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УДРУЖЕЊЕ “ПАРАКВАД ВШ” И ГРАД ВРШАЦ
ОГРАНИЗУЈУ ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА

НОВО
ИГРАЛИШТЕ
ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У Центру Миленијум, 28. марта, биће одржан
хуманитарни концерт на коме ће наступити
бројни музичари. Организатори концерта
су Удружење “Параквад ВШ” и Град Вршац, а
средства, која ће бити прикупљена од продаје
улазница, биће искоришћења за изградњу
игралишта за особе са инвалидитетом.

ОТВОРЕН КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА У МАРКОВЦУ

“ТОЋИК” ОБРАДОВАО СВЕ МАРКОВЧАНЕ

На свечаном отварању Клуба за стара
лица “Тоћик” у Марковцу, окупило се цело
село, 14. марта. Мештани су презадовољни
и кажу да је Клуб унео нови живот у село,
зато су били једногласни да име Клуба
буде “Тоћик”, извор недалеко од Марковца.
Уприличеној свечаности присуствовали су
чланови Градског већа, а таблу са именом
Клуба откриле су Татјана Николић, чланица
Већа за социјалну заштиту, и Мирјана
Кнежевић, директорка Цента за социјални
рад.
-Отварањем Клуба за старе у Марковцу и
идејом која је заживела пре десетак година,
ми смо заокружили једну целину рада у
вршачким селима, рекла је чланица Већа
Николић. Активност и рад Клуба надзираће
Центар за социјални рад. Пре неколико
година Вршац је издвојио 360.000 динара
за отварање овог Клуба, али то је био само
почетни корак да се аплицира за друге
пројекте. Желим да захвалим мештанима
који су подржали ову активност и који
су учествовали са својим донацијама. У
последњем кругу дали су око 70.000 динара,
а током последњих 4 месеца Град Вршац је
уложио око 200.000 динара како би Клуб
могао да заживи.
Николићева је пожелела Марковчанима
да уживају у услугама које им пружа Клуб за
старе.
-Клубови за старе врло су важни јер је у
селима остало да живи старо становништво
и у клубовима они могу да се окупљају,
друже, нагласила је директорка Кнежевић.
Задовољство ми је што смо, у сарадњи с
градском управом, успели да заокружимо

једну целину и до сада отворимо клубове у
4 насељена места.
Према
речима
Петра
Локаса,
руководиоца Геронтолошке службе Центра
за социјални рад Вршац, Клубове за старе
имају, сем Марковца, и Гудурица, Избиште
и Шушара.
-Укупно је око 300 чланова и оно
што је битно јесте да су сви клубови у
селима где живот јењава, рекао је Локас.
У Шушари и Марковцу мештани кажу да
је село заживело од када имају клуб. Овим
клубовима обједињавамо све народе
и народности које имамо у Војводини
и Вршцу: у Шушари мађарски живаљ, у
Марковцу румунски, у Избишту српски, а
Гудурица мултинационална.
Василије Блаж, председник Клуба за

старе “Тоћик” у Марковцу, потврдио је да
клуб много значи за село и то је једина
организација која функционише у овом
насељеном месту. У Марковцу су остали
само најстарији житељи, млади су отишли,
има још двадесетак неожењених младића,
девојака нема. У селу је око 250 мештана,
сви остали су у иностранству, отишли су
трбухом за крухом, већ четврта генерација,
ретко се ко од младих враћа у село.
Јован Фортуз, председник Месне
заједнице
Марковац,
потврдио
је
да новоотворени Клуб много значи
сељанима и подсетио да је марковачким
пензионерима МЗ уступила део зграде, коју
је и сама добила на коришћење.

Ј.Е.

У СУСРЕТ 12. ФЕСТИВАЛУ ВИНА

ОВОГ ВИКЕНДА „ВИНОФЕСТ“

-За изградњу игралишта потребно је 25.000
евра према понуђеној пројектној документацији,
објашњава Драган Виторовић, председник
Удружења Параквад ВШ”, и подсећа да је на
донатарском ручку сакупљено 1.495.000 динара.
- Игралиште је од великог значаја за особе са
инвалидитетом, велика помоћ како би њихов
живот постао садржајнији и изједначио се са
животом осталих наших суграђана. Игралиште је
мала ствар за нас учеснике, а велика и значајна
за будуће кориснике. Зато позивам све Вршчане
да дођу на концерт и придруже се овој акцији.
Свака купљена улазница биће велика подршка
и допринос сакупљању средстава за изградњу
игралишта за особе са инвалидитетом.
Виторовић је подсетио да у Вршцу има више
од 600 регистрованих особа са инвалидитетом,
а доста њих је и нерегистровано. Неки од њих
су са најтежим обликом инвалидитета којима
је неопходна туђа помоћ и нега. Међу особа са
инвалидитетом је и значајан број деце.
На хуманитарном концерту у Миленијуму
наступиће: Амадеус Бенд, Оркестар Мише
Мијатовића, Џенан Лончаревић, Дејан Матић,
Наташа Ђорђевић и Вршчанин Огњен Инђић са
бендом Боја ноћи.
Организатори најављују да је свака купљена
улазница за концерт потенцијална награда.
Извлачење ће бити на дан концерта, а награде
су обезбедили донатори и спонзори. Један од
њих је Хотел “Србија” који је обезбедио простор
на отвореном у оквиру своје парцеле у центру
града за реализацију поменутог пројекта.
Ј.Е.

Туристичка организација Града Вршца
(ТОВ) ове године, 12. пут за редом, организује
Фестивал вина “Винофест Вршац 2017”, 17.
и 18. марта, у великој сали Хотела “Србија”.
Своје учешће потврдиле су бројне винарије
како са територије Града Вршца, тако и из
осталих крајева Србије, али и иностранства.
-Као
и
досадашњи
фестивали
и овогодишњи „“Винофест“
имаће
међународни карактер, каже Татјана
Палковач,
директорка
Туристичке
организације Града Вршца . Радујемо
се окупљању наших домаћих винарија,
а уз њих представиће се ове године и
произвођачи из Македоније, Црне Горе,
Румуније, Мађарске, Босне и Херцеговине,
Хрватске... Свој долазак најавила нам је и
винарија из Бугарске.
„Винофест“ добија све већи рејтинг,
а награде већи престиж који је врло
цењен код винара. Вршачки Фестивал
разликује се од осталих у Србији и по
томе што на „Винофесту“ посетиоци имају
прилику да дегустирају и купе вина која су
врхунског квалитета, а нека од њих се код
нас не могу купити у продавницама. И на
предстојећем „Винофесту“ љубитељи добре
винске капљице уживаће у дегустацији и

гастрономским специјалитетима домаће
банатске кухиње. Све то уз незаобилазне
звуке тамбурица.
Циљ Фестивала вина је да промовише
вишевековну виноградарску и винску
традицију нашег града и регије. Током
протеклих дванаест година, “Винофест” је
постао друга по величини манифестација,
уз традиционални Грожђебал, која слави
Бахусову добру капљицу.
Из Туристичке организације Вршац
позивају све грађане да посете „Винофест“
током викенда који је пред нама, 17. и 18.
марта, у вршачком Хотелу „Србија“. Они
поручују да ће сви посетиоци ће, за улазницу
која кошта 300 динара, добити изгравирану
чашу са пет бонова за дегустацију. Сваки
наредни бон коштаће их додатних 20
динара.
У оквиру манифестације „Винофест
„ 17. марта, са почетком од 13 часова
у Конгресној сали Хотела „Србија“,
покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду, и шумарство представиће
и мере подршке, кроз конкурсе расписане
од стране Покрајинског секретаријата.
Представници Покрајинског секретаријата
објасниће ове програме и мере, а

одговараће и на питања из ових области.
Улаз је бесплатан,а из Туристичке
организације Града Вршца позивају све
заинтересоване пољопривреднике да
послушају ово предавање.
Ј.Е.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ПРОЦЕНА САРАДЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
И ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

Пројекат Светске организације за
заштиту природе, њеног огранка Адрија, под
називом “Заштићена подручја за природу
и људе”, представљен је у Градској кући,
3. марта. Једна од активности поменутог
пројекта и програма је и успостављање
сарадње и повезивање заштићених подручја
са њиховим локалним заједницама. Тако је
истог дана одржана радионица за процену
сарадње локалне заједнице и заштићених
подручја, ПП „Вршачке планине“. Била је то
прва у низу планираних радионица пошто
је спровођење овог програма Светске
организације за заштиту природе отпочело
у Србији управо од Вршачких планина,
предела изузетних одлика.

-Циљ повезивања заштићених подручја
и њихових локалних заједница, као једне од
активности програма “Заштићена подручја
за природу и људе”, јесте прикупити
информације о тој сарадњи, истиче Милош
Васић, члан Градског већа задужен за
заштиту животне средине, и додаје да је
Град Вршац подржао организацију ове
радионице.- Сакупљање информација врши
се посебном методологијом, а прикупљени
резултати представљају смернице за даље
активности. Оне ће бити део акцијског плана
за унапређење сарадње у циљу квалитетног
управљања заштићеним подручјима што
пружа вишеструке бенефите за читаву
заједницу. Мислим да се вршачка локална

заједница врло одговорно понашала према
нашем заштићеном природном добру.
Васић је нагласио да градска управа
брине о природним добрима на својој
територији, постоје и одређени пројекти
везани за Вршачке планине. За њихову
реализацију потребна су одређена средства
за које ће се аплицирати код виших нивоа
власти.
Организатори су израдили методологију
за процену сарадње заштићених подручја
и локалних заједница, а спремиће и
едукативне програме који ће бити
бесплатни за кориснике, учеснике пројекта.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ПРИМИЛА ПОТПРЕДСЕДНИКА КОМПАНИЈЕ„СВИСЛАЈОН ТАКОВО“

УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ „ВИНОГРАДА“
ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС

Драгана
Митровић,
градоначелница Вршца, примила је
Жељка Влаховића, потпредседника
компаније
„Свислајон Таково“
(„Swislion Takovo“) , 9. марта у
свом кабинету. Повод посете
градоначелници је потписивање
Уговора о купопродаји „Вршачких
Винограда“
у стечају, као и
упознавање са плановима за
будућност.
Наиме, „Вршачки Виногради“
добили
су
новог
власника,
компанију „Свислајон Таково“, 17.
фебруара ове године.
Родољуб Драшковић, председник
компаније, рекао је да ће „Свислајон
Таково“ одмах покренути програм
развоја „Винограда“, као и да ће
процес ревитализације плантажних
засада под виновом лозом и
подрума трајати три године.
Тако ће „Вршачки виногради“
постати водећи у целој регији у
производњи чувених вршачки вина
са дугогодишњом традицијом.
Градоначелница
Митровић
исказала је задовољство што је
управо
компанија
„Свислајон
Таково“, која већ има водећу улогу
у производњи у кондиторској
индустрији,
преузела „Вршачке
винограде“.
Применом
нових
технологија, знања и константним
усавршавањем којем компанија
тежи, Град Вршац се нада да ће

АКЦИЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА
САОБРАЋАЈА НА
ВРШАЧКИМ УЛИЦАМА

У оквиру акције појачане контроле
коришћења
сигурносних
појасева
на
свим европским путевима, Министарство
унутрашњих послова Републике Србије
организовало је појачану контролу учесника
у саобраћају. Припадници саобраћајне
полиције у униформама, али и у цивилу, били
су на вршачким улицама и обављали контролу,
13. марта.
Према саопштењу Министарства, акција је
бити спроведена у 31 европској држави (28
држава чланица Европске уније, Швајцарска,
Норвешка и Србија). Реч је о земљама које
сарађују у оквиру међународне организације
ТИСПОЛ (мрежа саобраћајних полиција
Европе). Уз проверу употребе сигурносних
појасева, саобраћајна полиција је истовремено
током акције, пажњу усмерила и на откривање
прекршаја непрописног коришћења телефона
од стране возача у току вожње.

Драгана Митровић и Жељко Влаховић: Успешно пословање „Винограда“ заједнички интерес
и у процесу производње вина Вршца и компаније„Свислајон
компанија остварити врхунске Таково“ .
резултате, додала је градоначелница
Градоначелница
Митровић
- успешним пословањем створиће изразила је уверење да ће Град
се погодна клима за запослење Вршац и у будућности успешно
образованих, младих људи и тиме сарађивати са овом компанијом на
решити егзистенцијални проблеми задовољство свих грађана нашег
наших суграђана. Сагласни смо да града.
је успешно пословање „Вршачких
Ј.Е.
винограда“ заједнички циљ Града

У СУСРЕТ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ АКЦИЈИ „АПРИЛ, МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”

КОМУНАЛЦИ ПРИОНУЛИ НА ПОСАО

Јавно комунално предузеће „Други
октобар“
најављује традиционалну
акцију уређења града и насељених
места „Април, месец чистоће“ и апелује
на грађане да дају своје сугестије и
предлоге како би се посао детаљног
пролећног чишћења урадио квалитетно,
на задовољство и комуналаца и Вршчана.
Екипе ЈКП „Други октобар“ увелико
су на градским улицама где обављају
чишћење и уређење, од сече грана,
сакупљања уличног смећа, до детаљног
чишћења асфалта специјалним возилом.
Према речима Велизара Вемића,
координатора Радне јединице „Чистоћа“
ЈКП„Други октобар“, тренутни приоритет
је одношење кабастог смећа.
Уређење и чишћење обављају
два тима по редовном програму , а
ангажовали смо и две ванредне екипе
које раде на локацијама где се укаже
потреба, објашњава Вемић. Екипе
„Зеленила“ врше орезивање стабала
према договореном распореду.
Вемић је најавио акцију детаљног
пролећног чишћења и уређења града
која ће бити организована током
наредног месеца и позвао грађане и
вршачке установе и институције на
сарадњу.
Циљ нам је да квалитетно
урадимо посао и да нам у томе
помогну грађани својим сугестијама
како би Вршац био уређен и леп
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град, наглашава Вемић. Ангажовање
Вршчана и њихово укључивање у акцију
давањем предлога помогло би нам
да испланирамо нашу активност, да
подигнемо колективну свест о начину
одлагања отпада, примарној селекцији,

Из ЈКП “Други октобар” предлажу и
неке од тема за сарадњу са грађанима:
вршњачка едукација на тему селекције
и одлагања отпада, рециклаже,
уређење школских дворишта и
простора институција од јавног значаја,

У саопштењу Министарства наводи се да ће
у акцији бити контролисан максималан број
путничких возила и мотоцикала, без спољних
обележја полиције - пресретача. Ангажовани
су и полицијски службеници у грађанском
оделу, у цивилу, који су уочавали прекршаје
и информације о тим возилима преносили
патролама које су заустављали возила и
предузимали законом прописане мере.
Из Министарство унутрашњих послова
Републике Србије поручују да коришћење
сигурносних појасева на свим седиштима
значајно смањује ризик од страдања у
саобраћајним незгодама. У току прошле
године, у путничким возилима је погинуло 183
возача и 98 путника, док је повређено 6.890
возача и 5.699. Од укупног броја настрадалих
путника, 55 одсто је страдало на предњем, а 45
на задњем седишту.

Ј.Е.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

уређењу простора, дворишта, башти и
других сличних активности. На тај начин
повећала би се и унапредила одрживост
самог система чистоће у наредном
периоду.
Сугестије и предлоге грађани могу
доставити ЈКП „Други октобар“ до
средине овог месеца путем електронске
поште на адресу komunalac@oktobar.rs

евентуални
избор
најуређенијег
дворишта школе, вртића, институције,
избор најуређеније баште и балкона,
санација, уређење и постављање
урбаног мобилијара, учешће у
хуманитарним и друштвено одговорним
акцијама.
Ј.Е.

Градска управа Града Вршца обавештава
сва заинтересована физичка и правна лица
да ће се усмено јавно надметање за давање
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији Града Вршца
у другом кругу, за све катастарске општине
организовати 23.03.2017.године, у великој
сали Града Вршца са почетком, у 10,00 сати.
Контакт особа геометар Мирко Тешић, тел.
062-865-4913.
Текст огласа објављен је 13.03.2017. године
у «Службеном листу Града Вршца», бр. 6/2017,
од када се рачунају рокови, а објављен је и на
веб страници www.vrsac.org.rs, на огласним
таблама месних канцеларија и локалним
средствима информисања.
У Вршцу, 13.03.2017. године
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јован Кнежевић

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ВРШЦУ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Светски
дан
енергетске
ефикасности
обележен
је
у
Хемијско
-медицинској
школи
у Вршцу, 13. марта. Гости су
били Владимир Пребирачевић,
помоћник покрајинског секретара
за
енергетику,
Клара
Балог
Арањош, саветница за топлотну
енергију и област енергетске
ефикасности, Милош Васић, члан
Градског већа задужен за заштиту
животне
средине,
Маријана
Големић, чланица Већа задужена
за
образовање,
представници
вршачких образованих установа.
Ученици Хемијско - медицинске
школе одржали су предавање о
енергетској ефикасности, уштеди
енергије, рециклажи, соларном
систему, употреби лед осветљења и
енергетским пасошима објеката.
Покрајински секретаријат за
енергетику,
грађевинарство
и
саобраћај расписује конкурсе за
доделу до 80 одсто бесповратних
средстава за пројекте везане за
енергетску ефикасност.
Помоћник
покрајинског
секретара
за
енергетику
Пребирачевић подсетио је да је овај
Секретаријат уложио око 6 милиона
динара у едукацију малишана
у
предшколским
установама,
основним и средњим школама.
-Школе немају довољно средстава
да
исфинансирају
енергетску
ефикасност у свим областима
од замене столарије, уградње
изолације, лед расвете или соларних
колетора, рекао је Пребирачевић.
– Имамо добру сарадњу са свим
заинтересованим
образовним
установама и вртићима у Војводини
и наставићемо да радимо истим
темпом. Енергетска ефикасност је
важна за читаву локалну заједницу.
Улагање је на почетку велико али се
током времена исплати.

Обележен Светски дан енергетске ефикасности
Члан Већа Васић нагласио је да
је Вршац међу ретким градовима
који има Фонд за енергетску
ефикасност и Локални акциони
план за стамбене објекте за
колективно и приватно становање,
као и да је у току сакупљање
информација
о
ефикасности
јавних објеката.
-Град Вршац је уложио солидна
средства у област енергетске
ефикасности, истакао је Васић и
додао да је 22,5 милиона динара
уложено у Школски центар „Никола
Тесла“ и сада је овај школски
објекат енергетски ефикасан. –
На тај начин много смо смањили
трошкове грејања. План је да и код
других школа наставимо са овим
активностима. Тренутно у Фонду
за енергетску ефикасност имамо
милион динара и планирамо да та
средства искористимо за израду
елабората неких школских зграда
и тако конкуришемо за средства
за извођење радова.

Светски дан енергетске ефикасности обележава се сваке године
5. марта у част првог састанка светских експерата, одржаног 1998.
године у Аустрији, на коме се разговарало о енергетској кризи и
њеним могућим решењима. Израз “енергетска ефикасност” односи
се на коришћење енергије на такве начине који не изазивају
климатске промене.
Енергетска ефикасност не значи компромис који се одражава на
квалитет живота, већ паметно понашање које треба да обезбеди
исту робу и услуге уз коришћење мање енергетских ресурса.

Чланица
Већа
Голомеић
подсетила је на значај едукације
ђака у школама везано за енергетску
ефикаснот и похвалила ангажовање
наставног кадра и интересовање
ученика.
-Школе су свесне тога да саме
информације о заштити животне
средине не значе ништа ако се то
не примени у пракси, почевши од
предшколских установа, основних
и средњих школа, наглашава
Голомеићева. – Град Вршац
наставиће да пружа подршку свим
образовним установама које су
укључене у еколошке пројекте.
Ученици и професори Хемијско
- медицинској школе обележавају
све значајне еколошке датуме, као
што је и Светски дан енергетске
ефикасности. Ова школа је учесник
покрајинског програма “За зеленије
и чистије школе у Војводини” и
међународног пројекта “Еко школе”.
-Врло је важно да заживи
еколошка свест и све оно што нас
води ка нечем бољем, рекао је
директор Вељко Стојановић. Улога
школа је да стварају неке виртуелне
ситуације које се касније дешавају
реално и нормално. Управо
то је и наш задатак. Ми нисмо
овим пројектом дошли до неких
материјалних средстава, али дошли
смо до нечега што је подизање
свести школе и читаве средине.
Ј.Е.

ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ЉУБАВНА ПОЕЗИЈА ДАМАМА У ЧАСТ

Вече поезије одржано у петак, 10.
марта, у Банатском Карловцу, окупило
је у просторијама Књижевног клуба
“Црњански” у Банатском Карловцу
песнике из Београда, Панчева, Јабуке,
Вршца и места домаћина, а повод
је био прослава 8. марта Дана жена.
Вршачки књижевни клуб представио
се стиховима Слободана Ђекића,
Јадранке Ћулум, Нађе Бранков, Мирјане

Ракановић и Верице Величковић, као
Жељка Цеснака из Пландишта. Своје
афоризме читао је познати вршачки
афористичар Зоран Ђурковић - Ђурке.
Уз мноштво прелепих љубавних
стихов, у пријатној и опуштеној
атмосфери дружење је потрајало до
дубоко у ноћ а Вршачки књижевни клуб
оставио је веома упечатљив утисак
на све присутне. Љубазни домаћини

потрудили су се да се сви гости осећају
пријатно и да им лепо вече, стихови,
афоризми и дружење остану у лепом
сећању.
- Надамо се да ће оваквих песничких
окупљања и дружења бити све више и
да ће учесници у публика уживати као
и овог пута. Љубазним домаћинима
све честитке, поручују из Вршачког
књижевног клуба.
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ЗАВИДАН УСПЕХ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ
НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У
МАТЕМАТИЦИ

БРОНЗА ЗА
ДАВИДА БУЗГА

Ученици вршачке Гимназије „Борислав
Петров Браца“ наставили су да нижу
успехе на такмичењима у знању. Давид
Бузго, ученик четврте године поменуте
образовне установе, освојио је трећу
награду на републичком такмичењу
у математици, одржаном у Деветој
београдској гимназији, у суботу 11. марта.
Ментор ученику била је професорка
Марија Панић Дамјанов.
Директорка Тамара Пешић поносна
је на још један успех својих ученика чија
су признања на бројним такмичењима
потврда њихових знања и квалитетног
и стручног рада професорског кадра
Гимназије.
-Данас у свету компјутера мој ученик,
Давид Бузго, препознао је да је математика
база свих природних наука и за њу се
определио, каже професорка Марија
Панић Дамјанов. Још у првом разреду
Давид показује велико интересовање за

Давид Бузго и његова менторка, професорка
Марија Панић Дамјанов
математику. Сваке године иде у Петницу,
бави се истраживачким радом и вежба
задатке који нису предвиђени школским
програмом. Веома је вредан и радан када
је у питању тај предмет. Ове године је
највише радио и успех није изостао. Био
је у врху на свим нивоима такмичења да
би 11. марта на 59. државном такмичењу
у Београду освојио трећу награду. Овај
успех ће му можда омогућити директан
упис на факултет. Његова жеља је
да студира теоријску математику на
Природно-математичком факултету. На
такмичењу су, иначе, задаци далеко веће
тежине него у настави и да би их савладао
морао је да уложи посебан труд. Честитам
му на успеху, он је понос наше школе, своје
професорке математике, па и целог града.
Желим му да успе у раду, јер професору је
највећа сатисфакција ако ученик настави
његов рад и превазиђе га, а од њега то
очекујем.
Давид Бузго је задовољан оствареним
успехом на републичком такмичењу.
Математика га је одувек привлачила
и његова је жеља да јој се посвети и у
наставку свог школовања.
-Веома
сам
захвалан
школи,
професорима и породици што су ми
пружили велику подршку и могућност
да се спремим за такмичење, каже овај
скроман младић, један од најбољих
математичара у Србији. Посебно сам
захвалан својој професорки која ме је
подржавала све четири године, чак и када
сам био мало лењ.
Ј.Е.
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ЈЕЛЕНА ДАНИЧИЋ, УЧИТЕЉИЦА И ДЕФЕКТОЛОГ У ПЕНЗИЈИ:

УЧИТЕЉСКИ ПОСАО ЈЕ ЛЕП, АЛИ И ВРЛО
ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА ОДГОВОРАН ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА РАДЕ!
„ВРШАЧКА КУЛА“ ГОДИНА 27, БРОЈ 544, 24. ОКТОБАР 2003.

ПОНУДА ОГРЕВА

За грејну сезону која је почела Вршчани немају
велики избор набавке чврстог огрева.
Једино се на терминалу „Другог октобра „ могу
снабдети угљем и то из Ковина по цени од 2.150
динара за тону у коју није урачунат превоз. На
истој локацији продаје се и огревно дрво: храст,
јасен и церовина и то за 2.100 динара по кубику.

Шумско газдинство у понуди има липово дрво
по 920 динара за просторни метар. У цену није
урачунат превоз.
Што се тиче пензионера они су се снабдели
дрвима већ почетком лета. Наиме, преко свог
Удружења суграђани у мировини обезбедили су
огревно дрво по цени од 1.800 динара за кубик с
могућношћу отплате на три месечне рате.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ГОДИНА 27, БРОЈ 544, 24. ОКТОБАР 2003.

УСПЕШНИ У
ШТУТГАРТУ

Теквондо клуб „Еурошпед“ учествовао је
18. октобра у Штутгарту на турниру „Швабиш
опен“ у свим старосним категоријама (пионири,
јуниори и сениори). Учествовало је преко 400

такмичара из девет земаља: Аустрије, Шведске,
Чешке, Италије, Швајцарске, Немачке, Словеније,
Хрватске, Србије и Црне Горе. 16 такмичара
“Еурошпеда” освојили су 8 златних, 6 сребрних
и 3 бронзане медаље и у укупном пласману
заузео прво место. Златне медаље освојили су
пионири: Владислава Мрчела, Љиљана Дондур,
Јасна Вицикнез, Ђорђе Кукић и Денис Марушић, у
конкуренцији јуниора Драгана Дубачкић и Јасна
Вицикнез а у сениорској конкуренцији Драган
Париповић.
Сребрне медаље припале су пионирки Ружици
Грујић, јуниорима Тамари Костић и Давиду Данчуу
као и сениорима Ружици Ристић, Марину Дујићу
и Марку Грбићу.
Са бронзаним медаљама у Вршац су се
вратили пионири Александар Костић и Владимир
Дубачкић и сениорка Татјана Цветановски.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Јелена Даничић радни век
је провела као учитељица и
својевремено први и једини
дефектолог у пландиштанској
општини.
Радила је у
маргитској школи 14 година
и то је, каже, најлепши
период који памти. Након
тога одлази у Пландиште
где прво ради са децом са
посебним потребама, а након
8 година враћа се у редовну
наставу као учитељица. Њена
жарка жеља била је да буде
фармацеут, али је, кроз рад,
заволела посао учитељице,
радила га је предано, стручно,
марљиво и с љубављу. То кажу
њени ученици када се данас
сретне са њима. Сусрети су
топли, уз загрљаје и осмехе.

Како сте се определили за
учитељски позив, касније и
професију дефектолога?
-Нисам
волела
учитељски
позив нити размишљала да ћу се
тиме бавити. Жарко сам желела
да будем фармацеут. Сећам се да
сам волела да, као мала, одлазим у
вршачку апотеку. Уживала сам док
сам чекала да ми направе лек за
маму. Гледала сам оне њихове ваге,
тегове, све ми је то изгледало као
нека лепа игра. Међутим, отац није
хтео да ме да ван Вршца на даље
школовање. Рекао ми је да могу да
изаберем шта хоћу, али да то буде у
Вршцу. Тако сам кренула за сестром
која је већ ишла у Учитељску школу.
У мојој генерацији било је највише
ђака са села и доста деце из Дома,
само нас деветоро било је из
Вршца.
Да ли сте добили посао одмах
по завршетку Учитељске школе?
-Да. Прво радно место било
ми је у Маргити. Када сам отишла
у Просветни савет да тражим
посао, питала сам где има посла
у околини. Нисам желела да
напустим Вршац. Била сам млада,
неискусна, никог није било да ме
посаветује, и нисам питала има ли
за мене посла у градским школама,
него негде у околини. Тако сам се
запослила у Маргити, без конкурса.
У почетку није било места у нижим
разредима па сам почела да
предајем од 5. до 8, јер није било
кадрова. Предавала сам француски
језик, учила сам га 9 година током
школовања. Предавала нам је
проф. Нина Штаљ, много смо од
ње научили. Била је Рускиња која
је на Сорбони завршила француски
језик. После 3 године прешла сам у
ниже разреде као учитељица.
Како Вам је било у Маргити?

-Било ми је дивно. Тамо сам
провела 14 лепих година. Сеоска
деца су другачија од данашње
деце. Маргита је била велико село,
са много деце и младих људи. Село
је живело. Било је више румунског
живља, било је и Мађара и сви
су лепо живели. Били су сложни,
јединствени, деца су била добра.
Али, услови за рад са ђацима били
су много тежи него сада. Нисмо
имали учила. За наставу физичког
васпитања имали смо само лопту,
за географију само мапе. Није
било ишта од електронских учила
као данас. Настава се сводила на
репродукцију, оно што смо им ми
предавали. Деца су имала само
уџбенике, ништа од додатних учила.
У учионицама је било грејање на
дрва. Било је топло, била је жена
која је палила пећ. Подови су били
црни, дрвени, школска кухиња
доста лоша. Деца су имала ужину,
парче хлеба са неким намазом.
Тек је касније село купило први
телевизор. Био је смештен у једну
просторију и сви су долазили да
заједно гледају, као у биоскопу.
Ми као просветни радници имали
смо обавезу да, уз редовну наставу,
припремамо приредбе и да радимо
са омладином. Путовала сам
свакодневно из Вршца у Маргиту,
јер сам овде имала своје друштво,
породицу, рођаке. Добила сам
стан у Маргити. Тада је по закону
просветним радницима припадао
стан и огрев за зиму. И поред
стана, у почетку сам путовала из
Вршца бициклом, када је то време
дозвољавало. Тада није било
никаквог превоза сем воза који ми
је био далеко и није се поклапао са
радним временом. Била сам млада
и није ми било тешко да бициклом
прелазим 17 км до Маргите. Када је
било лоше време, користила сам
стан и остајала у селу.
Шта Вам је остало у најлепшем
сећању из тог периода?
-Упознала сам цело село. Сви
мештани били су веома коректни,
бринули су о нама просветним
радницима да нам нико не учини
неко зло. Кад дође јесен, клање
свиња, није важно да ли су имали
децу у школи или не, мештани
су нас редовно звали да дођемо
на вечеру. Ја сам то поштовала
кад год сам могла, лепо смо се
дружили. Били су увек спремни да
помогну када их нешто замолимо.
Мени је у Маргити било веома
лепо. Било је много деце, нас 18
просветара у школи. Лепо смо се
слагали, колектив ми је био као
друга породица. Дружили смо се,
спремали вечере, правили игранке.
Међутим, нисте остали у
Маргити. Где вас је посао одвео?
-После 14 година преместили
су ме у Пландиште где се отворила
нова школа „Доситеј Обрадовић“,
1974. Имала је специјално одељење,
а ја сам у међувремену већ
завршила Дефектолошки факултет
у Београду, одсек олигофрено
педагог. У том специјалном
одељењу радила сам 8 година. Ту су
била деца са посебним потребама
из целе Општине Пландиште.
Били сте први и једини
дефектолог у то време у
Пладишту. Како је било радити са
децом са посебним потребама?
-Било је то комбиновано
одељење,
деца
су
била
различитог узраста, од 1. до 4.
разреда, а пошто сам била једини

дефектолог, пратила сам их
касније до 8. разреда. Нису сви
били једнаких способности, није
било једноставно радити са њима.
Морала сам да сагледам које су
њихове највише способности и да
их даље развијамо. Радила сам са
сваким индивидуално. Добила сам
план рада, али није било уџбеника,
додатних учила. У томе су ми
помогле колеге из Школе „Јелена
Варјашки“ у Вршцу. Помагала ми је
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и наша школа. Куповала ми је комплете
за техничко образовање јер је требало
развијати њихове ручице, моторику,
да стекну и развију осећај. Свако дете
имало је комплет коцкица, слично
лего коцкама. Радили смо и таписерије
које и данас постоје у школи. Деца су
највише волела да праве неке предмете
од пластике, вунице... Били су врло
послушни. На крају наставе поспремили
смо учионицу, покупили су сваки комад
отпада својим прстићима са пода, клупа.
Све је било чисто, уредно, свака столица
на месту, чистачица просто није имала
посла у нашој учионици. Директор је
код нас унео телевизор и деца су волела
да погледају нешто од дечјег програма
где је било шта да се научи.
Школа је била нова, опремљена
училима, школска кухиња уредна,
опремљена, имали су трпезарију за
децу.
Да ли је био видљив напредак код
деце? Какве су биле реакције њихове
и Ваше када се то догоди?
-Било је напретка. Имала сам двојицу
браће различитог годишта. Један није
био способан такорећи ни за шта, а
други је имао више потенцијала на коме
смо заједно радили. Пошто сам радила
у редовним одељењима, могла сам да
одредим ко колико може да да. Млађи
од те браће писао је лепе саставе које
сам ја носила у зборницу и читала их
колегама.
Деца су јако волела да цртају. Сећам
се кад је у школу дошао инспектор
за ликовно, старији човек, већ пред
пензијом, врло љубазан. Била сам
баш дирнута, просто ми је било мало
и непријатно када ме је питао да ли
бих га примила да присуствује часу
ликовног у мом одељењу. Никада није
био у прилици да види како раде деца
са посебним потребама. Наравно да не
бих могла никада да одбијем старијег,
културног и љубазног човека. Био
је врло задовољан јер је на сваком
цртежу било нешто. Рекао ми је да је то
добро, јер деца избацују нешто из себе,
стављају то на папир, колико и како ко
од њих може. Ја сам им свима давала
петице из ликовног, јер су давали свако
свој максимум.
Бринули смо о тој деци, трудили се
да их спремимо да се лакше укључе
у редован живот. Данас је актуелна
инклузија. Можда је наш рад био
почетак данашње инклузије?!
Какав је учитељски позив?
-Посао је леп, али одговоран ко жели
да ради. Лепо је радити са децом до 4.
разреда. И данас се радо срећем са
својим ђацима. Мој ученик је била и
ваша колегиница Бисерка Микша, звали
смо је Буба. Имам и једну ученицу из
Маргите, завршила је књижевност, сада
живи у Вршцу. И данас имам леп однос
са својим ђацима. Они су сада одрасли
људи.
Када сте отишли у пензију?
-Након 8 година рада у овом одељењу,
вратила сам се у редовну наставу и у
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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
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KeramikA
Школи у Пландишту остала до пензије,
1999. Имала сам услове за пензију, а у
то време догађаји у породици (супруг
је требало да иде на операцију) навели
су ме да одједном одлучим да одем у
пензију. Требало је још годину дана да
изведем децу до краја 4. разреда. Сви су
били изненађени. Сећам се да се жена у
Социјалном изненадила када је видела
да немам ни дана боловања.
Како памтите своје детињство?
-Рођена сам у Вршцу. Мама ми је
Велинка Максимовић, а отац Велимир
Максимовић. Мама је из Југ Богданове
улице, девојачко презиме Дудић, а
отац из Страхињића Бана. Имала сам
две сестре, најстарију Марију, она је
нажалост покојна, средња је Софија,
а ја сам најмлађа. Имала сам јако лепо
детињство. Били смо сиромашни, имали
смо на вољу да једемо само хлеба, масти
и пекмеза, шећера и млека. Меса нисмо
имали свакодневно, али моје детињство
је било веома лепо. Улица је била
пуна деце, лепо смо се играли. Нисмо
имали неке нарочите играчке, правили
смо их сами. Сви смо ишли у Порту у
школу. Када се, после 4. разреда, школа
поделила на потпуну и непотпуну
гимназију, ишли смо у зграду где је
сада „Никола Тесла“. После 8. разреда,
завршила сам у Учитељску школу. У то

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

време у Вршцу су биле само Учитељска,
Гимназија, Пољопривредна и ЗИШ.
Када сте основали породицу?
-Удала сам се 1962. године за
Момчила Даничића. Он је из Суботице.
У Вршцу је завршио Пољопривредну
школу због виноградарског смера и
бројних винограда у Суботици. Вршачка
Школа била му је тада најближа. Нас
двоје се ниједном нисмо срели у
Вршцу. Упознали смо се уМаргити. Ја
сам у септембру почела да радим, а
Момчило је дошао маја следеће године.
Заволео је Вршац, напустио Палић и
дошао овде да ради. Добио је посао у
Маргити. Чекала сам га да се врати из
војске и прве недеље када је дошао
одмах нам је била свадба. У браку смо
55 година. Имамо старијег сина Невена
и млађу ћерку Татјану. Они имају своје
породице. Од Невена и Габријеле
имамо унука Марка, сад пуни 15 година,
а од Татјане и Горана имамо Браниславу,
гимназијалку, други разред. Воле баку и
деку, дођу код нас да нас посете. Марко
иде и у Музичку школу, свира кларинет,
освојио је и награде. Једнако их волим,
и Марка и Браниславу, као и своју децу.
Како проводите пензионерске дане?
Да ли сте задовољни својим животом?
Јесам задовољна јер могу још
увек себе да послужим, волела бих да се
тако и заврши. Још могу да спремим све
за нас двоје. Волим кад ми дођу наша
деца и унучићи, када смо сви заједно, на
окупу.
У животу је најважније здравље,
никаква материјална добра нису вредна
као здрава породица, здрава деца. Моја
жеља је да буду сви они добри људи,
да се слажу, да буду заједно. Ништа ми
друго није важно!
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање опрограма/пројеката удружења грађана, организација и савеза
из буџета Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“ бр. 4/2014 и „Службени лист Града Вршца“ бр. 1/2017), Градско веће Града Вршца, дана 15.03.2017. године,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде
на територији града Вршца у 2017. години, у укупном износу од 1.200.000,00 динара
Град Вршац суфинансираће програме/
пројекте из области пољопривреде који
доприносе развоју и унапређењу: сточарства,
ратарства,
повртарске
производње,
виноградарства и винарства на територији
града Вршца са следећим приоритетима:
• програми/пројекти који су усклађени
са Стратегијом развоја пољопривреде на
територији града Вршца;
• програми/пројекти који су везани за
заштиту географског порекла пољопривредних
производа са територије града Вршца и
представљање на сајмовима;
• програми/пројекти који унапређују
рад удружења (набавка опреме, штампање
пропагандног
материјала,
организовање
манифестација, побољшање услова рада);
• програми/пројекти који представљају
иновацију
органске
пољопривредне
производње и други пројекти/програми
који су обухваћени стратешким развојем
пољопривреде на територији града Вршца.

Општи услови конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају
искључиво: удружења грађана, организације
и савези регистровани на територији града
Вршца, односно имају седиште или огранак и
делују на том подручју као градске, међуградске
или републичке организације.
Појединачно давање не може бити веће од
200.000,00 динара.
2. Критеријуми за доделу средстава су:
- усклађеност пројекта/програма са свим
захтевима конкурса и конкурсне документације
и
- да је подносилац пројекта/програма поднео
извештај о утрошку средстава добијених из
буџета Града Вршца за 2016. годину и извештај
о реализацији барем једног пројекта/програма

за оне који први пут конкуришу за средства
уколико су конкурисали за одговарајуће
пројекте/програме.
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу
који је саставни део конкурсне документације
и може се наћи на сајту Града Вршца www.vrsac.
com или на писарници Градске управе у Вршцу,
Трг победе 1.
Уз пријаву се подноси и следећа обавезна
пратећа документација:
- копија регистрације подносиоца/корисника
средстава код надлежног органа са описом
и шифром делатности за коју је подносилац/
корисник
регистрован
(достављање
Обавештења о разврставању),
- основни подаци o подносиоцу/кориснику
средстава,
- детаљан опис пројекта/програма и детаљна
финансијска конструкција – опис, методе и
начин реализације, план и врсте активности,
корисници обухваћени пројектом и друго
(приложити опис највише на 2 странице, уз
детаљан опис могуће је приложити публикације,
други штампани материјал, као и аудио, видео,
дигитални и други материјал о пројекту или
подносиоцу)
- извештај о утрошку средстава добијених из
буџета за 2016. годину и извештај о реализацији
барем једног пројекта за оне који први пут
конкуришу за средства.
3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од
дана објављивања Јавног конкурса, закључно
са 30. мартом 2017. године у писарници Градске
управе Града Вршца или на адресу Град Вршац,
Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком за Јавни
конкурс за суфинансирање програма/пројеката
у области пољопривреде на територији града
Вршца у 2017. години.
Конкурсна документација се не враћа.
4.
Пријаве
које
буду
достављене
након наведеног рока и са непотпуном
документацијом и пријаве послате факсом
или електронском поштом, непотписане и
неоверене, као и пријаве корисника којима
је Град Вршац претходних година доделио

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”,
бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене
послове, објављује:

средства за суфинансирање пројеката, а који
нису поднели извештај о њиховој реализацији,
неће бити разматране.
5. Поступак за доделу средстава води
Комисија за спровођење Јавног конкурса
за расподелу буџетских средстава за рад и
суфинансирање удружења грађана, која у року
од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса,
доставља предлог за расподелу средстава
Градоначелнику.
6. Градоначелник доноси Решење о додели
средстава опредељених Јавним конкурсом за
2017. годину у року од 8 дана од дана пријема
документације од стране Комисије.
7. Решење о додели средстава објављује се у
средствима јавног информисања, на сајту Града
и у „Службеном листу Града Вршца“.
8. На основу Решења о додели средстава,
Градоначелник закључује уговор са корисником
средстава, у коме ће се регулисати међусобна
права и обавезе, након чега ће се извршити
уплата додељених средстава.
9. Комисија задржава право да од подносиоца
пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева
додатну документацију и информацију или
да изврши контролу на лицу места, односно
захтева испуњење додатних услова.
Јавни конкурс објавити 15. марта 2017. године
на сајту Града Вршца и у листу ,,ВРШАЧКА КУЛА”
и ,,ВРШАЧКЕ ВЕСТИ”
10. Буџетом Града Вршца у 2017. години за
суфинасиране програма/пројекта у области
пољопривреде обезбеђена су средства у износу
од 1.200.000,00 динара.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ ВРШАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОНУДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне
и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за
пројекат – Реконструкција локације РБС “Вршац” PА02/PAH02/PAU02/
PAL02, на кат. парц. бр. 4324/1 КО Вршац, у Вршцу, Светосавски трг 12. на
крову хотела ‘’Србија’’, носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. Београд,
ИЈ Панчево, ул. Светог Саве бр. 11 у Панчеву није потребна процена
утицаја на животну средину (Решење број 501-11/2016-IV-04 од дана
08.02.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења
у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног
информисања, преко овог одељења.

Позива све заинтересоване спортске клубове за кошарку, одбојку,
рукомет, тенис, бадмингтон и сл., за достављање понуда за коришћење
фискултурне сале. Фискултурна сала се може користити у слободним
терминима ван редовне наставе и секција – слободних активности.
Цена коришћења сале по термину – сату не може бити мања од
1.200,00 динара без ПДВ.
Основни критеријум за избор најповољније понуде биће
највиша понуђена цена.
Понуде за коришћење сале доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа на адресу: Гимназија „Борислав Петров Браца“
Вршац, Михајла Пупина 1, Вршац, лично или поштом у затвореној
коверти са назнаком „Понуда за коришћење фискултурне сале – не
отварати“.
Отварање понуда је три дана након истека рока за подношења
понуда.
Информације на тел.: 013- 836-448.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

ШТА СВЕ ДЕТЕ ТРЕБА ДА ЗНА ДА БИ БИЛО
СПРЕМНО ЗА ШКОЛУ

Полазак у први разред је велики
догађај за целу породицу,како за
ђака,тако и за његове родитеље. На
неки начин, то је први велики корак
на путу ка зрелости, онај у коме
се потврђује сав труд, али и љубав
и пажња који су до тог тренутка
уложени у васпитање детета. Будући
прваци ускоро полазе на тестирање,
кад се често постављају питања, шта
све дете треба да зна да би заиста
било спремно за школу. Како би дете
удовољило новим захтевима који ће
се пред њега постављати, треба да
буде психофизички зрело за полазак
у школу.
Говор и језик служе као основа
читању и писању. У периоду од 5. до
7. године, дете богати свој речник,
показује интересовање за непознате
речи. Пред полазак у школу активни
речник износи око 2.500 до 3.000
речи. Опсег реченице просечно
износи 5 до 6 речи. Говор је потпуно
граматичан. У овом периоду дете
зна да говори коректно и јасно ,
правилно артикулише све гласове,
препричава кратку причу након што
је чује, да меморише краће песмице.
Дете је у стању да на основу слика
исприча једноставну причу, тако да
прича има логичан след. Дете, пред
полазак у школу, не мора да зна да
чита и пише, али треба да зна који
је први глас у некој речи, који глас

је пре, а који после (анализа гласова
).Такође ,треба да зна коју реч сте
рекли ако је кажете слово по слово
(синтеза гласова).
Пре поласка у школу треба добро
да се процени развој графомоторике.
Важно је да у писању једна рука буде
водећа. А , од тога да ли зна да пише,
много је важније да ли зна правилно
да држи оловку (између три прста –
палца,кажипрста и средњег прста)
и координише покретима руке да
би извукло одређене криве и праве
линије које су основа за писање
слова. Наиме, важно је да дете буде
графомоторички спремно за школу,
односно да уме да прецрта задате
ликове, да има правилан след цртања
задатих линија, да има развијену
свест о смеру писања горе -доле, лево
-десно.
Малишани би требало да знају
одговоре на нека општа питања: „Шта
би урадио када пада киша ? Која су
годишња доба? Који су радни, а који
нерадни дани у недељи? Који је данас
дан, који дан је био јуче, а који ће бити
сутра?...“
Дете од 6 -7 година требало би
да зна да броји до 20, да препознаје
симболе бројева и да зна да их повеже
са количином. Требало би да зна да
поређа објекте по величини и да
зна да их упореди, што подразумева
односе већи -мањи. Такође, важно

Марија Кери- Кутлесич и Јелена Драмлићанин - Кабић
је да дете адекватно уочава број
елемената у скупу, уочава сличности
и разлике, као и узрочно-последичне
везе.
Дете, спремно за полазак у
школу
,треба да има развијену
пажњу. Под тим подразумевамо да
је у стању мирно да седи, може да
запамти барем три налога која чује,
да се концентрише на задатак и да
успева да одржи концентрацију
извесно време(око 15 -20 минута).
Пажња првака варира, не може се
очекивати да за један предмет буду
заинтересовани цео час. Пажња је
нешто што се “увежбава,тренира”
и за то су у великој мери заслужне
предшколске установе.
Поред
предходно
поменутог,
веома је важно да ли је дете
спремно да се суочи са ауторитетом
наставника и да ли је у стању да
са другом децом комуницира, да
се дружи и осећа способно да и
без присуства родитеља излази

на крај са различитим школским
и ваншколским активностима. То
захтева
емоционално-социјалну
зрелост детета. Пожељно је да полазак
у школу не буде први пут да се дете
суочава са одраслим који од њега
захтева пажњу, рад, дисциплину и
труд (школе језика, спорта, различите
радионице пожељне су за припрему
детета).
Полазак у школу је једна од
највећих животних промена за дете и
за то итекако треба имати разумевања.
Пре поласка у школу, разговарајте са
дететом о школи, покушајте да му
представите како изгледа школски
час, одведите га до зграде школе,
покажите му књиге за први разред и
слично. Постепено, корак по корак,
уводите дете у промену .
Марија Кери- Кутлесич,логопед
Јелена Драмлићанин - Кабић,
логопед,реедукатор психомоторике
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ЛАГУНИН
КОНКУРС ЗА
НАЈМЛАЂЕ
„НАЈЧУДНИЈА
КЊИГА НА
СВЕТУ“
У сусрет манифестацији „Дечји
дани културе“, која ће бити одржана
од 21. до 23. априла, издавачка кућа
Лагуна расписује наградни конкурс
на тему „Најчуднија књига на свету“.
Конкурс ће трајати од 1. марта до
24. априла 2017. и на њему могу да
учествују деца узраста од 7 до 15
година.

Радови могу да буду:
1. кратка прича (до 3 странице,
односно у електронском формату
до 5.000 карактера са размаком);
2. цртеж до величине А4 (у
електронском формату, скениран
на 300 дпи).
Тема обухвата све што може да
се доведе у везу с књигом која је
најчуднија од свих књига на свету:
цртеж или опис најчудније књиге на
свету; измишљена књига, књига која
је жива – говори, хода, има необичне
особине; песма о најчуднијој књизи;
догађај са најчуднијом књигом на
свету; сусрет деце са најчуднијом
књигом на свету...
Дакле, поштована децо, пустите
машти на вољу – измислите,
нацртајте, измаштајте, створите
најчуднију књигу на свету и освојте
вредне награде.
Приспеле радове прегледаће
жири: Урош Петровић, писац за
децу, Бранко Стевановић, песник
за децу, и Зоран Пеневски, уредник
дечјих издања у Лагуни.
Првих пет радова биће награђени
комплетима књига у издању Лагуне,
а најбољи радови биће објављени у
књизи „Најчуднија књига на свету“.
Списак одабраних радова биће
познат у јунској Ноћи књиге, а
издање „Најчуднија књига на свету“
биће промовисано на дечјем дану
Сајма књига у Београду.
Радове слати на адресу :
Лагуна
за конкурс „Најчуднија књига на
свету“
Краља Петра 45, 6. спрат
11000 Београд, Србија
Или на е-маил: konkurs@laguna.rs
Радове можете донети и на
манифестацију „Дечји дани културе“.
Извор: Лагуна

КЊИГА О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ЛЕГЕНДИ У ИЗДАЊУ ЛАГУНЕ

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „ГОСПОДИН
МАНГУП“ О ДРАГАНУ НИКОЛИЋУ
Прва
монографија
о
једном
од
највољенијих
српских глумаца и највећој
глумачкој легенди са ових
простора, Драгану Николићу,
представљена је у Атељеу 212 9.
марта. Промоцији у Атељеу 212
присуствовали су многобројни
Драганови пријатељи, познати
глумци, новинари и поштоваоци
његовог уметничког дела.
Уметничка биографија која
носи назив „Господин мангуп“
јесте јединствено сведочанство
о глумачкој и моралној
величини највећег шармера
и омиљеног глумца уз чије су
улоге одрастале генерације.
Монографија је настала на
инцијативу Гранд кафе и у
договору са његовом супругом,
прослављеном
глумицом
Миленом Дравић, а од 10. марта
налази се и у продаји, у издању
Лагуне.
Несвакидашњу промоцију
обележиле су приче о животу,
раду и пријатељству са највећом
легендом српске глумачке
сцене. Говорили су они који су
имали част и привилегију да
с њим деле даске које живот
значе: познати редитељи,
глумци и аутори монографије.
Посебну свечану ноту
промоцији дало је емотивно
писмо Милене Дравић која, из
здравствених разлога, није била
у прилици да лично присуствује
догађају. Први примерак
монографије „Господин мангуп“
члановима
њене
најуже
породице уручио је Андреј
Беле, генерални директор
Стратешког пословог подручја
кафа Атлантик групе.
„Пре свега, поносан сам што
је наша идеја о монографији

остварена и што у рукама данас
имамо овакву вредну књигу.
Књига „Господин мангуп“ је
омаж лику и делу Драгана
Николића и једно велико хвала
за сав његов труд, његову
племенитост и дугогодишње
пријатељство, које смо на овај
начин желели да сачувамо и
поделимо са свима који су га
волели, који га цене и који ће га
памтити. Посебно нам је драго
што књига излази у години
јубилеја Гранд кафе“, изјавио је
Беле.
„Драган је био вољен, био
је шармер и шмекер, био је
крсташ, лик ког сте волели, ког
сте могли у кафани да ословите
и он би био љубазан према вама.
Овом књигом желели смо да
дамо стварну вредност његовог
уметничког дела и оставимо
трајно сведочанство о једној
таквој легенди, али са гомилом
доказа да је он био заиста сјајан
човек и велики глумац“, рекла је
Радмила Станковић, уредница
монографије „Господин мангуп“.
Господин мангуп који је
несумњиво припадао глумачкој
али и људској елити један је
од најзначајнијих филмских
глумаца модерног српског
и
југословенског
филма.
Драгана Гаге Николића су се у
монографији сећале цењене
личности
наше
културне
сцене: филмски критичар
Милан Влајчић, позоришни
критичар Александар Саша
Милосављевић,
драматруг
Предраг Перишић, писац и
академик Душан Ковачевић,
редитељи
Дејан
Мијач,
Слободан
Шијан,
Паоло
Мађели, Слободан Унковски,
Љиљана Тодоровић, Милош

Радивојевић, Боро Драшковић,
Мирослав Лекић, Здравко
Шотра и Милош Радовић и
Драгољуб Дража Петровић,
новинар и главни уредник
Данаса. Уредница фотографије
је Горанка Матић.
Пола века је Драган Николић
трајао на југословенској и
српској уметничкој сцени.
Као глумац у позоришту,
на филму и на телевизији.
Играо је мангупа у бројним
незаборавним остварењима,
а српској кинематографији је
пружио маестралне улоге које
су га винуле у сам врх глумаца
са ових простора. Иза њега
остало је више од стотину
филмских, телевизијских и
позоришних улога, од којих се
многе сврставају у антологијска
остварења.
Дебитовао
је

1964. у филму „Право стање
ствари“, а прву главну улогу,
лик Џимија Барке, одиграо
је у култном остварењу
Живојина Павловића „Кад
будем мртав и бео“. Након те
улоге, низале су се маестралне
роле у филмовима „Три сата за
љубав“, „Хомо хомини“, „Живот
је леп“, „Хороскоп“, „Бубе у
глави“, „Улога моје породице
у светској револуцији“, „Млад
и здрав као ружа“, „Без речи“,
„Национална класа“, „Ко то тамо
пева“, „Бановић Страхиња“,
„Сезона мира у Паризу“, „Нешто
између“, „Балкан експрес“,
„Обећана земља“, „Последњи
круг у Монци“, „Оригинал
фалсификата“, „Буре барута“,
„Зона Замфирова“...
Извор: Лагуна

„ФОТЕЉА НА СЕНИ“ АМИНА МАЛУФА

ЧЕТИРИ ВЕКА ФРАНЦУСКЕ ИСТОРИЈЕ
Амин Малуф у овом делу
у издању Лагуне путује кроз
историју своје усвојене
домовине из 29. фотеље
Француске академије, коју
заузима од 2011. године.
Приповедајући
нам
о
осамнаесторици који су
се смењивали на његовом
месту још од владавине Луја
13. и кардинала Ришељеа,
аутор не само што исписује
тај „делимично измишљен
родослов“ него и слика
бурна времена у којима
су они живели: дворске
интриге, сукобе идеја,
револуције, ратове. Први
„бесмртник“ утопио се у
Сени, претпоследњи је
починио самоубиство у
свом стану с погледом на
Сену, а сама Академија
блиста на обали Сене.
Малуф нам вештим пером
дочарава чудесне призоре

из
живота
академика,
неких
заборављених
попут Кајаве, који у свој
прстен
беше
уградио
један Молијеров зуб, или
чувених као што је Волтер
и његов дочек у Паризу по
повратку из изгнанства –
сочне анегдоте, потресне
судбине,
бурлескне
пустоловине,
пикантни
цитати, комичне песмице,
префињени хумор, све
се ујединило да пружи
задовољство читања.
Амин Малуф је Либанац
рођен 1949. у Бејруту
од
родитеља
Арапа
католичке вере. Студирао
је социологију и економију,
у Либији је радио као
новинар и ратни репортер,
а 1977. пред ужасима
грађанског рата, пребегао
је с породицом у Париз.
Пише
на
изврсном

француском,
који
му
није
матерњи
језик.
Малуф је аутор романа са
историјском
позадином.
Његови
се
ликови
често затичу у сукобу са
владајућим
уверењима
своје околине и свог
времена.
Прва његова књига,
историјски есеј „Крсташки
ратови у очима Арапа“,
одмах је привукла пажњу
као свеж и дотад непознат
поглед на овај двовековни
сукоб западних и источних
култура. Потом је објавио
неколико романа, који се
данас читају широм света.
За роман „Таниосова стена“
добио је Гонкурову награду,
а за есеј „Поремећеност
света“ француску награду
„Књига и права човека“.
Малуфове књиге преведене
су на више од 40 језика.

Књигу
„Фотеља
на
Сени“ можете пронаћи у
свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца,
и
онлајн
књижарама.
Извор: Лагуна

КУЛТУРА
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НОВИ ПРОГРАМИ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ФИЛИП ДАВИД У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

Удружење „Тачка сусретања“
угостиће у четвртак 23. марта од
18 часова Филипа Давида, једног
од највећих хероја савремене
домаће
књижевне
сцене.
Разговор ће водити Марија
Васић Каначки, професорка
књижевности и књижевница,
а вече ће музичким пасажима
испратити гитаристкиња Ања
Томић, ученица Музичке школе
„Јосиф Маринковић“.
Филип Давид је књижевник,
дугогодишњи уредник Драмског
програма Телевизије Београд
и професор драматургије на
Факултету драмских уметности
у Београду. Један је од оснивача
„Независних писаца“, удружења
основаног 1989. у Сарајеву које је
окупљало најзначајније писце из
свих делова бивше Југославије,
оснивач „Београдског круга“
(1990), удружења независних
интелектуалаца,
„Форума
писаца“ и члан међународне
књижевне асоцијације „Група
99“ основане на Међународном
сајму књига у Франкфурту.
Објавио књиге приповедака:
„Бунар у тамној шуми“, „Записи о
стварном и нестварном“, „Принц
ватре“, „Сабране и нове приче“,
затим романе:„Ходочасници неба
и земље“, „Сан о љубави и смрти“
и „Кућа сећања и заборава“,
књиге есеја: „Фрагменти из
мрачних времена“, „Јесмо ли
чудовишта“, „Светови у хаосу“.
Заједно са Мирком Ковачем

VIN

PING

објавио је „Књигу писама 1992–
1995“. Написао је више
ТВ драма и филмских
сценарија.
Добитник је награда:
Младости,
„Милан
Ракић“, БИГЗ-ове и
Просветине
награде
за
књигу
године,
Андрићеве
награде,
као и Нинове награде
за роман „Кућа сећања
и
заборава“
2014.
године. Његове књиге
преведене
су
на
шведски, француски,
пољски,
мађарски,
италијански, албански,
есперанто, македонски,
словеначки, објављене
у
Хрватској,
а
приповетке се налазе у
двадесетак антологија.
Вечерас (петак, 17.
март) ће у „Салону
код Порте“ од 18.30
бити одржан концерт
награђиваног
вршачког
гитаристе
Виктора Нађа. Програм

који ће премијерно извести
биће поновљен на еминентном
Гитарарт фестивалу у Београду,
а гошћа концерта у „Тачки
сусретања“ биће гитаристкиња
Марија Рашић.
Виктор Нађ је ђак Средње
музичке школу у класи професора
Александра Хаџи Ђорђевића.
Током
свог
досадашњег
школовања освојио је 45 награда
на домаћим и инетрнационалним
такмичењима.
Поводом
Светског
дана
поезије (21. марта) Удружење
„Тачка сусретања“ у понедељак
20. марта са почетком у 18 часова
приређује вече од називом
„Поезија - непрекидна свежина
света“. У програму учествују
ученици и њихови ментори из
Гимназије,
Пољопривредне
школе и Хемијско-медицинске
школе. За музичке пасаже биће
задужени Душан Свилар, вокал
и Душан Грозданић, клавир.
Модератор програма је Жељана
Петровић, ученица Хемијско медицинске школе.
Т.С.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:

СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА ДР МИРОСЛАВА ПУЈИЋА

Културни
центар
Вршац
организовао је серију предавања
др Мирослава Пујића, професора
антропологије,
оснивача
и
директора Центра за едукацију и
целовити развој „Више од живота“.
Последње у низу ових предавања
биће одржано вечерас (петак, 17.
март) са почетком у 19 часова у сали
биоскопа Културног центра Вршац.

Тема предавања је „Буди дрво, а не
димњак“.
„Кроз живот учимо, развијамо
се, растемо. Што бољи постајемо,
то ћемо више бити у стању да
филтрирамо„загађења“ и емитујемо
кисеоник, знаћемо на који начин
можемо имати позитиван утицај
на људе у свом окружењу“, каже се
у најави вечерашњег предавања.

Др Мирослав Пујић на својим
предавањима у Вршцу бавио се
и темама опраштања, усвајања
принципа који обогаћују духовни
живот, свакодневним односом са
људима у околини, али и борбом
против корумпираног друштва и
погрешних вредности.
Т.С.

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
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Унија студената Вршца доделила је награде најбољима на
овогодишњем фото-конкурсу под називом „Ноћ пред испит“. У сали
Културног центра Вршац признања су уручена Сандри Јовићевић,
ауторки фотографије под називом „Крајњи степен очаја“ која је добила
највише лајкова на фејсбуку, и Николи Новаковићу, који је награђен за
фотографију „Сан за сан“, најбољу по оцени жирија.
Представљамо вам фотографије које су се нашле у трци за награде,
као и фотографије са отварања изложбе наградног конкурса.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ФОТО-КОНКУРС „НОЋ ПРЕД ИСПИТ“

НАГРАДЕ ЗА НА

allnig

krajnji stepen ocaja

jos samo tri strane

da odspavam malo
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

АЈКРЕАТИВНИЈЕ СТУДЕНТЕ
ne znam sta mi je draze, noc pred ispit ili ponedeljak

ghter
ala je lep ovaj svet, onde knjiga, ovde dve

eci, peci, pec...

nema spavanja

stop

sve se smracilo

oktobar 2

predispitna noc arhitekte

san za san

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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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. 064/123-1756.
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 21016-40.
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. 064/9664-709 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. 064/15-11983.
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
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дворишни станови (двособан плус
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина,
Вршац. Изузетна локација погодно
за пословни простор. Тел. 061/17139-82.
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.
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус спрат
100м2, плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел. 06445601-05.
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. 064/27-17446.
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. 062/511751.
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).

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
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________

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.

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.
Продајем двособан стан
51 м2, у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укњижен.
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.
Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.
Тел: 013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели
од 350 квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за стан
уз доплату.
Тел: 060/6607-901, 060/3256070
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.
Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата, воћњак,
виноград, може и замена за
двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.
Тел: 064/280-5862, 013/837-631

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. 063/894-9163
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел. 064/5152-245.
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 063/78235-26.
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.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату. Кућа
има 240м2 са поткровљем, гаражом
30м2 на плацу 1000м2, Вршац
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја
1 улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 и
069/28 - 93 - 116
Локал за издавање у улици Ж.
Зрењанина 77, 33 квадрата.
Тел: 063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило, стара
градња, све адаптирано.
Тел: 064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.
Тел: 061/2940-062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.
Тел: 062/80-89-153
Издајем двособан и једнособан
стан. Призренска 39 Вршац.
Тел: 063/86-88-049, 013/834-678
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.
Тел: 063/18-25-995, 013/838-733

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. 064/123-1756.
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. 064/123-1756.
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 064/91588-35.
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 на адресу. Тел.062-437236
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 ланца
земље потез Кевериш, удара на
асфалтни пут Вршац-Влајковац.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. март 2017.

1717

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 063/15914-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и куку за „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. 061187- 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 063/1871673.
Купујем полован комбинован
шпорет, пола струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна лепо
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. 062/158-4439.
Купујем замрзивач и шпорет
„Смедеревац“ на дрва. Тел. 069/18505-65.
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 064/22-76993.
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 ; 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем два тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит 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-

На продају
плантажа лешника
у околини Вршца,
пут према Белој
Цркви, површине
63 ара, ограђена са
викендицом. Засад
је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
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. 065/3355-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
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. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/4034-410.
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. 064/39062-76.
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 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. 2101623 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. 893116 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. 063/84-67605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад.
Тел. 064/11-953-84 и 013/416182.
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. 064/168-5894.
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. 061/88249-88.
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 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 069/29069-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-56-
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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
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. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
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 сандучар
дрвени 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 064/18652-44
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
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. 065/20-30750.
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 063/70047-48.
На продају клизаљке
„Адидас“ 40-41, очуване ,
повољно. Тел. 013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица,
две фотеље, тросед, врата
дрвена, електрични шпорет и
кухињске радне делове. Тел.
013/833-806 и 064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном
стању . Вршим сервис кирби
усисивача са набавком делова.
Тел. 060/0330746.
Бошова
ланчана
електрична тестера АКЕ 405

нова некоришћена, Wurth
дубоке радне ципеле бр.
43 нове некоришћенеТел:
064/1955 - 269
Продајем шиваћу машину
“Багат”
(половна),
врло
повољно.
Тел: 2891-209

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, 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. 28-32536.
На продају ауто Мазда
626, 1500 кубика, 1997
годиште, цена 650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ КАЛАЊ МЛАЂА
20.3. 2012. - 20. 3. 2017

Пет година Твог вечног мира а
моје неизмерне туге.
Успомене урезане у срцу, болна
сећања у времену које неумитно
тече, а у свему што долази само Ти
недостајеш.
У мислима увек са Тобом
Супруга Љиља са децом

ДУШАН ХЕЂЕШИ
2016 - 2017

Неко је рекао да време лечи све.
Не лечи ништа, само те научи да
живиш са болом.
Твоји Бугарчићи
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САМАНТА ГИЛИЦЕ, ДРЖАВНА РЕКОРДЕРКА У БРОЈУ ИСТРЧАНИХ МАРАТОНА У ЈЕДНОЈ ГОДИНИ

„НОГЕ ПРАТЕ ОНО ШТО ГЛАВА ЗАЦРТА“

Вршчанка Саманта Гилице у 2016. години
поставила је нови државни рекорд у броју
истрчаних маратона за жене, истрчавши 15
маратона за мање од 365 дана. Иако трчи
маратоне тек непуних пет година, иза ње
су бројни успеси. До сада је истрчала 33
маратона, а рекорд јој је 3 сата и 59 минута.
Како каже, све је постигла чврстом вољом и
непоколебљивом вером у себе. Иако трчање
доживљава као игру, амбиције су јој велике.
Планира да обори још многе рекорде, а у
међувремену настоји да својим примером
инспирише и друге људе. Написала је књигу
„Километри среће“ која ће се ових дана наћи
у продаји.
- Трчим од 2012. године. Непосредно пре
тога скинула сам 25 килограма и имала сам
осећај да могу све у животу. Буквално сам у
петак видела да се у недељу одржава маратон,
у суботу сам уплатила котизацију за учешће и у
недељу сам се појавила на маратону, немајући
представу колико је 42 километра. Ни сама не
знам како сам истрчала тај маратон. Нека сила
ме је вукла. И била сам на постољу, освојила сам
треће место. То је био најсрећнији моменат у
мом животу. Тај 14. октобар 2012. године је дан
који раздваја мој живот пре, пун несигурности,
страхова и незадовољства, и мој живот данас,
испуњен осмесима, позитивом и виталном
енергијом.
Како сте почели да трчите маратоне?
- Када сам почела да мршавим, после
неколико првих килограма који су отпали,
почела сам да трчкарам по мало, по
неколико километара, не бих ли убрзала
процес мршављења. Трчање ми је пријало,
расположење ми се побољшало, имала сам
више воље за све. Међутим, када сам одлучила
да пробам да истрчим маратон, нисам имала
ни близу довољно искуства за тако нешто. Али
рекла сам себи да ћу га истрчати, ако треба и
пузећи. Имала сам очекивања од себе која нисам
смела да изневерим. Данас држим рекорд у
броју истрчаних маратона. Досадашњи рекорд
је био 13, ја сам га прошле године оборила и
истрчала 15 маратона током 365 дана.
И пре тога сте се бавили спортом.
Завршили сте Факултет спорта и физичког
васпитања (ДИФ), и то као студент
генерације?
- Не могу да замислим свој дан без покрета.
Као дете сам тренирала кошарку. Када је дошло
до избора факултета, двоумила сам се између
књижевности и ДИФ-а. Међутим, увек сам била
крупна и страх да се не угојим још више одвео ме
је на ДИФ. Завршила сам ДИФ у Новом Саду као
студент генерације. Било нас је двоје најбољих у
генерацији. А ја сам тада имала 100 килограма.
Иронично, али највише сам се угојила баш
на ДИФ-у, и то због стреса који сам сама себи
наметнула идејом да морам да будем најбоља.
Све сам решавала упорношћу. Оно што је неко
вежбао сат времена, ја сам вежбала по 14 сати
дневно. Нисам излазила из гимнастичке сале...
Данас, по Болоњи, ДИФ у 90 одсто представља
теоријски факултет, па је и то било на мојој
страни.
Колико је прошло времена између тог
првог и следећег маратона који сте трчали?
- Прошло је месец и по дана. Био је страшан
снег и лед на стази, било је јако хладно. Сећам се
да нисам знала ни како да се обучем за маратон.
Сад се смејем себи што сам трчала у вуненој
опреми, што никако није за трку. Била сам једина
девојка која је истрчала тај маратон и самим тим
сам била прва. Те године сам открила и колика
подршка људи могу да буду једни другима.
Да ли су значајније психичке или физичке
припреме за маратон?
- Ја се физички уопште не припремам.
Трчкарам за своју душу, по пет до највише десет
километара. Али кад једном завршиш маратон,
знаш да можеш и на сваки следећи идеш са
спознајом и убеђењем да ти то можеш. Прошле
године сам трчала 15 маратона, а тренинзи

„ПОСЛЕ ТРИДЕСЕТОГ КИЛОМЕТРА
СМО НАЈЈАЧИ“
- Мој поглед на свет је данас сасвим
другачији. Убеђена сам да смо сви ту
са разлогом, да постоји нешто више
од самог физичког постојања. Верујем
да је у нама огромна снага у коју не
задиремо ни десет одсто. У животу је
као и у маратону, после тридесетог
километра је тешко, али тада смо
најјачи.

између нису ни постојали. Не каже се без
разлога да се маратон трчи главом, а не ногама.
Ноге само прате оно што глава зацрта.
Шта вас покреће да сваки пут изнова
победите себе и истрчите тих 42 километра?
- Највише ме мотивише тај осећај кад на крају
маратона добијем медаљу, макар и учесничку.
Након маратона, сваки пут постоји један период
од недељу или две, када ме самопоуздање
толико преплави да у животу поступам потпуно
другачије него што бих да нисам трчала маратон.
Тако да пред сваку трку знам шта следи након
тога и то ме покреће. Затим, покрећу ме блиски
људи, љубав и то што знам да нисам одустајала
ни у тежим моментима. Све то схватам као игру.
Такође, на стази се увек задеси неко ко ми нечим
промени мишљење. Пре неки дан, на Нишком
маратону, на стази је била ултрамаратонка,
жена која има 82 године и трчи дужине дуже
од маратона. Помислила сам: „Ко сам ја да

културе. Трчала сам Атински маратон, на месту
где је маратон рођен, затим маратон у Љубљани,
који трчи 20.000 људи, маратон на Брионима,
најлепшем месту где сам у животу била...
Који су вам највећи успеси до сада?
- Први маратон је свакако нешто што се увек
памти. Поред друмских маратона, прелазим и
ултрамаратоне на Фрушкој гори који су дужине
107 километара. Прошле године је током 12
сати једне такве трке било страшно невреме и
требало ми је 30 сати по блату, четвороношке, да
промрзла завршим тај маратон, и то као друга. То
сматрам својом највећом победом до сад.
Који су вам даљи циљеви?
- Не могу да откривам, али ћу само
наговестити да је у питању покушај да се обори
један Гинисов рекорд, наравно у броју маратона.
Ми који немамо баш нека брза времена, увек
имамо простора да оставимо траг на неком
другом пољу.

одустанем са 28 година, када жена од 82 трчи
по 12 сати?“. Исто тако, на једном од прошлих
маратона, на 40. километру, када сам већ
плакала и једва чекала да се та агонија заврши,
чула сам никад јачу подршку од човека који
седи у колицима. То ме је дрмнуло, преплавила
ме је захвалност и завшила сам трку.
Трчали сте маратоне у Србији, али и у
иностранству?
- Трчање ми је дало карту за свет. Пре него
што сам почела да трчим маратоне путовала
сам ретко. Сада је ситуација сасвим другачија.
Само прошле године обишла сам десет земаља
и преко 15 градова. Не ради се само о новим
местима, у питању су пре свега нови људи, нове

Написали сте прву књигу и она ће се
ускоро појавити пред читаоцима?
- Књига је у штампарији, очекујемо је
за највише две недеље. Књига ће се звати
„Километри среће“. Лектор ме је убеђивао да
треба да променим наслов јер је клише, али од
тренутка када ми је пао на памет, знала сам да је
то прави наслов и рекла сам да се све сем њега
може мењати! Књига представља спој трчања и
мотивације, највише ће је разумети сами тркачи,
али је такође намењена и другим људима.
Рецензент моје књиге је Ана Бучевић, мој
највећи животни учитељ. Она је жена чији видео
клипови имају преко 30 милиона прегледа на
интернету и највећи је мотиватор на Балкану.
Делови књиге су већ промовисани, и нашли
су на изузетно лепе реакције. Интересовање
је велико, око две стотине примерака је већ
резервисано за куповину, па очекујем да ће се
прво издање брзо распродати. Видим себе као
писца, па верујем да ми ово неће бити једина
књига. „Километри среће“ појавиће се у издању
вршачког издавача „100% фит концепт“ и биће
промовисани у Градској библиотеци у Вршцу,
али и у Београду и Новом Саду.
На књизи је и несвакидашња посвета?
- Књига је посвећена мојој будућој ћерки
Хани, коју већ осећам иако још није ни у најави.
Када сам размишљала о томе шта ћу оставити
будућим генерацијама, помислила сам да ћу
својој будућој ћерки оставити све своје медаље

и пехаре, као и књигу, посвећену управо њој.
Посвета гласи: „За тебе Хана, негде на оном
свету, и за оца твог кога мудро бираш. Чекају
нас, душо, километри среће“. Верујем да деца
бирају своју родитеље, да је све енергија и да је
све што ће се тек родити и што више није живо,
ту негде, само мења облик.
Размишљате ли о професионалној
каријери у спорту?
- Бавим се трчањем друмских маратона,
а у последње време и планинарењем. Али
све је то рекреативно, иако иза мене постоје
резултати. Иако сам размишљала да од тога на
овај или онај начин направим посао, не видим
себе као професора у школи или неког ко ће
преносити знање. Више видим себе као неког
ко ће кроз трчање мотивисати друге и сам бити
инспирација да се људи мењају.

Т.С.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ВРШАЧКА КУЛА

ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ АГЕНЦИЈЕ НАСА

ОТКРИВЕНО СЕДАМ ПЛАНЕТА
СЛИЧНИХ ЗЕМЉИ

У потрази за потенцијалним ванземаљским
облицима
живота,
научници до сада нису
направили веће откриће од
овог. Око звезде „Трапист
1“ кружи седам планета
сличних земљи а на чак три
могуће је да постоји живот,
саопштила је америчка
свемирска агенција НАСА.
Овај вансоларни систем
удаљен је од земље 39
светлосних година, што
у васионским размерама
не представља велико
растојање.
Трапист-1 је
хладна, патуљаста звезда,
нимало налик Сунцу – по
величини се односе као
лоптица за голф у односу
на кошаркашку лопту.
Само је мало већа
од Јупитера и око 2.000
пута хладнија од Сунца,
што значи да чак и прва
планета која око ње кружи
представа
потенцијално
настањиву зону, саопштио
је тим научника предвођен
Михаелом Жијоном са
белгијског Универзитета у

Лијежу.
Они су у почетку
проучавали ову звезду
помоћу
телескопа
ТРАПИСТ који се налази у
опсерваторији Ла Сила у
Чилеу и отуда њено име.
Откриће
прве
три
планете објавили су у мају
прошле године. Када су
у посматрање укључили
и друге телескопе са
земље, укључујући Спицер
телескоп агенције НАСА,
наметнуо се закључак
да периодичне сенке на
звезди не праве само
три планете већ седам
њих.Најмања је 75 одсто
величине Земље, а највећа
за само 10 процената већа.
„Ово је први пут да смо
открили толико планета
око исте звезде,“ рекао је
Гијон на конференцији за
штампу у седишту агенције
у Вашингтону, која се
данима најављивала као
важан догађај.
Занимљиво је да су
ове егзопланете близу
једна друге, много ближе

НАЈБЛИЖА НА 4,2 СВЕТЛОСНЕ ГОДИНЕ
Прва егзопланета, како се зову ова тела изван Сунчевог
система, откривена је 1995. године и од тада их је пронађено
више од хиљаду, од тога око двадесетак у зони у којој је
могућ живот. Прошле године је откривена једна таква која
кружи око звезде најближе нашем Сунцу у сазвежђу Алфа
Кентаури.
Нешто већа од Земље, ова вансоларна планета се
налази у у близини звезде Проксима Кентаури, где постоји
могућност формирања воде у течном стању.
Ова планета названа Проксима Б је нама најближа до
сада откривена егзопланета и налази се на 4,2 светлосне
године или 40 трилиона километара од нас. Летелица коју
би смо послали данас стигла би до ње за отприлике 70
хиљада година.

него планете у Сунчевом
систему. То значи да би
их њихови потенцијални
становници на небу видели
прилично крупне, као што
ми видимо Месец.
Најближа
је
много
ближа звезди него Меркур
Сунцу. Шест од седам
су стеновите. На основу
компјутерских
модела
научници претпостављају
да три планете спадају у
такозвану зону Златокосе
– ни превише хладну ни
превише топлу да би на
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њима био могућ живот, а уз
одговарајуће атмосферске
услове можда чак и на свих
седам.
Присуство воде није
потврђено и највећи део
посла тек предстоји.
Ово је велики корак
ка одговору на питање
јесмо ли сами у свемиру
и није више питање да
ли ће, већ када ће бити
пронађена нова земља,
рекао је научни тим који је
представио откриће.
Извор: Политика
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1. Љубичице и Сајси М-Си – Бомбонице
2. Нипке – Бејба из нета
3. Ничим изазван – Ко нам је убио радио?
4. Атеист реп – Робија
5. Силиконс – Морнинг лајт
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ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 153, 12. МАРТ 1986.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Пошто и Југословенски клуб „25. мај“ у Гарбсену,
код Хановера (Доња Саксонија) у Западној Немачкој
прима редовно „Вршачку кулу“, желели смо да
се нешто на тим страницама појави и о нашим
активностима. Пре свега, управа нашег Клуба, са
председником Николом Поповићем и секретаром
Лазаром Станојловићем, врло је успешна у
организовању пригодних манифестација поводом
југословенских државних празника. Недавно
смо имали и такмичење певача аматера, што смо
остварили заједно са клубовима: „Братство“ из
Хановера и „Слога“ из Нојштата. Добро нам ради и
југословенска допунска школа, коју води наставница
Бранка Врапчанин. Уопште, велику пажњу
поклаљамо раду са нашим малишанима, негујући и
развијајући код њих дух југословенског заједништва
и патриотизма. У циљу дружења деце, имали смо и
организоване излете...

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”.

ПОЗДРАВ ИЗ ГАРБСЕНА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 335, 22. МАРТ 1996.

ЗЛАТНА КОШУТА „ПЛАНТЕКСУ“

На 22. Пролећном сајму одевања и 18. Сајму
коже, обуће и опреме представљена је модна
понуда за наредну сезону јесен – зима. Ове године
под сводовима Београдског сајма сместило се 300
излагача, од тога је сваки седми био из иностранства.
Међу излагачима био је и ИТП„Плантекс“ из Пландишта
који се посетиоцима представио доњим женским
и мушким рубљем. И на овогодишњој сајамској
манифестацији додељене су традиционалне награде.
Међу добитницима „Златне кошуте“ је и „Плантекс“ за
мушки комплет доњег веша.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32, БРОЈ 605, 24. МАРТ 2006.

ВРШАЧКА ГИМНАЗИЈА МЕЂУ
ВОЈВОЂАНСКИМ ШКОЛАМА СА
ПРИОРИТЕТОМ

Почетком марта Покрајински секретаријат за
образовање и културу сачинио је програм подршке
за 9 приоритетних средњих школа у којима ће бити
побољшани услови рада, информисања и технологије
у образовно-васпитном процесу. У категорији
одабраних средњих школа, поред оних у Новом Саду,
Сремским Карловцима, Суботици, Сенти, Бачком
Петровци и Руском Крстуру је и Гимназија „Борислав
Петров Браца“ из Вршца. Захваљујући одређеном
приоритету ова угледна вршачка образовна установа
имаће предност у расподели средстава у текућој
школској години из војвођанске касе. Новац ће,
наиме, бити усмерен у финансирање такмичења
најдаровитијих гимназијалаца који уче на румунском
наставном језику на домаћим и међународним
такмичењима,
образовање
и
усавршавање
запослених, за покриће путних трошкова ученика и
њиховог смештаја, те исхране у ученичким домовима.
Сума за примену специјализованих програма у
одабраним школама, за сада, није прецизирана,
но према најавама из надлежног Секретаријата
износиће неколико милиона динара.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (62)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

IX. ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
Вршац под Комором - Изглед предела - Јавне грађевине - Колонизација под Маријом Терезијом Стање угарских насељеника - Павле, Вук, Бранко, Бранковићи - Морал и религиозност овд. Немаца
- Школске вести - Немачка школа добија два учитеља - Влада смишља да подигне нем. Учитељску
школу у Вршцу - Владика Јован Ђорђевић пренаша своју столицу у Вршац

Бранковић је био Бугарин,
племић. Рођен г. 1725. у
Крајови (М. Влашка), свршио
је богословију у Риму, у
заводу за пропаганду. 1748. г.
позове га у чанадску дијецезу
ујак Станисловић, владика
чанадски. Спочетка је био
придворни церемонијер а
касније, кад г. 1751. прими чин
, дође у Кутрицу за пароха,
одавде га премосте крајем
марта месеца у Бешеново,
где је за пароха иншталиран.
Гроф Енгел од Ваграјна, бискуп
чанадски, наименује га за
каноника. Но како Вук с малом
платом – 400 ф. г. – не могаше
живети, принуђен бејаше г.
1764. да резигнира на ово
место и да се прими, уз изрично
признавање достојанства и
права свога реда, највишом
дозволом, за пароха и декана
вршачког, са платом од 500
ф. г. 1). Пре тога он је већ био
духовник 2). Бранковић остаде
у Вршцу до г. 1787, а затим те
године оде у Тамишград. Пошто
се Банат г. 1780. присаједини
Угарској,
Марија
Терезија
повиси дотацију чанадских
каноника на 1000 ф. да је
изравна са платама каноника
по осталим епархијама. Јошт се
и 6. каноничко место успостави.
Сем тога Марија Терезија оснује
и 7. каноничко место, али се ово
не попуни, већ се доходак од
њега (1000 ф.) подели међу прва
четири каноника. Од ове своте
припадне кантору канонику
(Бранковићу) 166,40 и г. 1790.
постане Бранковић препошт и
умре у својој 73 г. 11. јула 1798.
Сахрањен је под катедралном
црквом у Тамишграду 3).

1)
Ortványi Pál: A csanádi püspőki
megye stb, str. 55 – У својој релацији говори
бискуп Енгел овако о дотацији пароха
онога времена у ј. Угарској: Сеоски пароси и
администратори чанадске дијецезе уживају

Бранковић се одликовао
богатим црквеним и светским
знањем, као и необичном
бистрином ума 4). Ове одлике
подигле су га још у 31. години
на степен почасног каноника у
Чанадима. Своме народу био је
веран пријатељ. Ослањајући се
на његов уплив и његово лично
заузимање, Бугари велико –
бешеновачке општине стану
г. 1770. смишљати, како ће

доћи до неких повластица.
Зато г. 1775. Изађе Вук, на челу
бешеновачке депутације, пред
царицу Марију Терезију у Бечу.
Као што се Вук старао за
напредак свога народа, исто
тако био је он ревностан у
својој служби. 23 г. провео је
Вук у Вршцу као свештеник,
неуморно
вршећи
своје
свештеничке дужности.

ид ерара 200 ф.
2)
На место Бранковића Марија
Терезија наименује друго лице за каноника,
и отуда је у чанадској дијецези поред пет
плаћених каноника, постојало и шесто место.

Oltványi P. A csanádi püspőki megye stb, str. 55.
3)
Tőrténelmi Adatrár, св I, стр. 614,
630, 631, св. II, стр. 46 – Oltványi P. A csanádi
püspöki megye stb, str. 55, 56.
4)
Töténelmi Adattár, св. I, стр. 614.
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ФУД Б А Л
ВРШАЦ СТАРТОВАО ПОРАЗОМ У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 16. КОЛО
Омладинац - Братство 1946		
Бачка 1901 - Раднички (Ш)		
Железничар - Слога			
Раднички (СМ) - Цемент		
ТСЦ - Вршац				
Раднички (Зр) - Дунав			
Црвена звезда (НС) - Раднички (НП)
Табела:
1.Омладинац		
2.Братство 1946		
3.Дунав		
4.ТСЦ			
5.Борац (С)		
6.Бачка 1901		
7.Раднички (СМ)
8.Цемент		
9.Вршац		
10.Железничар		
11.Слога		
12.Раднички (НП)
13.Раднички (Зр)
14.Раднички (Ш)
15.Црвена звезда (НС)

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

.

12
10
8
7
6
6
5
5
6
4
3
4
4
4
2

ВРШЧАНИ ПАЛИ СА ПЕНАЛА

2:0
0:1
2:0
0:2
4:0
3:1
1:2
0
3
3
3
4
3
4
4
1
6
7
4
3
2
5

ТСЦ - ВРШАЦ 4:0 (1:0)

3
2
4
5
4
6
6
6
8
5
5
7
8
9
8

36
33
27
24
22
21
19
19
19
18
16
16
15
14

11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 16. КОЛО
Будућност (СЦ) - ЖАК			
Славиа- Козара			
Раднички (К)- Пролетер (БК)		
Вршац јунајтед - Јединство (НБ)
Полет (Н) - Динамо 1945		
Раднички (С) - Војводина 1928
Долина - Слобода			
Јединство (БК)- Слога			
Табела:
1.Динамо 1945		
2.Козара		
3.Будућност (СЦ)
4.Полет (Н)		
5.Вршац јунајтед
6.Раднички (К)		
7.Раднички (С)		
8.Војводина 1928
9.Јединство (НБ)
10.Пролетер (БК)
11.ЖАК			
12.Јединство (БК)
13.Слобода		
14.Слога		
15.Славиа		
16.Долина		

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

.

13
12
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
1

5:1
1:5
2:0
4:1
0:1
1:0
2:1
4:1
2
1
4
3
3
1
3
2
4
3
2
1
2
3
2
0

Табела:
1.Младост (О)		
2.БАК			
3.Војводина (С)		
4.Стрела		
5.Јединство Стевић
6.Полет		
7.Јединство (В)		
8.Слога (БНС)		
9.Црвена звезда
10.Борац (Ст)		
11.Југославија		
12.Вултурул (-6)		
13.Војводина (Ц)
14.Партизан (У)		
15.Будућност (А) (-6)
16.Партизан (Г)		

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
10
10
9
7
7
7
8
6
4
4
7
4
4
4
2

2
5
3
0
5
5
4
0
4
5
4
1
3
2
3
2

ли у меч против Радничког улази са
императивом победе?
- Вршац ће у сваки меч ући са
императивом победе. Митровчани
су прилично подмладили тим у
односу на јесењи део првенства.
Од носилаца игре остали су
Сикимић, Ловрић и Совиљ, а
кадар је попуњен са младим
играчима. Према информацијама
које имам Раднички је у прошлом
колу одлично одиграо против
Цемента упркос поразу. При

резултату 0:0 ималу су неколико
великих прилика, а Цемент је те
промашаје умео да казни. Морамо
да будемо максимално опрезни,
концентрисани и борбени. Сви
који истрче на терен мораће да
дају свој максимум да би освојили
бодове, јасан је шеф струке
Вршчана
Меч 17. кола Вршац - Раднички
(Сремска Митровица) игра се у
суботу на Градском стадиону са
почетком у 14:30 часова.

СИЛОВИТ ПРОЛЕЋНИ СТАРТ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:1 (3:0)

1
3
3
5
5
7
6
7
6
7
8
9
9
9
10
15

41
37
31
27
27
25
24
23
22
21
20
19
17
15
14
3

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 16. КОЛО
Партизан (Г)- Јединство Стевић		
Војводина (С) - Црвена звезда			
Војводина (Ц) - БАК				
Будућност (А) - Младост (О)			
Југославија - Јединство (В)			
Партизан (У) - Полет				
Борац (Ст) - Вултурул				
Стрела - Слога (БНС)				

Вршчани су претрпели убедљив
пораз у Бачкој Тополи против
амбициозне екипе ТСЦ у првом
колу наставка првенства Српске
лиге Војводина. Домаћи тим је
повео из једанаестерца, предност
дуплирао такође после ударца
са беле тачке, а отпор Вршчана је
потпуно сломљен у финишу када
су домаћи са још два гола решили
питање победника. Тренер Вршца
Горан Мрђа изнео је своје утиске.
- У Бачку Тополу смо отишли са
прилично измењеном структуром
тима у односу на припремни
период и оно што смо планирали
због парних картона Шобата и
болести Митровића и Ђурића.
Пораз је тежак, али мислим да
може бити користан уколико
извучемо поуке. То пре свега важи
за играче чији однос није био
на одговарајућем нивоу за овај
степен такмичења и сигурно ће
бити промена у тиму у суботу када
дочекујемо Раднички из Сремске
Митровице.
Вршац је у јесењем делу играо
одлично на Градском стадиону. Да

2:2
1:0
2:2
1:7
1:3
1:2
0:1
2:1
3
1
3
7
4
4
5
8
6
7
8
8
9
10
9
12

Изабраници тренера Мише
Бељина победом су стартовали
у пролећном делу сезоне
декласиравши госте из Новог
Бечеја већ у првој четвртини
меча.
У
деветом
минуту
Станковић је идеално центрирао
из корнера а Бељин био највиши
у петерцу Јединства и ефектним
голом довео Вршчане у вођство.
Идеолог игре домаћих Станковић
припремио је и други погодак, а на
његов изванредан пас у 19. минуту
врхунски је реаговао Моторов и
искоса са десне стране, са ивице
шеснаестерца, постигао еврогол.
У 30. минуту сјајну акцију Вршац
јунајтеда иницирао је Вучковић,
повратну
после
његовог
центаршута одиграо је Ћулибрк,
а искусни Белић неодбрањиво
погодио доњи угао. Гости су
почетком другог полувремена
успели да се ослободе притиска
и после акције Радишића,
прекршај
за
једанаестерац
начинио је Јовановић. Стрелац

почасног гола за јединство био
је Јосимовић. Коначан резултат
утакмице поставио је Белић,
после центаршута Станковића из
корнера.
Шеф струке Вршац јунајтеда
био је задовољан игром свог
тима:
- Исплатио се рад у
припремном периоду, физичка
припремљеност је дошла до
изражаја, као и квалитет наших
играча. Шансу су добили и наши
полетарци, што ме посебно
радује, искористили су сваки
минут. Наш циљ је да што пре
обезбедимо опстанак да би што
више наших момака из подмлатка
могли да добију шансу без
резултатског императива што је
и концепција рада нашег клуба.
Прави тест за квалитет овог тима
биће у наредном колу када се
састајемо са првопласираним
Динамом у Панчеву, закључио је
Бељин.

Масторије прекаљеног вука:
Данило Белић (Вршац јунајтед)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

35
35
33
27
26
26
25
24
22
17
16
16
15
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9
8

ВЛАЈКОВЧАНИМА СЛАТКА ЈАБУКА
ЈАБУКА - ЈЕДИНСТВО 1:3 (0:0)

Игралиште у Јабуци, судија:
Вук Добричић (Б. Карловац),
стрелци: Колески у 79 ја Јабуку,
Живанов у 62 из једанаестерца,

Мрђа у 69 и Калин 77. минуту за
Јединство
ЈАБУКА:
Живановић,
Рамадановић, Митковић, Илић,

РАНИМИРОВ И КРАЧУЊЕЛ РЕШИЛИ ДЕРБИ

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 1:2 (0:0)
Стадион ФК Партизан у Уљми, судија: Стојан Војновић (Панчево), стрелци:
Иван Јовановић у 84. за Партизан, Ранимиров у 76, Крачуњел у 83. минуту за
Полет
ПАРТИЗАН: Атанацков, Бежановић, М.Побра, И.Јовановић (од 86. Оморац),
Р. Побра, Рајин, Бану, Николин, Живојнов (од 86. Попов), С. Јовановић, Петровић
ПОЛЕТ: Печеновић, Дубичанин, Пинку (од 30. Петровић), Илић, Лазин,
Мошеску, Крачуњел, Ранимиров, Милунов (од 70. Јованов), Димитријевић,
Бранков

Лалић,
Палоч,
Крстевски,
Стојановски, Стаменковић, Колески,
Младеновић
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња,
Попов (од 89. Јовичић), Москић,
Милентијевић, Ракитован, Биља (од 46
Гуја), Живанов, Мрђа, Лазин, Калин
Тријумф Влајковчана у Јабуци био
је изненађење за све осим за тренера
Јединства Предрага Бату Ракочевића.
- Добро смо спремили утакмицу,
могли смо да је решимо још у првом
полувремену када смо пропустили
неколико лепих прилика. У наставку
је наш квалитет дошао до изражаја.
честитам играчима на борбености и
залагању.

СПОРТ

ПЕТАК • 17. март 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

Р У КО М Е Т

ПОБЕДОМ ПРОТИВ НАПРЕТКА ВРШАЦ СЕ УЧВРСТИО НА ЛИДЕРСКОЈ ПОЗИЦИЈИ

ПОВРЕДА ДИМИЋА ПОКВАРИЛА СЛАВЉЕ
ВРШАЦ – НАПРЕДАК РУБИН 75:65 (18:14, 25:24, 16:12, 16:15)

Вршчани су упркос недаћама са
здравственим билтеном успели да
остваре важну победу против одличних
Крушевљана који су, уз Динамик и Борац,
пружили најјачи отпор у Миленијуму. Уз
све то екипу тренера Владимира Ђокића
задесио је још један малер, један од
најбољих играча, Милош Димић, доживео
је повреду и право са терена одвезен је
у болницу. Шеф стручног штаба Вршчана
у интервјуу за “Вршачку кулу” сагледао
је узроке слабије партије у односу на
почетак другог дела сезоне.
- Утакмица против Спартака је
показала како Вршац игра када су сви
играчи у тренажном процесу, здрави
и мотивисани. После тог меча, ушли
смо у проблем због повреда Јефтића
и Стојадиновића, који седам дана
нису тренирали. Јефтић је прекинуо
рехабилитацију да би одиграо меч против
ОКК Београда, и уз много мука, среће
и захваљујући стеченом победничком
менталитету, ту утакмицу смо ипак
добили. Стојадиновић је тренирао у
недељи пред меч са Напретком, Јефтић
се приључио тек два дана пред утакмицу,
то је мало поправило расположење,
али се на игру против Крушевљана
одразило то што нисмо били комплетни
на тренинзима, истакао је Ђокић.
Гледаоци су после дужег
времена имали прилику да виде

ПАУЗА ЗА ОДЛИЧНОГ БЕКА ВРШЧАНА

ДИМИЋ МЕСЕЦ ДАНА
ВАН ТЕРЕНА

У стручном штабу Вршца са
нестрпљењем очекују извештај са
махнетне резонанце, али је и без
њега јасно да је повреда Милоша
Димића изузетно озбиљна и да га
очекује најмање месец дана паузе.
То практично значи да одлични бек
неће моћи да помогне екипи до
краја регуларног дела сезоне КЛС.
Остаје нада да ће популарни Дима
ипак бити спреман за суперлигашке
окршаје.

94 : 67
64 : 81
79 : 85
78 : 70
75 : 65
95 : 83
71 : 67

У топ форми:
Мирко Ђерић

65 примљених поена
је сасвим коректно,
Табела:
али нисам задовољан
1.Вршац
20
16
4
36
због великог броја
изгубљених лопти.
2.Борац		
20
15
5
35
Наредни ривал
3.Дyнамиц БГ
20
15
5
35
је Слога из Краљева,
4.Спартак
20
13
7
33
од кога ће претити
5.Младост
20
12
8
32
навећа опаљсност?
- Највећа снага
6.Дунав		
20
11
9
31
Слоге је у знању
7.Тамиш
20
11
9
31
тренера
Бошка
8.Напредак
20
10
10
30
Ђокића који ради јако
9.Металац
20
10
10
30
озбиљно и потпуно
10.Беовук 72
20
10
10
30
је променио игру
Краљевчана. Екипа је
11.ОКК БГД
20
7
13
27
такође промењена у
12.Слога
20
7
13
27
односу на меч из првог
13.Смедерево 20
2
18
22
дела сезоне, међутим
14.Константин 20
1
19
21
Слога
сада
игра
неупоредиво снажније
Колико је повреда Димића утицала и агресивније. Чека нас и ватрена
краљевачка публика, али наша је обавеза
на игру Вршца?
- Повреда Димића изазвала је стрес код да у свакој утакмици покажемо снагу и
играча, и свако је одреаговао другачије. квалитет који имамо и са терена изађемо
Успели смо да утакмицу приведемо крају као победници, закључио је Ђокић.
без већих мука. Задовољан сам победом,

ЗАВРШНИ ТУРНИР КУПА МИЛАНА ЦИГЕ ВАСОЈЕВИЋА

ЗВЕЗДИ ТРОФЕЈ, ВРШЧАНКЕ СТАЛЕ У ПОЛУФИНАЛУ
РАДИВОЈ КОРАЋ – ВРШАЦ 75:47 (20:11, 13:11, 24:18, 18:7)

Кошаркашице Вршца пружиле
су једну од најслабијих партија
ове сезоне и заслужено у Новом
Саду доживеле убедљив пораз у
полуфиналном мечу Купа Милана
Циге Васојевића против Радивоја
Кораћа. Ипак, то није најгоре што се
десило Вршчанкама, јер се Марина
Мандић, најефикаснија играчица,
повредила и питање је колико ће
морати да паузира.
Читав меч протекао је у знаку
Београђанки, Вршац је једини
период добре игре имао у другој
четвртини када је серијом 7:0
смањио предност ривала на два
поена (24:22). Играчице Кораћа
одговориле су серијом 9:0 и
показале решеност да се домогну
финала.
У другом полуфиналном мечу
Црвена звезда је савладала
Партизан 53:50, док у финалу није
било резултатске неизвесности,
Црвена звезда је заслужено
освојила Куп савладавши Радивој
Кораћ резултатом 84:66.
Марина Мандић изнела је своје
утиске после меча.
- Апсолутно нисмо личиле на
себе. Форсирале смо игру која
није карактеристична за нас, чудне
ствари су нам се дешавале, одбрана
практично није ни постојала. Чини
ми се да нисмо успеле да пронађемо
жељу и мотив да победимо у тој
утакмици. Било је то наше бледо

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 13. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНА У СЕЧЊУ
ХЕРЦЕГОВИНА - МЛАДОСТ 31:26 (18:14)

Вршачки рукометаши претпрели су пораз и у другом пролећном
колу, а прилику за освајање бодова имаће у петак. 17. марта, када
ће у Миленијуму угостити екипу Банатског Карловца. Меч почиње
у 20:15 часова.

екипу која пружила јак отпор у
Миленијуму.
- Напредак уопште није наиван
тим, са одличним тренером Оливером
Поповићем, направили су неколико
изненађења савладавши Динамик и
Беовук у гостима. Знали смо да ће играти
комбиновану одбрану, али су, ипак,
успели да нас поремете и збуне. Успели
смо да преокренемо резултат, међутим
несхватљив пад , када смо неколико лопти
дали противнику у руке, зауставили смо
захваљујући великој енергији и жељи да
се утакмица добије. Мислим да је коначан
резултат реалан показатељ онога што се
дешавало на терену.

Младост Адмирал - Константин
Динамик - Борац		
Дунав - Спартак		
Тамиш - ОКК Београд		
Вршац - Напредак Рубин
Металац - Слога		
Беовук 72 - Смедерево 1953
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Црвенка - Кикинда		
Врбас - Срем 		
Јединство - Ц.Звезда
Сивац - ЖСК		
Б.Карловац - Јабука		
Херцеговина Младост

27 : 29
34 : 32
26 : 17
23 : 28
27 : 25
31 : 26

Табела:
1.Кикинда
2.Црвенка
3.Јединство
4.Херцеговина
5.Врбас		
6.ЖСК		
7.Б.Карловац
8.Срем 		
9.Јабука		
10.Ц. звезда
11.Сивац		
12.Младост

12
9
7
8
7
6
6
6
4
3
3
3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0

1
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10

24
19
16
16
15
13
12
12
9
7
7
6

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М) 18. КОЛО

КУЛПИН ИЗНЕНАДИО ЛИДЕРА
БАНАТ - КУЛПИН 1:3 (22:25, 19:25, 25:14, 16:25)

Вршачки одбојкаши доживели су први пораз ове сезоне. Велико
изненађење у Миленијуму приредила је екипа Кулпина која је
заслужено славила са 3:1. Упркос поразу, изабраници тренера
Игора сантрача задржали су десет бодова предности испед
другопласираног Дунав Волеја.
Херцеговина - Кикинда 3:1, Ботафого - Пролетер 0:3, Банат - Кулпин
1:3, Шид - Дунав Волеј 0:3, Младост (Т) - Младост (НП ) 1:3, Сомбор
Војводина 2 одложено.
Табела: 1. Банат 50, 2. Дунав Волеј 40, 3. Херцегвина 32, 4. Кулпин 30,
5. Пролетер 29, 6. Шид 28, 7. Војводина 2 26, 8. Младост (НП) 25, 9.
Сомбор 21, 10. Младост (Т) 18, 11. Ботафого 13, 12. Кикинда 9 бодова.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 18. КОЛО

ПОБЕДА ВРШЧАНКИ

ВРШАЦ - МЛАДОСТ (ИНЂИЈА) 3:0 (25:11, 25:13, 25:13)
Резултати: Младост (НП) - Апатин 3:1, Одбојка 013 - Рума 1:3,
Волејстарс - Елан 3:0, Футог Вест - Панонија 1:3, Партизан - Нови Сад
3:2
Табела: 1. Партизан 46, 2. Рума 45, 3. Волејстарс 40, 4. Панонија 36, 5.
Одбојка 013 36, 6. Нови Сад 33, 7. Елан Волеј 23, 8. Младост (НП) 22, 9.
Апатин 18, 10. Футог Вест 16, 11. Вршац 9, 12. Младост (И) -1.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж)13. КОЛО

ПОБЕДА БАНАТА У ЗРЕЊАНИНУ
ПРОЛЕТЕР - БАНАТ 0:3 (20:25, 15:25, 15:25)

Инђија - Херцеговина 3:0, Младост 2 - Житиште 3:0, Пролетер - Банат
0:3, Бечеј - Кикинда 0:3, Крајишник слободан

ПОЛУФИНАЛЕ ПЛЕЈ - ОФА НА ДВЕ ПОБЕДЕ
Полуфинална серија плеј -офа игра се на две победе. Први
меч Вршчанке против Радивоја Кораћа играју у среду 22. марта,
у Београду, а реванш је у Миленијуму у суботу, 25. марта. Други
полувинални пар су Црвена звезда и Партизан.
издање, које, срећом, нисмо ове
сезоне често приказивале, мада
није морало да се деси ни сада, у
завршници сезоне, када се одлучује
о трофејима, каже искусни бек
Вршчанки.
Сезона није завршена следи
завршница првенства, противник у
полуфиналу исти.
- Окрећемо се полуфиналу плеј
офа, имамо шта да поправимо у
игри, имамо пуно задатака које
треба да урадимо до среде, до

прве утакмице. Знамо како треба
играти против шампиона Србије и
знамо колико морамо да пружимо
да би савладали тако квалитетну
екипу каква је Радивој Кораћ, без
обзира на младост њених играчица.
Најважније је да ми тог дана будемо
сконцентрисане, да пет играчица
на паркету и седам на клупи буду
у сваком моменту у служби тима
и да извршимо све задатке како у
одбрани тако и у нападу, закључила
је популарна Маки.

Табела: 1. Кикинда 27, 2. Банат 26, 3. Инђија 24, 4. Младост 2 17, 5.
Житиште 16, 6. Бечеј 15, 7. Пролетер 15, 8. Херцеговина 11, 9.
Крајишник 4 бода.

МАЧЕВАЊЕ
ДОБАР НАСТУП ТАКМИЧАРА
“КАРИКЕ”
На Купу Железничара у Беораду, одржаном за викенд
учествовала су три такмичара из Вршца. У конкуренцији сениора
у дисциплини мач, Жељко Ћела заузео 11. место, а у конкуренцији
кадета Илија Јагодић ( 5.место) и Алекса Чејић ( 7.место) су ушли у
четвртфиналне борбе и ту за противнике обојица добили чланове
кадетске репрезентације Србије. У врло тешким борбама су
изгубили Јагодић 15:9, Чејић 15:7. На такмичењу је било више од 30
учесника.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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