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

Националне службе за запошљавање 
Филијала Вршац и Град Вршац 
организовали су први овогодишњи Сајам 
запошљавања, у Хотелу Србија, 29. марта. 
Своје потребе за новим радницима на 
Сајму је исказало више од 30 послодаваца 
из Вршца, Пландишта и Беле Цркве. Сви 
заједно су  понудили  415 радних места.

Сајму су присуствовали су Небојша 
Кукић, директор Покрајинске службе 
за запошљавање, и Драган Сикимић, 
заменик директора Националне службе 
за запошљавање који  су похвалили 
сарадњу Филијале Вршац, градске власти и 
послодаваца.

Отварајући Сајам, градоначелница 
Вршца Драгана Митровић подсетила је да 
је 2016. била година предузетништва и да 
се тај тренд и даље наставља.

-Политика запошљавања локалне 
самоуправе је усмерена на подршку 
предузетништву , микро, малим и средњим 
предузећима, и у том смислу смо и 
планирали буџет за текућу годину, истакла 
је градоначелница Митровић. - Град Вршац 
ће, у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, и уз партнерску подршку 
вршачких привредника који у примарној 
делатности имају текстилну производњу, 
организовати обуку за шиваче и кројаче. 
Обука  је резултат исказане потребе 
послодаваца и привредника за овим 
профилом људских ресурса.  Уверена 
сам да ће незапослена лица, која су у 
свакодневном тражењу запослења, 
препознати прилику да се додатно обуче 
и преквалификују и да се одмах након 
завршене обуке запосле. 

Градоначелница Вршца позвала 
је све заинтересоване незапослене 
грађанке и грађане да се пријаве за 
обуку. Сајам запошљавања је прилика 
да се незапослени директно сретну са 
послодавцима, да се обострано обавесте 
и затраже одговоре на питања која их 
занимају. Назапослени могу одмах да 
приложе своје биографије, Си Ви-је (CV), 
да из прве руке чују шта се од њих тражи 
на новом радном месту, а послодавци 

могу да сагледају квалитет и стручност 
потенцијалних будућих радника који су на 
евиденцији НСЗ. Све је то једноставније и 
лакше у непосредном контакту на Сајму 
запошљавања који су резултат сарадње 
Националне службе за запошљавање, 
локалне самоуправе и послодаваца.  

-На евиденцији вршачке Филијале 
у овом тренутку имамо 10. 471 лице, од 
којих је у Вршцу 5.531 лице, у Белој Цркви 
3.246, а у Пландишту 1514 лица, рекла је 
Наташа Вулић, директорка Националне 
службе за запошљавање Филијале Вршац. 
У поређењу са истим периодом прошле 
године, то значи да имамо 817 лица мање. 
Желим  да подсетим све послодавце 
да су у току јавни позиви активних 
мера запошљавања  и да је конкурс за 
самозапошљавање отворен до 10. априла.  

На Сајму запошљавања најтраженији 
су били фармацеути, технолози, хемичари 
са средњом и високом стручном спремом, 
прехрамбени технолози, менаџери, 
машински и инжењери електротехнике, као 
и браварска, електро и машинска струка, 
али и кувари, месари, комерцијалисти, 
касири, радници у производњи.

Чланица Градског већа Наташа 

Ћирић најавила је да ће градска власт, са 
овдашњом Филијалом НСЗ, наставити да 
организује разне обуке за незаполена лица. 

-Пре два месеца је одржан састанак 
привредника и представника 
средњих стручних школа, са идејом 
„Привреда и образовање ка истом 
циљу“, подсетила је Ћирићева. - 
Задатак локалне самоуправе је да 
омогући послодавцима већу улогу у 
систему образовања, јер послодавац 
има потребу да добије обученог и 
образованог радника, те је у школовању 
таквих кадрова неопходна сарадња 
школа, локалне самоуправе и привреде. 
Систем образовања и потребе локалних 
послодаваца и привреде Града Вршца 
морају континуирано да се усклађују.

Ћирићева је најавила да ће градска 
власт, кроз Привредни савет и Савет за 
запошљавање, иницирати и подржати 
сваку идеју, како би се ишло у корак 
са новим технологијама, што тражи и 
адекватно квалификоване кадрове. Она 
је додала да је основа успеха у сарадњи 
и партнерском односу свих актера и 
увођењу дуалног образовања. 

Ј.Е.

У ХОТЕЛУ СРБИЈА ОДРЖАН ПРВИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У 2017.

ШАНСА ЗА ПОСАО
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 
ДОНЕО ОДЛУКУ

ОД САДА ПЛАЋАЊЕ 
ПРИКЉУЧАКА НА РАТЕ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  
„Други октобар“ донео је одлуку о плаћању на 
рате трошкова прикључења на водоводну и 
канализациону мрежу, као и на дистрибутивни 
систем природног гаса.

Како би услуге Економских јединица Водовод 
и Канализација биле приступачне за кориснике, 
одобрено је плаћање прикључака на рате и то за износ 
до 60 000 динара на 3 месечне рате,  а за износ већи 
од 60 000 динара на 6 месечних рата. Грађевински 
радови на изради прикључка обрачунавају се за 
сваки појединачни прикључак засебно.

На основу методологије за одређивање трошкова 
прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију 
природног гаса, утврђена је цена типског прикључка 
на дистрибутивни систем у износу од 69.850 
динара, увећана за износ ПДВ-а, на коју је Агенција 
за енергетику Републике Србије дала сагласност, 
поручују из Комуналног предузећа и додају да је 
плаћање овог прикључка на дистрибутивни систем, 
одобрено у 4 месечне рате.

Ј.Е.

Након завршетка грејне сезоне, 
Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ започело је још једну 
грађевинску сезону реализацијом 
пројекта на Гудуричком путу.  
Реч је о једном од највећих 
и најзначајнијих пројеката- 
изградњи главног колектора 
фекалне канализације,  који ће 
решити проблем свих објеката 
у овом делу града који још нису 
прикључени на канализациону 
мрежу.

-Укупна дужина канализационе 
мреже, која је преостала да се 
уради у овом делу града, јесте око 
3 км и, у зависности од услова, 
очекујемо да то завршимо ове 
године, рекао је Небојша Перић, 
директор ЈКП „Други октобар“. 
У току су припремни радови 
на уређењу трасе, јер је током 
зиме дошло до слегања терена, 
а у склопу ове акције вршиће 
се и преглед свих шахтова. 
Завршетком канализационе мреже 
у овом делу града, сви објекти биће 
прикључени на канализациону 
мрежу, што ће услове живота људи 
овде подићи на виши ниво. 

Главни колектор са црпним 
станицама налази се на доњој 
страни која је комплетно  завршена 
пре две године. 

Директор је нагласио да ће са 
завршетком радова у овом делу 
града и још пар проблематичних 
улица, тзв. „џепова“, који нису 
решени из техничких разлога, 
Вршац бити комплетно покривен 

канализацијом. Он је најавио 
решавање проблема канализације 
у Павлишу која је значајна и због 
тога што се ту налазе изворишта 
пијаће воде. У плану рада ЈКП 
„Други октобар“ је, као наредни 
корак, изградња канализационе 
мреже у насељеним местима на 
територији Града Вршца.

-Изградња фекалне 
канализације у Вршцу финансира 
се из средстава самодоприноса, 
који је уведен за период од 1995. 
до 2025. године, истиче Перић. 
На основу средстава који се 
прикупе на годишњем нивоу, а 
која износе око 80.000.000 динара,  
предузеће изводи све ове радове. 
Из тих средстава врши се и 
замена постојеће канализационе 
мреже, као што је и измештање 
главног колектора у Улици 
Николе Нешковића.  До сада је 
на Гудуричком путу  урађено 15. 
297,05 м канализационе мреже. 

Богдан Јовановић, руководилац 
грађевинске оперативе ЈКП „Други 
октобар“,указао је  на домаћински 
однос према раду, јер се приликом 
постављања канализационе 
мреже, у ров, према важећим 
правилима, постављају и друге 
инсталације - за воду и гас, где за 
тим постоји потреба. Радови се 
изводе максимално рационално.  

- Остало је да се уради 
канализација на Школском тргу, 
који је нижи у односу на градску 
канализацију, где треба урадити 
црпну станицу, затим Селенитски 
пут и још пар улица на брегу, и 
то је посао од још можда годину 
дана и имали би град комплетно 
покривен канализационом 
мрежом, ред величине 120 км 
мреже, каже Јовановић.  Након 
тога указала би се потреба да се 
повећа пречистач отпадних вода.

Ј.Е.

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ЗАПОЧЕО НОВИ ПРОЈЕКАТ НА ГУДУРИЧКОМ ПУТУ

ИЗГРАДЊА ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Градоначелница Драгана Митровић отворила Сајам запошљавања

Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“, и Богдан Јовановић, 
руководилац грађевинске оперативеНа зеленом платоу уз Хотел Србија 

прошле недеље почели су радови на 
припреми терена за изградњу игралишта 
за децу са инвалидитетом. Реализацију 
овог пројекта воде Удружење „Параквад 
ВШ“ и Град Вршац. Још увек није обезбеђен 
сав новац за изградњу игралишта, за сада 
га има само за прву фазу радова. 

- До сада је на донатарском ручку 
прикупљено 1.495.000 динара, што није 
довољно за изградњу игралишта, каже 
Драган Виторовић, председник Удружења 
“Параквад ВШ”. - Прва фаза подразумева 
копање темеља и уређење простора, 
и за тај део посла новац је прикупљен. 
За другу фазу - гумирање простора и 
опремање мобилијаром адекватним за 
особе са инвалидитетом, још увек немамо 
новац. Према постојећој  пројектној 
документацији, потребно је око 25.000 
евра. 

Виторовић се захвалио Хотелу Србија 
који је обезбедио простор за изградњу 
игралишта за особе са инвалидитетом.  

У жељи да прикупе још средстава да 
пројекат реализују до краја, „Параквад ВШ“ 

и Град Вршац организовали су хуманитарни 
концерт у Центру Миленијум. До момента 
закључења овог броја „Вршачке куле“ 
нисмо добили информацију како је 
протекао концерт и колико се Вршчана 
одазвало позиву да својим доласком 
помогне изградњу игралишта за особе са 
инвалидитетом. 

Чланови Градског већа Татјана Николић 
и Дејан Сантрач указали су на значај овог 
пројекта и изразили наду да ће се пронаћи 
средства и завршити игралиште. 

 - Ово игралиште је један од начина да 
што већи број особа са инвалидитетом 
укључимо у редовне животне токове, што 
и јесте наш циљ, нагласила је чланица 
Већа Николић и изразила уверење да 
ће Вршчани и овога пута показати своју 
хуманост. 

Према речима Виторовића, у Вршцу 
има око 600 регистрованих особа са 
инвалидитетом са најтежим обликом 
инвалидности, а има их и нерегистрованих 
међу којима је велики број деце.

Ј.Е.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

ДЕЧЈИ КУТАК У ЦЕНТРУ ГРАДА 
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ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАО РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У 2017.

АУТО СЕДИШТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ МАЛИШАНА

Драгана Митровић, градоначелница Вршца  
уручила је ауто седишта родитељима деце која су 
рођена у 2017. години, а који имају пребивалиште на 
територији Града Вршца, прошле недеље, у Градској 
кући.  Овом лепом и свечаном чину присуствовали 
су и чланови Градског већа за образовање Маријана 
Голомеић и за екологију Милош Васић. 

-Град Вршац је одлучио да од новца добијеним од 
наплате казни за саобраћајне прекршаје, током ове 
године родитељима обезбеди дечја ауто седишта, у 
циљу повећања безбедности у саобраћају најмлађих 
суграђана, нагласила је градоначелница Митровић. 
Желели смо да помогнемо и олакшамо родитељима, 
јер знамо да набавка ауто седишта представља за њих 
значајан трошак, али и да додатно скренемо пажњу 
да се више води рачуна о безбедности најмлађих. 
Јер, статистика је потврдила да је безбедан превоз 
деце у возилима веома значајан и да смањује ризик 
од повреда у саобраћајним незгодама и до 70 одсто.

Градоначелница је подсетила да је у циљу 
смањења страдања деце у саобраћајним несрећама 
донесен нови Закона о безбедности саобраћаја који 
је ригорознији и одређује  строже казне за несавесне 
возаче. 

Са истим циљем установљена је и казна од 120.000 
динара за возаче у чијим се аутомобилима возе 
деца без ауто седишта. Овакве казне плаћаће сви 
родитељи који не буду бринули за своје малишане и 
неадекватно их превозили.

Родитељи којима су уручена ауто седишта за 
најмлађе чланове њихових породица веома су 
задовољни и похваљују овакав потез градског 
руководства. Вршац је међу првим градовима у Србији 
који су донели одлуку да део средстава сакупљен од 
плаћања казни за прекршаје у саобраћају, обезбеди 
ауто седишта за своје најмлађе суграђане.  Ова 
акција биће настављена током 2017. године тако да 
ће све бебе рођене у овој години моћи безбедно да 
се превозе аутомобилима у буду адекватно збринути 
као учесници у саобраћају.

Ј.Е.

На основу захтева за обуставу саобраћаја због 
одржавања спортских и других приредби на 
путу, који се неблаговремено подносе Градској 
управи Града Вршца, издаје се следеће

САОПШТЕЊЕ
Дозвола за одржавање спортских и других 

приредби на путу може се издати организатору 
који има својство правног лица са седиштем у 
Републици Србији. 

Захтев за издавање дозволе за одржавање 
спортске или друге приредбе на локалном путу 
или улици на територији Града Вршца подноси 
се територијално надлежној организационој 
јединици Министарства унутрашњих послова 
– Полицијској станици Вршац, најкасније 15 
дана пре њеног одржавања.

 Уколико је том приликом неопходно 
обуставити саобраћај или извршити друге 
измене у режиму саобраћаја, дозвола се издаје 
уз претходну сагласност Градске управе Града 
Вршца - Одељења за комуналне и стамбене 
послове, надлежног за послове саобраћаја, 
односно управљача пута. 

Садржина захтева, као и обавезе 
организатора приликом припреме и 
одржавања спортске и друге приредбе 
на путу, прописане су одредбама чланова 
123.-130. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС,  55/2014, 
96/2015-др. закон и 9/06-одлука УС).  

ГРАДСКА УПРАВА

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

Полагањем венаца на споменик Лала у 
парку код Геронтолошког центра, Град Вршац 
је оживео сећање на жртве бомбардовања и 
обележио 18 година од почетка НАТО агресије 
на нашу земљу. 

-Данас се сећамо свих жртава које су 
пале за тих 78 дана и свих  последица тог 
бомбардовања, рекао је Мевлудин Планчић, 
председник Удружења ратних војних 
инвалида. - Погинуле не можемо да вратимо. 
Децу родитељима не можемо да вратимо. 
Очеве, браћу, сестре не можемо да вратимо. 
Не можемо да заборавимо, али зато сви, као 
друштво, можемо на адекватан начин да се 
потрудимо да ублажимо бол и помогнемо 
свима који су поднели одређене последице од 
бомбардовања. 

Бомбардовање Србије почело је 
ваздушним нападима борбених авиона 

чланица НАТО пакта тачно  пре 18 година, 24. 
марта.  Бомбардовање је трајало  78 дана и за 
то време погинуло је више од 2.500 грађана 
Србије свих генерација, и више од 12.000 је 
повређено и рањено.

-Обавеза свих нас је да се сећамо, али и, као 
одговорна држава, помогнемо породицама 
погинулих и да радимо на томе да се дани 
страдања никад не понове, нагласила је Татјана 
Николић, чланица Градског већа задужена 
за социјалну заштиту. -  Тих седамдесетак 
дана које је Србија издржала, велики су 
показатељ какав је наш народ. У том периоду 
сви смо били уједињени на бранику своје 
отаџбине. Сви ови људи, чија се имена данас 
налазе на овом споменику,  су понос нашега 
града. То је још једна обавеза да не смемо да 
заборавимо њихове потомке и породице. не 
треба да заборавимо ни Грделичку клисуру, 
ни Абердарева, али ни Кошаре. Жеља нам је 
и тежња да се то никада више не понови, а да, 

као друштвено одговорна средина, учинимо 
све да наш град, наши грађани живе у миру 
коме су они заслужни. 

У знак сећања, венце су на споменик 
положиле и сенима жртава поклониле су 
се делегације Министарства одбране, Града 
Вршца, Војске Србије, Полиције, Удружења 
ратних војних инвалида, чланови породица 
погинулих.

Код споменика Лала, након минута ћутања 
и полагања венаца, парастос су одржали 
свештеници Српске православне цркве, 
Римокатоличке цркве и Румунске  православне 
цркве. У сећању на овај тежак тренутак 
наше савремене историје учествовали су и 
песникиња Нађа Бранков и Градски хор Ас.

Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕНО ОСАМНАЕСТ ГОДИНА ОД НАТО АГРЕСИЈЕ НА СРБИЈУ

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ БОМБАРДОВАЊА

Министар омладине и спорта у Влади 
Републике Србије Вања Удовичић посетио је 
Вршац, 29. марта и присуствовао свечаном 
отварању Канцеларије за младе. Нове 
просторије налазе се у Центру Миленијум, а 
свечаности су, осим представника локалне 
самоуправе, присуствовали и бројни ђаци 
вршачких школа и представници ђачких 
парламената.

- Драго ми је што је са нама министар 
спорта Удовичић чије је присуство сигнал 
колико се наша држава брине о младима 
и колико Влада Републике Србије брине о 
њиховим правима и њиховим активностима.  
Ми смо реактивирали рад Канцеларије за 
младе у нашем граду и подржали недавно 
организовану хуманитарну акцију, односно 
приредбу”Реци НЕ насиљу”. Интересантно 
је како млади виде решења тог проблема и 
управо они требају да нам скрену пажњу на 
све негативне појаве у њиховим породицама, 
школама и местима где проводе време. Град 
Вршац ће и даље бити подршка канцеларији 
за младе а ми смо им као локална самоуправа 
на располагању, и бићемо им равноправни 
партнер у реализацији пројеката, помоћи им 
да реализују своје идеје и буду друштвено 
одговорни, рекла је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић.

- Отварањем ових просторија, показали 
смо да смо са речи прешли на дела. Прошле 
године када сам био у Вршцу, напоменуто је 
да канцеларија за младе не ради и да положај 
младих није адекватно третиран од стране 

градских структура. Тада смо се договорили 
да ћемо рестартовати целокупну омладинску 
политику, а отварањем ове канцеларије то 
и показујемо. Оно што нас чека у наредном 
периоду је активирање локалног акционог 
плана за омладину, као и формирање Савета 
за младе и омладинског клуба. Желимо 
да обновимо целокупну омладинску 
инфраструктуру у Вршцу чиме шаљемо јасан 
сигнал младима да водимо бригу о њима да 
су битан сегмент сваког друштва па и Града 
Вршца, рекао је Вања Удовичић.

Српски министар омладине и спорта рекао 
је да је ово само почетак и да Вршац у наредном 
периоду чека напоран рад на овом пољу.

- У претходних шест година у Вршцу је 
био урушен целокупан систем омладинске 
политике. Данас можемо да кажемо да имамо 
нешто конкретно и да имамо људе који желе 
да се активно баве проблемима младих, на 
чему им честитам. Желим да се захвалим 
градоначелници Драгани Митровић која је у 
свом мандату ставила младе на прво место и 
што смо успели да урадимо нешто конкретно 
за младе у Вршцу, закључио је Удовичић.

Б.Ј.

МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ВАЊА УДОВИЧИЋ ПРИСУСТВОВАО ОТВАРАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

РЕЧ ЈЕ ПОСТАЛА ДЕЛО

Споменик Лала у малом парку подигнут 
је у спомен на десеторо младих људи који 
су дали животе за своју отаџбину током 
ратова у Хрватској, Босни и Херцеговини и 
на Косову и Метохији.

То су: Балан Савицу (1961-1993), Балог 
Атилу (1968-1999), Васиљевић Србослава 
Гадафија (1962-1999), Ердеи Петра (1964-
1991), Кирхнер Жељка Кикија (1970-
1999), Матић Предрага Пеце (1961-1992), 
Милосављевић Милана Црног (1962-
1992), Попов Славомира (1966-1991), 
Станковић Новицу Нолета (1959-1999) и 
Хелберг Бобана (1964-1991).

На споменику је записано: “Да ли 
вам се некад догодило да, живећи 
у брижној садашњости, заслужено 
очекујући блажену сутрашњицу, неко вас 
у тренутку избаци из тог тока, прекине 
вам свагдашњицу, одузме сутрашњицу, а 
остави вам безнање и питање зашто?”

Рестартована омладинска политика: Градоначелница Драгана Митровић и министар Вања 
Удовичић пред новинарима

Вању Удовичића дочекали ђаци вршачких школа
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У организацији Града Вршца, одржан је 
Етно сајам женског стваралаштва, који је, у 
Центру Миленијум, 26. марта,  окупио бројне 
учеснике, али и посетиоце. Дела својих златних 
руку представиле су чланице удружења жена и 
националних заједница из Вршца, Алибунара 
и Пландишта. Међу двадесетак излагача била 
су удружења жена из Уљме, Избишта, Куштиља, 
Гудурице, Пландишта, Иланџе , Хајдучице. Од  
удружења националних заједница представили 
су се  “Чешка беседа” из Беле Цркве, КУД “Ади 
Ендре” из Шушаре, Удружење Македонаца 
“Вардар”, а свој штанд је имала и Пољопривредна 
школа „Вршац“.

-Град Вршац је покровитељ овог Етно сајма 
женског стваралаштва где су се представила 
удружења жена и националних мањина, а 
учествовала су и културно - уметничка друштва 
и представници села који, такође, негују своју 
културну традицију, рекла је чланица Градског 
већа Наташа Ћирић. Поред бројних штандова 
са рукотворинама, народним ношњама и свим 
оним што одликује наше народе, народности, 
националне мањине, а познато је да је Град 
Вршац мултиетничка средина која, заиста, 
негује и вреднује то. Организовали смо и 
такмичење у прављењу најбоље штрудле, а по 
завршетку Етно сајма, у конгресној дворани 
чланови Културно - уметничког друштва „Грозд“ 
приредили су концерт. Овакви сајмови су врло 
важни за очување традиције, културе и показује 
шта су жене одувек могле, знале и умеле. 

Мирис банатских колача по бакиним 
рецептима ширио се предворјем конгресне 
дворане Миленијум. Било је ту свих 
врста штрудли, небројено ситних колача, 
дулекара... Професори кулинарства вршачке 
Пољопривредне школе оценили су све 
изложене штрудле, а мајсторице три најукусније 
штрудле биле су награђене. Победу и епитет 
нај штрудле однело је Удружења жена из 
Војводинаца, док је друго место припало  КУД 

“Ади Ендре” из Шушаре. Трећу награду поделили 
су Удружење жена “Добра воља” из Избишта и 
“Иланџанке” из Иланџе. 

Председница избиштанског Удружења жена 
“Добра воља” Љиљана Јованчић похвалила је 
Етно сајам који је лепа прилика да чланице њеног 
удружења покажу шта знају и умеју. “Добра 
воља” је, каже, основана 2008. године и од тада 
су учествовале у бројним изложбама, сајмовима, 
у Новом Саду, Сомбору... где су добиле награде за 
своје радове и кулинарске специјалитете. 

-Учествујемо и у хуманитарним акцијама, 
за децу, за старе, каже Јованчићева. Имамо 
дванаест чланица, мало нас је, али вредне смо и 
трудимо се. Имамо и своје просторије у Избишту 
где се сакупљамо и где смо направили скромну 
поставку наших радова.

Сајам је похвалила и Љиљана Бешлин, 
чланица Удружења жена „Уљма“ која ће, каже, 
понети лепе утиске са ове вршачке изложбе.  

-Задовољне смо својим наступом на 
овом Етно сајму, изложиле смо хеклераје, 
вез, ручне радове, које радимо, као и 
старинске радове, каже Бешлин. На нашем 
штанду има и колача, штрудле са маком и 
пекмезом од дуња, неколико врста ситних 
колача, ванилице... Имамо петнаестак 
чланица, нашу етно собу у склопу 

просторија Удружења. Ту се састајемо, 
радимо, дружимо се.

Када су распремили штандове, излагачи Етно 
сајма преселили су се у конгресну дворану и 
уживали у предивном концерту КУД „Грозд“.

Ј.Е.

ЕТНО САЈАМ ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

ЗЛАТНЕ РУКЕ БАНАТСКЕ 

Реконструкцијом и адаптацијом  дела 
Школе за основно и средње образовање 
“Јелена Варјашки” добијен је  додатни 
простор прилагођен потребама ђака 
и школским службама. Изграђен је 
санитарни чвор и прилагођен простор 
за кретање деце која су у инвалидским 
колицима.

Према речима директора Душана 
Милића, радови су почели марта 
прошле године, а идеја је иницирана 
још пре четири године колико је трајало  
прикупљање папира, сагласности, и свих 
других питања која је требало решити.

-Изградња овог дела објекта 
финансирана је од стране локалне 
самоуправе, односно из средстава 
самодоиприноса грађана који, нажалост, 
више не функционише, каже директор 
Милић. -  Вредност радова је око 7,5 
милиона динара, а радове изводи 
Бакић колор.  Изградњом овог дела 
објекта, Школа је много добила. Прво 
санитарни чвор, који је трајно решен, 
затим, оспособили смо простор за 
функционисање других служби у школи и 
решено је кретање ученика са колицима. 
На тај начин приближили смо се важећим 
стандардима за рад са ученицима. 

Задовољство због реконструкције дела 
школе исказала је и Маријана Голомеић, 
чланица Градског већа за образовање.

-Ово је школа која је сада у великој 
мери прилагођена потребама деце која 

је похађају, али има још тога да се уради, 
рекла је Голомеићева. До прошле године 
имали смо самодопринос који су грађани 
издвајали, што је било једноставније, а од 
ове године аплицираћемо код постојећих 
фондова Покрајине и Републике. То је 
компликованији процес, морамо да 
имамо спремне пројекте. Остало је још по 
нешто да се поради и ја верујем да ће ово 
бити школа за пример.

У ШОСО „Јелена Варјашки“ ове година 
има око 80 ученика у основној и средњој 
школи из Вршца и околних општина, 
а велики број деце је у колицима са 
стараоцима, пратиоцима, са родитељима 
који свакодневно долазе.

-Услов за изградњу овог дела школе 
био је измештање сензорне собе, 
монтирали смо је у другом простору, јер 
она много значи за развој ученика, истиче 
Милић. Она је од немерљивог значаја за 
психо - моторни развој ђака. Ми смо једни 
од ретких који имају тако квалитетну 
собу са обученим људима који раде у 
њој са децом. Опрема за сензорну собу 
набављена је раније од донатора.

Према речима директора Милића, 

остала су још два проблема у школи 
да се реше: један је кретање ученика 
са колицима у делу објекта и други 
је централно грејање за које постоји 

пројекат. За увођење централног грејања 
потребно је, према прорачуну, око 3,5 
милиона динара. 

Ј.Е.

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ‘’ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ’’ 

БОЉИ УСЛОВИ ЗА УЧЕНИКЕ

Чланови Градског већа у посети Школи „Јелена Варјашки“

Богат штанд Удружења жена „Уљма“

Чланице избиштанске „Добре воље“ 
награђене за штрудлу 

Најмлађи Вршчани уче се првим 
еколошким корацима како би од малена 
заволели природу, научили да је чувају 
и брину о њој. Наиме, иницијативом и 
подршком Града Вршца,  Вртић „Плави 
чуперак“, Предшколска установа  „Чаролија“, 
постао је, прошлог месеца, поносни члан 
Међународног програма „Еко школе у Србији“.

Пројекат је  директно подржан од стране 
Програма УН за животну средину (UNEP) и 
Организације УН за образовање, науку и 
културу (UNESCO) и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике 
Србије.  Циљ пројекта је  заштита животне 
средине и промовисање образовања за 
одрживи развој, а покровитељство програму 

пружа и Министарство здравља Републике 
Србије.

-Међународни програм Еко-школе 
представља јединствен, препознатљив и 
квалитетан модел васпитања и образовања 
који има за циљ испуњење трајне вредности 
бриге за животну средину и начин живљења, 
а испуњење постављених критеријума 
доноси статус Међународне Еко-школе и 
препознатљиву зелену заставу, објашњава 
Габријела Тошовић, координатор еко 
пројекта вртића „Плави чуперак“. -  Данас 
52 земље света спроводе овај програм  у 
који је укључено више од 12 милиона деце 
и студената. Зато читав васпитно-образовни 
процес подижемо на још виши ниво који 
ће бити усмерен на функцију заштите и 
унапређивања животне средине, са намером 
да развијемо еколошку свест и одговорност 
према природи, са намером да развијемо 
критички став према растућој деградацији 
животне средине и намером указивања 
на неопходност рационалног коришћења 
природних ресурса.

Према речима Тошовићеве, еколошки 
контекст упозорава на потребу да децу 
упућујемо на што непосредније познавање 
природе, да их учимо како се еколошки мисли 
и делује и да, сходно томе, ову вештину током 
целог живота користе као способност за 
пажљив однос према ресурсима природе и 
света који их окружује. 

-Доживљавање природе и њене 
разноврсности ствара снажан емоционални 
однос према њој и омогућава коришћење 
стечених знања у корист позитивних решења 
у будућности, што представља важан 
циљ васпитно-образовног рада, истиче 
Тошовићева.-  Дете са јасним и конкретним 
доживљајима, искуством и квалитетним 
васпитањем, лако развија основне еколошке 
ставове и спремност да делује у корист 
природе. Оно што у својим активностима 
деца постигну, требало би да се манифестује 

у њиховом свакодневном животу. И у овом 
случају је важан лични пример и слободна и 
креативна средина, што за собом вуче велику 
одговорност и васпитача и родитеља.

Координаторка овог еко пројекта 
наглашава да су први кораци вршачких 
малишана већ започети, а долазак новог 
годишњег доба доноси собом и низ активности 
које својим садржајима поткрепљују она 
знања која дете треба да усвоји и понесе у 
живот као своја.

 Ј.Е.

ВРТИЋ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“  ПОСТАО ЧЛАН МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА „ЕКО ШКОЛЕ У СРБИЈИ“

ПРВИ ЕКОЛОШКИ КОРАЦИ ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА
 ЕКО КОДЕКС

1.Не бацај отпад било кад и било где, разврставај га и одлажи  само на места предвиђена за то, 
распитај се којим данима се организовано односи отпад и помози родитељима у одлагању!

2.Упознај родитеље и другове са значењем појма рециклажа а затим како можемо помоћи 
природи рециклирањем различитих материјала!

3.Искористи биљне остатке из кухиње и баште за производњу компоста којим се могу ђубрити 
биљке!

4.Када идеш у куповину не узимај пластичне кесе, понеси торбу!
5.Када црташ, користи обе стране папира!
6.Више шетај и вози бицикл!
7.Засади дрво!
8.Краће користи  рачунар и телевизор!
9.Посаветуј родитеље да купују штедљиве сијалице!
10.Старе играчке, непотребне ствари и одећу, поклони оном детету коме су заиста потребне!

ЕКО СЛОГАН: 
РЕЦИКЛИРАЈ, ПРИВРЕДИ, ПРИРОДУ ПОШТЕДИ, СВЕТ У КОМЕ ЖИВИШ ДА НАМ ВИШЕ ВРЕДИ!

Мали велики еколози на делу  
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Славољуб Шојић је радни 
век провео у некадашњем 
СИЗ-у за здравство, 
Социјалном, како су га 
грађани звали. Међутим, 
Вршчанима је добро познат и 
као дугогодишњи, страствени 
и успешан риболовац. У 
риболовачком спорту је седам 
деценија. Почео је још као 
дечак у родној Белој Цркви. 
Својим је ангажовањем много 
допринео да риболов заживи 
у Вршцу и да овом спорту 
привуче бројне генерације 
младих од којих су поједини 
данас успешни такмичари - 
пецароши. Срећан је, каже, 
што се неко свега тога ипак 
сетио те су му ове године из 
Спортског савеза Града Вршца 
доделили Награду за животно 
дело. То је круна бројних 
успеха и пехара остварених 
на такмичењима. Просторије 
вршачког Удружења 
риболоваца „Шаран“ данас 
краси више од 150 пехара. За 
добар део њих заслужан је 
и Славољу Шојић, наш чика 
Шоја.

Каква сећања носите из 
детињства?

-Рођен сам у Белој Цркви, 13. јануара, 
1937. Отац ми се звао Боривоје, а мајка 
Бисерка.  Она је била домаћица, а отац 
мајстор при војсци, био је инспектор 
оружја. Пре него што је дошао у Белу 
Цркву, радио је у Техничком заводу у 
Крагујевцу.  Имао сам двојицу браће 
Светолика и Александра, али, нажалост, 
умрли су. Имао сам лепо и интересантно 
детињство. Пре рата мушкарци су 
радили, а жене су бринуле о кући и 
васпитавале децу. Радници су добијали 
додатак на незапослену жену и дечји 
додатак. Зато су та деца била добро 
васпитана, знају да се обраћају, да 
поштују друге, то је нешто основно у 
животу чега сада нема. 

После основне школе, завршио сам 
Гимназију у Белој Цркви, 1959. Наша 
генерација састаје се и данас једном 
годишње и то је лепо.  После Гимназије, 
завршио сам две године Економског 
факултета у Београду и кад је требало 
да упишемо трећу, променио се 
програм рада на факултету.  Требало је 
да положим седам додатних испита да 
бих могао да упишем 3. годину, а они 
које сам положио били су пренети на 
3. и 4. годину. То ме је јако разљутило, 
пропала је једна цела генерација 
студената, младих људи. Мој добар 
друг тада Владимир Цветковић, 
познати кошаркашки репрезентативац 
Југославије, убеђивао ме је да наставим, 
али није успео. Био сам јако револтиран. 

Да ли се убрзо запошљавате? Где?
-Након  месец и по дана рада у Белој 

Цркви, прелазим у Вршац, у СИЗ за 
здравство, јануара 1966. И ту сам остао 
до пензије, 36 година. Радио сам као 
референт и контролор на пословима 
здравственог осигурања. Било је много 
посла, требало је да буде све брзо, а у 
брзини се лако праве грешке. Морала 
је да постоји контрола, да се те грешке 
исправе и смање. Посао није био 
физички тежак, али је био захтеван. 
Долазило нам је пуно странака, а све те 
обрачуне смо радили такорећи „пешке“. 
Имали смо неку машину за рачунање, 
звали смо је крунилица. Народ је видео 
да то не иде лако и били су стрпљиви. 
Мада је било и бунтовника, као увек. 
Морали смо да будемо сталожени, да 
имамо живаца, трпели смо понекад 
и увреде. Мени није било тешко да 
саслушам људе. На мој рад никада није 
било жалби и на то сам поносан. То 
сам пренео и на своју децу. Ми смо се 
трудили, радили по закону. Имали смо 
ми и унутрашњу контролу, долазили 
су из Новог Сада и контролисали наше 
пословање. СИЗ за здравство је радио 
деликатан посао. Обрачунавали смо и 
исплаћивали боловања. Тек касније су 
фирме почеле да исплаћују боловања, 
од 1993 - 94, и нама су доносили захтеве 
за рефундирање трошкова. 

У пензију сам отишао децембра 2000. 
У то време мењао се обрачун пензија. 
Радио сам 36 година, имао сам услове за 
пензију и одлучио сам да одем. 

Упоредо са радним обавезама, 
бавили сте се и риболовачким 
спортом. Вршчани Вас памте јер сте 
бројне младе генерације увели у тај 
спорт. Како је то било?

-Ја сам 70 година у овом спорту. 
Риболовом сам се бавио од своје 10. 
године, док сам био у Белој Цркви. У 
меморију сам унео гомилу података 
које сам „чупао“ и ставио у књигу о 
риболовачком спорту коју сам написао 
и која ће ускоро бити објављена.  У 
њу сам преточио све своје знање и 
искуство. Биће то лепа књига која ће 
садржати и малу монографију вршачког 
удружења, све што би риболовци 
требало да знају, а биће занимљива 
и домаћицама. Имаће око стотину 
рецепата за јела од рибе, од њеног 
чишћења, припреме јела, до сервирања.  
Главни део књиге је научни део, моје 
искуство пренето на теорију која није 
била објашњена. Од 1935. постојала је 
теорија која објашњава само Сунце и 
Месец. Међутим, читава природа је та 
која ствара и регулише појаве, услове 
и елементе понашања и рибе и човека, 
као дела природе. У природи има много 
промена и живим бићима је често 
тешко да се снађу, посебно код поплава, 
олуја... Ја сам у својој теорији направио 
сасвим други приступ. Постоје таблице 
на основу којих се утврђују месечни, 
годишњи рад рибе према месечевим 
менама. Оне су као неки каталозатор 
онога шта се у природи дешава. Сунце 
даје енергију, а Месец је увек окренут 
према Земљи једном страном, друга је 
потпуно неиспитана.  У тој мојој теорији 

најважније је понашање природе, 
њен утицај на човека и сва жива бића, 
загађеност околине... све то утиче на 
понашање рибе која реагује својим 
инстиктима. Риба има мали мозак, 
као зрно грашка. Она реагује својом 
средњом линијом  која је главна. 

Ја сам доста писао о риболову. 
Сарађивао сам са Риболовачком 
ревијом дуго. Имао сам много емисија на 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 28, БРОЈ 504, 15. МАРТ 
2002.

ИТАЛИЈАНИ У ВРШЦУ
Има људи спремних на пријатељство, изјавили су 

представници црвеног крста Италије, приликом друге 
посете Вршцу, 7. марта, која је потрвдила сарадњу градова 
вероне и Падове са нашом средином. И овог пута Црвени 
крст Италије уручио је хуманитарну помоћ Здравственом 
центру “Вршац”: апарат за лумбалну анестезију, апарат за 
респирацију, монитор са дефибрилатором, дозиметре 
за инфузије, апарат за мерење притиска, санитетски 
материјал, лекове и конзервирану храну. Хуманитарна 
помоћ није локализована само на хуманитарну установу. 
овом приликом Дечијем вртићу уручен је синтисајзер, 
а Основној школи у Шушари школски прибор за сваког 
ђака. Домаћини су се захвалили на исказаној доброј вољи, 
а гости на гостопримству, уз обећање да ће и убудуће 
Црвени крст Италије припремити пригодне донације не 
само Здравственом центру већ и деци Вршца.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 28, БРОЈ 508, 17. МАЈ 2002.

ЗБОГ ОТПЛАТЕ ДУГА БИВШИМ 
РАДНИЦИМА КОЛЕКТИВУ “ИМО” 

ПРЕТИ ЗАТВАРАЊЕ
Пре петнаестак дана однете су прве машине 

Фабрике обуће “Имо” које иду на “добош” због исплате 
радника који су тужили предузеће и добили судски 
спор. Сада већ бивши радници ове фабрике обуће 
спорили су се због неисплаћених зарада, топлог 
оброка, превоза и регреса. Резултат је заплена 
машина, које су пописивали судски извршитељи у три 
наврата, а чија ће продаја намирити потраживања 
некадашњих обућара.

Износ за исплату радницима који су тужили “Имо” на 
почетку године био је око 6 - 7 милиона динара, али се 
за ових пар месеци доста увећао због великих камата, 
каже Младен Вицикнез, вд директора. Средином 
прошле седмице завршили смо последњи посао 
за домаћег купца, јер за који дан ће да однесу још 
неколико машина што ће дефинитивно онемогућити 
рад. То практично значи кључ у браву, ликвидацију 
фабрике.

ИНТЕРВЈУ
С ЛАВОЉУБ ШОЈИЋ, СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА У РИБОЛОВАЧКОМ СПОРТ У:

ПЕЦАЊЕ ЈЕ ОДМОР 
И ЗА МОЗАК И ЗА ДУШУ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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локалном радију, на вршачким телевизијама. 
Трудио сам се да поделим своје знање са 
другима. Било је много заинтересованих 
слушалаца и гледалаца.

За посвећеност риболовачком спорту 
добили сте признање за животно дело од 
Спортског савеза Града Вршца. Кад је то 
било и шта Вам значи та награда?

-Награда ме је обрадовала, било је то 
пре месец и нешто дана. У шали кажем да се 
награде за животно дело додељују људима 
пред смрт. Драго ми је да се неко сетио да сам 
ја анимирао један корпус  деце. Имам двојицу 
од њих који су и данас активни такмичари, 
једни од најбољих у Војводини. Ја сам био 
иницијатор да се организују такмичења у 
Вршцу, јер сам сматрао да ми не можемо да 
идемо у госте, а да их не позовемо да и они 
дођу код нас. Подржали су ме председник 
и чланови УО Удружења и 1983. је кренуло 
такмичење Куп градова, у време Грожђебала. 
Временом је прерасло у велико такмичење, 
долазило нам је 20 и више екипа. Укључили 
смо и школску децу. Организовали смо 
посебна такмичења за њихов узраст, Куп 
основних школа. Слали смо дописе школама, 
помогли су наставници, одзив је био јако 
леп. Било је 100 - 120 деце на такмичењима. 
Екипе су биле од 10 чланова. Девојчице су 
биле упорније од дечака. Односиле су прве 
награде. Такмичења су била на Каналу ДТД, 
код Влајковца. Жалосно је да ми не можемо 
да средимо тај простор, да то буде једно лепо 
шеталиште уз воду. Сигуран сам да би то 
заживело, долазили би пензионери, пецали, 
и деца, целе породице. 

Да ли сте као клуб наступали на 
такмичењима?

-Из редова Клуба регрутовали су се 
такмичари који су нас представљали даље. 
Један од најбољих је Зоран Марјанов. Ту 
су и Милан Дрљача, Саша Јухас, Томић, као 
и Бригита и Зоран Перин. Такмичили смо 
се, имали смо Јужнобанатску лигу из које 
је изашло много добрих риболоваца. У 
Алибунару се одржавала „Златна удица“ где 
је Зоран Марјанов 3-4 пута освајао ту „златну 
удицу“.  Ову награду је освајао и Теофил 
Лазарјан, а био је добар и Зоран Перин. 

Златна времена за риболовачки спорт 
била су од 1983, када је све то заживело, па 
до бомбардовања. Чак смо и онда одржавали 
сва такмичења овде у Вршцу. 

Кад је основано вршачко риболовачко 
удружење и како данас функционише?

-Удружење спортских риболоваца Вршац 
је основано 1952. године.  Први председник 
је био Стеван Јеремић.  Данас се Удружење 
зове „Шаран 52“. Имамо своје просторије 
у Улици Димитрија Туцовића. Добили смо 
их на десет година. Ове године истиче тај 
рок и ми верујемо да неће да нам се одузму 
те просторије, да ће Удружење и даље 
остати ту.  Све смо лепо средили, окречили, 
уредили, то је било лепо место где смо се 
састајали, окупљали. Клупске просторије 
краси више од 150 пехара које смо освојили 
на такмичењима. 

Сада риболовачке дозволе издаје 
предузеће ДТД из Новог Сада, 6.000 динара је 
за сениоре, пензионери имају попуст - 3.000, 
а деца плаћају 600 динара. Вршчани воле 
риболовачки спорт. Претпостављам да овде 
има више од хиљаду активних риболоваца.  
Међутим, у последње време расули су се по 
приватним удружењима која су својевремно 
почела да ничу због издавања риболовачких 
дозвола. Сада су смањили апанажу која 
остаје удружењу након издавања дозволе, 
са 600 на 150 динара, па се гасе приватна 
удружења. „Шаран“ је својевремено имао и 
до 1.500 чланова, сада се тај број смањио. Ја 
више нисам активан у Удружењу. До пре пар 
година председник Удружења био је Новица 
Марјанов који је све то  јако добро водио. 

И ја сам био део екипе вршачког 
Удружења, учествовао сам на такмичењима. 
Освајао сам награде, пехаре.  Био сам један 
од бољих такмичара. Када сам остарио, 
улазио сам понекад у екупу да им помогнем. 
Била је то добра помоћ с моје стране. 

Седам деценија сте у риболову. Шта је 
то тако лепо у том спорту?

-Неки кажу да им је досадно да седе, 
гледају у воду и чекају да ли ће нешто да улове. 
То нису роболовци.  За правог пецароша, то 
је лепота. Седиш у природи, около тишина, 
опустиш се. Не мислиш ни на шта, само на 
тај пловак, чекаш да се затресе, шта ћеш да 
упецаш.  Све се своди на то да видиш каква је 
то риба, колико је велика. Знам многе који су 
постали риболовци тако што су случајно, са 
друштвом, били на пецању и упецали велику 
рибу. Имао сам колегу Николу Радовановића 
који ме је стално питао што идем тамо да се 
досађујем. Једном је пошао са мном, дао сам 
му штап, упецао је рибу и од тада је кренуо 
скоро сваки дан да пеца. Постао је прави 

риболовац. Пецање је одмор и за мозак и за 
душу!

Која је била највећа риба коју сте Ви 
упецали?

-Нисам ја био неки јуришник на велике, 
крупне рибе. Биле су до 5, до 6 килограма, 
девет кила сом. Ја сам уживао у пецању. 
Није ми било много важно колико ће крупна 
риба да се закачи. Ја доста рибе пустим 
назад у воду. Крупнију рибу понесем кући, 
али никад не понесем све што уловим. Има 
доста риболоваца који све понесу, деле по 
комшилуку, бацају и у контејнере.  Мислим да 
је боље вратити рибу назад. Деси ми се да кад 
пецам на пловак, упецам и 5 и 6 кила рибе. 
Понесем две - три рибе кући, моја жена воли 
да једе рибу, а остало све бацим назад у воду. 
Већ се полако спремам за пецање. Почело 
је лепше време, још да се мало загреје вода, 
мада је риба већ кренула.  Људи иду на 
пецање, само сад су тренутно забране на 
поједине рибе. 

Вршчани пецају на Каналу ДТД, али има 
их много и на Дунаву.  Многи од њих имају 
викендице  тамо, у Паланци ће да се оснује 
нови град, ново насеље. Више ће становника 
бити ту где су риболовци него у Старој 
Паланци. На ДТД-у има свих врста рибе, око 
90 одсто врста који живе у овом делу Европе. 
Некада је било много више рибе, Канал је 
био чист, могао си да пијеш воду из њега. 
Сад је већ загађен, индустријска револуција, 
немарност и небрига људи. То ће све да 
уништи. У мојој књизи имам једну реченицу, 
једну поруку људима, а то је:“Ако човек 
победи природу, победио је самог себе“.  Јер, 
ако нестане природа, нестаће и човек, јер је 
он њен део. 

 Да ли је за риболов потребно знање 
или је то чиста срећа, како неки кажу?

-Потребно је знање, потребни су прибор, 
ум и осећај, онај исконски осећај човека где 
ће да пронађе рибу и да је упеца. То је тајна 
коју нико није открио. Јер, дешавало се да 
од двојице риболоваца који су на пет метара 
један од другог, један упеца много рибе, а 
други ништа. Мислим да је то више знање 

него срећа. Кад држиш штап у руци, треба 
да будеш смирен, да повућеш штап да се тај 
мамак у води покрене, да риба види да се ту 
нешто креће. А, риба је јако заинтересована 
воли да погледа и прати оно што се креће и 
на то иде. Кад покренеш мамак, ако је риба 
у близини, она пође на то и када види да је 
за јело, она узме. То су ти важни моменти у 
риболову да се риба упеца. Потребна је и 
добра примама за рибу, храна. 

Када сте формирали своју породицу?
-Оженио сам се мојој супругом Даницом 

која је из породице Пиварски из Зрењанина, 
1967. године. Имамо сина Борислава и ћерку 
Драгану. Син ради исто као ја, у Социјалном. 
Кажу да је јако добар према странкама, 
предусретљив, нико није рекао лошу реч о 
њему. Хвале га да се труди да све учини. Ја 
сам му рекао да мора да чини људима, као 
што сам се и ја трудио док сам радио. Јер, он 
је тамо постављен због странака које долазе 
да питају, траже помоћ да реше проблеме.  

Драгана је у Америци, ради на оним 
великим туристичким бродовима америчке 
фирме Карневал. Тренутно је директор једног 
кампа за децу где их родитељи остављају, а 
они их чувају и брину о њима. 

Борислав и његова супруга Драгана имају 
двојицу синова: Никола има 25 година, а 
Матија је у  7. разреду основне школе. Никола 
је завршио Поморски факултет. Матија игра 
рукомет, кажу да је добар рукометаш и 
предвиђају му лепу спортску каријеру. 

Да ли сте задовољни својим животом?
-Јесам, задовољан сам. Можда нисам 

успео у пуно ствари, али добро је. Нисам 
успео у спорту у младости. Играо сам фудбал, 
кошарку, одбојку. Желео бих да поручим 
младима да се баве једним спортом , а не као 
ја, на више терена. Једино ако се определе 
за један спорт, могу да остваре вредне 
резултате. 

Лепо проводим пензионерске дане. Идем 
на пецање, имам своју екипу, друштво. Волим 
да се нашалим и да кажем да ако неко од 
другара умре, ја нађем другог за пецање. Мој 
добар друг био је доктор Александар Мијин, 
нажалост покојни. 

Сматрам да је у животу важно да човек 
буде поштен, да поштује другарство и људе 
око себе. Да увек будеш свој на своме, да се не 
свађаш ни са ким. Ако имаш нешто да кажеш, 
реци то на леп начин, не у свађи. Јер, свађа не 
иде сама, она изазива и друге пороке. 

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

- До осамдесетих година и ја сам 
био међу оним пецарошима који 
не једу рибу. Онда сам схватио да је 
то лепо, здраво месо. Мене је жена 
натерала да пробам и сад једем 
рибу.  Највише волим рибљу чорбу. 
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Две ученичке компаније 
Школског центра „Никола Тесла“ 
забележиле су изванредан успех 
на регионалном - Покрајинском  
такмичењу ученичких компанија, 
одржаном у Новом Саду, 23. 
марта, у организацији Достигнућа 
младих у Србији. Ученичке 
компаније ЕКО КОМ и ЕКО ЕР (ECO 
AIR) освојиле су друго и треће 
место и пласирале се на државни 
ниво, на републичко такмичење. 

На поменутој покрајинској 
смотри учествовало је деветнаест 
најбољих војвођанских 
ученичких компанија.

Другопласирана ученичка 
компанија ЕКО КОМ представила 
се радом под називом 
“Органска ђубрива“, а ECO AIR 
је за рад “Соларни колектор 
од алуминијских лименки” 
освојио треће место. Обе 
ученичке компаније биле су под 

под стручним руководством 
професорке Зорице Павков.  
Компанију ЕКО КОМ представљали 
су ученици Габриела Мундруц 
и Тијана Расипанов (4. разред) и 
Милица Ђолић и Филип Миличић 
(2. разред). У компанији ECO AIR 
били су Анђела Момчиловић, 
Ања Миловановић, Кристина 
Ђорђевић и Тамара Зец (2. 
разред).

Бројни учесници и јака 
конкуренција на покрајинском 
такмичењу, донели су 
неизвесност учесницима. Ту су, 
свакако, и њихови квалитетни 
радови где је мерило било 
примена и економичност. 

Техничку помоћ и подршку 
вршачкој екипи, која је 
представила соларни колектор 
направљен од лименки, пружило 
је Удружење “Цефикс” из Вршца. 
Идеја и рад на соларном 
колектору ученици су покренули 
у ОШ „Младост“, а завршили као 
ђаци другог разреда ШК „Никола 
Тесла“, наравно, уз континуирану 
помоћ и сарадњу са „Цефиксом“.

Обе екипе ученичких 
компанија ШК „Никола Тесла“ с 
нестрпљењем очекују Републичко 
такмичење које ће бити одржано 
од 14. до 16.маја, у Београду. 

Најбоља ученичка компанија 
биће представник Србије на 
европском такмичењу које ће 
бити у Бриселу. Биће то велики 

изазов јер ће конкуренција бити 
јака, а делом и због презентације 
која ће бити на страном језику..

Ј.Е.

УСПЕШАН НАСТУП УЧЕНИКА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА “НИКОЛА ТЕСЛА”

ВРШЧАНИ МЕЂУ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЧКИМ КОМПАНИЈАМА ВОЈВОДИНЕ

Чланови ученичких компанија ШК „Никола Тесла“

Чланови драмске секције вршачке Гимназије 
“Борислав Петров Браца” остварили су завидан 
успех. На Фестивалу драмских секција под 
називом „Буди витез“, одржаном у Нишу, вршачки 
гимназијалци освојили чак 3 награде: за најбољу 
женску улогу - Ана Чупић, за најбољу представу 
по одлуци публике и за најбољу представу 
по одлуци жирија. Вршчани су наступали са 
представом “Реци НЕ насиљу”, која је изведена 
на истоименој хуманитарној приредби коју 
су приредили овдашњи средњошколци у 
конгресној дворани Центра Миленијум, прошлог 
месеца. 

-Буквално сам ван себе од среће, каже 
Миљана Николић, редитељка представе “Реци 
НЕ насиљу”. -  Такмичили смо се против многих 
нишких средњих школа, учествовале су и 
основне и иако смо се надали некој награди, 
нисмо заиста очекивали оволики успех. Морам 
да похвалим читаву организацију, јер поред тога 
што је све текло по плану, нису нас издвајали из 

масе локалних такмичара и били су максимално 
објективни. 

Ментор ученицима је Маја Рајковић, 
педагошкиња у Гимназији “Борислав 
Петров Браца” која сматра да је наступ 
на нишком Фестивалу било најуспешније 
извођење ове представе.

-Све је било супер, сцена, акустика, један 
интиман простор, наши су увежбани, добро 
функционишу заједно, заиста су били сјајни, 
истиче Рајковићева. -  Било би штета, скоро и 
срамотно да ништа нису освојили. Ово што јесу, 
превазилази свака очекивања, али заиста је 
заслужено. Надам се да ће успети још на неком 
фестивалу јер је штета да се ово не изведе још 
који пут.   

У представи “Реци НЕ насиљу” вршачких 
гимназијалаца наступали су: Ана Чупић, 
Софија Чупић, Игор Станић, Иван Паунов, 
Катарина Милосављевић, Никола Ступар, 
Софија Банашевић, Ања Инђић, Сара Стојковић, 

Љиљана Бижић, Симеон Рађеновић, Аделин 
Вереш, Кристиан Котрла и Миљана Николић.

Техничка подршка у виду фотографисања, 

озвучења, осветљења и шминке су биле: Марија 
Тихић, Ивана Веровски и Александра Мицић.

Ј.Е.

УСПЕХ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ “БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

ТРИ НАГРАДЕ ГЛУМЦИМА ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

Гимназијалци освојили три награде на Фестивалу у Нишу

КАРТА ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
На Окружном такмичењу из страних језика, одржаном у 

Гимназији “Урош Предић” у Панчеву, тројица ученика Школског 
центра „Никола Тесла“ остварили су добре резултате и пласирали се 
на Републичко такмичење. То су Богољуб  Шојић (3. место), Никола 
Лукетић, такође треће место, и Стефан Ковач који је освојио  друго 
место.

Уз Шојића и Лукетића,  на Окружном тамичењу из енглеског 
језика учествовали су и Зоран Младеновски, Нађа Ђурић и Душан 
Лукић. У знању немачког језика, осим Стефана Ковача, такмичила се 
и Габријела Мундруц.

Учесници такмичења у страним језицима

Вршчани су први пут били организатори 
Окружног такмичење из техничког и 
информатичког образовања, које је, уз 
подршку Града Вршца, одржано у ОШ “Јован 
Стерија Поповић“, 26. марта. На такмичењу 
су, поред вршачких, учествовале и остале 
школе Јужнобанатског округа, укупно 20 
основношколских образовних установа. 
Ове је године по први пут учествовала  
и Специјална школа „Мара Мандић“ из 
Панчева.

Такмичење је отворила Маријана 
Голомеић, члана Градског већа задужена 
за образовање, а госте и младе такмичаре 
поздравила је Љиљана Бешлин, 
директорка ОШ“Јован Стерија Поповић“.

Поред решавања теста знања,  ученици су 
одмерили своје вештине и способности у осам 
различитих дисциплина: практична израда 
модела од папира – 5. и 6. разред, односно 
алуминијумског лима – 7. разред, затим 
примена електромагнета – 8. разред, као и  
авио, ракетног, ауто и бродомоделарства. 

Од 72 ученика укупно је награђено 24 
најбољих, као и десеторо такмичара који 
школу похађају по инклузивној настави.  
Из школа на територији Града Вршца на 
Републичко такмичење пласирало се 
пет ученика: Емилија Вакареско, Јелена 
Јовановић, Сара Димитријевић и Лука Тешић 
– ментори: Драгана Мохора и Владимир 

Станојев из ОШ „Јован Стерија Поповић“, као  
и Ирина Бероња, ученица ОШ“Вук Караџић“, 
чији је ментор Наташа Вујичин.

Према речима наставника Драгане 
Мохора и Владимира Станојева, ово је једно 
од најкомплекснијих такмичења, баш какав 
је и сам предмет техничко образовање. 
Ученици су,  пре свега, морали да покажу 
изузетно познавање градива које се изучава, 
како на редовној, тако и на додатној настави, 
а затим и да припреме моделе за моделарске 
дисциплине. Тек тада могу да изађу на 
такмичење и одмере свој рад и успех са 
другима.

На питање зашто су одабрали баш овај 
предмет за такмичење, ученици су дали врло 
занимљиве одговоре. Милош Пренда каже 
да му је техничко веома занимљиво и сасвим 
другачије од осталих предмета. 

-У техничком имамо више предмета у 
једном, сматра Виктор Живковић и додаје 
да је велики избор дисциплина и да свако 
може да се, према свом афинитету, укључи и 
искаже.

Јелена и Сара овај предмет највише воле у 
школи, јер, како кажу, креативне су и израђују 
разне предмете и у своје слободно време. 

-Интересантно ми је то што могу да 
истражујем према ком предмету имам 
највише склоности и пуно ће ми помоћи 
код одабира образовног профила у средњој 

школи, коју треба да упишем најесен, рекао је 
Стеван Мандић.

За Емилију Вакареско је одабир овог 
предмета за такмичење био изазов, јер 
као „петак“, тек је упловила у свет технике 
и одушевљена је.

-Одушевљена сам архитектуром. 
Желим тиме да се бавим у свом животу, 
рекла је Милица Грујић.

Директорка ОШ“Јован Стерија 
Поповић“  похвалила је своје колеге који 
су изнели организацију овог такмичења и 
нагласила  да је листа успеха „Стеријиних“ 
ђака на такмичењима из свих предмета 
ове школске године веома дуга.

 Ј.Е.

ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ДОМАЋИН ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

УЧЕСТВОВАЛИ ИНФОРМАТИЧАРИ ИЗ ДВАДЕСЕТ ЈУЖНОБАНАТСКИХ ШКОЛА

Такмичари „Стеријине“ школе са својим менторима
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Флуентним говором се 
сматра лак, течан и природан 
говорни ток, без напора, 
невољних покрета, оклевања, 
понављања и продужавања 
језичких јединица. Муцање 
је поремећај флуентности 
говора који онемогућава 
нормалан ток говора. 
Комплексан је поремећај. 
Манифестује се понављањем 
делова речи и реченице, 
продужавањем гласова, 
застојима и неадекватним 
паузама у говору. Утиче на 
особу као целину, те поред 
манифестације говорних 
потешкоћа ,често укључује и 
негативна осећања, страх од 
говора, стид, осећај кривице, 
анксиозност, недостатак 
самопоуздања. Понекад су 
присутне и друге негативне 
пратеће појаве као што су: 
тикови, убрзан рад срца, 
црвенило, избегавање 
гледања саговорника у очи…

Муцање је најпознатији 
говорни поремећај, али не и 
најучесталији. Погађа особе 
свих узраста ,али најчешће је 
код деце у доби између 2 и 6 
године старости која развијају 

говор. Дечаци три пута чешће 
муцају него девојчице. Већина 
деце, ипак, прерасте своје 
муцање и процењује се да 
мање од 1 одсто одраслих 
муца. Још увек се не зна са 
сигурношћу шта је узрок 
муцања. Ако родитељ муца 
постоји велика вероватноћа да 
ће и дете муцати, јер је родитељ 
говорно-језички модел свом 
детету. Психолошке теорије 
истичу утицај одређених 
трауматских доживљаја, 
свакодневних стресних 
ситуација, немогућност да се 
искажу или прораде емоције 
везане за различита животна 
искуства. Органске теорије 
тврде да муцање настаје 
као последица промена у 
функционисању нервног 
система, као и неусклађеност 
покрета говорних органа. 
Разлози могу бити бројни 
и зато је важно обратити се 
стручњаку да би се узрок 
утврдио и да би се што раније 
преузеле одговарајуће мере.

Постоје критични периоди 
за муцање. То су фазе у  којима 
је најбурнији психо-физички 
развој детета. Први такав 

период је између 2. и 3. године 
живота.То је и најосетљивији 
период у развоју говора. 
Дете се сусреће са много 
нових појмова , активно 
их употребљава иако у 
потпуности не зна шта они 
значе. Други критични период 
је између 4. и 5. године, 
када га интересују догађаји 
око себе, честа су питања 
шта? где? зашто?, машта 
му се интезивније развија, 
стално запиткује, а одрасли 
немају времена и стрпљења, 
изражавају нервозу према 
детету. Трећи критични 
период је при поласку у школу 
и то код оне деце која су 
неприпремљена, а већ имају 
предиспозицију за настанак 
муцања. Полазак у школу је 
велики шок за такво дете а 
ако уз то има и амбициозне 
родитеље, онда муцање 
постаје веома изражено. 
Следећи критични период 

је време пубертета. Тада је 
обично у питању рецидив 
(поновно јављање муцања 
након низа година). Могућа је 
и појава муцања у зрелој доби 
као последица елементарних 
непогода и  друштвених 
збивања.  Постоји значајна 
разлика између физиолошког  
муцања које је пролазног 
карактера, где је саветовање 
родитеља и давање упутстава 
за говор довољно да се оно 
превазиђе и секундарног, 
правог муцања, код кога су 
веома изражене потешкоће у 
говору и особа је врло свесна 
својих потешкоћа. Ова врста 
муцања захтева тимски рад 
(логопед, психолог, породица, 
васпитачи, учитељи ) и што 
раније отпочињање третмана.

Пар корисних савета како 
можете да помогнете свом 
детету:  будите стрпљиви и 
будите добри слушаоци, дајте 
детету довољно времена да 

каже шта жели, не пожурујте 
га и не прекидајте. Одредите 
сваког дана период када ћете 
проводити време са својим 
дететом  бавећи се неким 
заједничким активностима-
причајући приче, доживљаје, 
играјући се. Усмерите пажњу 
свог детета на активности у 
којима је успешно. Обезбедите 
пријатну породичну атмосферу 
без стресних ситуација. 
Успоставите правилне ритмове 
спавања,исхране и активности 
у дневној рутини вашег детета. 
Не кривите себе, ни своје дете 
због муцања. Дајте сами добар 
пример говорећи лагано. Дете 
не треба да гледа емисије пуне 
страха и насиља, што може да 
појача интезитет муцања. 

Марија Кери- Кутлесич,логопед
Јелена Драмлићанин - 

Кабић, логопед,реедукатор 
психомоторике

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (3)

МУЦАЊЕ- ПОРЕМЕЋАЈ ФЛУЕНТНОСТИ 
ГОВОРА
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Филип Давид, савремени класик, како 
су га представили домаћини у „Тачки 
сусретања“, био је прошлог четвртка 
гост „Салона код Порте“. Разговор о 
писању, али и читању, анегдотама са 
књижевницима домаће и светске сцене, 
наградама, успесима, па и сећањима на 
Вршац, водила је Марија Васић Каначки, 
а за музичку пратњу била је задужена 
гитаристкиња Ања Томић, ученица 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 

- У писању је најтеже пронаћи свој, 
нови угао гледања. Кафка, Бекет и 
Борхес су добри примери писаца који 
су пронашли нове начине посматрања 
стварности, међутим, то се врло ретко 
догађа. Велика је уметност избећи замку 
понављања. Писац је са сваком новом 
књигом почетник, јер искуство у писању 
не значи много – рекао је Давид. 

Добитник многобројних, а међу њима 
и Нинове награде, Давид каже да данас 

ипак сматра да оне не значе много, да их 
треба узимати са резервом и дистанцом. 

- Нинова награда у нашим околностима 
значи доста, јер се један роман издвоји 
и читаоци желе да виде шта он доноси. 
Међутим, у Србији у овом тренутку 
има око 490 књижевних награда, што 
значи да малтене сваки писац који било 
шта напише, на крају може да се окити 
неким признањем. Комерцијализација је 
захватила и индустрију књиге. Данас када 
уђете у књижару и окренете последњу 
страницу било које књиге, прочитаћете да 
је реч о ремек-делу, књизи каква још није 
виђена, иако је можда у питању књижевно 
ђубре. Некада је ситуација била другачија, 
постојала су три велика државна издавача 
и онај ко је успевао да уђе у годишњи 
план издавача, заиста се могао сматрати 
писцем – објашњава Давид. 

Филип Давид је књижевник, 
дугогодишњи уредник Драмског 

програма Телевизије Београд и 
професор драматургије на Факултету 
драмских уметности у Београду. Један 
је од оснивача „Независних писаца“, 
удружења основаног 1989. у Сарајеву 
које је окупљало најзначајније писце из 
свих делова бивше Југославије, оснивач 
„Београдског круга“ (1990), удружења 
независних интелектуалаца, „Форума 
писаца“ и члан међународне књижевне 
асоцијације „Група 99“ основане на 
Међународном сајму књига у Франкфурту. 

Објавио књиге приповедака: „Бунар у тамној 
шуми“, „Записи о стварном и нестварном“, 
„Принц ватре“, „Сабране и нове приче“, затим 
романе: „Ходочасници неба и земље“, „Сан о 
љубави и смрти“ и „Кућа сећања и заборава“, 

књиге есеја: „Фрагменти из мрачних времена“, 
„Јесмо ли чудовишта“, „Светови у хаосу“. Заједно 
са Мирком Ковачем објавио је „Књигу писама 
1992–1995“. Написао је више ТВ драма и 
филмских сценарија. 

Добитник је награда: Младости, „Милан 
Ракић“, БИГЗ-ове и Просветине награде за 
књигу године, Андрићеве награде, као и 
Нинове награде за роман „Кућа сећања 
и заборава“ 2014. године. Његове књиге 
преведене су на шведски, француски, 
пољски, мађарски, италијански, албански, 
есперанто, македонски, словеначки, 
објављене у Хрватској, а приповетке се 
налазе у двадесетак антологија. 

Т.С. 

ВЕЛИКАН САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ГОСТОВАО У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ФИЛИП ДАВИД У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 
КУЛТУРА

Народно позориште „Стерија“ прославило 
је 27. март, Светски дан позоришта, отварањем 
изложбе дечијих радова под називом „Чаробан 
свет позоришта“. Ауторима најбољих радова 
приспелих на конкурс са темом „Омиљена 
представа или омиљени лик“, додељене су 
дипломе и награде, а признања су добили и 
њихови учитељи. 

- Сигурна сам да ниједно позориште данас не 
обележава овај празник веселије од НП „Стерија“, 
са својом највреднијом и најдражом публиком. 
Желели смо да се овога пута њима и одужимо, 
наградивши најбоље и најмаштовитије радове 
које су нацртали за наш конкурс – рекла је Вера 
Недељковић, организатор у НП „Стерија“. 

Жири у саставу: професор Невена Чолаков 
(председник жирија), Милош Калишки, МА 
академски сликар и Вера Недељков, имао је 
тежак задатак, а награде је доделио у неколико 
категорија. 

Најбољи рад нацртао је Михајло Цвијовић, 
ученик четвртог разреда ОШ „Олга Петров“. 
За најоригиналнији рад проглашен је цртеж 
двојице аутора, Јерковића и Дишића из ОШ 
„Вук Караџић“, док су за најмаштовитије радове 
на изложби проглашени радови: Ање Којић, 
ученице ОШ „Олга Петров“, Ане Маринковић, 

ученице ОШ „Вук Караџић“, Таре Лежетић, из ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ и Таре Стошић, из ОШ 
„Вук Караџић“. 

У категорији првих разреда, награђени су: 
Радомир Ђурић, ОШ „Вук Караџић”, Владимир 
Комазец, ОШ „Олга Петров”, и ученици ОШ 
„Вук Караџић“: Ива Радивојевић, Теодора 
Станојловић, Матеја Павков и Данило Ђорђевић. 

Међу ђацима другог разреда најбољи су били 
ученици ОШ „Вук Караџић“: Милица Штетић, Ана 
Цветковић, Јована Скочајић, затим ученица ОШ 
„Паја Јовановић“ Нина Бошковић, Сара Бугарски 
из ОШ „Јован Стерија Поповић“ и Нина Илкић из 
ОШ „Олга Петров“. 

Награђени су и ученици трећег разреда: Ива 
Мишић, Душан Павлов, Матеја Царан, Меланија 
Чеке, Ања Миросављев и Алиса Граничарски; 
као и четвртаци: Ана Треневски, Наташа 
Стефанов, Марина Преда, Анђела Анђелковић, 
Вукашин Вујичин и Василија Станковић. 

Награде Позоришта додељене су: Иди Нађ, 
Ивани Вишацки, Мији Грнчарски, Александру 
Калинову и Урошу Стојковићу. 

Након отварања изложбе, одиграна је и 
Нушићева „Ожалошћена породица“ у режији 
Владимира Лазића. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА У НП „СТЕРИЈА“ 

ЧАРОБАН СВЕТ ПОЗОРИШТА ВИЂЕН ОЧИМА НАЈМЛАЂИХ 

Мали-велики уметници 

Прва награда Позоришта: Ида Нађ „Ожалошћена породица“ поводом Светског дана позоришта 
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Вршачки књижевни клуб промовисао 
је у уторак, 21. марта, на Светски дан 
поезије, у Градској библиотеци најновији 
Зборник дечијих радова под називом 
„Литерарне стазе“. Већ другу годину 
Клуб објављује резултате конкурса 
„Миљанини џивџани“, па су и ове 
године додељене три равноправне 
награде: Бранислави Теодоровић, 
Николини Векецки и Војкану Јовановићу. 
Добитницима су уручене дипломе и 
књиге. 

За илустрације на корицама 
зборника и дипломама за 
најуспешније, биле су задужене 
полазнице Школе сликања „Атељеа 
Морариу“: Доротеа Удовичић, 
Милица Веселиновић и Романа 
Путник. У програму у Градској 
библиотеци су учествовали: Певачка 
група КУД „Ђура Јакшић“ из Павлиша, 
Исидора Болесников, Тамара 
Болесников, Невена Стојишић, 
Јелена Стојшић и Владимир Божић. 

Свечаност поводом Светског дана 
поезије отвориле су директорка 
Градске библиотеке Вршац Маја 
Качарић, чланица Градског већа 
за културу Наташа Маљковић 
Чонић и рецензенткиња Зборника 
„Литерарне стазе“ Јадранка Ћулум. 
У програму су учествовали песници 
Ержебет Фехер – Лиза, Радојка 
Ушурел, Божица Михај и Слободан 
Ђекић. 

Т.С.

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ПРОМОВИСАН ЗБОРНИК ДЕЧИЈИХ 
РАДОВА „ЛИТЕРАРНЕ СТАЗЕ“ 

У малој галерији Културног центра у 
уторак је отворена изложба вршачког 
сликара Михајла Антала. Директор 
Културног центра Вршац Давор 
Стојковић представио га је као једног од 
најпродуктивнијих уметника у Вршцу, 
а изложбу је отворио сликар Томислав 
Сухецки. 

-Анталова ликовност избија као 
лековита вода. Његова прича је прича о 
снази и о самородности. Његове слике 
показују да се, за разлику од огромне 
већине, није предао – рекао је Сухецки. 

Антал се сликарством бави дуги 
низ година, бивши је ученик вршачког 
уметника Звонимира Сантрача. До 
сада је излагао на више самосталних и 
колективних изложби. Самостално је 
излагао у Вршцу (Хотел „Србија“, Мотел 
„Ветрењача“, Удружење самосталних 
занатлија, Герантолошки центар, Градска 
библиотека ), Белој Цркви (Културни 
центар и локал „Стара добра времена”), 
Алибунару (Градска кућа), Ковачици 
(Културни центар) и Београду (Амбасада 
Немачке). Вишеструки је учесник 
Ковинског бијенала сликара и вајара 
Србије. Анталов опус чине уља на платну, 
акварели и слике настале у комбинованим 
техникама. 

Т.С. 

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОТВОРЕНА 

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИХАЈЛА АНТАЛА

У петак, 24. марта у просторијама 
Културног центра Вршац одржана 
је Градска смотра рецитатора под 
називом „Песниче народа мог“. 
Такмичаре је оцењивао жири који је 
радио у саставу: Бојана Удицки, драмска 
уметница, Слободан Ђекић, председник 
удружења „Вршачки књижевни 
клуб“ и Кристијан Какован, учитељ. 
На смотри је наступило шездесетак 
ученика основних и средњих школа са 
територије Града Вршца. 

Према одлуци жирија, пласман 
на даље такмичење остварило је 
тринаесторо такмичара. 

У категорији нижих разреда 
основних школа, на зонско такмичење 
су се пласирали: Сара Ђан, ученица 
другог разреда Основне школе „Олга 
Петров Радишић“, Млађана Кларић, 
ученица трећег разреда ОШ „Бранко 

Радичевић“ из Уљме са песмом Душана 
Радовића „На слово Б“, Ђорђе Рајић, 
ученик трећег разреда ОШ „Олга Петров 
Радишић“ који је говорио песму „Плави 
зец“ Душана Радовића, Мина Врањеш, 
ученица четвртог разреда ОШ „Бранко 
Радичевић“ из Великог Средишта са 
песмом Десанке Максимовић „Подигни 
на небо очи“ и Андреј Билић, ђак 
четвртог разреда ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ са песмом „Сањарење“ 
Недељка Попадића. 

Међу старијим основцима, за 
најбоље су проглашени: Теодора 
Рудинац, ученица петог разреда ОШ 
„Паја Јовановић“ са песмом Мирослава 
Антића „Кров света“, затим ученице 
петог разреда ОШ „Вук Караџић“ 
Вишња Радивојев и Марија Драгичевић 
које су говориле Антићеву „Дрхтаву 
песму“ и „Ветар“ Ивана В. Лалића 

и матуранткиње основних школа 
„Јован Стерија Поповић“ и „Младост“ 
Нађа Чикара и Наталија Дамјанић, са 
песмама „Реквијем за палог анђела“ 
Марије Шимоковић и „Обичним речима 
речено“ Биљане Станојевић. 

На даље такмичење су се међу 
средњошколцима пласирали: Вук 
Попадић, ученик првог разреда 
Хемијско-медицинске школе у Вршцу 
говорећи стихове Алексе Шантића 
„Остајте овде“, Ања Гавриловић, ученица 
другог разреда Пољопривредне 
школе са „Бесном песмом“ Драгане 
Константиновић и Маја Видаковић, 
ученица трећег разреда Хемијско-
медицинске школе са песмом Десанке 
Максимовић „Ожиљак“. 

Зонско такмичење биће одржано 
данас (петак, 31. март) у Ковину. 

Т.С. 

ОДРЖАНО ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

ПЛАСМАН НА ЗОНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
ЗА ТРИНАЕСТ УЧЕНИКА 
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Еколошко удружење „Авалон“ 

и „Цефикс“ организовали су и ове 
године обележавање „Сата за нашу 
планету“ у Вршцу. У суботу 25. марта 
у преподневним часовима у склопу 
објекта „Креативни генератор”, 
односно бившег Дома војске, и 
у Руском парку, организован је 
програм за најмлађе Вршчане у 
ком су учествовали полазници 
Едукативно-креативног центра 
„Чаробњак“ уз подршку 
„Отвореног срца света” и клуба 
екстремних спортова „Изазов“. 

У вечерњим сатима у Руском 
парку, званични програм 
отворили су ученици музичке 
школе „Јосиф Маринковић“: 
Андријана Јовановић, флаута, 
Марко Даничић, кларинет, 
Стефан Велевски, хармоника и 
Вања Трифунов, виолина. Након 
тога, наступили су полазници 
Музичког центра „Звончићи“,затим 
хор „Распевани професори“ 
и на крају састав „Драм енд 
блес“ уз промотивну подршку 
организације „Учини добро дело“ 
и креативну подршку фотографа 
Петра Слијепчевића са којим су 
присутни учествовали у стварању 
фотографија помоћу такозване 
технике „лајт пејнтинга“. 

Град Вршац је и ове године 
подржао акцију гашењем уличног 
светла на главним трговима и 
булеварима као и декоративне 
расвете на институцијама и 
верским објектима. Поред градске 
управе, акцији су се придружили и 
грађани Вршца гашењем светала 
по својим домовима. 

У ВРШЦУ ОДРЖАНА АКЦИЈА 

САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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На продају кућа од 100m2 
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, 30m2 и подрум 80 m2, 
приземље, а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, 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, 060/3256-
070

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
Продајем двособан стан у 

згради 67 m2 или мењам за мањи. 
Цена по договору. Тел. 063/723-76-
55.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем стан у центру Вршца 
за студенткиње или ученице. 

Засебан улаз, одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 063/789-1014
Издајем намештен трособан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

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

Продајем кућу 20 m2, у Белој Цркви, 
или мењам за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је опремљена. 
Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 m2. 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 m2, 
(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 m2, први спрат, 
центар, погодан и за пословни простор. 
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.

Издајем или продајем локал 135 
m2, у Подвршанској 17 Тел. 064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

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

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

Продајем јако повољно укњижен 
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13 
m, 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 650m2 са виноградом. Хитно и 
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, строги центар, 
двособни стан 56 m2, цг, код старе поште 
/Радова зграда). Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

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

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

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

На продају кућа на Гудуричком путу 

или замена за стан или мању кућу 
у Вршцу или Панчеву.Тел. 064/168-
58-94.

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

На продају кућа од 120 m2 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 m2, 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 m2, 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 m2 Улица 
Светозара Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)

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

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

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

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

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

На продају кућа у Избишту, 
нова градња, приземље и спрат 
100 m², 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 m2. 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 m2, стан 90 m2, 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 m2, дупчекс, ужи 
део града, намештен, укњижен, 
паркинг. Може и замена за стан у 
Београду. Хитно. Тел. 064/154-18-11.

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

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

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан плус 

гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина, 
Вршац. Изузетна локација погодно 
за пословни простор. Тел. 061/171-
39-82.

На продају кућа са окућницом 
100m2 и великом баштом 1700 m2 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 m2, 18 ари плац, башта и 
помоћни објекти, вода, струја. Тел. 
064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус спрат 
100m2, плац 18 ари са помоћним 
зградама и баштом. Тел. 064456-
01-05.

Продајем стан 31 m2,строги 
центар града, код Владикиног 
двора, Данила Илића 2. Тел. 
063/882-97-82.

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од  
335 m2. 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 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 m2 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 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807m2. 
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 55m2, 

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

ракије, пожељно широк аплитак, 
може и са нагорелим ложиштем. 
Тел. 064/254-95-95.

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

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

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

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

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

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

Самици, запосленој жени 
педесетих година, потребна 
лепо сређена кућа или већи стан. 
Могућ сваки договор. Тел. 066/36-
34-36. 

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

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

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

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

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

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

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

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-1537

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

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

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

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

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

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

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

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему за 
штампу, израђујем слике, 
графике и др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 55кг на више! 
Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-22-013 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 Тошиба- 
сателит C75D-А-17 са ласерским 
штампачем-HP Laser Jet P1005. 
Tel. 063/862-97-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем апарат за варење. Тел. 
826266

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

Продајем половна бурад од 120 и 
200 л, коришћена за комину. Тел. 826-
266.

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

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

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

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

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

кућне послове. Тел. 064/33-926-33.
На продају два хектара 

земље, у Великом Средишту, у 
близини карауле и телевизор 
„Самсунг“. Тел. 065/88-37-420.

АУTОМОБИЛИ, МОТО-
ЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

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

.Продајем  трактор ИМТ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем круњач (круни, 
меље а има и циркулар за сечење 
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 
6 комади буради од куване 
пластике 120 литара, дрвену 
бурад од 30 и 50  литара, детелину 
у количини од 500 снопова по 5 
кг, пластичну бурад од 50 литара 
(6 комада), пиротски ћилим нов 
велики, спортски бицикл. Тел. 
064/47728-40 и 069/290-69-53.

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

Продајем фелне за опел астру, 
фелне су оригиналне челичне, 
опелове ЕТ 39,14Р у одличном 
стању, 3 комада са старијим 

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 8. до 27. марта на територији Града Вршца преминуло је 46 

лица: 
Коста Голубовић (1933),  Душанка Зорић (1959), Светлана Лупуров (1944), 

Иштван Ковач (1943), Мирослав Сантрач (1955), Олга Вучков (1958), Ева Ширка 
(1934), Владимир Павков (1969), Јаворка Грамов (1939), Стеван Бокшан (1961), 
Јулијана Скумпија (1927), Дивна Поповић (1936), Зоран Бобић (1958), Добривоја 
Пешевски (1934), Наташа Јездић (1964), Босиљка Миловановић (1937), Нада 
Ранић (1928), Флорика Брић ( 1937), Станимир Ђорђевић (1940), Мирослав 
Цветковић (1932), Васа Трифунов (1925), Анка Гутеша (1929), Славко Живанов 
(1926), Љупче Белић (1961), Славко Стојић (1935), Жељко Ђукић (1959), Богдан 
Јованов ( 1961), Синиша Ђорђевић (1955), Емилија Толанов (1942), Вадим 
Зубенко (1924),  Мирјана Константинов (1943), Живана Питик (1938), Милица 
Пејчић (1932), Катарина Радосавац (1946), Јованка Марган (1928), Радован 
Грнчарски (1930), Карољ Лазар (1972), Живко Кричак (1961), Бранко Рибаров 
Ђошевски (1958), Томислав Аксентијевић (1931), Драгана Лазин (1926), Тодор 
Калинов (1950), Мирко Кнежевић (1929), Мита Штефља (1945), Душан Тодоровић 
(1946), Ружа Марић (1923).

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

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

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

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

На продају ауто Мазда 
626, 1500 кубика, 1997 
годиште, цена 650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994

гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек 

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

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

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

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

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

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

Продајем замрзивач 
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. 065/20-30-
750.

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

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

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

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, 069/377-0073
Поштена и вредна жена служила 

би и неговала старију особу и радила 

 Стеван Трифун   
1934  - 2016.

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

Са пуно љубави чувамо успомену 
на Тебе.

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

Дана 13. априла 2017. године навршава се годину дана од како је 
престало да куца срце мога  оца  и деде

 Стеван Трифун   
1934  - 2016.

Утехе нема, заборав не постоји за 
оне који Те искрено воле.

За нас постоје само сузе, туга и 
неизбрисива бол. Док год живимо Ти 
ћеш живети са нама.

 Твоји најмилији супруга Љубинка, ћерка Јованка,унуци 
Драган и Давид са породицом 

Дана 13. априла 2017. године навршава се годину дана од како је 
престало да куца срце мога супруга, оца, деде и прадеде 

 Стеван Трифун   
1934  - 2016.

Отишaо си изненада без поздрава 
на пут без повратка. Био си човек 
доброг срца и добре душе, имaо 
си увек лепу реч за свакога, био си 
мелем за душу.

 Чуваћемо те у сећању толико 
дуго док будемо живи . 

                                                                                               
 Твоји   пријатељи Жарко и Милица Петров

Дана 13. априла 2017. године навршава се година дана  како је 
престало да куца срце нашег пријатеља Стеве
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КАД СУ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ БИЛЕ УМЕТНОСТ 
Удружење „Тачка сусретања“ 

организовало је у уторак у „Салону код 
Порте“ трибину под називом „Фанзини - 
кад су друштвене мреже биле уметност“. 
Трибина је реализована у сарадњи са 
Домом омладине Београд, који је недавно 
почео серију гостовања у установама 
културе широм Србије. О феномену 
фанзина у „Салону код Порте“ говорили 
су Васа Радовановић, уредник фанзина 
„Опрем добро“ и Драгољуб Стојковић, 
писац и уредник у Дому омладине 
Београда. 

- Када сам 1986. године почео да 
правим фанзин „Опрем добро“, основна 
идеја је била да помогнем панк/рок/
ХЦ сцени. Желео сам да се размењују 
информације, интервјуи са бендовима, 
рецензије. Трудио сам се да то тако 
остане до данашњих дана – каже Васа 
Радовановић, аутор фанзина који излази 
већ више од три деценије. 

Према његовим речима, иако је идеја 
остала иста, начин реализације се ипак 
помало променио, па данас фанзин 
излази и у електронском облику, што у 
великој мери доприноси да он лакше 
долази до својих читалаца. 

- Фанзини су некада функционисали 
као друштвене мреже данас. Иако им је 
намена иста, донекле се изгубила она чар 

која је постојала у време када су фанзини 
стизали поштом, брзина савременог 
живота је покварила драж ишчекивања – 
присећа се Радовановић. 

Дом омладине Београда (ДОБ), као 
једна од водећих установа културе у 
Србији, у 2017. години покренуо је програм 
сарадње са сродним институцијама 
у другим градовима наше земље, са 
жељом да део својих квалитетних и 
занимљивих програма понуди и публици 
која нема прилику да посећује догађаје у 
престоници. Будући да је прошле године 
у ДОБ-у реализовано чак 1.873 програма, 
редакција је одлучила да део тога понуди 
заинтересованим установама културе 
широм Србије. 

- Мислим да су људи и у Београду и у 
другим градовима жељни културе, бар 
део њих. Иако су ти људи мањина, мислим 
да треба одговорити на њихове потребе. 
Кад већ РТС не потире утицај Гранда и 
Пинка, на нама је да урадимо оно што 
можемо – објашњава Драгољуб Стојковић 
и додаје: - Фанзине смо одабрали јер 
репрезентују време када је већина била 
намирена. Било ми је занимљиво како је 
из једне мирне социјалне средине кренуо 

да буја андерграунд и бунт. Деведесетих 
је андерграунд сцена добила своју праву 
сврху, а то се наставило на двехиљадите. 
С обзиром на тренутну ситуацију у којој 
има места за бунт који долази са маргине, 
мислим да је ова прича данас и те како 
актуелна. 

Из „Тачке сусретања“ истичу да је ово 
почетак сарадње са Домом омладине 
Београда и да ће у наредном периоду бити 
реализовано још заједничких програма. 

Т.С. 

ФАНЗИНИ НЕКАД И САД 
„Замислите младог панкера или 

металца с краја седамдесетих и 
почетка осамдесетих година прошлог 
века, чији омиљени бендови се у 
мејн-стрим медијима појављују само 
ако током свирке у неком клубу буде 
туче и хапшења. Он, је ли, крије да 
је сав несрећан јер га разумеју само 
ретки, једнако несрећни, и јер нико 
не обраћа нимало пажње на то што 
је њему важно. Онда му у руке дође 
неки чудан часопис, пун текстова 
откуцаних на писаћој машини или 
писаних руком, па фотокопираних, 
који мирише на “карбофикс”, повеза 
ојачаног селотејпом и хефталицом. 

У том неугледном издању може да 
пронађе све што га занима - рецензије 
концерата на којима је био или је 
желео да оде, интервјуе панк, хард 
кор, метал или новоталасних бендова 
(први интервју Електричног оргазма 
појавио се подељен у два фанзина, 
„Квазимодо” и „Кретен”). Ту су и адресе 
аутора фанзина и њихових сарадника, 
па млади човек на тренутак батали 
велтшмерц и пише им писма, заузврат 
добија друге фанзине и, на крају, 
сам дохвати „карбофикс”, селотејп 
и хефталицу, па своје дело шаље на 
разне адресе… 

Најчудније је то што, у данашње 
доба, та врста „сошл нетворкинга“ и 
даље опстаје, а стари и нови фанзини 
су добили статус уметничких дела“, 
поручују из Дома омладине Београда. 

СТАРТИТ ЦЕНТАР У ВРШЦУ ОРГАНИЗОВАО 

КУРС ПРАВЉЕЊА ИГРИЦА ЗА ОСНОВЦЕ 
Стартит Центар Вршац организовао 

је претходне недеље курс прављења 
игара у Скречу (Scratch) за децу. 
Бесплатном курсу присуствовали 
су основци, узраста од трећег до 
осмог разреда, а курс је, у складу са 
школским сменама, реализован у две 
смене током три дана. 

Скреч је програмски језик, као и 
заједница корисника. Омогућава деци 
узраста од осам до шеснаест година, али 
и одраслима, да стварају интерактивне 
медијске садржаје као што су приче, 
цртаћи, игре. Корисници садржаје 
могу да деле и да сарађују на стварању 
нових, чиме се омогућава да се деца 
непрестано креативно изражавају, уче 
како да системски мисле и примењују 

основна знања из рачунарства. 
- Скреч је прилагођен младима. Иза 

њега стоји флеш технологија, а намењен 
је уводу у програмирање и представља 
креативан начин упознавања са 
алгоритамским размишљањем и 
креативним рачунарством – каже 
предавач на курсу Ранко Трифковић. 

Према речима организатора, 
овај курс је замишљен као поступно 
увођење деце у Скреч без обзира на 
претходно рачунарско предзнање. 
Током три дана курса, деца су 
савладала елементе овог програмског 
језика, стекла способност да тумаче 
Скреч и користе га да стварају своје 
програме, анимације, игре. 

- Деца врло брзо усвајају ова знања, 

већ после другог дана способни су да 
направе сопствене креације у овом 
програму. Квалитет игара насталих у 
Скречу зависи само од креативности 
самих аутора. Вршчани су се до сада 
у овом пољу показали као веома 
успешни – каже Трифковић који 
већ други пут води курс намењен 
младима у Вршцу. 

Ранко Трифковић се након 
каријере у новинарству придружио 
„Суперсоник Парашут“ тиму и почео 

путовање ка развоју игара, најпре 
као писац за игре, затим гејм дизајнер 
и продуцент. Упоредо са тиме је 
правио и своје експерименталне 
игре, окупљао инди-сцену и бавио 
се активизмом у вези са стварањем 
игара. Искуство у педагогији је 
стекао током петнаест година рада у 
позоришту кроз мноштво радионица 
са децом и одраслима. 

Т.С. 
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 

ЕМИСИЈУ УГЉЕН-ДИОКСИДА МОГУЋЕ 
ОТКЛОНИТИ ДО 2060. ГОДИНЕ 

Емисија угљен-диоксида 
која се ослобађа сагоревањем 
фосилног горива могла 
би да буде смањена за 70 
одсто до 2050. године и 
потпуно отклоњена до 2060. 
године, према резултатима 
истраживања Међународне 
агенције за обновљиве 
изворе енергије (ИРЕНА). 

Како би се то постигло, 
удео обновљивих извора 
енергије у примарном 
снабдевању енергијом 
требало би да буде повећан 
на 65 одсто до 2050. године 
са нивоа од 15 одсто из 2015, 
наведено је у извештају, а 

пренела је агенција Ројтерс. 
Такође, потребно је 

додатних 29.000 милијарди 
долара инвестиција у 
обновљиве изворе енергије, 
што је једнако уделу од 
0,4 одсто глобалног бруто 
домаћег производа (БДП). 
Такве инвестиције би, како 
је оцењено у извештају, 
пружиле подстицај, који би, 
у комбинацији са другим 
мерама за подршку расту, 
подигао глобални БДП за 0,8 
одсто у 2050. години. 

Глобално гледано, емисија 
угљен-диоксида настала 
сагоревањем фосилних 

горива достигла је 32 
гигатоне у 2015. години, а 
емисије би требало да падну 

на 9,5 гигатона до 2050. 
године како би се ограничио 
раст глобалне температуре 

на не више од два степена 
Целзијусова. 

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Бискуп Енгел тужи 
се на ово стање своје 
епископије у својој 
релацији ц. дворској 
комисији у Бечу г.  1766. 
oвако: „Уједно туже се 
свештеници вршачки и 
бечкеречки, да се тамо 
често чини преступ, 
особито у пиварама кад 
се товаре или растоварају 
кола, као и уз тежачке 
радње, paraeceptum de 
festis diebus rite colendis.  
Они ме јошт извештавају, 
као и свештеник 
белоцрквански да у 
народу све више отимају 
мах разне јавне сабазни, 
исказани конкубинат, 
бласфемија и т.п. 
Свештеници ови до сада 
се ревносно заузимали 
да се ове погрешке 
искорене, али бадава, 
јер су по себи немоћни, 
а господа окружени 
чиновници непружају 
често пута замољену 
помоћ. 1)

Г. 1761. важна је по 
историју капеле на Миси 
те године 15. марта 
издао је римски папа 
Клементије 8. бреву, да 
ће се сваком оном који 
се буде у тој капели богу 
молио, или који је буде уз 
свечану литију походио, 
отпустити греси.2)

Јошт у почетку ове 
периоде постојала је 
у врш.р.к. парохији 
религиозна корпорација 
по имену „Тodesangst-
Christi-Bruderschaft“. На 
челу управе стајао је 
„ректор“ и „ отац братства“, 
увек највиђенији 
људи у општини. Ово 
друштво старало се сем 
заједничком богомољења 
јошт и за сарану својих 
чланова неком особитом 

церемонијом. Ово се је 
одржало све до почетка 
нашег века; о њему се 
знаде јошт г. 1802. 3).

Знало се и за 
кафански живот, а у некој 
гостионици, што се као 
реткост наводи, постојало 
је „друштво за пушење“, 
које је имало своја 
особена правила 4).

Онда је овде био 
смештен, у касарни 
ван вароши, ескадрон 
коњаника. Командант 
овог ескадрона, 
потпуковник Каковић, 
држао је кућевног 
капелана, неког старца 
Петринера, који се је 
уједно душевно старао 
за војнике, давао 
двапут преко недеље 
благослов, придиковао, 
крстио војничку децу 
и сарањивао војнике у 
гробље које је лежало 
поред касарне. Доцније, 
по свој прилици на 
заузимање Вуково, цркв. 
власт ово му забрани 5).

Вук је особиту пажњу 
школи поклањао. 
Он је држао, да ће се 
народ школом најбоље 
васпитати и просветлити. 
Уосталом њему је у 
дужност спадало, као 
свештенику и декану, да се 
за њу брине. „И зато што се 
највише има настојавати 
да се деца обуче у 
правој вери и благим 
обичајима - пише бискуп 
Енгел. У свом извештају 
у бечкој дворској 
комисији - налажем 
Вам (свештеницима и 
деканима), да на учитеље 
брижљиво припазите, 
школе двапут недељно 
обилазите и децу 
преиспитујете шта знају 
и какав успех показују из 

религије“. Уопште онда 
је школа била у рукама 
свештеника. 

Учитеље плаћала 
је општина, али их 
постављали договорно са 
месним парохом, пошто 
је овај најпре учитеља 
препитао јер је онда 
учитељ био и органиста и 
црквењак.

Односно врш. нем. 
школе из периоде 
има да се забележе 
неколике новине. Пошто 
се неколики учитељи 
изменише, дође овамо 
из Ђуле г. 1752. Јован 
Ст. Рудолф за учитеља. 
Чини нам се да је он 
био способан, пошто је 
од дана кад је службу 
наступио свео од г. 
1767. постојао код нам. 
општине као писар. Чим 

је он службу отпочео 
стадоше се заводити 
новине у школи. Тако 
се мараде г. 1752. због 
млоге деце, пространија 
школска соба назидати, 
што је општину стало 171, 
50 н. Од тога доба помаже 
овом учитељу син му 
Јован Рудолф. Годишња 
плата вршачком учитељу 
јошт је г. 1740. и 1741. 
износила 60 ф., од 1742. 
80ф., а од г. 1753. 110ф. Но 
овде је урачуната и плата 
као и писара и органисте. 
Помоћника из г. 1752. 
општина није плаћала 6)

Онда је био обичај да 
учитељ сам о свом трошку 
може узети помоћника 
ако је то по великом броју 
деце морао учинити 7).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (64)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 23, БРОЈ 397, 9.  ОКТОБАР 1998. 
ГОдИНА

СМОТРА ФИЈАКЕРА
Поводом обележавања Дана ослобођења града у 

центру је одржана смотра фијакера у организацији 
СО Вршац, Туристичког савеза и овдашњег Коњичког 
клуба “Јединство“. Учествовало је пет запрега, 
а стручни жири у саставу дил. инж. сточарске 
производње Љубомир Раденковић, председник, 
ветеринар Саша Лауш и Василије Фољански, 
узгајивач коња, одлучио је победника. Прво место 
припало је Браниславу Павлову из Избишта, друго 
Ранку Чејићу из Павлиша, док је трећепласирани био 
Слађан Јовановић. Утешне награде уручене су Сави 
Милашиновићу и Вршчанину Бранку Јовановићу.

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

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

У појединачној конкуренцији први је био Дамир 
Тодоровић са укупно 38,20 бодова од могућих 40 на 
четири справе (највећу оцену добио је на круговима 
-9,70). Друго место освојио је Дарко Крцић са укупно 
38 бодова (најбољи је био на партеру - 9,8 бодова), а 
трећи је био Никола Јовановић са 30,4 бодова.

Власници „Вршачке куле“ и осталих општинских и 
међуопштинских новина у Војводини имали су први 
заједнички наступ на штанду „Војводина инфо“ на 
Сајму медија и књига, одржаном у Новом Саду од 13. 
до 18. марта. Међу локалним новинама из Зрењанина, 
Кикинде, Сомбора, Сремске Митровице, Бачке 
Паланке Новосадског Грађанског листа, изложбено 
место имала је и „Вршачка кула“ након „Панчевца“,  
најстарији војвођански локалац.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Тörténelmi Adattár, sv. I. str. 490
2) Копија се налази у чанадској 

дијец. архиви.
3) Акта у врш.вар.архиви, у архиви 

тамишградске дијецеае и тамишградске 

финанц. дирекције.
4) Вуков деканални извештај, стр. 

347, у тамишградској и чанадској дијец. 
архиви.

5) Вуков деканални извештај у 

чанадској дијец. архиви, стр. 505 -511.
6) Рачуни врш.нем.општине и акта 

из год. 1796.
7) S.Hetyel: Gesch. d. Tem. 

Volkschulwesens, str. 35.

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

НА ШКОЛСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ПРВИ 
У ГИМНАсТИцИ

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 33, БРОЈ 655, 21. МАРТ  2008. ГОДИНА

„ВРШАЧКА КУЛА“  НА САЈМУ

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
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Фудбалери Вршца су тријумфом 
против Железничара у Панчеву 
остварили први успех на гостовањима 
ове сезоне и поново су у горњем делу 
табеле Српске лиге Војводина. Јунак 
утакмице био је двоструки стрелац 
Никола Вуковић, који је заједно са 
Крачуњелом нашао место у идеалном 
тиму 18. кола.

-Ова победа нам много значи, 
не само због три бода и помака ка 
горњем делу табеле већ и због тога 
што су играчи коначно схватили да 
могу да играју добро и на страни. У 
Панчеву је однос према игри био на 
врхунском нивоу, нису нам сметали ни 
тешки услови због лошег терена, каже 
шеф стручног штаба Вршца.

Мрђа је истакао да победа против 
Железничара не сме да остане 
јединствен случај.

-Жеља ми је да Вршац има 
победнички менталитет, и због тога 
не прихватам квалификацију да смо 
домаћинска екипа. Моја филозофија 
је да се у сваки меч улази храбро, са 
жељом да се победи и ко од играча не 
буде то могао да прихвати неће играти. 
То сам отворено момцима ставио до 
знања после утакмице у Бачкој Тополи, 
јасан је стратег Вршчана.

Екипа је у успону форме, то 
потврђује и податак да већ другу 
недељу за редом епитет играча кола 
припада играчима Вршца (Шобат, 
Вуковић), а у идеалном тиму кола 

налазе се по два играча. 
-Поносан сам на ту чињеницу, 

поготову због тога што је колективна 
игра избацила појединце у први план. 
Сем тога радује ме и да аутентични 
Вршчани преузимају све значајнију 
улогу, у прошлом колу то је био Радош 
Војнов, у овом млади Радаковић, што је 
део наше стратегије да у будућности у 
тиму имамо што више играча из овог 
региона. 

У наредном колу екипу Вршца 
очекује неугодна екипа Бачке 1901.

- Без обзира ко нам је противник, 
изузетно је тешко добити три утакмице 

за редом. Током недеље радио сам 
пре свега на психолошкој припреми 
играча, не смеју да полете и да помисле 
да ће Суботичани сами себе савладати. 
Бачка је подмладила тим у односу 
на први део сезоне, мислим да би у 
једној чврстој игри какву смо пружили 
против Митровчана пре две недеље, 
могли да дођемо до позитивног 
резултата. У тим се враћају капитен 
Рокса и бек Јанковић, закључио је 
Горан Мрђа.

Утакмица 19. кола Вршац - Бачка 
игра се у суботу на Градском стадиону 
са почетком у 15:30 часова.

ВРШАЦ СЛАВИО ПРВИ ТРИЈУМФ НА ГОСТОВАЊИМА ОВЕ СЕЗОНЕ

ВУКОВИЋ ЗАУСТАВИО ПАНЧЕВАЧКУ ЖЕЛЕЗНИЦУ
ЖЕЛЕЗНИЧАР - ВРШАЦ 1:2 (0:0)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 18. КОЛО

Омладинац - Раднички (Ш)  3 : 1
Братство 1946 - Слога  2 : 0
Бачка 1901 - Цемент   1 : 0
Железничар - Вршац   1 : 2
Раднички (СМ) - Дунав  1 : 0
ТСЦ - Борац (С)   2 : 1
Раднички (Зр) - Раднички (НП)  0 : 1

Табела:
1.Омладинац  17 13 1 3 40 
2.Братство 1946  17 12 3 2 39 
3.Дунав   17 9 3 5 30 
4.ТСЦ   17 8 3 6 27 
5.Борац (С)  16 7 4 5 25 
6.Бачка 1901  17 7 4 6 25 
7.Вршац   17 8 1 8 25 
8.Раднички (СМ)  17 6 4 7 22 
9.Железничар  17 5 6 6 21 
10.Раднички (НП)  16 5 4 7 19 
11.Цемент  17 5 4 8 19 
12.Слога   17 3 8 6 17 
13.Раднички (Зр)  17 4 3 10 15 
14.Раднички (Ш)  17 4 2 11 14 
15.Црвена звезда (НС) 16 2 6 8 12 .
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 18. КОЛО

Будућност (СЦ) - Козара  0 : 0
ЖАК - Пролетер (БК)   2 : 2
Славиа - Јединство (НБ)  2 : 2
Раднички (К) - Динамо 1945  2 : 1
Вршац јунајтед - Војводина 1928 2 : 2
Полет (Н) - Долина   1 : 2
Раднички (С) - Слога   1 : 0
Слобода - Јединство (БК)  0 : 2

Табела:
1.Динамо 1945  18 14 2 2 44
2.Козара  18 13 2 3 41
3.Будућност (СЦ) 18 9 6 3 33
4.Полет (Н)  18 8 4 6 28
5.Раднички (К)  18 9 1 8 28
6.Вршац јунајтед 18 8 4 6 28
7.Раднички (С)  18 8 3 7 27
8.Јединство (НБ) 18 7 5 6 26
9.Војводина 1928 18 7 4 7 25
10.Јединство (БК) 18 7 2 9 23
11.Пролетер (БК) 18 6 5 7 23
12.ЖАК   18 6 3 9 21
13.Слобода  18 5 3 10 18
14.Славиа  18 4 4 10 16
15.Слога  18 4 4 10 16
16.Долина  18 3 0 15   9.
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 18. КОЛО

Партизан (Г) - Црвена звезда  2 : 0
Јединство Стевић - БАК  2 : 1
Војводина (С) - Младост (О)  1 : 2
Војводина (Ц) - Јединство (В)  2 : 1
Будућност (А) - Полет   3 : 1
Југославија - Вултурул  2 : 1
Партизан (У) - Слога (БНС)  1 : 3
Борац (Ст) – Стрела   1 : 0

Табела:
1.Младост (О)  18 13 2 3 41
2.БАК   18 10 6 2 36
3.Војводина (С)  18 10 4 4 34
4.Јединство С.  18 9 5 4 32
5.Слога (БНС)  18 10 0 8 30
6.Јединство (В)  18 8 4 6 28
7.Стрела  18 9 1 8 28
8.Полет  18 7 5 6 26
9.Црвена звезда 18 6 4 8 22
10.Југославија  18 6 4 8 22
11.Борац (Ст)  18 5 5 8 20
12.Вултурул (-6)  18 8 1 9 19
13.Војводина (Ц) 18 5 3 10 18
14.Партизан (У)  18 4 2 12 14
15.Будућност (А) (-6) 18 5 3 10 12
16.Партизан (Г)  18 3 3 12 12

ФУД БА Л

Градски рагби клуб Вршац 
поново је започео своју 
активност, а главне узданице су 
играчи који су пре две деценије 
и започели своју спортску 
каријеру у овом клубу. До сада 
су Вршчани одиграли две тест 
утакмице, против панчевачког 
Динама и београдског Партизана, 
а у наредном ће одмерити снаге 
са јуниорском репрезентацијом 
Србије. Жеља свих у клубу 
је да што спремније започну 
такмичење у Б групи Првенства 
Србије. Вршачки рагби клуб врши 
и упис нових чланова, а тренинзи 
се под надзором тренера Зорана Ђоковића одржавају на Градском 

стадиону уторком и четвртком 
од 17:30 часова, недељом од 11 
часова. 

ГРАДСКИ РАГБИ КЛУБ ВРШАЦ НА ПУТУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

ВЕТЕРАНИ ВРАЋАЈУ РАГБИ У ВРШАЦ
РА Г Б И

Сјајан меч у Вршцу имао је све 
атрибуте дербија, мотивисане ривале, 
надахнуте појединце, обиље узбуђења 
и велики резултатски преокрет. Гости 
су у првом полувремену били бољи и 
заслужено стекли два гола предности, 
али су изабраници тренера Мише 
Бељина у другом полувремену 
заиграли неупоредиво боље и успели 
да остану непоражени. Тим из Перлеза 
искорситио је грешке у одбрани Вршац 
јунајтеда и најпре из једанаестерца 
преко дефанзивца Џајског 
дошао у вођству, да би предност 
дуплирао одлични Јухас. Домаћи 
тим се пробудио почетком другог 
полувремена, Јовановић је искористио 
велику грешку дефанзивца гостију 
Рудића и савладао Чанка. Од тада је 
домаћи састав апсолутно доминирао, 
створио велики број прилика, али је 
прецизан био само искусни Ранков 

који је у 73. минуту поставио коначних 
2:2. У наредном колу Вршчани гостују 
последњепласираној Долини из 

Падине која је у пролећном делу 
првенства забележила три узастопне 
победе.

УЗБУДЉИВ ДЕРБИ 18. КОЛА ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

РАНКОВ САЧУВАО БОД
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ВОЈВОДИНА 1928 2:2 (0:2)

Фудбалери павлишке Црвене звезде изгубили су меч 
на за њих традиционално неугодном гостовању у Гају. 
Изабраници тренера Милана Благојевића нису успели да 
одиграју два добра полувремена, средином другог примили 
су први, а у финишу утакмице други погодак. Поразе у овом 
колу претрпеле су све екипе са територије Фудбалског 

савеза Града Вршца, Партизан у Уљми од Слоге из Банатског 
Новог Села, влајковачко Јединство у Црпеаји од Војводине и 
избиштански Полет у Алибунару против Будућности.

ПАРТИЗАН (Г) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 2:0 (0:0)
Судија: Иван Јокић (Вршац), стрелци: Обрадовић 58, 

Тахировић 86. минут
ПАРТИЗАН: Ардељан, Николић, Узелац, Бајић, Златковић, 

Луца (Стојановић), Китић, Тахировић (Милутиновић), 
Обрадовић, Илић (Свиларевић), Обућина

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. Веселиновић, В. Веселиновић, 
Дрндарски (Јанков), Олујић, Тадић, Чејић, Којић (Толанов), 
Делкић, Илић (Гвозденов), Ратковић, Радић

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 18. КОЛО

ЛОШ ВИКЕНД
СВИ ТИМОВИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА ПОРАЖЕНИ
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После реванш утакмице 
полуфинала плеј - офа Вршац - 
Радивој Кораћ, српска женска 
кошарка више неће бити иста. 
Од активног играња опростила 
се истинска легенда европске, 
српске и вршачке кошарке 
Биљана Станковић. Легендарна 
Бикс постигла је последњи кош 
у каријери и уздигнутих руку 
напустила терен на коме је Вршцу 
донела девет титула шампиона и 
освојила 11 пехара националног 
Купа. Спортску каријеру наставиће 
као тренер.

Радивој Кораћ је победом у 
реванш утакмици полуфинала 
плеј – офа направио први корак 
ка одбрани титуле првака Србије. 
Београђанке су до победе у 
Вршцу дошле скоро на идентичан 
начин као у првој утакмици, 
после изједначене борбе у првом 
полувремену, домаћи тим није 

имао снаге и свежине да са малим 
бројем играчица у ротацији издржи 
јак ритам и у другом делу меча. 
Серијом 20: 1 у трећој четвртини 

шампионке су трасирале пут као 
победи, и у финалу ће се састати са 
победником дуела Црвена звезда - 
Партизан.

СПОРТ

 Вршчани су својим 
симпатизерима приредили 
још једно вече за уживање 
и убедљивом победом 
против Смедереваца 
осигурали пласман у 
Суперлигу и сачували 
лидерску позицију. У екипи 
Вршца није било слабог 
места, сви су се уписали 
у листу стрелаца изузев 
Павковића, који је на овој 
утакмици у улози капитена 
заменио повређеног 
Савовића и са девет 
маштовитих асистенција 
разиграо саиграче. Стратег 
Вршчана имао је прилику 
да комбинује поставу, 
гледаоце у Миленијуму 
разгалили су егзибициони 
потези искусних Крстовића 
и Јефтића, бомбе за три 

поена Ђерића, Павловића 
и Стојадиновића, добре 
акције аутентичних 
Вршчана, Митровића, 
Јововића, Спасојевића, 
Узелца, а велики аплауз 
добили су јуниори Мрђа 
и Јеловац за прве поене у 
сениорској конкуренцији.

Драго ми је да је публика 
уживала, сви играчи су 
испунили очекивања, 
желимо да останемо па 
првом месту, радимо и 
понашамо се у складу 
са амбицијама, рекао је 
тренер Вршчана Владимир 
Ђокић.

Положили испит: 
Јововић, Мрђа, Спасојевић 
и Јеловац (горњи ред), 
Узелац и Митровић (чуче)

УБЕДЉИВОМ ПОБЕДОМ И ЕГЗИБИЦИОНОМ ИГРОМ ОСИГУРАНО УЧЕШЋЕ У СУПЕРЛИГИ,

АУТЕНТИЧНИ ВРШЧАНИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
ВРШАЦ – СМЕДЕРЕВО 105:69 (30:21, 32:10, 21:16, 22:22)

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 15. КОЛО

МАЛО НАДЕ ЗА МЛАДОСТ
СИВАЦ - МЛАДОСТ 33:17 (14:9)

Рукометаши вршачке Младости мораће бодове спаса да 
потраже у дуелима са екипама из средине и горњег дела табеле јер 
су у мечу са директним конкурентом у борби за опстанак доживели 
резултатски дебакл. 

Резултати:
Срем - Кикинда  22 : 30
Црвенка - Црвена Звезда 26 : 24
Врбас -  ЖСК  36 : 26
Јединство - Јабука  30 : 19
Сивац - Младост  33 : 17
Б. Карловац - Херцеговина 28 : 28

Табела:
1.Кикинда 15 14 0 1 28
2.Црвенка 15 10 2 3 22
3.Јединство 15 8 2 5 18
4.Врбас  15 8 1 6 17
5.Херцеговина 15 8 1 6 17
6.Б.Карловац 15 7 1 7 15
7.ЖСК  15 7 1 7 15
8.Срем   15 6 1 8 13
9.Јабука  15 5 1 9 11
10.Сивац  15 4 1 10  9
11.Ц.Звезда 15 4 1 10  9
12.Младост 15 3 0 12  6

КО Ш А Р К А

ДОСТОЈАН ОТПОР ДЕСЕТКОВАНИХ ВРШЧАНКИ, ПОБЕДОМ У МИЛЕНИЈУМУ РАДИВОЈ КОРАЋ СЕ ПЛАСИРАО У ФИНАЛЕ ПЛЕЈ – ОФА

ОПРОШТАЈ ЛЕГЕНДАРНЕ БИЉАНЕ СТАНКОВИЋ 
ВРШАЦ – РАДИВОЈ КОРАЋ 47:70 (17:17, 12:17, 5:20, 13:16)

РУ КО М Е Т

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 20. КОЛО

ЛИДЕР ПРЕЈАК ЗА ВРШЧАНКЕ
ВРШАЦ - ПАРТИЗАН 0:3 (15:25, 12:25, 22:25)

Гошће из Сремских Карловаца у овом тренутку су прејак 
противник за младе Вршчанке које су дале све од себе да буду 
достојан ривал. У наредном колу Вршац у суботу Сали Хемијско - 
медицинске школе дочекује Младост из Нове Пазове. Почетак је у 
17:30 часова.

Резултати 20. кола
Младост (НП) - Рума   0:3  
Одбојка 013 - Панонија  3:1  
Волејстарс - Младост (и)  3:0 
Футог вест - Нови Сад  1:3  
Вршац - Партизан   0:3  
Апатин - Елан Волеј   одложено

Табела:
1.Партизан   20  18  2  51
2.Рума    20  17  3  51
3.Волејстарс   20  15  5  46
4.Одбојка 013   20 13  7  40
5.Нови Сад   20  13  7  39
6.Панонија   20  12  8   36
7.Елан Волеј   19  9  10  25
8 .Младост (НП)   20  7  13  23 
9. Футог Вест   20  6  14  19
10.Апатин   19  6  13  18 
11.Вршац   20  3  17   9 
12.Младост (И)   20  0  20  -1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж) 15. КОЛО 
БАНАТ СЛАВИО У ДЕРБИЈУ 

ИНЂИЈА - БАНАТ 2:3 (23:25, 25:12, 25:20, 17:25, 12:25, 12:25)

Одбојкашице баната победиле су директног конкурента за 
позицију број два на табели после великог преокрета. Домаћи 
тим водио је са 2:1 у сетовима, али су Вршчанке заиграле сјајно у 
четвртом и петом сету и освојиле бодове. У среду, 5. априла, у мечу 
последњег кола, Банат дочекује екипу Крајишника. Утакмица у 
Миленијуму почиње у 20 часова.

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

Табела:
1.Кикинда   13  11  2  33
2.Банат    13  10  3  28
3.Инђија    13  8  5  25
4.Житиште   14  7  7  22
5.Младост 2   14  6  8  20
6.Бечеј    12  6  6  15
7.Пролетер   13  5  8  15
8.Херцеговина   13  5  8  14 
9.Крајишник   13  1  12    4

Одбојкаши Баната су победом 
против Пазовчана обезбедили прво 
место у Другој лиги север, два кола 
пре завршетка првенства. Ипак, као 
прваци неће ићи директно у Прву 
Б лигу већ ће морати да своју шансу 
траже кроз бараж. Тренер Баната 
Игор Сантрач истиче да у овом рангу 
такмичења већ неколико сезона нико 
није био у тој мери доминантан као 
Вршчани у овој.

- После 17 узастопних победа 
имали смо мали пад форме, али 
нисмо се уплашили да нећемо успети 
да остваримо циљ. Два кола пре 
краја првенства осигурали смо прву 
позицију, што је јединствен случај у 
последњих неколико година да некој 
екипи то пође за руком пре утакмица 
последњег кола. Настављамо 
припреме за бараж за Прву Б лигу 
који ће уследити за месец дана, а 
место одржавања турнира се још увек 
не зна, каже Сантрач.

Бараж ће се играти по лигашком 
систему, учествоваће четири екипе 
победници свих група Друге лиге. 

Систем такмичења је неправедан 
према победницима лига који ове 
сезоне немају директну проходност у 
виши ранг. Питање је колико то може 
бити психолошко оптерећење за 
играче.

- Ту је кључ тренерског посла. 
Форму смо темпирали за завршницу 
лигашког дела и питање је како ћемо 
се снаћи на такмичењу турнирског 
типа, наши млади момци немају 
искуство играња баража као ни 
специфичне врсте напора који 
изискују три утакмице у четири дана. 
Припремићемо се добро да дамо све 
од себе, закључио је тренер вршачких 
одбојкаша.

Резултати 20. кола
Херцеговина - Пролетер  0:3
Кикинда - Војводина НС Семе 2  0:3
Ботафого - Кулпин   3:0
Сомбор - Дунав Волеј  1:3
Банат - Младост (НП)   3:0
Шид - Младост (Т)   3:0

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ПОБЕДУ КОЈОМ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ

БАНАТ У ПРВОЈ Б ЛИГИ
БАНАТ - МЛАДОСТ (НП) 3:0 (25:21, 25:23, 25:10) 

ОД Б О Ј К А

Табела:
1.Банат   20  18  2  54
 2.Дунав Волеј   20  16  4  45
 3.Пролетер   20  11  9  35
 4.Херцеговина   20  11  9   35
 5.Кулпин   20  11  9  31
 6.Војводина 2   20  10  10  33
 7.Шид   20  10  10  31
 8.Младост (НП)   20  9  11  28
 9.Сомбор   20  9  11  25
 10.Младост (Т)   20  7  13  18
 11.Ботафого   20  6  14  16
 12.Кикинда   20  2  18      9
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