеј
3. Маракуја – Зависан од тебе 
4. Нола – Све би било лакше да је љето 
5. Сассја – Њемица 

НОВИ ОГЛЕДИ У ОКВИРУ КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ 

ЕКСПЕРИМЕНТ ПОТВРДИО: 
ЖИВОТ ЈЕ ИЛУЗИЈА 

Живот је илузија, барем на квантном нивоу, 
тврди се у теорији коју је недавно потврдило 
неколико истраживача. Напокон постоје 
средства којима се може тестирати теорија 
одгођеног избора Џона Вилера и истраживачи 
су помоћу експеримента закључили да је био 
у праву. 

1978. Вилер је предложио експеримент који 
укључује објекат у покрету којем је дат избор 
да се понаша попут таласа или честице – талас 
се понаша као вибрација с фреквенцијом која 
га може разликовати од других таласа, док 
честица има фреквенцију која може одредити 
његову позицију у свемиру, за разлику од 
таласа – и у ком тренутку „одлучује“ да се 
понаша као једно или друго. 

У то време, није било технологије којом 
би се спровео снажан експеримент, али она 
је сада на располагању научницима. Квантна 
теорија сугерише да резултат може бити мерен 
само на крају путовања објекта, а то је открио 
тим истраживача. 

„Доказује да је све у мерењу. На квантном 
нивоу, стварност не постоји ако не гледате 
у њу”, рекао је физичар Ендру Трускот с 
Аустралијског националног универзитета. 

Да би спровели тест, истраживачи 
су сместили неколико атома хелијума у 
суспендовано стање познато као „Бозе-

Ајнштајнов кондензат“. Потом су избацили све 
атоме док није остао само један. Тај једини 
преостали атом бачен је кроз пар ласерских 
зрака које су се због ефекта решетке понашали 
као раскршће за путујући атом. 

„Додато је још једно светло у решетку, које 
је водило до конструктивног и деструктивног 
ометања као да атом путује по две стазе. Када 
није додато то додатно светло у решетку, није 
било ометања, као да је атом одабрао само 
један пут“, описано је у студији. 

Чињеница да је у решетку додато још једно 
светло након што је атом прошао кроз прво 
раскршће упућује на то да атом није одредио 
његову природу пре него што је мерен други пут. 
На крају, истраживачи тврде да ово показује да су 
будућа мерења утицала на пут атома. 

„Атоми нису путовали од А до Б. Тек кад су 
мерени на крају путовања, њихово је понашање 
слично таласу или честици, постало стварно“, 
закључује Трускот. 

Извор: DNEVNIK.HR 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Под Антоновићем  1742-
1749. Кад се је земља поново 
расподељивала, владичанска 
ливада поред Месића  припадне 
немачкој  општини, а владика 
у накнаду за то  добије према 
Павлишу 40 ланаца  оранице 1).

 И српско гробље онда више 
није било поред цркве. Оно се је 
налазило северно од  данашњег, 
близу пешине суваче, где се и 
данас виде три камена крста, један 
из г. 1753.

Међутим имамо и да 
забележимо и неке догађаје и у 
немачкој р.к. парохији. Г. 1739. умре 
декан Јосиф Севастијан Пибергер. 
Сада дође у Вршац за свештеника 
Христоф Шмалцер, који у својој 49. 
години 11. фебруара 1743. г. умре 
2). и пошто Католици у Вршцу опет 
остадоше без духовника, „банатска 
земаљска администрација“ 
препоручи Салваторијанцима, 
који су онда у „великој Паланци“ 
у Тамишграду живели и чији се 
конвент и црква морала порушити, 
због тога што се град имао поново 
утврђивати – да се између осталих 
места и у Вршац пресело, и да се за 
вршачку парохију старају.

Но они не приме ову препоруку, 
што је Вршац, мада му је предео 
лепши и здравији од других 
банатских места, јако удаљен 
од њихове провинције , па би 
односно званичне инспекције и 
трансферисања чланова овога 
реда постале млоге тешкоће и 
непријатности 3). С тога дворска 
комора  именује 1742. г за  
Вршац  Јована Реша, свештеника 
линовског 4).

 У лето г. 1749. појаве се скакавци 
у пределу вршачком и у толикој 
мери, да је народ морао подићи 
хајку на њих 5).

Становници обеју општина у 
Вршцу бавили су се у 5. десетини 
понајвише ратарством и 
сточарством. За виноделство  још 
се слабо чује. Да би се сточарство 
унапредило, општине су држале за 
расплод животиње најбоље пасме. 
Немачка је општина имала г. 1741. 
једног бика, г. 1743. два, 1745. већ 
три, а после увек по четири. Исто 
тако она је увек држала 2-3 нераста 
за расплод.

Да покажемо како се онда 
живело, спомињемо да се онда 
бик за расплод плаћао 9. ф, нераст 
4ф, шиник јечма 43 н, меров зоби 
1 фор, шиник креча 15н, зидари 
и дунђери , који су онда тражили, 
добијали су на дан 30н.6)

Мада се је доласком Немаца 
млога грана индустрије  и заната 
отпочела радити, опет зато радило 
се онда јошт доста примитивно. 
Трговци су били пореклом Грци, и 
зато реч „грк“ у прошлом столећу то 
исто значи што и „трговац“. Имали 
су мале дућане са најпотребнијим 
оспапом. Платно и стаклене 
судове доносили су на годишњи 
вашар страни трговци. Платнари 
се звали „Тиролци“. И неки редови 
занатлија нису постојали. Тако 
н.пр. у  првој половини столећа 
није било у Вршцу оџачара и 
стаклара, и ко их је требао морао 
је из Тамишграда доводити. 
Уосталом морамо приметити, да 
су онда врло ретки били стаклени 
прозори, но папиром улепљени. 
Исто тако велика је реткост била 
видети патосану собу, а за гвоздене 
пећи нико ни знао није, уместо њих 
постојале су пећи од каљева.

На немачкој страни подигнута 

је онда кућа за обор-кнезове 
вршачког среза, где су кнезови 
држали своје годишње скупове 
ове среске управе 7). А из овог 
времена, наиме из г. 1742. 8), знамо 
за камералну пивару на српској 
страни. Она је стојала на данашњој 
малој пијаци, али се не зна када је 
постала.

Тако се је са сваке стране 
помагало, да се залече ране што 
су заостале после рата и куге. Ни 
у ком правцу нису се дуго осећали 
трагови г. 1737-1740. Па и само 
свиларство, које је незаборављени 
гроф Мерци у трећој десетини 
покушао овде да подигне, и које је у 
турски рат  поништио, имало је ове 
периоде поново процветати. Већ 
1749. израдио је овде иншпектор 
свиларства Барбариго са својом 
породицом и народом који је 
имао особите воље за ову грану 
индустрије 1000 фунта галета. 
Главни руководник за подизање 
свиларства и сејање пиринџа у 
Банату звао се опет Клеменс Роси. 
Овим производом, тако рећи, 
поново отпочиње свиларство у 
Банату 9) које ће се касније тако 
дивно развити.

Велике заслуге имале су без 
сумње окружне власти као и 
представништва обеју општина, 
што су брзо извађане нужне 
реформе за обнављање нашег 
места. Онда је на челу управе 
врш. округа стајао Јован М. 
Брандербург, који је као такав овде 
од г. 1740-1750. живео, а после је 
као админ. саветник у Тамишград 
премештен. Подуправници били 
су: 1740. Јован В. Хадамер, 1741. 
Христијан Унрајн, контролор 1740-
1742. Игњат Ф. Колб. судац, (кнез, 
биров) за немачку општину од г. 
1740-1750. Јован М. Бер 10).

У г. 1740. Плаћало се окружном 
управнику 800 ф., подуправнику 150 
ф. годишње. После надуправника 
долазио је по реду контролор, па 
тек онда подуправник. Лечник је 
имао 200 ф. годишње, а оборкнез 
150ф. У вршачком  округу онда је 
било четири оборкнеза. – Донде се 
у Банату плаћало дукат главарине. 
Вршац је давао 9088 ф. Главарине 
11).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (57)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17 , БРОЈ  263 , 17. ЈУЛ 1991.

РЕКЛАМЕ ФИРМЕ дОЛЕ
Од 3. јула на згради пословнице Туристичке агенције 

„Компас“ у центру града баш као и на ресторану на 
граничном прелазу Ватин нема табли са натписом ове 
словеначке фирме.

Одлуку о уклањању реклама донео је збор радника 
запослених у Вршачкој Пословници „Компаса“ у 
знак револта због  бруталности Словенаца према 
припадницима Југословенске народне армије и 
солидарисања са уплаканим мајкама чији су синови 
војници на подручју „демократске“ дежеле часно 
бранили интегритет Југославије.

По речима шефа Пословнице  Миладина Ивковића, 
рекламе неће засветлети све док се настала тешка 
ситуација не разреши. Полазећи од чињенице да 
добрим делом и због политике словеначког руководства 
Пословница последњих месеци бележи пад пословних 
резултата, априла је из Вршца код Централе у Љубљани 
покренута иницијатива за осамостаљивање. Међутим до 
сада одговор на будући статус 25 туристичких радника у 
Пословници „Компаса“ још није стигао.

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Великом 
Средишту однеговала је до сада велики број младих 
талентованих и награђиваних ликовних стваралаца. 
Ево и примера. 

Милица Дикановић, сада ученица школе 
заједничког средњег образовања „Браћа 
Стефановић“,  добила је награду за свој ликовни рад 
у оквиру међународног конкурса летошњег СПЕНС-а 
у Новом Саду. Радмила Личина, ученица 8. разреда 
из Великог Средишта, на великој светској изложби 
дечјих радова у Њу Делхију добила је награду, Иван 
Скокин, сада ученик Школе  заједничког средњег 
образовања „Браћа Стефановић“, као ђак ОШ „Бранко 
Радичевић“ у Великом Средишту добио је другу 
награду на међународној изложби дечјих ликовних 
радова  у Финској. Наставница ликовног образовања  
младим Средиштанима била је до скора Силвија 
Мандреш Чинч.

Почетком августа, у Крагујевцу, на стадиону 
„Чика Дача“ одржан је семинар , а потом и испит 
за фудбалске судије. Од Вршчана Дејан Сантрач 
и Александар Стојаковић положили су физичку и 
теоријску проверу за Српску лигу, група Север. На 
семинару Војвођанске  лиге одржаном у Суботици, 
такође успешно су завршили  провере: Дејан Поточан, 
Драган Милошевић, Зоран Богдановић, Томислав 
Црљић и Синиша Сантрач. Вршачке су судије испит 
знања „прошле“ и у Панчеву, за Прву јужнобанатску 
лигу. Право да деле правду на фудбалским теренима 
стекли су: Владимир Вашалић, Владимир Перин,  
Веселин Маринковић, Дејан Месицки, Зоран Кукањац, 
Игор Рац и Владимир Радуловић.

На семинарима су промовисане нове гарнитуре 
дресова које ће судије носити у овој сезони.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Акта земаљске администрације у 
Тамишграду

2) Матрикуле р.к. парохије
3) Акта у чанадској диецаванској 

архиви
4) Акта земаљске администрације , 

у тамишградској архиви финансијске управе

5) Рачуни вршачке немачке 
општине на године 1749.

6) По рачунима нем. Врш. општине 
из год. 1739-1750.

7) Акта у архиви чанадске дијецезе
8) Рачуни вршачке нем. Општине
9) Архива финансијске управе у 

Тамишграду, акта земаљске администрације, 
фасцикли „свиларство“

10) Матрикуле врш. р.к. парохије и 
рачуни врш. нем. Општине.

11) Dr. Szentkláray Jenӧ: Száaz év. sv.I. 
str. 160.

„ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7 , БРОЈ  82 , 27. НОВЕМБАР 1981.

сВЕТсКА ПРИЗНАЊА МЛАдИМ 
сРЕдИШТАНИМА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26 , БРОЈ  491 , 17.  СЕПТЕМБАР 
2001..

ВРШАЧКЕ ФУДБАЛСКЕ СУДИЈЕ 
ПОЛОЖИЛЕ ИсПИТ

VIII. ОДЕЉАК
1740-1751.
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Обнова  и оснажење места и обеју општина  у њима - Из статистике врш.нем. општине - Вршац даје 

својевољце војсци – Зида се касарна за коњицу  – Црквене вести – Просветне прилике
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Спортски почетак Бојане 
Пауновић није наговештавао 
да ће њен пут ићи ка сали 
за борење. Најпре је била 
балерина, па денсерка, 
уживајући у покрету и игри уз 
музику. А онда се све променило.  
Мама је повела у Теквондо клуб 
Вршац, где су њене другарице 
већ тренирале...

- Кад сам први пут дошла 
рекла сам то је то, осетила сам 
неку чаролију, повезала се 
са клубом, људима уопште са 
спортом. Већ после прве године 
тренирања била сам најбоља 
кадеткиња, освојила сам прво 
место на Балканском првенству . 
И једноставно знала да је то спорт 
за мене. Дуго сам држала титулу 
Балканског првака и првака 
државе у кадетској конкуренцији, 
али када сам прешла у јуниорску 
конкуренцију било ми је мало 
теже, најпре проблем са килажом, 
који сада, на срећу немам, а у то 
време дошла је и прва повреда. 
Доживела сам нокаут од једне 
старије такмичарке, али нисам 
била уплашена, нити сам желела 
да одустанем од свега. Сјхватила 
сам да је мало опасније и да 
треба да се мало више вежба, 
али права искушења уследила 
су тек преласком у сениорску 
конкуренцију.

У сениорској конкуренцији 
успела си да освојиш титулу 
државне првакиње. Колико је 
то било тешко у конкуренцији 
једне Милице Мандић и шта 
мислиш да је твој највећи 
квалитет?

Да би се било шта постигло 
у спорту потребно је пре свега 
много тренирања, свакодневни 
предан рад, ако треба и два пута 
дневно што ми није проблем јер 
волим спорт, волим да терам себе 
да радим више него што могу. 

Потребно је много одрицања, 
много суза. Са Милицом Мандић 
сам се једном састала, имала сам 

велики респект према њој, јер 
ипак  је она олимпијски шампион. 
Није то био страх, њено искуство 
ме је једино спречавало да дам 
све од себе, али у борби сам била 
страшно добра, а то је и њен 
тренер касније рекао. Ми се не 
срећемо често на тим турнирима 
јер она јури велика такммичења 
за олимпијску ранг листу. Тешко 
је, има добрих девојака поготово 
у мојој категорији, јако високих, 
доста искуснијих и старијих од 
мене. За своје адуте сматрам 
брзину и технику.

Колико ти значи признање 
Спортског савеза Вршац као 
подстицај?

Мислим да је ово признање 
дошло у прави час за мене и јако ми 
пуно значи. У последње време била 
сам разочарана собом, прошле 
године била сам трећа на Балкану, 
изгубила борну од девојке коју 
сам претпрошле године победила 

са великом разликом. И ово ми 
је велики подстицај да наставим 
са тренирањем даље. Ове године 
планирам да упишем и факултет 
и да то изгурам до априла, до 
Европског првенства где се надам 
некој медаљи.

Шта ћеш да студираш?

Планирам да упишем 
Филолошки  факултет одсек 
норвешки језик. То ми је велика 
жељња, надам се да ћу успети.

Који спортски циљ желиш да 
достигнеш?

Циљ који сам зацртала је 
медаља са Европског првенства. 
Када се стекне нека титула 
Првака Европе, другопласираног, 
трећепласираног остварује се 
право на спортску пензију која 
је свима потребна, али опет је 
та титула најважнија. Даћу све 
од себе и на тренинзима и у 
борбама па шта буде. Наравно, мој 
највећи спортски сан је учешће на 
Олимпијским играма.

Да ли би теквондо 
препоручила девојкама које 
желе да се баве спортом?

Девојкама и девојчицама које 
на пример мисле да нешто може 
да их спута у животу препоручујем 
да дођу да пробају, да виде 
колико ће их ово у ствари ојачати 
и дисциплиновати. Теквондо 
није мушки спорт као што сви 
мисле. Ако га тренираш не значи 
да ћеш постати мишићава и да 
нећеш изгледати женствено. 
Многе теквондисткиње изгледају 
лепше, и лепше обликују своје 
тело. Наравно ни и самоодбрана 
није неважан детаљ, али пре 
свега девојке које тренирају 
одишу сигурношћу и том снагом 
које друге девојке не поседују. 
Препоручујем им да дођу и 
пробају.

БОЈАНА ПАУНОВИЋ, НАЈБОЉА СЕНИОРКА ВРШЦА У 2016. ГОДИНИ

ТЕКВОНДО НИЈЕ МУШКИ СПОРТ!
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Скупштина Фудбалског 
савеза општине Вршац одржана 
у конгресној сали Мотела 
Ветрењача одржана је у уторак, 
7. јануара. Присуствовали су 
представници свих клуба са 
територије Града Вршца и 
донели су неколико значајних 
одлука. Дошло је до промене 
назива савеза што је била 
обавеза после добијања статуса 
Града Вршца. Нови назив 
савеза је Градски фудбалски 
савез Вршац. Усвојен је 
извештај о раду и финансијски 
извештај. Наравно, усвојен 
је и нови Статут усклађен 
са Законом о спорту. Гости 
седнице скупштине били су 
Дејан Сантрач, члан Градског 
већа задужен за спорт и Јовица 

Момиров, генерални секретар 
Спортског савеза Вршац. 

Председник Градског 
фудбалског савеза Вршац Стеван 
Королија доделио је плакете 
клубовима за јубилеје и то: 
ФК’’Партизан’’ (Уљма) за 90 година, 
ФК’’Виторул’’ (Стража) за 80 година 
и ОФК’’Вршац унитед’’ за 10 година 
постојања.

Такође, Градски фудбалски 
савез Вршац је из својих средстава 
обезбедио малу помоћ клубовима. 
-Мреже за голове добилису 
: ФК’’Вршац’’, ФК’’Јединство’’ 
(Влајковац), ФК’’Караш’’ (Куштиљ) и 
ФК’’Хајдук’’ (Шушара). По две лопте 
добили су ФК ‘’Борац’’ (Велико 
Средиште), ФК ‘’Победа’’ (Парта), 
ФК ‘’Раднички 1927’’ (Вршац) и ФК 
‘’Потпорањ’’ (Потпорањ).

СКУПШТИНА ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ

ПЛАКЕТЕ СЛАВЉЕНИЦИМА
ФУД БА Л

ВРШАЦ – КОНСТАНТИН 91:85 
(19:24, 32:23, 20:20, 20:18)

Центар Миленијум, гледалаца 
1.200, судије: Јевтовић, Нинковић, 
Стрика (БГ)

ВРШАЦ: Павковић 14 (4 aс, 2 ас), 
Павловић, Митровић 11 (2 ск, 2 ас), 
Мунижаба, Крстовић 18 (3 ск, 2 ас), 
Јововић 2, Узелац  5, Спасојевић, 
Савовић 6 (11 ск), Димић 15 (3 ск, 6 
ас), Мрђа, Јефтић 20 (7 ск, 4 ас)

КОНСТАНТИН: Дојчиновић 5 (5 
ск), Симовић, Костић, Шишић 20 (5 
ск, 3 ас), Анђелковић 3 (5 ск, 3 ас), 
Стојановић 7 (5 ск), Антић 15 (2 ск), 
Рендал 31 (3 ас), Богавац, Станковић, 
Живковић 4 (3 ск)

Вршац је забележио очекивану 
победу против последњепласиране 
екипе на табели, али су изабраници 
тренера Владимира Ђокића морали 
да уложе максимум залагања и 
борбености да би освојили бодове 
против надахнутих и упорних Нишлија. 
У игри Вршца осетио се изостанак 
Стојадиновића и Ђерића, није много 
играо ни Павловић, екипи је нарочито у 
првом полувремену мало тога полазило 
за руком, али захваљујући фанатичној 

борбености изабраници тренера 
Владимира Ђокића успели су да 
ишчупају  важну победу. Константин је 
имао изузетно надахнутог Кајла Рендала 
који је на старту утакмице са две тројке и 
кошем уз фаул био иницијатор почетне 
предности (8:0 и 11:2) коју си домаћи 
сустигли тек у финишу првог периода 
серијом 9:0. Ствари за Вршчане почеле 
повољније да се одвијају уласком у 
игру Узелца и Митровића који су својим 
бриљантним минијатурама погурали 
тим. Вршац је водио на полувремену, али 
Нишлије нису одустајале до последњих 
минута. Вршац је сломио отпор гостију 
тек у самом финишу, у 38. минуту први 
пут је дошао до двоцифрене предности 
(86:76). 

Тренер Вршца Владимир Ђокић 
захвалио се публици на великој 
подршци.

-Честитам Константину на одличној 
игри, да моји играчи нису показали 
висок ниво борбености, да се нису 
бацали по паркету за сваку лопту, не би 
успели да дођемо до победе. Надам се 
да ћемо до дербија са Борцем успети 
да се опоравимо и консолидујемо и да 
комплетни одиграмо како умемо.

ВРШАЦ САВЛАДАО НИШКИ КОНСТАНТИН У 16. КОЛУ КЛС

ДО ТРИЈУМФА У ПОСЛЕДЊОЈ ЧЕТВРТИНИ

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР - СЕНИОРИ 13. КОЛО

ВРШЧАНИ 
МАКСИМАЛНИ 

У СОМБОРУ
СОМБОР - БАНАТ 0:3 (24:26, 23:25, 23:25)

Хала Мостонга, судије: Анђелковић 
(Кула), Вранић (Б. Петровац)

СОМБОР: Антуњић, Божић, Судар, 
Тепавац, Кажић, Јевтић, Венигер, 
Загорац, Ћук, Јекић, Делић, Сижић

БАНАТ: Арашков, Топаловић, 
Павловић, Василије, Савин, Марков, 
Шкорић, Сантрач, Медић, Симић, 
Тинтор.

Иако је сваки сет обиловао 
резултатском неизвесношћу 
изабраници тренера Игора Сантрача 
имали су контролу до самог краја меча, 
заслужено остварили максималну 
победу и остали непобедиви на 
друголигашком северу. У наредном 
колу Вршчани у суботу од 18 часова, у 
Центру Миленијум дочекују новосадски 
Ботафого.

13. коло: 

Кулпин - Херцеговина 3:0, 
Војводина 2 НС Семе - Дунав Волеј 3:1, 
Пролетер - Младост (НП) 3:1, 
Кикинда - Младост (Т) 1:3, 
Ботафого - Шид 0:3,
 Сомбор - Банат 0:3

Табела: 
1. Банат 13-0, 
2. Дунав Волеј 10-3, 
3. Шид 8-5, 
4 Кулпин 8-5, 
5. Херцеговина 7-6, 
6. Младост (Т) 7-6, 
7. Сомбор 6-7, 
8. Војводина 2 5-8, 
9. Пролетер 5-8, 
10. Младост (НП) 5-8, 
11. Кикинда 2-11, 
12. Ботафого 2-11

ОБАВЕШТЕЊЕ О 
УРАЂЕНОМ НАЦРТУ 

ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ 
ЗА ОПЕРАТЕРА ВИНДИЈА’’ 

Д.О.О.  ИЗ  ЛАЈКОВЦА 
Обавештава се заинтересована 

јавност  да је Општинска управа 
Општине Пландиште урадила 
нацрт интегрисане дозволе за 
оператера ‘’ВИНДИЈА’’ д.о.о. из 
Лајковца, број 501-32/2014-02-IV 
од 19.12.2014,  за рад целокупног 
постројења и обављање активности 
интензивног узгој живине, на 
локацији катастарске парцеле 2039/2 
Катастарска општина Пландиште у 
Пландишту.

Увид у урађени нацрт интегрисане 
дозволе може се извршити у 
просторијама Oпштинске управе 
Општине Пландиште, Пландиште, 
ул. Војводе Путника 38, канцеларија 
број 6, сваког радног дана од 10-
14 часова, или на сајту Општине 
Пландиште www.plandiste-opstina.
rs , у року од 15 дана од дана 
објављивања овог обавештења. 

Такође, заинтересована јавност 
може доставити мишљење на 
поднети захтев овом органу у року 
од 15 дана од дана објављивања 
овог обавештења у складу са чланом 
11. став 5. Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања 
животне средине.

ОД Б О Ј К А

КО Ш А Р К А

Табела:

1.Динамик 16 13 3 29
2.Вршац 16 13 3 29
3.Борац 16 11 5 27
4.Спартак 16 10 6 26
5.Младост  16 9 7 25
6.Дунав 16 9 7 25
7.Тамиш 16 9 7 25
8.Напредак  16 8 8 24
9.Беовук 72 16 8 8 24
10.Металац 16 7 9 23
11.ОКК Бгд 16 6 10 22
12.Слога 16 6 10 22
13.Смедерево  16 2 14 18
14.Константин 16 1 15 17

КЛС 16. КОЛО

Младост Адмирал - Дунав  83 : 80
Тамиш - Динамик  70 : 95
Вршац - Константин  91 : 85
Металац - Борац  80 : 88
Беовук 72 - Спартак  81 : 75
Смедерево - ОКК Београд 85 : 71
Слога -  Напредак Рубин 88 : 83

ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 59:66 
(16:24, 18:14, 5:13, 20:15)

Центар Миленијум, гледалаца 250, 
судије: Влаховић (БГ), Хеђеши (ВШ)

ВРШАЦ: Илић (4 ск), Мандић 17 (10 
ск, 4 ас), Ратковић, Керкез 10 (3 ск, 2 
ас), Стјепановић, Жигић, Митов 24 (9 
ск), Јовановић 2, Половина, Радовић 4 
(4 ск), Ћорда, Бошњић 2 (3 ск)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: И. Катанић 2 (2 ск), 
Тешић, Прља 14 (5 ск, 4 ас), Богићевић 
13 (9 ск), А. Катанић 12 (3 ск, 4 ас), 
Ћирић, Дробњак, Наумчев, Бојовић 2, 
Чубра, Ђорђевић 19 (10 ск), Мишељић 
4 (8 ск)

Имала је Црвена звезда више расположених 
играчица и посебно надахнуту Мину Ђорђевић 
која је била непогрешива у шуту за три поена па 
су Београђанке заслужено славиле у Миленијуму 

и пласирале се у финале Купа Србије. Вршац је у 
другој четвртини захваљујући тандему Митов – 
Мандић усепо да пређе у вођство, али не и да 
задржи предност. Црвено – беле су у другом 
полувремену одржавале предност од 6 до 
десет поена разлике и рутински привеле меч 
крају.У Финалу Купа Србије Црвена звезда чека 
бољег из другог полуфиналног дуела Краљево - 
Радивој Кораћ.

ПОЛУФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ

ЗВЕЗДА У ФИНАЛУ
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