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УСПЕШАН НАСТУП „ТЕСЛИНИХ“ ЂАКА НА
ИНФОРМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

МИЛИЦА ЂОЛИЋ
ПРВАКИЊА У ПРВОЈ
КАТЕГОРИЈИ
Ученици Школског центра „Никола Тесла“
Милица Ђолић и Никола Додиг забележили су
успешан наступ на информатичком такмичењу
под називом РАФ челинџ (RAF Challenge), које
се организује на Рачунарском факултету и
то од 2009. године. Овогодишње надметање
младих информатичара одржано је 18. марта
на поменутој београдској високошколској
установи.
Реч је о информатичком такмичењу са задатим
темама на коме право учешћа имају сви ученици
средњих школа из Србије. Средњошколци имају
задатак да у првој категорији на понуђену тему,
направе презентацију или анимацију. У другој
категорији задатак је да направе рачунарску
игру или апликативни софтвер, а у трећој
видео. Циљ је да се ученици на што бољи
начин мотивишу да анализирају и презентују
информације коришћењем разних рачунарских
алата.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВА

ПЛАЋАЊЕ ДУГОВА НА РАТЕ

-Рок за подношење захтева за репрограм дуга за грађане је 31.мај - Највећи број месечних рата - 36, предвиђен је за отплату
дуга већег од 300.000 динара - Након истика рок за репрограм, “Други октобар” је у законској обавези да покрене принудну
наплату својих потраживања- Комуналци најавили повластице за редовне платише Веће Града Вршца је, на седници
одржаној у понедељак, дало сагласност
на одлуку Јавног комуналног предузећа
“Други октобар” о репрограму дуговања
за комплетне комуналне услуге својим
дужницима, физичким лицима. Одлуку
су образложили Драгана Митровић,
градоначелница Вршца, и Небојша Перић,
директор ЈКП “Други октобар”, одржаној
истог дана.
-Пошли смо од потреба наших суграђана
како бисмо им омогућили да на најлакши
начин измире своја дуговања, рекла је
градоначелница Митровић. - Тако ће и ЈКП
“Други октобар” чији смо оснивач, решити
проблем потраживања. Предвиђена су
два модела репрограма. Први начин је
једнократна уплата целокупног дуга, уз
отпис камате, а други начин - отплатом на
рате. Дакле водили смо рачуна и о оним
грађанима који нису у могућности да
једнократно исплате дуг, уз могућност
плаћања на чак 36 рата, према условима
како је наведено у одлуци којује донео
Надзорни одбор „Другог октобра“, а на коју
је Градско веће дало сагласност.
Могућност репрограма дуга за
комуналне услуге почео је 21. марта
и трајаће до 31. маја, а о конкретним
детаљима, условима отплате, грађани ће се
договорити у ЈКП „Други октобар“.
-Број рата зависи од висине дуговања,
а највише је до 36 месеци, објаснио
је директор Перић и нагласио да се
репрограм односи искључиво на физичка
лица. - Највећи број рата предвиђен је
за отплату дуга већег од 300.000 динара.

Градоначелница Драгана Митровић и Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“
Грађани заинтересовани за репрограм могу
одмах да поднесу захтев у просторијама
обједињене наплате ЈКП “Други октобар” .
Током трајања репрограма, грађани имају
обавезу да своје текуће обавезе измирују на
време, јер ако то не учине, сматраће се да је
закључени уговор о репрограму раскинут.
Перић је нагласио да се захтеви за
репрограм дуговања подносе на одређеним
обрасцима који ће бити на интернет
страници ЈКП “ Други октобар”, а све додатне
информације грађани могу добити путем
кол центра комуналног предузећа.
-Ово је јединствена прилика да грађани
измире своја дуговање, јер након 31. маја,
када истиче рок за репрограм, “Други

-У претходном периоду бавили смо се сагледавањем пословања предузећа, прихода
и расхода, а у фокусу нам је била максимална рационализација пословања, рекао је
Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“. Могу да кажем да смо смањили трошкове
пословања и начинили прве кораке у унапређењу квалитета услуга које ЈКП “Други
октобар“ пружа. У наредном периоду радићемо на томе да се промени стратегије
пословања сада Јавног комуналног предузећа. То значи да нећемо улагати више у
комерцијалне делатности, које немају некакве везе са делатностима за које је предузеће
основано, већ ћемо акценат ставити на комуналне делатности. План је да, у наредном
периоду, представимо и неколико пројеката који ће бити финансирани из поменутих
уштеда и смањена расхода у предузећу, а који су значајни за све грађане Вршца.

октобар” је у законској обавези да покрене
принудну наплату својих потраживања,
нагласио је Перић.
Директор „Другог октобра“ истакао
је да ово предузеће размишља не само о
дужницима, већ и о редовним платишама.
Он је најавио повластице и нове попусте за
све оне који благовремено регулишу своје
комуналне рачуне.
-Сви корисници услуга “Другог октобра”
који на време измирују своје обавезе, до 15.
у месецу за претходни месец, оствариће
право на попуст од 5 одсто, они који
измирују на време своје обавезе у року од
6 месеци имаће попуст од 6 одсто, а попуст
од 7 одсто предвиђен је за све грађане који
у периоду од годину дана на време, 15. у
месецу, плате свој рачун, објаснио је Перић.
У наредном периоду донећемо још неке
одлуке које ће представљати погодност
за кориснике наших услуга везано за
трошкове прикључења на воду и гас. Ти
трошкови моћи ће да се плате на рате.
Тако је, на пример, за прикључење на
водовод и канализацију, за трошкове који
износе до 60.000 динара, плаћање могуће
у 3 месечне рате, а уколико је износ већи,
моћи ће да се плати у 6 рата.
Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАЂАНИ У ПРОЛЕЋНОЈ АКЦИЈИ

ЗАЈЕДНО ДО ЧИСТИЈЕГ И ЛЕПШЕГ БРЕГА

Победнички тим ШЦ „Никола Тесла“
Из Школског центра “Никола Тесла” у Вршцу,
на финале овог такмичења (пласман међу 15
најбољих у Србији у својим категоријама) у првој
категорији позвана је ученица 2. разреда Милица
Ђолић са презентацијом на тему “Зашто се
бавити информационим технологијама” (ментор
проф. Велимир Радловачки), а у другој ученик
4. разреда Никола Додиг са рачунарском игром
израђеном у НЕТ технологији (ментор проф.
Светлана Радловачки). Након презентовања
и одбране радова пред стручним комисијама
факултета ученица Милица Ђолић освојила је
прво место у првој категорији.
Ово је само још један у низу бројних успеха
ученика ШЦ „Никола Тесла“, потврда њиховог
знања и квалитетног и стручног рада професора
ове вршачке образовне установе.
Иначе, поменуто такмичење Рачунарског
факултета добило је, од самог почетка, подршку
Друштва математичара Србије и успешних ИТ
компанија у Србији.
Ј.Е.

Град Вршац, у сарадњи са Јавним
комуналним предузећем „ Други октобар“ и
ЈП „Варош“, организовао је пролећну акцију
уређења и чишћења вршачког брега, 21.
марта. Организаторима су се придружили
ученици вршачких основних и средњих
школа, јавних институција, организација
и удружења грађана. За акцију се, још пре
почетка, пријавило око 400 волонтера учесника. Вршчани су се одазвали у великом
броју, тако да је акција била успешна.
-Обзиром на могућности и капацитете
којима располажемо, осим сакупљања
отпада, обављали смо и комплетну замену
оштећене вертикалне сигнализације,
путоказа и извршили обележавање
хоризонталне сигнализације коловоза
почев од „Хелвеције“ па све до „Црвеног
крста“, објашњава Милош Васић, члан
Градског већа задужен за заштиту животне
средине и екологију. - Извршили смо
комплетну поправку оштећеног мобилијара
и постављање новог. Урађено је доста и
од планиране санитарне сече дрвећа дуж
целог пута до Планинарског дома, као и
дужином Стазе здравља.
Према речима Васића, сакупљање
отпада обављено је на површини поред
пута од „Хелвеције“ до раскрснице која води
ка Брегу све до платоа„Код Славише“ и даље
до „Црвеног крста“. Очишћени су и
путеви који воде од „Црвеног крста“ до
Планинарског дома, ка „Шумаревој кући“ и
платоу око ње.
Међу површинама планираним за
чишћење били су комплетно степениште од
„Софије“ до„Црквице“, платои око„Црквице“

и Цркве Светог Теодора Вршачког, паркинг
и амфитеатар „Код Славише“, као и јужна и
северна страна Стазе здравља. Учесници
акције побринули су се да ново, чистије
рухо добије и предео око Вршачког замка.
Очишћени су и уређени платои око Куле,
Инфо куће, Одмаралишта Црвеног крста и
Планинарског дома.
Радници Економске јединице Комуналац
који се баве уређењем јавних површина,
уз помоћ механизације, дали су свој
допринос пролећној акцији уређења. Они
су ангажовани на пословима монтаже
мобилијара, кошења траве, крчењу шибља
и чишћењу коловоза и банкина. Поред
тога, сав отпад који је сакупљен, радници
Комуналца одвезли су на депонију.
-За наредни период у плану је
постављање клупа и канти дуж пута
према Одмаралишту Црвени крст, а са
почетком вегетације уследиће и кошење

свих површина, што износи око 5 хектара,
поручују из ЈКП „Други октобар“. - Ове
активности дешаваће се током априла
месеца који је проглашен Месецом чистоће.
Поред ових, ЈКП „Други октобар“ спровешће
низ активности на уређењу града.
Пролећном уређењу Брега придружило
се и Саобраћајно туристичко услужно
предузеће СТУП „Вршац“ које је обезбедило
превоз како би се учесници пребацили до
платоа „Код Славише“ одакле је кренула
акција. Град Вршац је обезбедио све што
је било потребно, у сарадњи са ЈКП „Други
октобар“, да би реализација једне овакве
акције била успешна, наравно уз велику
подршку вредних вршачких волонтера.
СТУП -ови аутобуси побринули су се
да вредне Вршчани врате у град након
пролећне акције уређења Брега.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НАКОН ГОДИНУ ДАНА ЗАСТОЈА

ПОКРЕТНА АПОТЕКА ПОНОВО ОБИЛАЗИ ВРШАЧКА СЕЛА

Ове седмице званично је стартовала
Покретна апотека након вишемесечне паузе.
Свечано је пуштена у рад у Великом Средишту,
22. марта, у присуству градоначелнице
Драгане Митровић, чланова Градског већа и
руководства Апотекарске установе Вршац.
-Покретна апотека није била у функцији
око годину дана, подсетила је градоначелница
Митровић.- Био је то велики проблем за све
мештане, јер су због набавке неопходних
лекова морали да одлазе у град. Ми смо се
потрудили да тај проблем решимо, тако да
Покретна апотека почиње са радом од 23.
марта. Да би се поново оспособило возило
и Покретна апотека почела са радом, Град
Вршац је уложио милион динара.
Реч је о одржавању возила, прикупљању
сагласности и одобрења јер је ово специфично
возило које се разликује од обичних камиона.
-Покретна апотека редовно ће обилазити
15 насељених места на територији Града
Вршца, а једино село до кога, у овом тренутку,
Покретна апотека не може да допреми
лекове је Мало Средиште, нагласила је
градоначелница.Проблем у Малом
Средишту је прилаз који не одговара габариту
возила Апотеке, која не спада у категорију
стандардних возила. Потрудићемо се да, у што
краћем року, решимо и овај проблем, и да тако
и мештанима Малог Средишта омогућимо овај
вид здравствене услуге, како не би морали да
због набавке лекова одлазе у Вршац.
Жељица Цвејанов Мрђа, в. д. директора
Апотекарске установе Вршац, истакла је да

ће Покретна апотека обилазити села по већ
устаљеном распореду и додала:
-Рад Покретне апотеке биће усаглашен са
радом сеоских амбуланти, пратиће долазак
лекара у село, као што је то и раније био случај.
Апотека је снабдевена свим лековима који су
потребни пацијентима, како са позитивне
листе, тако и за ручну продају, а у случају
да нешто недостаје, одмах ћемо набавити.
Задовољни смо што Покретна апотека
наставља са радом након што су решени
технички проблеми и то захваљујући локалној

самоуправи Града Вршца и фирми „Нипем“
и њеном власнику господину Мацури, који
су нам изашли у сусрет. Желим посебно да
нагласим да је Покретна апотекаспецифична
и јединствена у Србији, ни у једном граду у
нашој земљи не постоји нешто овако. Вршац
је по томе једини и ми очекујемо да ће нам
ресорно Министарство изаћи у сусрет да све
буде регулисано законски и како треба.
Мештане Великог Средишта обрадовала
је вест да Покретна апотека поново стартује
са радом. Долазак ове Апотеке у њихово село
у многоме им олакшава и поједностављује
набавку неопходних лекова. Са тим се слаже
и Душан Батрњин, потпредседник Месне
заједнице Великог Средишта, који је, између
осталог рекао:
-Много нам је недостајао долазак Покретне
апотеке у наше село за време протеклих
годину дана колико није радила. По лекове
смо морали да идемо или у Гудурицу или у
Вршац. Сада ће све то бити лакше.
Велико Средиште има сеоску амбуланту
која ради 4 дана у недељи, али не и апотеку
као и осталих 14 насељених места која ће се
наћи на маршути Покретне апотеке.
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МИНИСТАР КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ВЛАДАН
ВУКОСАВЉЕВИЋ ПОСЕТИО ВРШАЦ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
„СТЕРИЈА“ ПРИОРИТЕТ
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Министар културе и информисања
Владан Вукосављевић са сарадницима је
посетио прошлог петка Вршац и обишао
Градски музеј и Народно позориште
„Стерија“. Након обиласка и разговора
о активностима и проблемима ових
установа, министар Вукосављевић је
констатовао да су утисци подељени.
- Изванредно је што је зграда Музеја
потпуно реконструисана. У питању је
одличан простор, види се да је све ново,
а руководство врло успешно ради. То је
један од најрепрезентативнијих простора
тог типа у такозваним мањим центрима,
мада ту синтагму избегавамо јер је нама
свака средина у Србији једнако битна.

Ј.Е.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ УСКОРО У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ВРШАЦ, ПРИМЕР ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О СУГРАЂАНИМА

Почели су радови на уређењу Канцеларије
за особе са инвалидитетом која ће ускоро бити
отворена у приземљу Градске куће. Средства
је обезбедио Град Вршац, а овај пројекат
уврстиће наш град међу ретке локалне
самоуправе које имају канцеларије ове врсте.
Задатак канцеларије биће повезивање
особа са инвалидитетом и њихових породица
са процедурама и правима које ове особе
остварују као и координисање активности
на једном месту везано за остваривање ових
права.
-Канцеларија је смештена у приземљу
зграде градске управе, са леве стране, на месту
где је некада радио АПР, објашњава Татјана
Николић, чланица Градског већа задужена
за социјалну заштиту. - Изводе се молерско фарбарски радови, прилагодићемо степенике
за прилаз особа са инвалидитетом и очекујемо
да ће у наредних месец дана Канцеларија бити
отворена. Отварањем Канцеларије Вршац даје
добар пример друштвене бриге о суграђанима
који имају статус особе са инвалидитетом.
Канцеларија ће омогућити квалитетнији
живот овим нашим грађанима, лакши
приступ информацијама о њиховим правима
и могућностима, о програмима везаним за
запошљавање, образовање, културу, спорт,
здравствену заштити и финансијску подршку.
Биће то место где ће особе са инвалидитетом
моћи да затраже одређену помоћ, а
Канцеларија ће истовремено пратити све
конкурсе за пројекте за квалитетнији рад свих
ових удружења.
Удружења особа са инвалидитетом
задовољна су јер ће Канцеларија бити од
значајне помоћи њиховим члановима.
-Отварањем ове Канцеларије, Вршац
ће постати пример осталим градовима и
локалним самоуправама у Србији, каже
Драган Виторовић, председник Удружења

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Татјана Николић:
Ускоро Канцеларија за особе са инвалидитетом
“Параквад ВШ”, које је иницирало отварање
канцеларије. Биће нам на располагању објекат
по стандардима које прописује Правилник
о техничким стандардима приступачности,
правна служба са припадником особа са
инвалидитетом и социјални радник са
лиценцом за подршку породицама особа
са инвалидитетом. Канцеларија ће у пракси
бити, практично, мост у решавају проблема
заједно са локалном самоуправом. Циљ
ове Канцеларије је унапређење положаја
ОСИ и њихових породица у заједници
кроз мапирање ОСИ, њиховог положаја и
потреба у локалним заједницама, подизање
свести о инклузији ОСИ у друштвене токове
заједнице и омогућавање приступачности
сервисима и службама од општег значаја

Град Вршац и Удружење „Параквад
ВШ“
организују
хуманитарни
концерт у Миленијуму, 28.марта. На
концерту ће наступити: Амадеус Бенд,
Оркестар Мише Мијатовића, Џенан
Лончаревић, Дејан Матић, Наташа
Ђорђевић и Вршчанин Огњен Инђић
са бендом Боја ноћи.
-Молимо све грађане да нам
помогну око што већег одзива за
хуманитарни концерт у Миленијуму,
свако ко буде купио карту даће свој
велики допринос око завршетка
изградње игралишта за особе
са инвалидитетом, поручују из
„Параквада ВШ“.
Карте су већ у продаји и могу
се купити у Миленијуму, седишту
„Параквада“, по цени од 600 динара.
Свака купљена карта је потенцијална
награда пријатеља концерта, а
извлачење је на дан концерта.
за ОСИ, прикупљање података за израду
годишњег програма спровођења Акционог
плана приступачности и ангажовање у изради
софтверског програма за вођење евиденције
приступачности.
Према речима чланице Већа за социјалну
заштиту, Град Вршац ће наставити да пружа
подршку овдашњим удружењима особа
са инвалидитетом како би им олакшала
живот, омогућила приступ свим градским
институцијама, побољшала њихов положај у
друштвеној заједници.
Ј.Е.

Када је реч о позоришту, иако позоришни
живот у Вршцу траје преко 200 година, а
данас у њему функционишу две сцене и
раде посвећеници, зграда је у врло лошем
стању и потребне су јој инвестиције –
изјавио је Вукосављевић.
Према речима министра који се
оградио од давања обећања, републичко
министарство настојаће да у сарадњи са
локалном и покрајинском влашћу ипак
помогне Народном позоришту „Стерија“.
- Вршачко позориште заслужује
сваку врсту помоћи јер постоје и
амбијент и енергија и традиција и људи.
Остаје само да држава кроз различите
нивое власти учини колико може.
Кренућемо корак по корак, али ово ће
бити један од приоритета када је реч о
реконструкцијама позоришта у Србији –
закључио је Вукосављевић, додавши да
се нада да ће приликом следеће посете
републичких званичника Вршцу, неки
резултати ове помоћи бити видљиви.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Т.С.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО У РАДНОЈ ПОСЕТИ ВРШЦУ

КВАЛИТЕТНИЈИ УСЛОВИ ЛЕЧЕЊА У БОЛНИЦАМА

покрајинска Влада је инвестирала више
од 600 милиона динара.
Директор Митровић се захвалио на
посети покрајинском секретаријату за
здравство и указао на изузетну сарадњу
са Покрајином.
-Од 2012. до 2016. године у Општу
болницу Вршац уложено је више од
17 милиона динара, а само у 2017.
години више од 18 милиона, рекао је
др Митровић. Један део везан је за
Централни стерилизатор и то више од 16
милиона динара, а други део за електро
каутер, који смо добили и који нам је био
неопходан за рад. Веома смо захвални што
је Покрајина препознала наше проблеме
и што нам помаже да их решимо.

Доц. др Зоран Гојковић, покрајински
секретар за здравство, боравио је у Вршцу
и, у пратњи градоначелнице Драгане
Митровић, обишао Специјалну болницу
за психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић” и Општу болницу Вршац. Циљ
посете покрајинског секретара био је да
се упозна са условима рада у овдашњим
здравственим установама, актуелним
проблемима и проналажења начина да се
они реше. Јер, приоритет овог ресорног
Секретарија јесте да се унапреди лечење
грађана у војвођанским здравственим
установама пошто се већ дужи низ година
мало улагало.

Недостатак кадрова и нови
рендген
Др Татјана Воскресенски, директорка
Специјалне болнице за психијатријске
болести “Др Славољуб Бакаловић”,
објаснила је госту тренутну ситуацију
у установи која се убраја међу највеће
болнице овог типа у Србији. Капацитет
Болнице је 900 постеља, а годишње
се обави више од 13.000 прегледа
пацијената.
-У разговору смо сазнали да су
највећи проблеми Специјалне болнице
за психијатријске болести - кадровска
решења , односно недовољан број
лекара и медицинског особља, рекао
је др Гојковић. Зато је Министарство
здравља Републике Србије одобрило
да се у наредном периоду у овој
здравственој установи запосли девет
лекара и девет медицинских сестара.
Такође, Влада Војводине је, на захтев
руководства Болнице, интервенисала у
конкурсу Секретаријата и Покрајинског
фонда за капитална улагања, за куповину

Подршка и помоћ града

рендген апарата. У плану је и набавка ЦТ
апарата што ће бити обезбеђено у склопу
међудржавног пројекта у који је ова
болница укључена.
Др Гојковић је нагласио да су заједно на
истом задатку републичка и покрајинска
администрација и локална самоуправа,
а то је унапређење здравствене заштите
грађана.
-Набавка новог рендген апарата
подићи ће ниво квалитета услуга
дијагностике у нашој болници, јер је
постојећи стар преко 40 година, истакла
је директорка Воскресенски. И скенер
апарат који ће, како је речено, бити
обезбеђен из ИПА програма Румунија
- Србија, такође је веома значајан, јер
бројна стања наших пацијената захтевају
и дијагностиковање овим апаратом.
Покрајински секретар је био задовољан

оним што је видео у Специјалној болници
за психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић” и похвалио ангажовање и
иницијативу руководства да се квалитет
услуга подигне на виши ниво.

Проблем апарати за стерилизацију
Након обиласка Опште болнице
Вршац, у пратњи директора др Данилa
Митровићa, покрајински секретар за
здравство и болничко руководство
констатовали су да је један од горућих
проблема недовољан број апарата за
стерилизацију.
-У Општој болници Вршац као један
од највећих недостатака идентификован
је проблем апарата за стерилизацију
од којих један не ради, нагласио је
др Гојковић. Зато је Покрајина из
буџета издвојила значајна средства
за набавку стерилизатора којим ће се
унапредити квалитет рада и смањити број
интерхоспиталних инфекција у болници.
Уз Оделење централне стерилизације,
проблеми ове болнице су вешерај
и кухиња, део проблема је везан за
инфраструктуру, а ту су и кадровске
нејасноће. На решавању тих проблема
интензивно ће се радити у наредном
периоду.
Покрајински секрета је најавио да ће
и Општа болница добити одобрење да
упосли лекаре и медицинске сестре, у
складу са одобреном квотом.
-У првих девет месеци нове
покрајинске администрације, у Општу
болницу у Вршцу је уложено више
средстава него у претходнних 5-6 година
и ми ћемо наставити са улагањима,
истакао је др Гојковић. - За подручје
целог Јужног Баната и набавке опреме,

Задовољство због посете ресорног
покрајинског
секретара
вршачким
болницама исказала је и градоначелница
Драгана Митровић.
-Посета сектетара доц. др Гојковића
Вршцу и уложена средства у вршачко
здравство, сигнал су да држава и
Покрајина, заједно са Градом, брину о
Вршчанима, и свим пацијентима суседних
општина Беле Цркве, Пландишта и дела
Алибунара, који гравитирају Вршцу по
питању пружања здравствених услуга,
нагласила је градоначелница Митровић.
Град ће подржати рад Опште болнице, као
и Специјалне болнице за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“, без
обзира што није њен оснивач.
У пратњи покрајинског секретара за
здравство био је и др Предраг Мијатовић,
председник УО Опште болнице Вршац
и одборник СНС у актуелном сазиву
Скупштине Града Вршца.
-Уз наведене проблеме, који се
тренутно решавају, у Општој болници
Вршац постоји још много тога што је
потребно урадити, нарочито када је реч
о дијагностици, нагласио је др Мијатовић
обраћајући се новинарима. Вршачка
болница дуго времена није била на реду за
улагања, тако да је много тога застарело.
Вршцу је неопходан скенер и сада већ
планирамо како ћемо набавити овај врло
значајан дијагностички апарат. Сви ови
напори да се реше актуелни проблеми
у вршачким болницама, доказ су да се
сада много више брине о здравственим
установама у Банату и у Вршцу.
Током радне посете покрајинског
секретара закључено је да су Град Вршац
и овдашње болнице прави пример добре
међусобне и сарадње са Покрајином,
што је основ и први корак на путу ка
квалитетнијем и ефикасније здравству.

Ј.Е.

СА ПРВИМ ЛЕПИМ ДАНИМА ЗАХУКТАЛИ СЕ БАГЕРИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА ПОБЕДЕ

Ових дана почела је комплетна
реконструкција Трга Победе, као један
од пројеката планираних капиталних
улагања у градски центар. У овај део
града деценијама се није улагало,
тако да је градска власт одлучила да,

на сугестије грађана, уреди трг тик уз
Градску кућу.
Комплетна
реконструкција
обухватиће
партерно
уређење,
постављање нове јавне расвете
као и мобилијара. Након завршетка

радова, Трг Победе имаће више клупа
за одмор, јер је овај простор током
летњих дана, посебно у вечерњим
сатима, препун грађана. Постојећа
фонтана, чија прича о Панонском
мору и Дунаву никада није заживела,
биће очишћена и сређена. Биће
уређено и шеталиште и када се
детаљно реконструише овај део
центра града, биће заокружена

целина која обухвата околне тргове,
до Крста, Порте, позоришног трга.
Вршчани су поздравили одлуку
градске власти да се определе
средства из буџета Града и детаљно
уреди Трг Победе. Ово је још један
значајан корак на путу ка Вршцу,
лепој вароши.
Ј.Е.

Давид Бу
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МР. АРХ. ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ, АУТОР НАЈВЕЋЕГ БРОЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА У САВРЕМЕНОЈ ИСТОРИЈИ ВРШЦА:

ЗАДОВОЉАН САМ ШТО САМ ОСТАВИО
ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
СВОЈ ТРАГ У ВРЕМЕНУ!
„ВРШАЧКА КУЛА“ ГОДИНА 27, БРОЈ 547, 5. ДЕЦЕМБАР 2003.

СТРЕЛЦИ НА ЛИНИЈИ

У претходном периоду у стрељани центра„Миленијум“
било је врло живо. Стрељачки клуб „Миленијум“
организовао је два такмичења.
Такмичење за избор најбољег стрелца општине
Вршац, у гађању пиштољем калибра 9 мм, почело је 31.10
(прво коло) и одржало се у две дисциплине:
прецизно гађање на 20 м
брзо гађање на 15 м, у коме такмичари треба да
испале 10 хитаца за 15 секунди.
У обе дисциплине, у редовним колима стрелци, гађају
кружну мету , имају 5 пробних метака и 10 за оцену.
Победник ће бити познат 26.12. посе трећег кола и
полигонског гађања.
У другом колу које је одржано 28.11. у прецизном
гађању најбољи је био Светислав Николајев са 90
кругова, испред Зорана Будимира са 88 и Саше Бакића
са 86. У брзом гађању највише је успеха имао Саша Бакић
са 78 кругова, Здравко Јованов је „упуцао“ 74 а Светислав
Николајев 73 круга.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ГОДИНА 27, БРОЈ 546, 21. НОВЕМБАР 2003.

ЗРАЧИ – НЕ ЗРАЧИ?

Од 1996. године Резолуцијом о политици и заштити
животне средине сви радиоактивни громобрани
у Србији требало је да буду замењени новим,
безопасним. У Вршцу је овај пропис делимично
испоштован имајући у виду чињеницу да још има
неколико оваквих направа у граду.
Званично нико од надлежних на зна колико
још радиоактивних громобрана од преко 10-так
постављених има а постоје различита тумачења о
њиховој опасности по здравље грађана.
Константин Самуилов, инспектор за заштиту
животне средине СО Вршац, каже да у његовом ресору
не постоји евиденција о постојећим громобранима
(у Србији 90-тих година је монтирано укупно 4.270
комада). Разлог је тај што локалне инспекције прате
само аерозагађење и буку.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Војислав Стевановић, мр
архитектуре, оставио је свој
печат на ткиву нашег града
ангажовањем и радом у
Вршцу више од 35 година.
Вршац је његов други
град, иако није ”олтовани “
Вршчанин, како каже. Аутор
је више од 50 већих објеката у
Вршцу и најмање 500 станова.
Поред стамбених објеката,
испројектовао је више од
10.000 квадрата у оквиру
јавних објеката у здравству
и спорту. Већ 2 године
је у пензији, али и даље
вредно ради, учествује на
конкурсима, заједно са сином
који је кренуо очевим стопама.
Једна од најзначајнијих му је
1. награда за пројекат хотела
на Сребрном језеру.

Када и како почиње Ваша животна
прича?
-Рођен сам давне 1949. године у
Белој Цркви у скромној породици у
којој је запослен био само отац Никола.
Мајка Јованка била је домаћица.
Имам старију сестру Љиљану, касније
Вршчанима средње генерације, познату
као строга наставница енглеског у
Основној школи “Олга Петров Радишић”
у Вршцу. Завршио сам основну школу и
гимназију у Белој Цркви са одличним
успехом и сањао да једног дана
студирам електротехнику. Имао сам
лепо детињство и младост. Држили
смо се и са Вршчанима, путовали
возоом. Они су долазили код нас на
спортска и такмичења хорова. Редовно
смо од Вршчана губили у фудбалу и
рукомету, а побеђивали их у пливачким
дисциплинама.
Рекли сте да сте сањали да
студирате електротехнику. Како сте
се нашли на архитектури?
-Игром
случаја,
уместо
електротехнике,
уписао
сам
Архитектонски факултет у Београду.
Током студија боравио сам све време
у студентском дому са цимерима
Есатом, Хисеном, Самијем и Фатмиром ,
Албанцима са Косова којих се још увек
радо сећам. Архитектуру сам успео
да завршим на време и са добрим
просеком и као стипендиста велике
грађевинске фирме “ Стандарбетон”
запослио сам се у Белој Цркви.
Убрзо по запошљавању, био сам
примљен у Савез комуниста Југославије
(СКЈ), али још брже , због критике
локалних моћника, био сам проглашен
“технократом“. У то време „технократе“
су биле особе опасне по политички
систем и избачен сам како из СКЈ, тако
и са посла .
Уписао сам последипломске студије
у Београду и по основу специјализације
добио посао у ГИК “Банату“, огромној
грађевинској фирми у Зрењанину. Био
сам у групи стручњака који су радили

-Као војник у Брчком , цео
војни рок провео сам са војском
градећи митраљеске и топовске
бункере по Мајевици , погрешно
верујући да то ником и никад
неће затребати.
јединствен пројекат префабрикације
стамбене изградње за потребе
ОУН - УНИДО. У међувремену сам
магистрирао
на Архитектонском
факултету у Београду.
Када се враћате у свој родни град?
-Све време чезнуо сам за Белом
Црквом и 1980. године враћам се у
њу, али сам се запослио као директор
у тадашњем ”Пројектном бироу “ у
Вршцу. На пословима пројектанта
радио сам у то време са младим и
амбициозним колегама из струке:
Ћурћићем , Арсићем, Палинкашем ,
Милатом, Ћирићем, Маринковићем,
Тодоровићем, Перњаком
и нешто
старијим Зубенком и Венделом. Уз
њихову помоћ, реализовао сам велики
број објеката.
Ви сте оставили дубок траг у
архитектури Вршца. Које сте све
пројекте реализовали?
-Има их доста, када сада боље
погледам: Стамбено пословни комплекс
у Стеријиној, преко пута
Хотела,
стамбено насеље Хемоград, стамбене
зграде у Толстојевој, Стеријиној, Жарка

Зрењанина , Вука Караџића , затим
Центар за хемодијализу, ново интерно
одељење, Дом здравља у Избишту,
спортске сале у Пилотској академији
и Уљми, пословни центар Бахус ,
Геронтолошки центар Вршац , ауто
салони “Опел” и “ Рено “ и на десетине
приватних кућа и викендица. За објекат
Центра за хемодијализу у Вршцу, као
аутор (одговорни пројектант био је арх.
Раде Ћурчић), добио сам 1988. године
тада највећу награду у струци тзв.
“Борбину“ награду .
Процењујем да сам иза себе
оставио, у својству аутора, више од 50
већих објеката у Вршцу и најмање 500
станова. Поред стамбених објеката,
испројектовао сам више од 10.000
квадрата у оквиру јавних објеката у
области здравства и спорта. Било је то 80
-тих, 90 -тих година прошлог века када
се у Вршцу много градило. Постојали су
СИЗ-ови, а сви запослени су издвајали

Порука младим архитектима
-Интернет је чудо, али ништа
не може да Вам замени сталну
допуну знања и савет искуснијег
колеге. И не заборавите, нису
најбољи писци, сликари и
архитекти они који пуно пишу и
цртају, већ они који пуно бришу!
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за стамбену изградњу од својих личних
доходака. Тако је у једном потезу саграђено
11 стамбених ламела у Стеријиној улици. У то
време су постојале и стамбене задруге преко
којих су грађани, уз велике бенефиције,
саградили бројне породичне куће. Никла су
и читава насеља: Куштиљско, Маргитско и
доста објеката на Брегу. Прави инвестициони
бум забележен је пред Европско првенство
у кошарци. Пројектанти су имали пуне руке
псола, од завршетка Геронтолошког центра
до уређења целог града.
Посебно сам поносан на пројекат
затвореног базена на Вршчанима добро
познатој локацији иза СПЦ Миленијум. По
одласку у пензију, пројекат сам поклонио
Граду Вршцу, у знак захвалности за поверење
дуго 35 година које ми је овај град указао.
Сматрам да тај базен, са пројектованих око
4.000 м2, унутрашња два и спољна два базена,
представља управо праву меру за Вршац и и
његову туристичку понуду.
И кад већ помињемо базене, сматрам
потпуно
промашеном
инвестицијом
изградњу отворених базена поред градског
језера и питам се због чега, уместо њих,
није предвиђен мањи аквапарк уз језеро.
Пливачки базени могли су да буду рађени
као прва фаза испред планираног затвореног
базена уз „Миленијум“.
Аутор сам
и
пројекта
2. фазе
Геронтолошког центра Вршац, за непокретне
кориснике и болесне од Алцхајмера.
Нажалост, није се реализовао. Није било
средстава.
Неко време били сте и друштвено политички активни. Када и где?
-Поред
струке
из
које
никад
професионално нисам излазио, понекад сам
једном ногом био и у политици. Иако сам
био избачен из СКЈ, давне 1989, пре првих
вишестраначких избора постао сам посланик
у Већу општина Скупштине Србије, у име
општина Бела Црква, Вршац и Пландиште.
Волим да, као анегдоту, кажем како сам у
Пландишту изабран са огромном већином
- грешком ! Пландиштанци су ми признали
да су мислили да гласају за једног њиховог
земљака познатог, вредног и поштеног
земљорадника који се, игром случаја, звао
и презивао исто као ја. Те године учланио
сам се у Демократску странку и заједно са
Вршчанима Ковачевићем, Пикасом, Албуом
и другима агитовао по селима Вршца и Беле
Цркве. Из ДС-а су ме, негде 2008. године, без
образложења избацили . Након октобарских
промена, био сам члан Општинског већа за
урбанизам у Општини Вршац. Поносан сам на
тада усвојен урбанистички план Технолошког
парка .
Кажете да је Вршац Ваш други град, уз
родну Белу Цркву. Зашто?
-О Вршцу увек говорим са великим
поштовањем. Провео сам много лепих
година радећи у њему. Срачунао сам да сам
путујући свакодневно у Вршац на посао,
прешао 600.000 км и провео скоро две
године у превозу на релацији Бела Црква Вршац.
Својевремено сам у “Конкордији” имао
изложбу својих радова под називом ”Вршцу
с поштовањем , Белој Цркви с љубављу“.
Захвалан сам Вршцу и Вршчанима на шанси
и поверењу коју су ми дали, а ја верујем да
све то нисам изневерио . Волим и Вршац
и његове грађане. Вршчанима мало тога
замерам. Питам се једино због чега тако лако
и брзо заборављају своје најбоље стручњаке,
привреднике , спортисте ?! При томе мислим
на колеге из струке који су, иако познати
ван Вршца, ретко позивани да бар кажу
шта мисле о урбанистичким плановима, да
понуде своја виђења пројеката значајнијих
објеката. Не могу да не подсетим на имена
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-Посебно сам поносан на пројекат
затвореног базена на Вршчанима
добро познатој локацији иза СПЦ
Миленијум. По одласку у пензију,
пројекат сам поклонио Граду Вршцу,
у знак захвалности за поверење дуго
35 година које ми је овај град указао.
попут ахитеката Милана Томића Туце,
Стевана Крстанића , брата и сестре Животић,
професоре Владимира и Илију Јоргу...
Да ли сте имали неки хоби у младости?
-Као младић, успешно сам се бавио
музиком и био познат као неко уз чије су
се интерпретације тада познатих шлагера ,
многи момци и девојке заљубљивали. Сећам
се и свог наступа у Вршцу, на игранци у
сали старе Хелвеције са вршачким ВИС -ом
“ Кристали” и одличног гитаристе Ћулибрка.
Наступ се, како је тада и био ред, завршио
мањим батинама јер је постојао стари добри
обичај да ако неки момак из Вршца залута
у Белу Цркву, добије батине и обрнуто.
Поуздано знам да је једини момак из Вршца
који је у Белој Цркви избегао овакву судбину,
био касније познати наш и светски првак у
каратеу др Илија Јорга.
Да ли сте маштали о музичкој каријери?
-Маја 1968. године учествовао сам на
аудицији коју је расписао тада популарни
часопис “ Чик”. После недељу дана трајања
аудиције на којој је учествовало више од

4.000 учесника, ушао сам у првих десет
који су стекли право да сниме плочу, тада
недосањани сан свих нас који смо се бавили
музиком. У страху од реакције родитеља
, одустао сам од певачке каријере. Али,
парарелно са студијама , певам у хору
Културно - уметничког друштва “ Лола ” и са
њима сам путовао по целом свету. Посебно
место у мом сећању има гостовање на Гала
концерту УНИЦЕФ - а у Милану. Наступали
смо са тада у свету познатим музичким
величинама као што су Пол Енка , Петјула
Кларк, Демис Русос и други, а водитељ је
био Питер Јустинов. Сећам се и када сам
до Монголије и Кине путовао са “ Лолом” 7
дана возом у једном правцу. Певао сам пред
публиком коју су чинили радници ударници
у фабрикама , никад мање од њих 5.000,
легендарни маршал Чу Де и многи други.
Сви су били обучени у плаве униформе и са
значком Мао Це Тунга. Више пута певали смо
пред Титом. И данас ми дође да се насмејем
када се сетим како су ми ноге дрхтале док су
Тито и Јованка пролазили поред мене.
Како је текао Ваш лични живот? Када
сте основали породицу?
-Оженио сам се мојом вољеном супругом
Светланом, Белоцркванком, 1979, после више
година забављања. Живели смо све време
са мојим родитељима, у нашој породичној
кући. Најпре смо добили ћерку Никицу, а
касније и сина Николу. Ћерка Никица удата
за колегу Емира, ради на радиологији ВМА,
а син Никола, архитекта, живи у браку са
проф. Александром и наставља очев посао,
вредно и успешно. Ипак , од свега што ми се
догодило, моја највећа срећа су моји унуци
Алекса (5 год.) и мала Магдалена (6 месеци), а
надам се и унуцима од ћерке.
Како сада живите?
-У пензији сам 2 године, али и даље сам
врло активан у струци. Редовно учествујем
на архитектонским конкурсима на којима
понекад, заједно са сином, освајам и награде.
Једна од најзначајнијих је 1. место за пројекат
хотела на Сребрном језеру за потребе фирме
Силвер лејк (Сребрно језеро). И даље живим
у Белој Цркви, али често сам у Вршцу. Редовно
пратим реализацију објеката чија је изградња
у току, а које сам ја пројектовао. Један од њих
је спортска сала у Уљми.
Цео свој живот посветио сам породици и
послу. Волим свој посао, радим га предано
и са задовољством. Не бих га мењао ни за
један други. Задовољан сам јер сам оставио
свој траг у времену у коме живим. То и јесте
суштина живота!

Јованка Ерски

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

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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НОВА ЕМИСИЈА ВРШЧАНИНА СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ

‘’ЛИЦЕ ДАНАШЊИЦЕ’’
НА ОК ТЕЛЕВИЗИЈИ

Млади
Вршчанин
Стефан
Михајловски, водитељ и колумниста,
имаће на београдској ОК Телевизији
емисију уживо ‘’Лице данашњице’’,
сваке недеље од 16 часова. Овим
ангажовањем
на
поменутом
београдском медију, Михајловски
наставља да ниже успехе као водитељ
и колумниста. Имао је врло гледане
емисије ‘’Насловна страна’’ и ‘’Пусти
свој глас’’ на ТВ Банат, као и колумну
за портал ЕВршац које су имале скоро
десет хиљада прегледа.
-Сарадња са новом телевизијом
веома ме радује и негде је логичан
наставак свега онога што радим
дуже од четири године као водитељ,
колумниста, али и активиста за људска
права, наглашава Михајловски . Треба споменути да је ова телевизија
базирана на инфотаимент систему,

тачније, споју информације и
забаве на једном месту. Биће веома
занимљиво, велики изазов за мене, а
за прве епизоде могу да најавим теме
као што су пројекат Културирање,
кампања Биће боље и Балкан арт
фешн ивент, који представља један од
главних модних догађаја у Београду.   
Према
речима
Михајловског,
емисија ‘’Лице данашњице’’ бавиће се
пре свега културом, модом и важним
друштвеним питањима, али у плану
је и да се реализују емисије које ће
за тему имати идоле младих, утицај
ријелити шоу програма, геополитику
телевизијских серија и многе друге.
Колумне овог аутора од јесени 2016.
преводе се и на румунски језик, а
ускоро ће моћи да их чита и публика
са македонског говорног подручја.
Ј.Е.

Стефан Михајловски, аутор нове емисије ‘’Лице данашњице’’

УЧЕНИЦИ ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ НА ОТВАРАЊУ ВИНОФЕСТА ПРИРЕДИЛИ

КАБАРЕ „ЉУБАВ И ВИНО“
Ученици Хемијско - медицинске
школе извели су кабаре под називом
„Љубав и вино“, у режији Нађе
Бранков, професорке српског језика
и књижевности, у Градској кући, а у
склопу програма поводом свечаног
отварања овогодишњег 12. по реду
Међународног фестивала Винофест.
-Велика је радост, почаст, али
и изазов у граду вина режирати
програм за свечано отварање
Винофеста,
каже
професорка
Бранков. - Захваљујем се на
указаном поверењу директорки
Татјани Палковач, Јасни Живковић
и свим дивним дамама Туристичке
организације Града Вршца.
У овогодишњем кабареу “ Љубав и
вино“ наступили су садашњи ученици
Хемијско - медицинске школе: Тијана
Гвоздић, Катарина Николић, Јелена
Моромилин,
Николина
Зрнић,
Јован Стојшић, Вук Попадић, Горан
Гавриловић, као и прошлогодишњи
ђак,  Драгољуб Влаховић.

-Вино, и све што је у његову славу,
говори све језике те је наш програм
разумљив
и
допадљив
гостима,
винарима и витезовима вина, из разних
држава, истиче Бранков. - Уз бруј златних
жица тамбурица оркестра Стари знанци,
наша прича о љубави и вину (у вину је
истина, у истини љубав) оплемењена
је и испричана кроз мелодије нашег,
банатског поднебља. Наши ученици
су гостима у Свечаној сали Општине
и овог пута рељефно дочарали нашу
традицију, боемску поезију, наш фолклор,
староградске песме, смисао за хумор...
Вино је светлост што свуда сија. Светлост
од које сијају чаше, очи, али и речи.
Светлост, која не да да широко срце
нашег града стане!
Кабаре под називом „Љубав и
вино“ ученика вршачке Хемијско медицинске школе допао се гостима
Винофеста, међу којима су биле и високе
званице, представници републичких и
покрајинских органа.
Ј.Е:

Учесници кабареа „Љубав и вино“

КОНКУРС

58. Ликовна манифестација деце и омладине „Награда Паја Јовановић“
20. Марта – 8. Маја 2017.

Циљ конкурса:
- подстицање активности унапређења ликовне
уметности и креативности деце и омладине
- приказивање резултата постигнутих у остваривању
програма наставе као и организованог рада са децом
- подстицање примене разноврсних ликовних
техника као ликовног израза које обухватају цртање,
сликање, графику, вајање, примењену уметност и остале
саврмене видове уметничког изражавања
Пропозиције:
На изложби могу да учествују деца и млади
од 5-25 година старости из земље и иностранства,
појединци, предшколске установе, школе, ликовни
атељеи, дечији културни центри и сличне дечије
установе и асоцијације
Избор теме и технике рада је слободан
Свака школа или установа на конкурс може да
пошаље највише до 50 ликовних радова
Један аутор не може да учествује на конкурсу
са више од 2 рада, било да конкурише самостално или
путем установе

Сваки рад мора бити означен налепницом
дефинисаном конкурсом која се лепи на полеђину
рада. Подаци морају бити читко попуњени и потпуни, у
супротном се неће узимати у разматрање.
Налепнице се могу преузети са сајта Културног центра
Вршац (www.kulcentar.com) и у самој институцији, улица
Стеријина 62, Вршац
Ликовне радове враћамо доносиоцима до краја
0ктобра 2017. године. Организатор не сноси трошкове
доставе и враћања радова. Радови се враћају на исти
начин на који су и предати на конкурс, након тог датума
Културни центар Вршац нема обавезу чувања радова.
Изложба ће бити званично отворена 29.
септембра 2017. године
Избор радова и награђивање врши стручна Комисија
од пет чланова
Жирирање радова ће бити обављено 17. - 19. Маја
2017.
Резултати конкурса ће након жирирања бити
објављени на сајту Културног центра www.кулцентар.
цом и путем медија

Награде се додељују за пет старосних категорија:
•
Прва старосна категорија      –     5 - 6 година
(годиште 2012-2011)
•
Друга старосна категорија   –     7 - 10 година
(годиште 2010 - 2007)
•
Трећа старосна категорија    –   11 - 14 година
(годиште 2006 - 2003)
•
Четврта старосна категорија – 15 - 18 година(
годиште 2002 - 1999)
•
Пета старосна категорија     –    19 - 25 година
(годиште 1998 - 1992)
Рок за приспеће радова је   08. Мај 2017.
Радови се примају у просторијама Културног центра
Вршац од 10 - 14,00х сваког радног дан,
као и на адреси - Културни центар Вршац, Стеријина
62, 26300 Вршац, Србија
Контакт особа: Нада Грозданић   013 830 900, бр.  
Мобилног  0628030200, е-маил   office@kulcentar.com
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (2)

ДИСЛЕКСИЈА- ПОРЕМЕЋАЈ У УЧЕЊУ
ЧИТАЊА И ПИСАЊА

Дислексија је поремећај у учењу
читања и писања који је код нас, још
увек ,недовољно познат и прихваћен
- на жалост постоје многа деца која
морају да се носе са овом невољом.
Говор и језик служе као основа
читању и писању. Неопходно је
уложити одређен напор да би се
читање научило. Наше писмо је
фонемско, а то значи да сваком слову
одговара по један глас, што је велика
предност у односу на нефонемска
писма као што је нпр. енглеско,
немачко...
Дислексија представља значајно
неслагање између реалног, постојећег
и очекиваног нивоа читања у односу
на ментални узраст. Тешкоће у читању
су често праћене и тешкоћама у
писању.
Постоје индивидуалне разлике у
брзини учења читања , а при томе
је значајан чинилац и предзнање са
којим дете долази у школу. Озбиљним
заостајањем у читању сматра се када
дете заостаје 2 или више година
у способности читања од својих

вршњака. Стога се дијагноза не
поставља пре краја другог разреда.
Ученици другог разреда који нису
научили да читају и поред свих
повољних околности (очуван вид
и слух, просечне интелектуалне
способности, систематска обука,
адекватна мотивација) несумњиво
да имају субјективне тешкоће
дислексичне природе.
Дислексични ученици се откривају
теже и обично спадају у оне који не
иду у корак са школским програмом
и поред очигледног настојања и
редовног праћења наставе. Њихове
погрешке у читању могу бити мање
богате по типологији , али са чешћим
понављањем једног специфичног
начина грешења који се веома дуго
задржава. Запажено је да у почетној
фази учења читања , а то значи са 7-8
година, има преко 25 одсто лоших
читача. Било би врло непедагошки
прогнозирати дислексију код све
деце са тешкоћама у читању јер у
следећој години они науче да читају.
Дислексија се јавља у 5-10 одсто
деце школског узраста на свим
нивоима интелигенције од просечне
до натпросечне. Јавља се чешће код
мушког пола, однос је 3:1.
Како препознати дислексију?
Деца са дислексијом при читању
мењају редослед слова или слогова
у речи, замењују , изостављају или
додају нека слова, мењају , додају
или изостављају поједине речи.
Дислексична деца описују да им се
при читању речи окрећу у различитим
смеровима, да слова”играју”, да не
могу да ухвате ред или да се реченице
стапају.
Рукопис им је често неуредан
и неразумљив,такође долази до
изостављања и замене појединих
слова и слогова и тешкоћа при
изражавању мисли у писаном
облику. Дислексично дете је често
дезоријентисано у времену и
простору и не може тачно да одреди
временски след догађања.
Дете које има тешкоће у читању и
писању, а не наилази на разумевање

и помоћ у породици и школи и ако се
етикетира као лењо, неинтелигентно,
па и неваљало, губи самопоуздање и
ствара слику о себи као неуспешној
особи. Дете реагује на различите
начине па с једне стране може да
испољава свесно одбијање учења
, екстремну расејаност и немир,
или са дуге стране да се повлачи
у себе. Током школовања многа
деца у одређеним фазама греше и
показују симптоме који се спомињу уз
дислексију. Врло је важно, поготово
за учитеље, да препознају о којим
се тешкоћама ради како би могли
да прилагоде начин рада и помогну
деци која имају тешкоће.
Дета са дислексијом или оно код
кога постоје и назнаке да би то могло
постати најтеже учи аудитивним
путем. Знамо да се код нас школско
учење (још увек) заснива управо на
аудитивним методама. Зато је важно
осигурати учење путем свих чула и
пронаћи начин који најбоље одговара
сваком детету. Како је аудитивни пут
учења најслабији,треба га осигурати

вежбама којима ће јачање аудитивних
способности бити презентовано и
кроз друге канале (сликама,бојама,
различитим материјалима). Важно
је таквом детету давати јасне налоге
(не сложене, него део по део) и
више него другој деци приближити
појмове времена и простора. Јако
је важно имати веру у добар исход,
показати стрпљивост у раду, хвалити
дете за сваки успех, подизати му
самопоштовање.
Учење читања и писања олакшаће
рано откривање проблема, рана
дијагноза и пружање циљане и
правовремене
помоћи
детету
од стране логопеда, те едукација
родитеља и учитеља.
Бројне познате личности имале
су дислексију: Алберт Ајнштајн,
Том Круз, Леонардо Да Винчи, Ханс
Кристијан Андерсен.
Марија Кери- Кутлесич,логопед
Јелена Драмлићанин - Кабић,
логопед,реедукатор психомоторике

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ
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СРЂАН КРСТИЋ:

„ПРАВА ЉУБАВ УВЕК РАЂА – ЖИВО БИЋЕ,
ЧИТАВ СВЕТ ИЛИ УМЕТНИЧКО ДЕЛО“

Рачунајући
и
три
електронска издања, роман
„Мефисто
и
Златокоса“
пред читаоцима се крајем
прошле
године
појавио
јубиларни десети пут! Аутор
Срђан Крстић каже да су га
кроз четврт века постојања
водили читаоци који су овај
роман тражили и волели.
Иако се мењао у корак
са временом, суштина је
остајала иста, и зато је, како
Крстић каже, ово роман о
љубави која траје.
Поред романа „Мефисто и
Златокоса“ Крстић је објавио
роман „Школа Среће“ у три
издања, „Ратник и усне“
у
једном,
ограниченом
издању као и први део
серијала „Огледала
над
Београдом“, под именом
„Мистерија
Београд
–
Изгубљени Артефакт“ у два
издања. Романи „Мефисто и
Златокоса“ и „Школа Среће“
преведени су на енглески и
објављени у електронском
облику.
Објавио
је
и
мотивациону књигу „Борба
до победе“.
Роман
„Мефисто
и Златокоса“ током
скоро
25
година
доживео је бројна
издања, а последње,
Лагунино из 2016.
чак носи поднаслов
„Роман о љубави
која траје“. У чему ви
видите тајну његове
дуговечности?
- Мислим да ту тајну
носи публика, читаоци
који су књигу погурали
и извели је тамо где
је данас. Ја сам у два
наврата био уверен
да је књига трајала и
завршила неки свој

природни циклус, као цвет. Израсла,
процветала, украсила овај свет и
онда полако кренула у историју.
Међутим, Мефисто и Златокоса
више је, изгледа, као младо, чудесно
дрво, које олиста с времена на време
и избаци цветове. Зато роман и
траје, због читалаца који су упорни
и који књигу траже. Кад је није
било у књижарама, појавиле су се
електронске копије на интернету.
Једноставно, морао сам да пратим
своје читаоце, да пратим време
у којем се мењамо и ми и књига.
Једино што се не мења је љубав и
зато ово јесте роман о љубави која
траје.
Колико се и на који начин роман
мењао од свог првог издања 1993.
године?
- У суштини, у основној причи
која је једноставна, вечна и увек из раја. Он је другачији,
која
превазилази
иста, роман се није мењао уопште. одувек је био и увек ће
вечност)?
„Љубав
је
Остао је исти. Променио сам неке бити.
- Бојим се да ће
епизоде, променио се језик романа,
Луцифер и Бог не стварање новог, овде питање о љубави
драматургија. Свемир убрзава, брбљају као Мефисто,
али и сва мука и вечности бити
време по некима убрзава, па је и они су одмеренији, коју собом такво поетичније од одговора.
роман сада бржи, сажетији. Наравно, мада умеју понекад и
Да, Мефисто и Златокоса
они који су читали прву верзију да кажу нешто што им стварање носи, је роман о љубави, али
увек ће остати везани за њу и она ми не бисмо приписали. зато у књизи има и Мефисто, који је очаран
јесте огледало свог времена, али и Догађа се. Важно је бити издаје и покајања дугим витким ногама
доба када су ти читаоци били много отворен и ослушкивати
и предивним очима
и одбијања и
млађи. Новим читаоцима ће ова их. Не спадају у
Златокосе у њој пре
последња верзија романа бити драга ликове које можеш патње и страдања, свега види Нова Небеса,
јер она само одражава дух времена да натераш на нешто. свега што краси Нови Рај, а семе звезда
у коме је настала. Нису поткупљиви, не праву љубав која у њему пече, сврби и
„Мислио сам Љубав палог анђела и интересују их моји
боли јер би да плоди
рађа“
блондине није планови, а не маре
Нова Небеса, да ствара
да је моја књига лепоноге
устукнула, она се није много ни за све остало.
нове светове. Љубав је
као цвет: израсла, променила јер не може
Кад им је воља причају. Кад оцене овде стварање новог, али и сва мука
процветала,
да се мења, а та љубав је да је боље ћутати. Ћуте. И то веома коју собом такво стварање носи, зато
украсила овај свет окосница овог романа. значајно ћуте.
у књизи има и издаје и покајања и
ње се све врти, а
Понекад је напорно радити с ове одбијања и патње и страдања, свега
и онда полако Око
епизоде су епизоде, три ведете.
што краси праву љубав која рађа. А
кренула у историју. подложне променама.
Златокоса је посебна прича. права љубав увек рађа. Понекад је
Међутим, Мефисто Текст за корице Закопчана до грла, увек на дистанци, то живо биће, понекад читав свет, а
издања хладна, а у њој будућа небеса сијају. некад тек уметничко дело.
и Златокоса више новог
написали су сами Овде психологија лика није изазов
Мислите ли да ће се „Мефисто и
је као младо,
ликови из романа: него природна непогода.
Златокоса“ мењати и у наредних
чудесно дрво, које Мефисто, Бог, Луцифер
Божанске силе, пакао, рај и 25 година или последњу књигу
олиста с времена и Златокоса. Чија је човек међу њима су честа тема у сматрате коначном верзијом?
за вас вашој литератури?
- Ја сам увек последњу верзију
на време и избаци психологија
представљала највећи
Живот
ме
је
у
једном
тренутку
сматрао
коначном али овог пута
цветове“
изазов?
довео близу оностраног, кренуо је заиста мислим да је овде сада све
-Мефисто је главни да бледи и мене полако пребацивао речено онако како ваља. Јунаци
лик и он се за сада појављује у још на другу обалу. Пошао сам полако ка ове књиге имаће места где могу да
два романа. Када је инспирисан и овим појавама којима смо наденули наставе своје разговоре, сукобе или
хоће да прича, добар је
различита
имена савезништва.
приповедач. Кад ћути,
и ваљда сам негде
Шта тренутно пишете?
„Живот ме је у дотакао ватре њихових
гадно ћути. Мало је
- Љубавни роман, наравно.
намћораст, а обзиром једном тренутку духова. Касније, када Ратник и Усне. Сада су ту он и она,
колико је стар, то и
сам поново живео нимало обични, али од крви и меса,
довео близу
није неко чудо. Рекао
пуним плућима у мени углавном. Наравно, ту је и Мефисто,
оностраног,
бих да воли понекад да
су почели да се чују овог пута као бели зека из Алисе у
кренуо је да
нафилује и да је крајње
одјеци тог прекинутог земљи чуда који увек касни, а ту су и
субјективан, а његов бледи и полако путовања на ону страну. остали. Биће то роман о човеку који,
проблем је што не зна ме пребацивао Претпостављам да је против свих закона ускрсне вођен
да ли је у ствари највећи
тако. Отворили су се вером у усне и пољубац који га чека
ђаво, јер је сам сишао на другу обалу. путеви и ето Мефиста, на крају пута. Мимо Бога, Христа,
у пакао или највећи Касније, када сам угнезди се на левом Луцифера и читавог света. А то се
анђео – баш јер је сам
поново живео рамену и почне да прича многима у оквиру ове књиге неће
сишао у пакао. И док се
пуним
плућима како је у кораку тамо допасти, што покреће читаву лавину
ђаволу увек приписује
неке витке плавушице различитих догађаја. Зато бих овде,
да покушава да нас у мени су почели препознао оно што дух за крај, могао да цитирам једну од
увери да не постоји овај да се чују одјеци његов топлом кишом горе поменутих ведета која у роману
и те како жели да покаже тог прекинутог натапа.
Мефисто и Златокоса каже: „Љубав
да постоји и веома јасно
Често
се,
такође,
је, ђаволе, опасна.“ А то, ваљда, тај
даје до знања да се путовања на ону бавите и љубављу Пали Анђео, добро зна из искуства.
страну“
никако не слаже с онима
Т.С.
(понекад чак оном

КУЛТУРА

ПЕТАК • 24. март 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАН КОНЦЕРТ И ПОЕТСКО ВЕЧЕ

ПОЕЗИЈА КАО НЕПРЕКИДНА
СВЕЖИНА СВЕТА

У
„Салону
код
Порте“
прошлог петка је одржан
концерт награђиваног вршачког
гитаристе Виктора Нађа. Гошћа
концерта је била гитаристкиња
Марија Рашић, а програм који је
Нађ премијерно извео у „Тачки
сусретања“ припремљен је за
еминентни Гитарарт фестивал у
Београду.
Виктор Нађ је током свог
досадашњег
школовања
освојио више од 40 награда на
домаћим и инетрнационалним
такмичењима.
Ученик
је
Средње музичке школу у класи
професора Александра Хаџи
Ђорђевића.
Поводом
Светског
дана
поезије
Удружење
„Тачка
сусретања“ је у понедељак
20. марта одржало вече под
називом „Поезија - непрекидна
свежина света“. У програму су
учествовали средњошколци и
њихови ментори, ђаци Гимназије,

Пољопривредне
школе
и
Хемијско -медицинске школе из
Вршца. За музичке пасаже били
су задужени Душан Свилар, вокал
и Душан Грозданић, клавир, а

модератор програма била је
Жељана Петровић, ученица
Хемијско -медицинске школе.
Т.С.

КОВ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

БАЛОНИ СА КУЛЕ НОСИЛИ СТИХОВЕ

Поводом Светског дана поезије
и доласка пролећа, Књижевна
општина Вршац је и овог 21. марта,
у уторак тачно у подне, са подножја
Вршачке куле у небо над Вршцем
послала разнобојне балоне са којих
су се виорили стихови домаћих и
светских песника.
По правом пролећном дану,
вршачки песници су под Кулом
говорили своје стихове, а затим
се небо над Стеријиним градом
зашаренило
носећи
стихове.
„Ухватите поезију, пуна је меда за
вашу душу!“, поручили су чувари
лепе речи из КОВ-а.
Т.С.

VIN

PING

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

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ ГОСТОВАЛИ У СМЕДЕРЕВУ

ПРОМОВИСАН ЗБОРНИК
РОДОЉУБИВЕ ПОЕЗИЈЕ
КОНЦЕРТ КУД “ГРОЗД”
У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ
ДВОРАНИ ЦЕНТРА
МИЛЕНИЈУМ

Прошле суботе у Смедереву
одржана
је
промоција
међународног
зборника
под
називом „Земљо славних предака“.
Радови вршачких песника, чланова
Вршачког
књижевног
клуба,
уврштени су у овај зборник, а

ауторима: Слободану Ђекићу, Лизи
Ержебет Фехер, Божици Михај и
Мири Ранковић тим поводом су
уручене захвалнице и књиге.
Промоцији зборника у издању
Установе културе Расковник из
Смедерева, присуствовали су

Вршчани Слободан Ђекић, Мира
Ранковић и Ранка Панић, који су
похвалили организацију и истакли
значај овог догађаја у част писане
речи посвећене родољубљу.
Т.С.

Култуно - уметничко друштво “Грозд” из
Вршца одржаће у недељу, 26. марта свечани
концерт у Конгресно - музичкој дворани
Центра Миленијум. Почетак концерта је у 19
часова.
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Туристичка организација Вршац уприличила је
још један веома успешан Винофест, 17. и 18.марта,
у Хотелу Србија. Овогодишњи 12. Међународни
фестивал винаодржан је под покровитељством града
Вршца и уз помоћ Министарства трговине, туризма, и
телекомуникација Републике Србије и Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам, као и спонзора.
Винофест су отворили Владан Вукосављевић,
министар културе и информисања, Иван Ђоковић,
потпредседник Владе Војводине и покрајински
секретар за привреду и туризам, и Драгана Митровић,
градоначелница Вршца.
-Обилазећи неке вршачке установе културе, имали
смо прилику да се додатно уверимо колико је култура
заштитни знак ове лепе вароши, истакао је министар
Вукосављевић.- На оваквом догађају поуздано можемо
да кажемо да вино јесте култура. Вино је култура гајења
винове лозе и култура гајења и култивисања људског
духа кроз историју. Тешко да се без вина и његове
унутрашње и спољне симболике може дочарати укупна
историја човечанства. Вино је било потка, окосница,
ослонац и инспирација сваке врсте уметничког
стваралаштва. Вино је, дакле, у једном симболичком
смислу „пети елемент“, онај за којим цивилизација и
симболика трагају. Овај пети елемент у вашој средини
обитава као једна богата значајна традиција.
Потпредседник покрајинске Владе упоредио је
вино са Архимедовом полугом којом је хтео да помери
свет, подсетивши да је вино, кроз историју, померало
границе.
-Од вина су зависили ратови, са вином су се
закључивала примирја, рекао је Ђоковић - . Велика
књижевна дела, велике песме, велике љубави, велике
туге, велика разочарења и велика весеља су почињала
и завршавала се са вином. Вино је померало креативне
границе наше цивилазaције. И зато сам одлучио да
изађем пред вас са овом чашом. Чуо сам од једног
винског витеза да је мудрост вина садржана у једној
реченици, а она гласи да је једна чаша вина довољна,
да су две мало. И, управо зато, ја сам изашао са чашом.
Видим ваше осмехе, изразе лица и ову енергију и
сигуран сам да данас најчешће спомињана реч у Вршцу
неће бити „добар дан“ и „добродошли“ већ „живели!“.
Градоначелница Митровић је указала на све већи
значај Винофеста на туристички потенцијал Града
Вршца и додала:
-Манифестацијом “Винофест” Вршац промовише
вишедеценијску традицију вина, виноградарства
и из године у годину на најбољи начин представља
традицију и културу нашег краја. Интересовање за
Винофест расте, број излагача и посетилаца сваке
године све је већи, што оправдава улагање у ову
вршачку манифестацију.
Своје је производе на Винофесту представило више
од 60 винарија из Словеније, Хрватске, Мађарске,
Румуније, по први пут винари из Бугарске, као и
произвођачи вина из Јужног Баната и целе Србије.
Љубитељи добре капљице имали су прилику да током
дводневне манифестације уживају у дегустацији
врхунских вина, као и кулинарских специјалитета
мајстора банатске и војвођанске кухиње.
Вишечлана стручна комисија прегледала је и оценила
203 узорка вина: у категорији белих вина 81, црвених
вина 85 , 22 розеа и у категорији специјалних вина 15
узорака.
За победника Винофеста проглашено је вино из
Гудурице, Мерлот Винарије Рњак. Победник Сајма добио
је велики пехар, а награде најуспешнијим винарима
ове године уручили су Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Вршац, и Миодраг Кертес,
председник Комисије за оцењивање вина.
Према речима организатора, овогодишњи, 12.
Винофест посетило је 3.500 људи. Свечано отварање
увеличали су ученици Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, а посетиоце су забављали банатски
тамбураши.
У оквиру Винофеста одржано је и стручно предавање
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду
и шумарство. Присутним пољопривредницима
представљене су мере подршке АП Војводине, кроз
конкурсе ресорног Покрајинског секретаријата,
субвенције и кредитне линије. Представници
војвођанске Владе истакли су да покрајински
секретаријати подстичу виноградарство и винарство
између осталог и кроз едукативна и сајамска путовања
у иностранство, као и учешће домаћих винарија на
међународним смотрама и фестивалима вина.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК •24. март 2017.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 24. март 2017.

10.

16.

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •24. март 2017.

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: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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
Продајем новију спратну кућу
са двориштем и баштом у Панонској
улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу –
екстра повољно
Тел: 060/022-9643

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.
Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
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пословима, може и чување деце.
Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и 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 ; 063/74-22-013 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,. 064/42906-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.

На продају
плантажа лешника
у околини Вршца,
пут према Белој
Цркви, површине
63 ара, ограђена са
викендицом. Засад је
у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

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. 826266.
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. 061/112-5698.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада са
старијим гумама. Тел. 064/13084-90.

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 064/186-52-44
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
На продају замрзивач
сандучар “Ободин” 300 литара,
сасвим исправан
Тел: 013/ 2820-059, 069/3770073
Оглашава се неважећом
ђачка књижица на име
Урош
Танасијевић,
ЈМБГ
0311002870008

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

24. марта 2017. Навршавају се две тужне године без нашег
вољеног супруга, оца и деде

Милана Ђурића
Са љубављу и дубоким поштовањем чувамо
успомену на Твој лик.
Твоји најмилији: супруга Миланка, ћерке
Јелена и Милева са породицама

18 ВРШАЧКА КУЛА
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КАРАШЕВСКЕ ФАМИЛИЈЕ У УЉМИ

ИСТОРИЈА БАНАТСКИХ КАРАШОВАНА

Карашовани (Крашовани, Карашовани,
или Крашовање, Карашевци и Корошевци)
су јужнословенски народ, који претежно
живи у Румунији, односно у жупанији
Караш-Северин у румунском делу Баната.
Живе у општинама Карашево и Лупак,
већином су католичке вероисповести, а
говоре крашованским говором.
Према неким подацима, има их укупно
око 5.000, од чега се већина изјашњава
као Хрвати, а мањи део као Срби, а
свега око 200 као посебна етничка
групација. Подручје које насељавају
Крашовани је било и раније настањено
становништвом словенског порекла.
Насељавање Крашована је извршено из
области око реке Тимок, становништвом
које је са собом донело торлачки говор.
Неки Крашовани тврде да су насељени
из области Туропоље, у Хрватској, а да
су после изгубили првобитни кајкавски и
променили дијалект. Неки чак тврде да
су Крашовани бугарског порекла, али су све
сличне спекулације незасноване у историји
и лингвистици.
Њихова селидба се историјски смешта
негде око 1370. године када становништво
бежи од турског погрома. Премоћ
римокатолицизма у новој домовини,
Мађарском краљевству под чијом влашћу је
Банат, утиче на религиозну опредељеност
овог изолованог корпуса торлачких
говорника и они се покрштавају.

Са досељавањем Карашевца у Уљму из матичних села источног Баната доселио се
један број родова различитих презимена
Административном одлуком Бечког
На предлог генералне команде,
двора, са програмом глобалног политичког основано је насеље Карлсдорф, данашњи
проширивања простора подунавских Банатски Карловац, 17.11.1800. године.
Шваба, наређено је оснивање насеља Истовремено је извршено насељавање
на пољским добрима Подбрешће, Мали немачких
колониста.
Због
лоше
Алибунар и Оци недалеко од Вршца. На аклиматизације првих досељеника, у
подручју Банатске војне границе, требало поменутом месту долази до великог
је населити немачко становништво.
помора. Са другом групом немачких
колониста, од 1803. године па надаље,
усељавају се у Карлсдорф десетине родова
Карашована – Карашевaца из места
источног Баната. Овим миграцијским
покретом,
побуђеним
економским
мотивима,
становници
словенских
насеља познати под именом Карашевци
– Карашовани из Карашева , Клокотића,
Јаболче , Лупак , Нермет , Равник и Водник,
усељавају се у западни Банат. На овом
миграцијском путу усељавају се у Уљму,
Избиште, Николинце, Алибунар и Вршац
, скоро истовремено кад су насељавали и
Карлсдорф.
Према подацима из 1827. године, у
Уљми је био тридесет и један верник
римокатоличке вере од укупно 2.773
становника углавном Срба православне
вере. Године 1836. из Нермића у Карлсдорф
досељавају се родови Филипон, Влашић,
Ђуркица (угашена лоза), Херц. На другом
месту (Ердељановић, 1986) бележи
родове Бешина, Пауца, Гера, Шала, Илика и

У другој половини деветнаестог века постоје и регионалне миграције, настале
удадбено женидбеним односима

Лукачел. 1838. године из Великог Средишта
у Уљму се усељавају родови Гера, Здриња,
Пауца, Удовиц(-а). По дединој причи
(Јакоб Бешина) његови су стари из Велике
Карашове дошли у Велико Средиште, а
потом у Уљму, где и данас у селу живе
три домаћинства, док је четврто из Уљме
насељено у Вршцу. Влашића има две
фамилије у Избишту.
Са досељавањем Карашевца –
Карашована у Уљму из матичних села
источног Баната – доселио се један
број родова различитих презимена.
Нешто касније – у другој половини
деветнаестог века – постоје и регионалне
миграције, настале удадбено женидбеним
односима. У почетку Карашевци су се
међусобно женили. Касније наступа
мешање различитих фамилија младића
и девојака суседних вршачких села у
којима живе Карашевци, те се презимена
новопридошлих житеља у Уљми разликују
од постојећих блиских српских народних
презимена и имена. Нека од тих презимена
су се и данас задржала: Бирта, Бешина,
Бокшан, Фиљка, Илика и Ватављев.
Најчешћа мушка имена код Карашеваца у
Уљми су: Михајло, Миклош, Миља, Петар,
Јакоб, Мартин, Јован (Јанош-надимак Јухаз),
Бора, Никола, Ђура. Женској деци давана су
имена: Марта, Лина, Каролина, Ореса, Ката,
Катица, Роза, Јела, Маргарета, Марика,
Марица, Стана, Тереза, Станка. Угашена
породична презимена Карашована у Уљми
су: Лукачел, Оцел, Здриња, Удовиц(-а),
Влашић, Филипон.
Попримајући
обичаје
већинског
становништва у селима где живе,
Карашевци губе од свог идентитета из
генерације у генерацију, поготово кад
долази до склапања бракова младића
из староседелачких фамилија и девојака
из придошлих карашевских родова. Већ
почетком двадесетог века промене у
говору су толико видљиве да се ретко ко од
Карашована користи језиком који је до тад
био у свакодневниј употреби. И у начину
одевања су видљиве промене као и код
друштвених окупљања, како младих тако
и старијих. Обичајна окупљања и остала
јавна окупљања фолклорисана су према
средини у којој живе.
Говор Карашеваца у другој половини
деветнаестог века уједначује се са говором
становништва у месту – крају у коме живе,
да би се у двадесетом веку у потпуности
изгубио. У Карлсдорфу, где је немачки

Слика 4: Обичајна окупљања временом се мењају према средини у којој Карашевци
живе
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Мешање различитих фамилија младића и девојака суседних вршачких села у
којима живе Карашевци утицало је и на специфичности презимена
живаљ већински, Карашевци користе
све више немачке речи у комбинацији са
својим говором. Касније га у потпуности
усвајају у комуникацији са мештанима села
или града где живе.
У Уљми и Избишту са већинским
српским становништвом, ствар са језиком
и говором Карашована скоро да се одвија
по истој рецептури као у Карлсдорфу.
Можда нешто мање сложено и лакше
у споразумевању. Између два говора и
наречја ишле су речи од којих су неке
имале заједничку основу. Реченице,
бар оне краће, имале су такав смисао
који се лакше схватао и разумевао међу
мештанима, те се може рећи да се у
Уљми и Избишту дух карашевског говора
дуже задржао него у осталим местима.
Уз језичку блискост произашао је исти
менталитет, заједничка окупљања, обичаји
и понашања, славе. Кола и свирке, који
су их окупљали у центру села – ритам
гајди и пуцање бича, као да је убрзало
асимилацију Карашована у селу. А сами
Карашевци млађе генерације сматрали су
да су Срби и са поносом су говорили: „Ми
смо Срби Карашевци“. Писмо старијих и

млађих генерација било је ћирилично.
Тешко је дати одговор у ком делу Уљме
су се населили први карашевски родови
јер улице нису имале имена већ су то
били називи сокака: Велики сокак, Прва
улица, Друга улица, Средњи сокак, Трећа
улица, Крајњи сокак итд. Родови фамилије
Бокшан и Бирта населили су се у Горњем
делу села, Трећем сокаку (крајња улица)
код „Накрајкућиних“. Данас је то улица
„Жарка Зрењанина“ и тамо живе три
домаћинства рода Бирта. Код породичних
подела домаћинства, два су се рода из
фамилије Бирта преселили у доњи део
исте улице и саградили себи куће. Бирта
Јован (Јухаз) сазидао је себи кућу у центру
села. Све родове Бирта обједињује исти
патрон и сви посвећено славе Светог
Николу (Никољдан 19. децембра).
Фамилија Бокшан после Другог светског
рата одлази у Банатски Карловац, тада
Банатско Ранковићево (од 1949. до 1956).
Из Ранковићева одлазе за Немачку. Друга
фамилија Бокшан пресељава се у улицу
„Срдана Петрова“. Данас потомци фамилије
Бокшан са својом славом Мијолдан (12.
октобар) живе и раде у Београду.

vrsackakula@open.telekom.rs
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И данас је међу Карашевцима сачувана свест о пореклу
Родови Фамилије Бешина населили
су се у Великом сокаку на путу за млин,
односно Вршац. Улица је првобитно била
калдрмисана (турска калдрма), касније
макадам са редовним одржавањем
путара. Од цркве и центра села до млина
постојало је низ занатско услужних радњи
(пекара, месара, сарач, кројач,содара),
трговина, дрвара, кафана и „пркаја“.
Идући према млину Млинским сокаком
са десне стране улице постојала су три
домаћинства фамилије Бешина (oд
Михаила, Петра и Микље). Преко пута
улице постојале су две нумере исте
фамилије, син Микље: Бешина Никола
(Пицкер) држао је трговину, кафану и
куглану. У вечерњим сатима у кафани су
приказивани неми филмови (први биоскоп
у Уљми 1926/27. године). Друштвени и
забавни живот мештана карашевских
фамилија одржавао се у сокаку који данас
носи име „Вршачка улица“. Слава свих
родова фамилије Бешина је Свети Мрата,
Мратиндан . У почетку су га славили по
старом календару (11. новембра), а данас
га славе по новом (24. новембра) као
Свети Стефан Дечански.

Родови фамилије Фиљка међу првима
се досељавају из источног у западни
Банат. У Уљми данас живе у улици „Жарка
Зрењанина“ и задржали су славу својих
предака Светог Николу, Никољдан.
Фамилија Илика доселила се у Уљму
у Другу улицу, Средњи сокак – данас
улица „Срдана Петрова“. У првобитно
насељеној улици и локацији чукундедине
куће и даље живе потомци Илика, од
којих се један род издвојио и преселио у
„Вршачку улицу“. Са наслеђеном славом
прадедова и дан данас славе славу
Мијолдан - Михољдан.
У Уљми данас живе Карашевци који су
се у потпуности асимиловали са домаћим
становништвом. У горе наведеним
родовима сачувана је свест о свом
карашевском пореклу, тако да се неки и
данас међусобно ословљавају са:„Здраво,
брате!“ мада нису у сродству. Овако
емотивним прилазом – на најлепши
начин показују своје сазнање да их веже
заједничко порекло из области и места у
којима су живели њихови стари.
Радован Бешина
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ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 172, 11. МАРТ 1987. ГОДИНЕ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

С правом се очекивало да ће прилазни пут
поред „Утвине“ Фабрике опреме, онај који повезује
београдску са павлишком саобраћајницом – а ради
лакшег приступа индустријској зони и избегавања
сметњи које ствара подвожњак – бити благодет
за многе возаче. Овај пут наде је, међутим, убрзо
испољио многе недостатке. Пре свега, коловоз има
бројне и врло опасне рупе, такве да у њима може за
трен ока да нестане и несмотрен човек, а у „стању“ су
да зауставе и највеће возило. Реч је о канализационим
шахтовима који су остали без поклопаца.
Друго, стари саобраћајни знаци (слепи пут) који
су некада важили, нису уклоњени. Нема нових
знакова и путоказа, тако да су услови за узбуњивање
„беспрекорни“. Поред тога није изграђена ни
пешачка стаза, па су људи принуђени да се крећу
коловозом и тако излажу опасностима које су током
ноћи још и веће, јер саобраћајнице нису осветљене.

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”.

НОВО АЛИ НЕ ВАЉА

ВРШАЧКА КУЛА, СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ, ГОДИНА 23, БРОЈ 361, 12. АВГУСТ
1997. ГОДИНЕ

ПОБЕДА ИЛИНЧИЋА НА
ВРШАЧКОМ ЦУГЕРУ

На месечном брзопотезном турниру Шах клуба
„Бора Костић“, победник за август месец је гост из
Београда Златко Илинчић. Друго место припало је
Радовану Јанићијевском а треће и четврто поделили
су Душан Петровић и Душан Јовановић. Убедљива
победа велемајстора Илинчића није никакво
изненађење ако се зна да је реч о члану олимпијске
репрезентације Југославије. Иначе, Илинчић је члан
прволигаша „Шахматик“ овогодишњег победника
Савезног купа у све три конкуренције (сениори,
женска и омладинска екипа).
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 629, 16.МАРТ 2007.

ПРВИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ШАХУ
ПОЧЕО У ВРШЦУ

Свечано отварање првог шампионата одржано
је у Народном позоришту „Стерија“, уз учешће
ученика ОШ „Вук Караџић“, Градског хора „Ас“, проф,
Николе Рацкова и првака београдске опере Оливера
Њега. Шампионат је званично отворио председник
Општине Вршац Јовица Заркула, који је између
осталог напоменуо да ће Вршац као град, колико
год је то могуће, наставити да помаже спорт и шах
као дисциплину са великом историјском тежином на
овим просторима. Како налажу неписана шаховска
правила на свечаном отварању су представљени сви
учесници: велемајстори Игор Миладиновић, Милош
Перуновић, Бранко Дамљановић, Иван Иванишевић,
Миодраг Савић, Дејан Пикула, Бојан Вучковић и
Драган Шолак, интернационални мајстори Михајло
Стојановић, Зоран Арсовић, Славиша Брењо, Бранко
Тадић, ФИДЕ мајстор Бобан Богосављевић и мајстор
Јован Тодоровић.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (63)

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

Чанадска р. к дијецеза
имала је само четири деканата.
Вршачком деканату припадали
су пароси у Бечеју, В. Бечкереку,
Чакову, Дети, Н. Печу и др. Као
што се види, овај деканат био
је доста простран; само што г.
1766. није више бројао од 5343
Католика, од којих 2137 у Вршцу
и 61 у Павлишу 1)
Кад се оном броју Католика
додаду јошт 3 породице
немачке у српским кућама,
једна
чивутска
породица
и једна ердељских Саса
хелвецијанске конфесије, може
се казати, да је онда вршачка
немачка општина бројала свега
1260 душа. Она је по томе била
најјача немачка општина у
Банату.
Од свију Чивута што су овде
живели и своју синагогу имали,
имао је само трговац Мојсеј
Берихард своју сопствену
кућу, коју је могао купити
тек по дозволи земаљске
администрације. С њим је
живео и брат му рукавичар, са
својом породицом. У његову
кућу стицали су се сви Чивути
из околине 2).
Обичаји вршачких Немаца
били су исти, који су свуда
владали 18. века. Они су били
затуцани богомољци, али
су се опет знали млогог чега
еманциповати. Дочим с једне
стране општ. представништво
моли каноника да одржи
молебствије не би ли утолило
беснило псију 3), с друге стране
народ се за време службе
понаша млого отвореније и
слободније, него у другим
општинама.
Служило
се
најсвечаније, као свуда по
варошима 4).
Бранковић је сматрао за

нужно, да што јаче указује на
погрешке што су постојале. У
свом деканалном извештају
кори он своју паству односно
побожности на начин који јој ни
мало не ласка, указујући на Б.
Цркву, која би јој у овоме могла
послужити за узор. На једном
месту вели он: „Само овде у
Вршцу стиде се људи јавно да
величају дела створитеља, у тој
погрешној претпоставци, као

да то чине само сељаци и мале
општине, и да је боље и више
по варошки (sie) да се људи
моле тајно, читајући из књига.
Напослетку позива Бранковић
верне, којима је и управљен
онај његов извештај, да новине
односно богомољења с њим
договорно заводе 5).
Светске власти нису се
увек старале да подижу
религиозност у народу.

1)
Történelmi Adatrár, св. I, стр. 614,
630, 631, св. Iiстр. 46 – Oltványi P. A csanádi
püspöki megye stb, стр. 55, 56.
2)
Töténelmi Adattár, св. I, стр. 614.

3)
Вуков деканални извештај из
г. 1766. стр. 383 – сачуван под насловом „
Státus Religionis et Ecclesiastikus Decanatus
Werschezensis. Ano 1766”, у чанадској

дијецезној архиви.
4)
Ibidem
5)
Рачун врш. нем. општине оне
периоде.
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ФУД Б А Л
ВРШАЦ СИГУРАН У ПРВОМ ПРОЛЕЋНОМ МЕЧУ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО
Црвена звезда (НС) - Омладинац
Борац (С)- Раднички (Зр)		
Дунав - ТСЦ				
Вршац - Раднички (СМ)		
Цемент - Железничар		
Слога Бачка 1901		
Раднички (Ш) - Братство 1946		
Табела:
1.Омладинац		
2.Братство 1946		
3.Дунав			
4.Борац (С)		
5.ТСЦ			
6.Бачка 1901		
7.Вршац			
8.Железничар		
9.Цемент		
10.Раднички (СМ)		
11.Слога			
12.Раднички (НП)		
13.Раднички (Зр)		
14.Раднички (Ш)		
15.Црвена звезда (НС)

16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16

.

12
11
9
7
7
6
7
5
5
5
3
4
4
4
2

ШОБАТ ЗАСЕНИО ПАЗОВЧАНЕ

1:1
2:0
1:0
4:1
1:2
0:0
0:2
1
3
3
4
3
4
1
6
4
4
8
4
3
2
6

ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НП) 4:1 (2:1)

3
2
4
4
6
6
8
5
7
7
5
7
9
10
8

37
36
30
25
24
22
22
21
19
19
17
16
15
14
12

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

44
40
32
28
27
25
25
24
24
22
20
20
18
16
15
6

3
1
3
4
5
7
8
5
7
8
8
8
10
11
10
12

38
36
34
29
28
28
27
26
22
19
19
17
15
14
9
9

Вршчани су лако и убедљиво
надиграли госте из Сремске
Митровице
захваљујући
надахнућу
и
ефикасношћу
најбољег играча меча Божидара
Шобата. Сјајна партија офанзивног
везисте омогућила му је да понесе
и ласкави епитет најбољег играча
17. кола Српске лиге Војводина.
Сем њега, у идеалном тиму кола
нашао се и десни бек Вршца Ђурић.
Поготком искусног Скорупана,
који је слободњак са 18. метара
претворио у врло леп погодак.
Пазовчани као да су разљутили
играче Вршца који од тог
момента преузимају потпуну
иницијативу. У 20. минуту Вршац
је изједначио поготком Шобата
после центаршута Роксе, а
акцији за гол претходила је
велика прилика Петровића који

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 17. КОЛО
Јединство (БК) - Будућност (СЦ)
Слога - Слобода			
Долина - Раднички (С)		
Војводина 1928 - Полет (Н) 		
Динамо 1945 - Вршац јунајтед		
Јединство (НБ) - Раднички (К)		
Пролетер (БК) - Славиа		
Козара - ЖАК				
Табела:
1.Динамо 1945		
2.Козара		
3.Будућност (СЦ)
4.Полет (Н)		
5.Вршац јунајтед
6.Јединство (НБ)
7.Раднички (К)		
8.Војводина 1928
9.Раднички (С)		
10.Пролетер (БК)
11.Јединство (БК)
12.ЖАК			
13.Слобода		
14.Слога		
15.Славиа		
16.Долина		

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

.

14
13
9
8
8
7
8
7
7
6
6
6
5
4
4
2

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

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 17. КОЛО
Стрела- Партизан (Г)			
Слога (БНС)- Борац (Ст)		
Вултурул - Партизан (У)		
Полет - Југославија			
Јединство (В)- Будућност (А)		
Младост (О)- Војводина (Ц)		
Војводина (С)- БАК			
Црвена звезда - Јединство (К)
Табела:
1.Младост (О)		
2.БАК			
3.Војводина (С)		
4.Јединство Стевић
5.Јединство (В)		
6.Стрела		
7.Слога (БНС)		
8.Полет		
9.Црвена звезда
10.Југославија		
11.Вултурул (-6)		
12.Борац (Ст)		
13.Војводина (Ц)
14.Партизан (У)		
15.Будућност (А) (-6)
16.Партизан (Г)		

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
10
10
8
8
9
9
7
6
5
8
4
4
4
4
2

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

Предводник идеалног тима кола: Божидар Шобат
је погодио пречку. До потпуног Мрђе дошли су у 31. минуту, Рокса
преокрета изабраници тренера је одлично извео корнер, а Радош
Војнов, придошлица из павлишке
Црвене звезде, идеално је
прихватио лопту на другој стативи
и прецизно погодио супротан
угао. Питање победника решено
је у 63. минуту, напад је иницирао
Јанковић а Шобат сјајним ударцем
постигао еврогол. Убедљив тријум
Вршца крунисао је Рајковача
искористивши кикс одбране
Митровчана у надокнади времена.
Вршац у наредном колу гостује
у Панчеву, где ће поделити мегдан
са екипом Железничара.

ТЕКВОНДО
ДОБАР ПЛАСМАН ВРШЧАНА НА Г1 ТУРНИРИМА У ХОЛАНДИЈИ И БЕЛГИЈИ

ПОВРЕДА ФЕЈЗИЋА ПОКВАРИЛА УТИСАК

Српски национални тим
вратио се са Г1 турнира у
белгијском граду Ломелу где
је у генералном пласману
(сениори, јуниори кадети)
освојио друго место иза
репрезентације
Немачке.
На турниру је учествовало
преко 1.500 такмичара из 50
земаља који су се борили за
бодове неопходне за учешће
на предстојећим великим
такмичењима.
Успеху
су
допринели
и
одлични
резултати Вршчана, Стојан
Рабијац је освојио бронзану
медаљу
у
сениорској
конкуренцији категорији до
80 кг, Велимир Величковић у
јуниорској конкуренцији до 63
кг такође бронзу, а најсјајније
одличје припало је Николи
Лончару у конкуренцији
кадета у категорији до 57 кг.
- Задовољан сам учешћем
свих девет такмичара из
нашег Еурошпеда, мислим
да смо добро представљали
Вршац и српски теквондо. На
жалост, утисак је покварила
тешка повреда Фејзића, који
је после освојене златне
медаље на претходном Г1
турниру у Холандији, у Белгији
морао да преда меч другог

Велики допринос успеху репрезентације Србије: Чланови ТК Еурошпед
кола због повреде, рекао је
Марио Дујић, тренер нашег
националног тима.
- Други пут сам за годину
дана сломио исту шаку, исту
кост, надам се да ћу успети
да се опоравим до Светског
првенства у Кореји, каже наш
репрезентативац Фејзић.
Стојан Рабијац је добрим
резултатом у Белгији показао
да се враћа у праву форму.

Задовољан
сам
тренутном
формом,
жеља ми је да у наредним
такмичењима
изборим
место у репрезентацији за
Светско првенство. Предстоји
шампионат државе, потом
и Президент куп, уколико
освојим медаљу бићу близу
жељеног циља, истакао је
Рабијац.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

Р У КО М Е Т

УБЕДЉИВОМ ПОБЕДОМ ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ОДБРАНИЛИ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

БЛИЗУ ОСТВАРЕЊА ПЛАНА И
ПРЕ ЗАВРШЕТКА СЕЗОНЕ

Још увек није време за
свођење утисака и анализу, али је
већ сада јасно да Вршчани имају
једну од најуспешнијих сезона
у последњих неколико година.
Чињеница да откако се Вршац
такмичи у КЛС љубитељи кошарке
ниједном нису имали прилику
да виде суперлигашке мечеве,
мотивисала је управу да у плану за
ову сезону пласман у елиту буде
важна ставка. Изабраници тренера
Владимира Ђокића тријумфом
у Краљеву наставили су правим
путем да као првопласирани
уђу међу суперлигаше, при том
играју
изузетно
атрактивно
и ефикасно, а велику пажњу
и значајну минутажу стратег
Вршчана даје младом таласу
који предводе Стефан Митровић
и Мирко Ђерић. О квалитету
рада шефа стручног штаба, осим
златне медаље српских јуниора
са прошлогодишњег Европског
првенства, доста говори и
чињеница да је легендарни
српски тренер Жељко Обрадовић
из Фенербахчеа баш у Вршац
Беовук 72 - Младост Адмирал
Смедерево 1953 - Металац
Слога - Вршац		
Напредак Рубин - Тамиш
ОКК Београд - Дунав
Спартак - Динамик		
Борац - Константин		
Табела:
1.Вршац		
2.Борац		
3.Динамик
4.Спартак
5.Младост
6.Напредак
7.Дунав		
8.Металац
9.Тамиш		
10.Беовук 72
11.ОКК Бгд
12.Слога		
13.Смедерево
14.Константин

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

73 : 64
82 : 89
61 : 82
75 : 62
67 : 66
72 : 80
94 : 56
17
16
16
13
12
11
11
11
11
11
8
7
2
1

ЛЕКЦИЈА КАРЛОВЧАНА

МЛАДОСТ - БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 21:30 (11:12)
Вршчани су доживели резултатски дебакл у комшијском
дербију и потврдили страховања својих симпатизера да им до краја
сезоне предстоји грчевита борба за опстанак. Карловчани су били
супериорнији у највећем делу меча, Младосташи су само у финишу
првог полувремена показали жељу, борбеност и енергију потребну
за овај ниво такмичења када су направили серију 4:0 и смањили
вођство гостију на један погодак. Међутим, у другом полувремену
нису успели да буду равноправни ни у једном сегменту игре
и заслужено су претрпели убедљив пораз. У наредном колу
Вршчанима предстоји можда и кључни дуел против Сивца,
директног конкурента у борби за голи живот у Првој лиги север.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 14. КОЛО

послао на каљење једног од
најталентованијих
европских
играча млађе генерације Јордана
Минчева. Покренут је рад са
најмлађим селекцијама који
је потпуно замро претходних
година. Ове сезоне у такмичење
су укључени пионири, док
су јуниори близу
завршног
турнира
Војвођанске
лиге.
Све то даје наду да би
Вршац поново могао
да буде препознатљив
по
фабриковању
асова који су носили
или још увек носе
дрес са државним
грбом.
Љубитељи
4
38 спорта у граду осећају
5
37 позитивне вибрације,
трибинама
5
37 на
Миленијума је увек
8
34 око
две
хиљаде
9
33 гледалаца
чија
10
32 подршка пресуђује у
10
32 најважнијим мечевима.
10
32 Целокупну вршачку
обогатиле
10
32 слику
10
32 су и кошаркашице
13
29 пласманом у завршне
14
28 борбе за трофеје чиме
19
23 је остварен зацртани
циљ.
Евентуално
20
22 изненађење
у

СЛОГА – ВРШАЦ 61:82
(16:24, 8:24, 23:19, 14:15)
Хала спортова Кеј, гледалаца 500,
судије: Глишић, Чукаловић, Крстић
СЛОГА: Стаменић 7 (2 ск, 2 ул),
Воркапић 3 (5 ск, 2 ас), Остојић 2 (3 ск),
Јовановић 9 (1 ск, 1 ас), Симеуновић 5
(4 ск, 1 ас), Бојанић, Павловић 14 (10 ск,
2 ас), Симовић 11 (2ск, 3 ас), Илић 4 (1
ск), Ћировић 4 (2 ск, 1 ас), Перуничић 2
(4 ск), Јончић
ВРШАЦ: Павковић 16 (2 ск, 4 ас, 2 ул),
Павловић 7 (4 ск, 4 ас, 1 ул), Митровић
11 (6 ск, 3 ас, 1 ул), Крстовић 16 (3 ск,
2 ас, 2 ул), Јововић 9 (1 ск, 1 ас, 1 ул),
Узелац, Спасојевић, Савовић, Јефтић 8
(8 ск, 3 ас, 1 ул), Минчев 2 (5 ск, 1 ас, 3
ул), Стојадиновић 13 (2 ск, 1 ул), Ђерић
Семафор: 6:14 (5), 16:24 (10), 19:43
(15), 24:48 (20), 33:55 (25), 47:67 (30),
52:75 (35)

полуфиналу плеј - офа било
би награда за труд играчица и
чланова стручног штаба, али наду
у светлију будућност женског
баскета буди педесетак девојчица
које су почеле да тренирају
у школи коју води Марина
Мандић. Претходних година се
кошаркашка сезона у Вршцу
завршавала крајем марта, ове
Вршчани са нестрпљењем чекају
почетак маја.

ВРШЧАНКЕ ОСЛАБЉЕНЕ У ПРВОМ ПОЛУФИНАЛНОМ МЕЧУ ПЛЕЈ - ОФА ПРОТИВ РАДИВОЈА КОРАЋА

МИТОВ: БЕЗ ПРИТИСКА

Вршчанке ће у полуфиналним
окршајима са Радивојем Кораћем
играти без две веома важне
играчице. Због повреда изостају
најбољи стрелац Марина мандић и
организатор игре Анђела Радовић.
Освежење у тиму је повратница
Жаклина Јанковић. Вршчанке су
пласманом у плеј - оф поновиле
резултат из прошле сезоне и
оствариле циљ. У суботу са
почетком у 20:30 часова Вршчанке
ће у Миленијуму играти реванш
против актуелног шампиона.
- Желимо да дамо максимум и
покажемо да смо заслужено међу
четири најбоље екипе у Србији.
У Београд путујемо растерећене,
циљ смо оствариле у последњим
мечевима
регуларног
дела
сезоне, у полуфиналној серији
против шампиона покушаћемо
да изборимо бар мајсторицу,
каже један од најбољих стрелаца
Вршчанки Зорица Митов.
У
последње
три
недеље
ривали су два пута одмерили
снаге и остварили по једну
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Кикинда - Херцеговина		
Младост - Банатски Карловац		
Јабука - Сивац			
ЖСК - Јединство			
Црвена Звезда - Врбас		
Срем См - Црвенка			

24 : 22
21 : 30
34 : 27
27 : 24
31 : 28
30 : 30

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

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
7
8
7
7
7
6
5
4
3
3

1
3
5
6
6
6
7
7
8
9
10
11

26
20
16
16
15
15
14
13
11
9
7
6

ОД Б О Ј К А
ДУНАВ ВОЛЕЈ - БАНАТ 3:2
(17:25,22:25,25:23,25:8,15:5)

Вршчани су водили са 2:0 у сетовима у Старим Бановцима, али
су онда, из необјашњивих разлога стали и дозволили ривалу да
направи велики преокрет. Утеха за екипу тренера Игора Сантрача
може да буде чињеница да су упркос поразу освојили један бод и да
им је за сигуран пласман у виши ранг такмичења довољна још само
једна победа у преостала три кола. Прилику да прославе улазак у
Прву Б лигу одбојкаши Баната имаће у недељу у Миленијуму када од
17 часова дочекују екипу Младости из Нове Пазове.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М) 19. КОЛО
Младост (Т) - Херцеговина 		
Младост (НП) - Шид 			
Дунав Волеј - Банат 			
Кулпин - Сомбор 			
Војводина НС Семе 2 - Ботафого
Пролетер - Кикинда 			

1: 3
3: 0
3: 2
2: 3
3: 0
3: 0

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

2
4
8
8
9
10
10
10
10
12
14
17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
15
11
11
10
9
9
9
9
7
5
2

51
42
35
31
32
30
28
28
25
18
13
9

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 19. КОЛО

НОВИ САД - ВРШАЦ 3: 1 (25:18,25:16,25:27,25:17)

победу. Вршчанке су тријумфом у
Миленијуму избориле пласман у
завршне борбе за трофеје док су
Београђанке убедљиво оствариле
пласман у финале Купа.
- Мислим да је у овом тренутку
већи притисак на Радивоју Кораћу
који се појачао уочи завршнице

првенства. У екипи немају слабог
места и мораћемо да играмо изнад
својих могућности ако мислимо да
будемо бар равноиправне. Наша
шанса је у томе што немамо никакав
притисак, закључила је популарна
Зорка.

Партизан - Младост (НП) 		
Нови Сад - Вршац 			
Младост (и) - Футог Вест 		
Панонија - Волејстарс 		
Елан Волеј - Одбојка 013 		
Рума - Апатин 			

3:2
3:1
0:3
0:3
3:2
3:0

Табела:
1.Партизан 		
2.Рума 			
3.Волејстарс 		
4.Одбојка 013 		
5.Панонија 		
6.Нови Сад 		
7.Елан Волеј 		
8. Младост (НП)		
9.Футог Вест 		
10.Апатин 		
11.Вршац 		
12.Младост (И) 		

17
16
14
12
12
12
9
7
6
6
3
0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2
3
5
7
7
7
10
12
13
13
16
19

48
48
43
37
36
36
25
23
19
18
9
-1
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