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

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“ ОРГАНИЗОВАНО 
ПОЛАГАЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ

ПРВИ ПУТ БЕСПЛАТНО 
ДО „Ф“ КАТЕГОРИЈЕ 

У историји Пољопривредне школе ,,Вршац“ први пут је 
организовано бесплатно полагање ученика за ,,Ф,, категорију, 
односно важећу дозволу за управљање трактором у јавном 
саобраћају, за ученике смера пољопривредни техничар, у 
среду 26. априла. 

-Ученици овог смера, по новом наставном плану и 
програму, имају обуку за вожњу трактора, а по завршеној 
обуци имају могућност да полажу за важећу дозволу ,,Ф,, 
категорије, што је велики број ученика другог разреда 
овог смера и прихватио, истиче Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе ,,Вршац“ . Треба истаћи да су ова 
обука, као и полагање, потпуно бесплатни  у оквиру редовног 
образовања ових смерова у нашој школи. Када се касније 
у току живота наши ученици одлуче за полагање за ,,Б,, 
категорију, обука ће их коштати  дупло мање новца из разлога 
што се 20 од укупно 40 часова вожње признаје ако кандидат 
поседује дозволу ,,Ф,, категорије.

Према речима директора Клиске, већ од наредне године 
полагање за ,,Ф,, категорију имаће и ученици другог разреда 
смера руковалац - механичар пољопривредне технике, који 
ће, за разлику од пољопривредних теничара којима ово 
полагање није обавезно, морати у току школовања положити 
за ову дозволу како би могли да добију диплому о завршеној 
средњој школи

.Ј.Е.

Донаторска вечера ради прикупљања новчаних 
средстава за подизање споменика Вожду 
Карађорђу у порти Саборне цркве, а поводом 
јубилеја - 200 година од Карађорђеве смрти и 
његовог боравка у Вршцу, одржана је у Кући вина 
“Раб”, 23. априла. У знак добродошлице, госте су 
на улазу дочекивали младић и девојка у народним 
ношњама, по традиционалном српском обичају, уз 
со и погачу. На донаторској вечери потписани су  
Уговори о донацији у укупној вредности од нешто 
више од милион динара.

У име Његовог Преосвештенства Епископа 
банатског Господина Никанора, почетак донаторске 
вечере благословио је протојереј-ставрофор 
Огњен Вељанчић, старешина Саборне цркве и члан 
Организационог одбора за подизање споменика 
Вожду Карађорђу. 

-Посебно драг гост био нам је чика Бранко 
Радунковић, уметник који је, упркос томе што је 
3. јуна 1941. рођен без руку, израђивао предивне 
макете манастира, цркава, двораца и других 
грађевина, и 50 година их приказивао широм 
СФР Југославије и у иностранству на изложбама 
под називом “Воља чини чуда”, рекао је Зоран 
Вучетић, председник Организационог одбора, 
који је водио програм. Његово име са поносом 
носи “Мала школа” у Вршцу, из које је потекла 
иницијатива за подизање овог споменика. Позиву 
на Донаторску вечеру одазвали су се: Душан 
Радуловац, Александар Соларевић, Радивој Ћосић, 
др Драган Јевдић, Радован Везмар, Саша Ћосић, 
Рајко Миљков, Синиша Пауновић, Никола Жајски, 
Велибор Јовановић, Александар Пуцаревић. Они 
су заједно са члановима Организационог одбора и 
другим присутним потписали Уговоре о донацији 
у укупној вредности од нешто више од милион 
динара.

Присутни су били и други чланови 
Организационог одбора: Срђан Никић, секретар, 
Милорад Ћирић, Александар Ђорђевић, 
Слободан Ћосић, Стевица Деђански и Александар 
Добросављевић. Недостајали су само Радован 
Урошевић и Зоран Лазендић који из оправданих 
разлога нису могли да дођу.

Према речима Вучетића, финансијску подршку 
обећали су и Родољуб Драшковић, Милан Поповић, 

Златко Половина, Јовица Заркула, Горан Орлић, 
Сокол Рајин, Бранислав Матић, Српко Дубачкић, 
Драган Живић, Љубодраг Кнежевић, Стеван Бакић, 
Дејан Тошић, др Александар Јевдић, Зоран Попов, 
Славко Калинов, Никола Гуга, Душан Пухар, Божо 
Радошевић, Драган Драгичевић и други, који нису 
били у могућности да присуствују Донаторској 
вечери.

- Захваљујемо се свима који су одлучили 
да на било који начин подрже и помогну ову 
иницијативу, али желимо да издвојимо три 
неочекивана и нама најдража прилога, нагласио 
је Вучетић. То је Бранко Радунковић, позван је као 
почасни гост, а не као донатор, али први се јавио и 
приложио једну своју целу месечну пензију. Један 
од конобара који је служио госте, Миленко Поповић, 
инспирисан беседама глумаца Ивана Вучковића и 
Бранка Радунковића, одлучио је да поклони своју 
дневницу за тај дан. Из истих разлога младић кога 
смо ангажовали да снима овај догађај, Велимир 
Момиров, одрекао се свог хонорара у корист 
споменика Вожду Карађорђу. Ови прилози су нам 
посебно драги јер долазе од људи скромнијих 

финансијских могућности, али - од срца! Жеља нам 
је да се што више људи, на исти начин, укључи и 
помогне у складу са својим могућностима. Да ово 
буде заједничко дело свих добронамерних људи, 
да се ујединимо. Јер, то дугујемо нашим славним 
прецима који су положили своје животе за слободу, 
али још и више нашим потомцима. Да знају ко су, 
одакле су и којим путем треба да иду. Нека овај 
споменик буде и наша и њихова лична карта. 

У пригодном културно-уметничком програму  на 
донаторској вечери учествовали су глумац Иван 
Вучковић, са својом екипом. Извели су одломке из 
сценског приказа “Карађорђе, којекуде” и оживели 
успомену на човека који је васкрсао српску државу, 
Врховног Вожда Георгија Петровића - Карађорђа. 
У програму су учествовали и наши суграђани: 
Драгољуб Влаховић, који је говорио “Посвету праху 
оца Србије” из “Горског вијенца” Петра Петровића  
Његоша, а Наталија Росић је отпевала песме 
“Расти, расти мој зелени боре” и “Седам сати удара”, 
посвећену Карађорђу и ослобађању Београда.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ДОНАТОРСКА ВЕЧЕРА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ВЕЛИКОМ ВОЖДУ

КАРАЂОРЂЕ У ВРШЦУ

Прошле суботе на Градском тргу 
Вршчани су имали прилику да пронађу 
свог кућног љубимца, пса из овдашњег 
азила. Реч је о првој пролећној акцији  
јавног приказивања и удомљавања паса 
коју је организовала Служба зоохигијене 
која послује у саставу Економске јединице 
Комуналац Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“.

Акција је симболично одржана на Дан 
планете Земље, а ЈКП „Други октобар“ је, на 
овај начин,  хтео да прикаже суграђанима 
део свакодневне бриге за животну средину. 
На тргу је приказан део паса који су 
смештени у објекту за трајно збрињавање 
паса, као  и штенци из Прихватилишта за 
псе који су изазвали интересовање грађана, 
посебно најмлађих Вршчана. Малишани 
су се највише обрадовали овом догађају, а 
неки од њих испунили су своју давну жељу 
да добију кућног љубимца. Изгледа да је 
срећа била обострана, јер су и штенци 
изгледа одмах, на први поглед, заволели 
своје нове мале власнике.

Интересовања је било и за одрасле 
псе. Радници Зоохигијене објашњавали 
су новим власницима како да брину 
о својим љубимцима, о стандардној 
процедури и третману паса. Сви пси су 
обележени (чиповани), стерилисани и 
вакцинисани. Остало је само да они који 

су удомили незбринуте псе дају податке за 
идентификацију и, наравно, да негују своје 
нове најверније пријатеље. 

У акцији је удомљено шест штенаца и 
четири  одрасла пса. Из Служба зоохигијене 
„Другог октобра“ поручују да је ово била 
само прва у низу бројних акција планираних 
за наредни период како би се збринули пси 

из вршачког азила. 
 Грађанима су дељени флајери са 

адресама Прихватилишта и објекта за трајно 
смештање паса, а упућен je позив да Азил за 
псе посете 29. априла за када је планиран 
„Дан отворених врата“. 

Ј.Е.

Иван Вучковић са својом глумачком екипом

ПРВА ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

УДОМЉАВАЊА ПАСА ИЗ АЗИЛА

Новим кућним љубимцима највише су се обрадовали малишани
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Свечаним чином полагања камена 
темељца на периферији града уз 
пут према Белој Цркви, започела је 
изградња стамбене зграде у којој ће 
бити двадесет станова за избеглице из 
Босне и Херцеговине и Хрватске који 
живе на територији Града Вршца. На тај 
начин своје стамбено питање решиће 
још двадесет избегличких породица. 
Изградња станова ће трајати 11 
месеци, а радове изводи грађевинско 
предузеће Градинг из Параћина.

Полагањем камена темељца 
изградњу су озваничили Ивица Дачић, 
први потпредседник Владе Републике 
Србије, министар спољних послова и 
председник Комисије за координацију 
процеса трајне интеграције 
избеглица Владе Републике Србије, 
Иван Бошњак, државни секретар у 
Министарству за државну управу 
и локалну самоуправу, Њ.Е. Андреа 
Орицио, амбасадор ОЕБС-а у 
Србији, Владимир Цуцић, комесар 
за избеглице и миграције Републике 
Србије, Горан Квргић, директор 
Јединице за управљање пројектима 
у јавном сектору доо Београд и, у 
име Града Вршца, Јовица Заркула, 
председник Градске скупштине.

- Поносан сам што, као 
председник Комисије за координацију 
процеса трајне интеграције избеглица 
Владе Републике Србије и председник 
Управног одбора Регионалног 
стамбеног програма, могу и лично да 
допринесем и учествујем у решавању 
ових животно важних питања, рекао 
је министар Дачић. Надам се да ћемо 
нашим будућим активностима, баш 
као и овим малим, али значајним 
кораком, показати да заједничким 
напорима можемо да допринесемо 
бољој будућности свих оних међу 
нама којима је помоћ потребна. 

Изградња поменутих станова део 
је другог потпројекта Регионалног 
стамбеног пројекта Републике 
Србије (РСП). Потпројекат 2 РСП 
вредан је више од 13 милиона евра. 
У оквиру тога планирана је додела 
900 стамбених решења који ће бити 
реализовани кроз четири модела: 
изградња 200 станова, 120 монтажних 
кућа, куповина 250 сеоских кућа 
и додела пакета грађевинског 
материјала и то 250 из РСП фонда и 
80 из контрибуције Републике Србије. 
Осим Вршца, у овај потпројекат 
укључено је укупно девет локалних 
самоуправа у којима ће ове године 
почети градња укупно 200 стамбених 
јединица. Камен темељац за зграде са 
становима за избеглице постављен је 
већ у Сремској Митровици, Крушевцу, 
Прокупљу, Параћину, а ускоро ће 
почети изградња и у Бајиној Башти, 
Шапцу, Кикинди и Шиду. 

Регионални програм стамбеног 
збрињавња заједнички је 
вишегодишњи програм Републике 
Србије, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Хрватске. Реализује се са 
циљем да се обезбеде трајна стамбена 
решења за око 27.000 најугроженијих 
избегличких породица, односно 
за 74.000 људи у региону. Од тога у 
Србији живи 16.780 породица, тачније 
око 45.000 људи.

Регионални стамбени програм 
Републике Србије спроводи се 
уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а. 
Финансира се средствима Европске 
уније, као највећег донатора, затим 
Сјединњених Америчких држава, 
Немачке, Италије,  Норвешке, Чешке, 
Словачке, Мађарске, Швајцарске, 
Данске, Турске, Кипра, Румуније и 
Луксембурга.

Ј.Е.

МИНИСТАР ИВИЦА ДАЧИЋ ПРИСУСТВОВАО ПОЛАГАЊУ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА СТАМБЕНУ ЗГРАДУ У ВРШЦУ

ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ДВАДЕСЕТ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

-Почела изградња стамбене зграде са двадесет станова за избеглице из БиХ и Хрватске - Станове ће добијати у закуп, 
уз могућност каснијег откупа по повлашћеним ценама - Изградња станова трајаће 11 месеци -

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРВОМАЈСКИ УРАНАК

ГРАД ВРШАЦ 
И  ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОБЕЗБЕДИЛИ 
ПРЕВОЗ ДО БРЕГА

Као и већина грађана Србије, и Вршчани 
празник рада 1. мај проводе у природи. 
Излетишта широм земље препуна су људи 
који уживају у природи, свежем ваздуху, 
одмарајући се уз роштиљ и добру капљицу од 
свакодневних обавеза. Слично је и на Вршачким 
планинама.  Некада је на платоу „Код Славише“ 
организован културно - уметнички програм и 
ту је био центар дешавања првомајског уранка. 
За све суграђане који желе да искористе овај 
дан за излет на брег, ове године организован је 
аутобуски превоз до „Славише“.

- Град Вршац и Туристичка организација, 
као и претходних година, обезбедили су превоз 
до Вршачког брега, каже Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације Града 
Вршца. Општински аутобус ће возити 1. 
маја  од 9, 10, и 11 часова. Полазна тачка је 
паркинг Хотела „Србија“. Успутна станица је 
код Хелвеције. Повратак са брега планиран 
је у 16, 17, и 18 часова, са паркинга  на потезу 
код Славише. Према подацима Републичког 
хидрометеоролошког завода за први мај нас 
очекује лепо време тако да верујемо да ће 
велики број Вршчана искористити прилику да 
проведу дан у природи.

Према речима Палковачеве, током 
првомајских празника за посете биће 
отворени Туристичко информативни центар 
Вршачке планине на раскрсници испод Куле, 
Дечје одмаралиште Црвени Крст, Планинарски 
дом, као и Вршачки замак и Клуб екстремних 
спортова Изазов.   

Из Туристичке организације позивамо 
Вршчане  да празник проведу у природи, да се 
одморе, уживају и лепо се забаве. 

Ј.Е.

Јовица Заркула, председник Скупштине 
Града Вршца, заказао је 11. седницу 
локалног парламента за четвртак,  27. април. 
Због уласка у штампу, нисмо били у прилици 
да у овом броју „Вршачке куле“ објавимо 
извештај са ове седнице. Извештај следи у 
наредном броју вашег листа.

Овога пута наводимо вам предложени 
дневни ред седнице. Одборници је требало 
да расправљају о Извештајима о раду за 
2016. годину, Градске управе и установа 
и предузећа чији је основач Скупштина 
Града. То су: ЈП “Варош“ Вршац, ЈП „Вршац“ 
ДОО Вршац, Народно позориште “Стерија” 
Вршац, Градски музеј Вршац, Градска 
библиотека Вршац, Дом омладине, 
Предшколска установа „Чаролија“ Вршца, 
Културни центар Вршац,  Туристичка 
организација  Вршац , Историјски архив 
Бела Црква, Центар за социјални рад града 
Вршца, Дом здравља Вршац, Апотека  Вршац 
и ДОО „Технолошки парк“ Вршац.

Актуелни сазив градске скупштине 
разматрао је и доношење Одлуке о 
оснивању Савета за међунационалне 
односе Града Вршца, Одлуке о покретању 
поступка отуђења непокретности у јавној 
својини Града Вршца, као и усвајање 
Извештаја о стању безбедности саобраћаја 
на подручју Града Вршца за 2016.годину.

На предложеном дневном реду били 
су и извештаји Координационог одбора 
о коришћењу средстава општинског 
самодоприноса за образовање за 2016. 
годину, Координационог одбора о 

оствареним и исплаћеним средствима 
самодоприноса за изградњу канализације 
за период 01.01. - 31.12.2016. године, 
затим  Извештај Координационог 
одбора о оставареним и исплаћеним 
средствима самодоприноса за изградњу, 
реконструкцију и одржавање локалних 
путева и тротоара у општини Вршац за 01.01. 
- 30.11.2016. године, као и Координационог 
одбора за надзор над прикупљањем 

и коришћењем средстава општинског 
самодоприноса за здравство о коришћењу 
средстава у 2016. години.

Тема 11. седнице Скупштине Града 
Вршца били су и разматрање Измене 
програма изградње фекалне канализације 
из средстава самодоприноса за 2017. 
годину, измене Плана и програма Народног 
позоришта „Стерија“ за 2017. годину.

Одборници је требало да изгласају 
доношење Решења о давању сагласности 
на Статут Историјског архива Бела 
Црква, о измени Решења о именовању 
Координационог одбора за надзор над 
прикупљањем и коришћењем средстава 
општинског самодоприноса за здравство.

Разматране су и измене и именовања 
председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Дома здравља Вршац, 
председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Туристичке организације 
Вршац, Управног одбора Предшколске 
установе „Чаролија“ , чланова Школског 
одбора ШОСО „Јелена Варјашки“ , о 
избору председника и чланова Одбора 
за праћење примене етичког кодекса и 
доношење Решења о избору Комисије за 
равноправност полова.

Ј.Е.

Министар Ивица Дачаић положио камен темељац за будући дом избеглица

Првомајски излети по брегу

ОДРЖАНА  ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
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Пољопривредна школа ,,Вршац“ 
предузима активности  да у наредних 
годину дана заслужи признање Еко 
школа и добије Еко заставу као доказ 
да је испунила услове за тако значајно 
признање. У оквиру тог настојања у овој 
вршачкој средњошколској образовној 
установи одржано је предавање на тему 
,,Од ИБА до НАТУРЕ 2000“.  Предавање, 
кратак филм и каснију дискусију водио 
је Будимир Бабић, председник вршачког 
Еколошког удружења ,,Авалон“. 

Скуп је отворио Срђан Клиска, 
директор Пољопривредне школе 
„Вршац“, а након тога  присутнима се 
обратио Милош Васић, члан Градског 
већа задужена за заштиту животне 
средине и екологију, који је указао на 
значај овог пројекта.

Директор Клиска је подсетио да процес 
добијања „зелене заставе“ и епитета 
Еко школе садржи седам корака. Један 
од њих је оспособљавање омладине да 
самостално руководе акцијама из области 

екологије. 
- Када се испуне сви постављени 

захтеви, ураде планови и задати  
критеријуме и када је остварени напредак 
евидентан, школа добија статус Еко школе 
и “зелену заставу”, нагласио је Клиска.

Васић је подсетио на значај статуса Еко 
школе са циљем да се омладина научи 
како да брине и екологији  и најавио 
подршку градске власти.

- Град Вршац финансијски 
подржава активности које ће бити 
спровођене у оквиру пројекта Еко 
школе, истакао је Васић.  Трудићемо 
се да и у наредном периоду пружимо 
сву логистичку, као и организациону 
подршку, не само Пољопривредној 
школи, већ и свим осталим основним 
и средњим школама и предшколским  
установама како би се укључиле у овај 
програм.

Одржаном скупу присуствовали 
су и представници осталих градских 
образовних институција које, такође, 
учествују у пројекту Еко школе: Хемијско 
-медицинска школа, ОШ „Младост“, ОШ 
„Јован Стерија Поповић“, и Предшколска 
установа ,,Чаролија“.

Програм Еко-школе формиран је 
на конференцији о животној средини 
и развоју, 1992, као неопходна мера 
активности које треба предузети у циљу 
очувања планете земље, а на основу 
дотадашњих истраживања од стране 
Уједињених нација.

Ј.Е.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ,,ВРШАЦ,, У ПРОЈЕКТУ ЗА 

ДОБИЈАЊЕ СТАТУСА ЕКО ШКОЛЕ

Ружица Тодоровић, иконописац 
и живописац из Вршца, самостални 
сликар и члан УЛУПУДС-а, ради на 
новом уметничком пројекту.  Ружица 

завршава осликавање  манастирског 
храма обновљеног на темељима 
из 14. века у Сочаници на Косову и 
Метохији.

-Задовољна сам и уживам у овом 
послу, надахњује ме и мотивише, 
каже Тодоровићева. Храм је 
посвећен празнику Усековања главе 
Светог Јована Крститеља и осликан 
је техником секо сликарства – 
осликавање пигментним бојама на 
сувом малтеру. Сцене су подељене 
у два сегмента, Господњи празници 
Рођење и Васкрсење и празници 
Рођење и Страдање Светога Јована 
Крститеља, у доњем делу су приказани 
Светитељи, Великомученици и 
Преподобни Оци. 

Према речима вршачке уметнице, 
знаменитост манастира Сочанице 
је олтарски простор који се налази 
у стени, по чему се ова црква може 
убројати у пећинске цркве. Поред 
тога, у олтару постоји отвор у поду, 
кроз који се може ући у подземну 
просторију типа скривнице или 
катакомбе. 

- Постоје докази да су се ту 
молили први хришћани у првом веку 
скривајући се од Римљана, с обзиром 
на то да се у Доњој Сочаници, поред 
реке Ибар, налазио римски град 
Муниципијум, чији су остаци и данас 
видљиви, објашњава Тодоровићева. 

Она истиче да је овај манастир 
под заштититом Завода за заштиту 
споменика, као културно богаство 
високог ранга. 

Ружица има богату и врло садржајну 
радну каријеру иконописца. Као 
ексклузиву, открила нам је даће 
ускоро имати самосталну смотру 
икона, која ће се одржати у Москви о 
Видовдану ове године, у организацији 
Културно-историјског удружења 
„Српска круна“ из Крагујевца. 

Ј.Е.

НОВИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИКОНОПИСЦА РУЖИЦЕ ТОДОРОВИЋ

ОСЛИКАВАЊЕ МАНАСТИРСКОГ ХРАМА У СОЧАНИЦИ ОДРЖАНИ ДЕЧЈИ ДАНИ КУЛТУРЕ 

У ИГРИ СА КЊИГОМ  
Под слоганом „У игри са књигом“ од петка 

21. До недеље 23. априла у Вршцу, али и 
свим другим књижарама Делфи и Лагуниним 
клубовима читалаца у Србији одржани су 
Дечји дани културе. 

Поред бројних попуста на Лагунина 
издања за децу, али и других издавача, 
попуста на играчке и гифт програм, ове Дечје 
дане културе обележиле су бројне радионице, 
предавања, представе и дружење са писцима 
у књижари Делфи у СКЦ-у, у чему су уживали 
малишани али и родитељи. 

У петак је најпре одржана трибина 
под називом „Мала Лагуна за родитеље и 
васпитаче“ на којој су учествовали Наташа 
Лабовић, председница Удружења логопеда 
Србије, Роберт Такарич, педагог и писац, и 
Зоран Пеневски, уредник у Лагуни. Сви су 
били сложни у оцени да је децу потребно 
подстицати на читање од најранијег узраста 
и касније мимо школских активности, и да 
се добробити читања виде и у вербалном и 
писаном изражавању деце и младих. 

Други дан отворио је магични Џин кога је 
у посету довела компанија Лавиринт. Деца су 
испробавала његову вештину „читања мисли“, 
а затим уживала у интерактивном игроказу 
о дрвеном лутку Пинокију и његовом оцу 
који у књижари затичу уснулу принцезу, 
у организацији Дечјег културног центра. 
Уследила је маштовита модна ревија агенције 
Селект „Обуци се у књигу“. Мали манекени 
били су стилизовани према јунацима из 
Лагуниних књига за децу. 

Један од омиљених писаца за децу 
Љубивоје Ршумовић преузео је затим реч и са 
малишанима делио „фазоне и форе“, од којих 
су најбољи били награђени. 

Одговорно и паметно коришћење 
свих могућности интернета предуслов је 
безбедности деце на друштвеним мрежама. 

То је била тема предавања Тање Татомировић 
из Микрософта „Безбедност на интернету“. 
Малишани су са гошћом делили своје 
искуство, али у исто време сазнали важне 
мере предострожности којих се морају 
придржавати, као што је употреба лозинке и 
неотварање свих садржаја који им се нуде да 
не би дошло до злоупотребе. 

Уследила је слатка радионица украшавања 
палачинки, а поподне је било резервисано за 
Лего радионицу. 

Недеља је такође била испуњена бројним 
садржајима, па су тако Лела Стојановић, 
ауторка романа за децу „Весела вештица 
Ника“, и Светлана Прерадовић, која је 
написала сјајну сликовницу „Принцеза 
Кмеза“, представиле своје књиге и дружиле 
се са децом. Представљени су и књига за децу 
„Научи да програмираш“ и портал за учење и 
вежбање програмирања. 

Инструктори УМС школе са малишанима 
су одржали радионицу лепог говора, а Дечји 
културни центар нас је „Школом за витезове“ 
вратио у време деспота Стефана Лазаревића. 

Програм овогодишњих Дечјих дана 
културе завршен је Артистикум музичком 
радионицом уз певање дечјих песмица и 
упознавања са Орфовим инструментаријумом. 

Међу најтраженијим књигама током 
Дечјих дана културе издвојило се неколико 
наслова. Родитеље и малишане највише је 
привукла књига „Српске народне бајке“ у којој 
су сабране бајке нашег културног наслеђа, 
затим књига за сву велику и малу децу „Мали 
принц“, али и књиге домаћих аутора „Ударио 
ме пубертет у главу“ Роберта Такарича, 
„Урнебесна физика“, Светислава Пауновића, 
Бранка Стевановића и Игора Коларова, и 
„Марта Смарт и Вашар загонетки“ Уроша 
Петровића. 

Извор: Лагуна На путу до Еко школе

Ружица Тодоровић осликава манастирски храм на Косову и Метохији
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Глумица Соња Радосављевић 
члан је ансамбла НП „Стерија“ 
близу три деценије. Вршачка 
публика виђала је у бројним 
улогама у комадима различитог 
жанра не штедећи дланове на 
крају представа. Њен глумачки 
рад обележиле су и монодраме, 
али и дечје представе у којима 
је мале глумце учила првим 
корацима на „даскама које живот 
значе“. Живот јој је, каже, леп 
и испуњен, како глумом, тако 
и свим дешавањима на личном 
плану.

Где почиње Ваш живот?
-Рођена сам 10. марта 1961, у 

Београду, у болници Народни фронт, 
Општина Савски венац. Отац ми се зове 
Стеван, мајка се звала Љубица, она 
више није са нама, упокојила се пре 10 
година. Моји су се развели врло рано, 
док сам била у основној школи. Мама 
је била доста болешљива. Живела сам 
са татом који се поново оженио  једном 
дивном женом Вером и са њом има 
ћерку Јелену, моју сестру. Јелена и ја 
јако личимо. Завршила је Академију, 
и она је глумица, али не бави се тим 
послом, ради као туристички водич. 
Сећам се када смо гледали Јеленину 
дипломску представу тата, моја ћерка 
Ива и ја. - Једна ћерка глумица, друга 
ћерка глумица, лепо, али од тога не 
може да се живи, рекао је тата. На то 
ће моја Ива: „Деда не брини, ја нећу!“ и 
потапша деду по рамену.

Тата је пуковник у пензији. Док 
је био активан „плавац“, а ја мала, 
водио ме је на батајнички аеродром, 
возио у хеликоптеру. Диван осећај, 
Имала сам срећно детињство. Од тате 
сам и наследила љубав и таленат за 
уметност. Он и данас свира гитару, 
лепо пева, слика.  

После основне, желела сам да 
упишем Десету београдску гимназију, 
била је иза моје зграде, стално сам 
висила тамо. Међутим, мама ме је 
молила да упишем медицинску, била 
је много болешљива. Тако сам уписала 
средњу медицинску, била ми је јако 
тешко. Није то посао за мене, ја сам 
осетљива и потресале су ме судбине 
људи. Падала сам и у несвест кад смо 
присуствовали операцијама. Али, 
завршила сам је, 1979.

Како сте се определили за глуму?
-Имала са 8 година када ме је тата 

одвео у Позориште „Бошко Буха“ да 
гледам „Торту са 5 спратова“ са чувеном 
Зорицом Јовановић. Кад ме је увео 
у њену гардеробу, када сам осетила 
мирис мастикса, лепка, оне костиме, 
шминку, мислим да је тај тренутак био 
пресудан. Заволела сам позориште 
и та љубав траје до данас. Иначе, још 
као основац била сам члан Академског 
позоришта „Бранко Крсмановић“, 
једног од водећих у земљи. Ишли 
смо на турнеје, играли представе, 
радили са професионалцима. Иван 
Клеменц је радио сценски покрет са 
нама, затим режисер Веља Митровић... 
Лепа сећања ме вежу за тај период 
аматеризма. 

Академију сам уписала 1979, али 
режију, у класи Борјане Продановић. 
У комисији ми је био наш чувени 
Мирослав Беловић. Конкурисала 
сам са радом „Саванарола и његови 
пријатељи“ Јована Христића. 
Направила сам комплетну књигу 
режије, костиме, сценографију. Била 
сам врло авангардна, ликови су били 
у кожним костимима, полу голи. 
Беловићу се допало и примљена сам. 
Међутим, тада сам већ била у вези 
са глумцем шабачког Позоришта 
Младеном Огњановићем који је био 

малчице љубоморан и говорио како 
ми не треба академија, немам је ни 
ја, говорио је. Његов отац је чувени 
редитељ Александар Огњановић. 
Млађа је долазио на Академију, чекао 
ме, и ја напустим све то, љубав је 
превагнула. Из тог брака родило се 
једно дивно дете, моја ћерка Ива. 
Радила сам после као професионална 
глумица у шабачком Позоришту, после 
смо отишли у Тузлу, затим у Београд, у 
Позориште „Пинокио“. Радила сам неке 
представе и у Позоришту „Бошко Буха“, 
а онда сам била слободан уметник. 

Када и како долазите у вршачко 
Позориште?

-Док смо били у Београду, много сам 
радила, снимала сам филмове, серије, 
„Националну класу“, „Другарчине“, 
„Седам секретара СКОЈ-а “, радила 
рекламе. Онда је мој човек, прилично 
љубоморан, предложио да одемо 
ван Београда где се неће толико 
радити. Пошто је његов отац режирао 
представу у Вршцу, дошли смо овде, 
1989. Тако сам остала овде, развела 
се, касније сам упознала једног 
дивног човека са којим сам и данас. 
Први комад у вршачком Позоришту 
звао се „Непријатељ народа“, затим су 
уследили  „Код вечите славине“, „Дивље 
патке“, „Ожалошћена породица“, 
„Необично вече“, представа која је на 
репертоару 10 година, предивна прича, 
публика долази 3-4 пута да гледа, а 
неки кажу да је то најбоља представа 
НП „Стерија“. Уследиле су „Луда ноћ“, 
„Луда лова“,  „Боинг, боинг“, где сам била 
стјуардеса Пан америкена. Биле су ми 
све то драге улоге. За представу „Лажа 
и Паралажа“  вршачког позоришта, у 
режији Мирослава Бенке, добили смо 
награду за колективну игру. У глумачкој 
екипи били су, нажалост сада покојни, 
Томислав Пејчић и Јанош Тот. Била је то 
несвакидашња, дивна представа.

У вршачком Позоришту до мене су 
стизале улоге које су ми, заиста, биле 
Богом дане, као што су „Довитљива 
девојка“, „Да ли је то била шева“, 
„Ожалошћена породица“, Брехтова 
„Малограђанска свадба“, „Летећа 
трупа“... Играла сам различите 
жанрове, водвиље, драме, трагедије, 
радила са бројним редитељима 
и младим и са више редитељског 
искуства. То је предност рада у мањем 
позоришту где играш широк дијапазон 
улога и представа. Сви аплаузи, које 
смо добили, били су ми драги. Играла 
сам представу у Тузли у руднику, 
„Женске разговоре“. Силазила лифтом 
у рудник, публика су били рудари, лица 
су им била црна, само су им очи сијале. 
Са шабачким Позориштем гостовала 
сам у затвору у Митровици. Играли 
смо и по селима. Сећам се када ми се, 
током представе, упалила сукња од 
бубњаре. Осетила сам топлоту, кад 
видим, гори ми сукња. Снашла сам се и 
рекла:“Од емоција које горе, сукња се 
упалила!“ Онда су бацили неко ћебе на 
мене да ме угасе. Било је свега! Глумац 
проживи хиљаду живота у једном свом! 
Увек се сетим речи наше професорке 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 28, БРОЈ  587, 8. ЈУЛ 2005. ГОДИНЕ

ЛИКОВНИ ЕВРО КОШ
Талентовани вршачки малишани, добитници 

признања  на ликовном конкурсу „Паја Јовановић“, били 
су учесници једнодневне ликовне сликарске  колоније  
одржане у Спортском центру „Миленијум“. Ликовна тема 
за мале цртаче и сликаре била је  Европско првенство у 
кошарци. 

Мале уметнике су поздравили мр Томислав Сухецки, 
члан Општинског већа задужен за културу и Александар 
Кампфер, директор Предузећа  „ЕП  2005“, пожелевши им 
успешан рад.

Европско првенство је повод да се посветимо себи, 
а идеја је да да се укључе и најмлађи Вршчани, да осете 
амбијент ове значајне спортске манифестације и дају свој 
допринос, рекао је Сухецки. Цртежи на тему кошарке, 
шаролики, ведри, топли и снажни откриће нам  дечије 
виђење ЕП.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 28, БРОЈ  588, 22. ЈУЛ 2005. ГОДИНА

КК „ХЕМОФАРМ“ ПОТПИСАО УГОВОР 
СА НЕБОЈШОМ ЈОКСИМОВИЋЕМ

Данас су, У Београду челници КК „Хемофарм“ 
званично потписали уговор о сарадњи са играчем 
Небојшом Јоксимовићем који је споразумно прешао 
из словеначкког клуба „Пивовара Лашко“. Уговор је 
потписан на три године са обзиром да се ради о младом и 
талентованом играчу. Рођен је 17. новембра 1981. у Копру, 
висок је 193 цм. тежак 84 кг. Иза себе има добру сезону. 
Према статистичким подацима у УЛЕБ Купу је постизао 
14,5 поена по утакмици а у Јадранској лиги 14.

Спортски директор „Хемофарма“, Душан Керкез био 
је изузетно задовољан новим појачањем: - Тражили смо 
замену за Богавца који је у „Хемофарму“ био играч са 
највећим учинком.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 28, БРОЈ  590, 5. АВГУСТ  2005. ГОДИНА

ВРШЧАНИН ШАМПИОН
Државно првенство у прецизном слетању 

параглајдером на циљ ипак је одржано у првобитно 
одређеном термину а то је 23. и 24. јул. До само два дана 
пре почетак такмичења  имали смо информацију да ће 
првенство бити  одложено за август услед недовољно 
уређеног старта код Куле. Тог истог дана, у четвртак 
21. јула,  су у Општини Вршац стигли и тражени услови 
за увођење залетишта од Завода за заштиту природе 

ИНТЕРВЈУ

СОЊА РАДОСАВЉЕВИЋ, 34 ГОДИНЕ НА „ДАСКАМА КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ“:

ГЛУМАЦ ПРОЖИВИ ХИЉАДУ 
ЖИВОТА У ЈЕДНОМ СВОМ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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са Академије Борјане Продановић која 
нам је говорила:“Децо, кад улазите у 
позориште, оставите себе испред, а 
кад крећете кући, понесите себе са 
собом. Ништа у позоришту не схватајте 
лично.“

Уз улоге у вршачком позоришном 
ансамблу, радите и са децом. Како, 
шта?

-Обожавам да радим са децом. 
Играла сам баку у „Црвенкапи“. Са 
децом сам почела да радим још на 
оном чувеном Каналу 33, вршачкој 
локалној ТВ. Било је то деведесет 
и неке, и данас то памте Вршчани. 
Емисија се звала „Причалица“. Била је 
интерактивна, учествовала су деца, 
укључивала се у програм, писала нам 
писма, одлазили смо у Зоолошки врт, 
у Београд у позориште... Деца су била 
презадовољна, а и ја са њима.  Била 
је и „Причалица у шашавом животу“ 
са гигантским луткама: девојчицом 
Причалицом, псом Спиром и Пером 
Панкером. Рађена је по песмама 
Градимира Стојковића, било је пуно 
сонгова, и играли смо је на Фестивалу 
Гардош, у званичној конкуренцији. 
Из тог искуства са децом је и 
алтернативна, авангардна представа 
„Тестамент“ где сам узела одломке из 
књиге Видосава Стевановића,са којом 
смо гостовали у Центру за културну 
деконтаминацију у Београду. Глумци 
су били тинејџери. Ту је и представа „4 
ХЛ“, компилација 4 једночинке које је 
издао чувени, нажалост покојни, Јован 
Ћирилов. Последњих 8 година радим 
са тинејџерима из вршачког Дома 
ученика. Дивно раде, освајали смо 
награде на Домијадама, гостовали смо 
у Румунији, нашој Гимназији... 

Радила сам и интерактивне 
представе у школама, у учионицама, 
са мојом пријатељицом Чедомилом 
Кривокапић, сада је професорка у 
„Тесли“. Био је то пројекат Светске 
банке за средње школе, а реч је о 
превенцији малолетничке агресије, 
против дрога и других опијата. Радили 
смо и у граду, у кафићу, симулирали 
одређене ситуације и гледали како 
народ реагује. 

Радили сте и монодраме. Које?
-Урадила сам 3 монодраме: „Лилика“ 

Драгослава Михајловића, „Женске 
тајне“ које је написала Јадранка Ћулум и 
„Стаменка из Кручице“ коју сам радила 
са Верицом Предом, помогла ми је да 
уобличим текст који сам написала. 
Верица је родом из Крушчице и била 
ми је лектор. Премијера „Стаменке“ 
била је у Културном центру, 25. 
новембра 2016. Нас две смо урадиле и 
још једну занимљиву и лепу представу 
„Незаборав“, перформанс у коме 
смо учествовале Верица Преда и 
ја. Нико још до сада није истражио 
живот жена за време Великог рата у 
Банату, са питањем да ли је траума, 
коју мушкарци доносе из рата, 
важнија од трауме жена од трагичних 
догађаја у домаћинствима. Одавде 
су мушкарци одлазили у 3 војске и 
ратовали на 5 ратишта. Нисмо овде 
могле да пронађемо никаква писана 
документа о Вршцу у то време, али смо 
у белоцркванском Архиву ископале 
дивне ствари, писма жена из 1914, 1915. 
које су писале мужевима на ратиштима, 
врло су потресна. Верица је написала 2 
предивне поеме: „Успаванку за мртву 
децу“ и „Незаборав“ за све те жене 
којима је историја заборавила имена. 
Захвална сам Елемеру Барти који нам 
је све то превео са немачког, као и 
Клубу жена „Атина“, Наташи Ћирић и 
Нади Милинковић који су помогли 
да се оствари овај пројекат. Био је 
то студиозан пројекат, радиле смо 4 

месеца. Премијера је била 7. марта 
ове године у Конкордији, наишла је на 
изузетан пријем публике.  Добиле смо 
позив да гостујемо у Београду, у Дому 
војске. На премијери је био потомак 
учесника Великог рата, био је дирнут 
представом. „Стаменка из Кручице“ 
треба да гостује на Косову. Врло је 
лепо примљена, драго ми је да људи 
после представе излазе са осмехом на 
лицу. То је сатирична комедија о жени 
из малене Крушчице код Беле цркве 
која је решила да окупи жене и да 
ураде нешто вредно за село. Кренула 
је возом  у престоницу, ишла је у 
кафану, на пијацу, на гробље, болницу, 
где се одвија живот. 

Да ли се бавите још неким радом, 
ван позоришта и глуме?

-Бавим се доста волонтерским 
радом, у Црвеном крсту, али и у 
Синдикату културе и уметности 
„Независност“. Главна сам повереница 
у нашем Позоришту.  У централи сам у 
Главном одбору и један од повереника 
за Војводину. Јесу то ситни кораци, али 
успели смо нешто да урадимо у корист 
радника, као и Позоришта, да се 
поштују колективни уговор, јубиларне 
награде, путни трошкови. Бавимо се 
и хуманитарним радом. Синдикат је 
за нашу Слађану Стошић, за лечење, 
организовао представу „Необично 
вече“ и сакупили смо одређена 
средства. Скупљамо књиге, помажемо 
давајући позајмице...

Како је текао Ваш лични живот?
-Младен Огњановић и ја били смо 

15 година у браку. Дуго година после 
развода била сам сама, посвећена 
мојој кћери Иви која је била студент. 
Била сам самохрана мајка која је, 
поред позоришта, морала да тезгари. 
Доста сам путовала на релацији 
Београд - Вршац, а када је Ива отишла 
у Кину, преселила сам се дефинитивно 
у Вршац, 2005. Мада сам говорила да 
сам Београђанка на привременом 
раду у Вршцу, осећам се као права 
Вршчанка. Јер, имам овде много 
дивних пријатеља, као и леп и 
коректан однос са свим колегама. 

Моја Ива је у Немачкој, ради 
као асистент за докторанте и 
постдокторанте у Минстеру, 
универзитетском центру. Ива је 
завршила кинески и енглески. До 
средине идуће године планира 
да докторира. Драго ми је што је 
испунила свој сан. Срећна сам због 
тога. 

После дуго година од развода, 
упознала сам дивног човека 
Димитрија Јовановића са којим сам 
већ 11 година у срећном браку. Он је 
економиста. Ја сам плаховита, хоћу 
све сад и одмах, а он је тај који уме да 
ми објасни да све треба полако, лепо 
се допуњујемо.  Има двојицу синова 
Банета и Владимира, са покојном 
супругом. Од Банета имамо преслатку 
унуку Луну (5,5 година). Волимо 
се, идемо у позориште, воли да се 
маскира, да плаши деду. 

Мој живот није био лак. Било је и 
успона и падова. Али, поносна сам на 
свој живот. Трудила сам се да сваком 
помогнем. Задовољна сам животом. 
Ја сам најсрећнија жена на свету! 

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

Војводине. Сутрадан су радници предузећа  „Други  
октобaр“ и војници из вршачког гарнизона уредили 
стазу специјално за државно првенство. Ово уређење 
је привременог карактера јер комплетни радови на 
залетишту тек предстоје.

Организатор такмичења Ваздухопловно друштво 
„Свети Архангел Гаврило“ из Београда изразило је 
захвалност Општини Вршац на извршеном напору да се 
првенство одржи на време.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 28, БРОЈ  590, 19. АВГУСТ 2005. ГОДИНА

МЕДИЦИНА НАЈПОЖЕЉНИЈА
За наставак бесплатног школовања „преко границе“ 

из године у годину влада међу свршеним основцима, 
средњошколцима  и академцима  у општинама где 
живе Румуни све веће интресовање. То илуструје 
податак да се Заједници Румуна у Србији за стипендије 
Владе Румуније од наредне јесени пријавило укупно 98 
кандидата, 20-так више него лане.

Према саопштеним подацима након што је у седишту 
ЗРС у Вршцу надлежна комисија из „комшилука“ 9. 
августа, са свим будућим средњошколцима, бруцошима 
и постдипломцима, обавила посебан интервју, највеће 
интересовање млади  су и ове године испољили за 
медицину.

Наиме, од 64 пријављених лица за студије о 
државном трошку Румуније највећи број изразио 
је жељу да једног дана обуче „бели мантил“. Друго 
место по интересовању младих припало је звању 
дипломирани економиста.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Горан Доневски, заменик 
председника општине 
Пландиште примио је у Влади 
Србије признање за допринос  
борби против сиве економије 
и  награду –  вај-фај зону са 
бесплатним интернетом  за 
општину Пландиште чији су 
грађани по броју послатих 
фискалних рачуна и слипова 
били на трећем месту у наградној 
игри „Узми рачун и победи“. 
Бесплатну интернет зону за 
период од 15 месеци, општина 
Пландиште добија заједно са 
још 11 општина. Речено  је да 
ће,након одабира локација, 
Телеком Србија поставити вај-
фај зоне за највише 90 дана. 

Интернет преко „вај-фај дрвета“ 
моћи ће да се користи у кругу 
од 150 метара и омогућава 
повезивање до 300 корисника, 
а опремљено је и прикључцима 
за пуњење мобилних телефона 
и ЛЕД осветљењем тако да ће 
представљати украс тргова или 
паркова. 

На уручивању признања био 
је присутан и Предраг Ћулибрк, 
генерални директор Телекома 
који  је заједно са НАЛЕД-ом 
(Националном алијансом за 
локални економски развој) 
подржао наградну игру кроз 
обезбеђивање дела награда 
и за грађане и за локалне 
самоуправе јер, како је речено,  
сматрају да сузбијање сиве 
економије унапређује сигурност 
грађана и представља 
предуслов бољег животног 
стандарда.  Иначе,  „вај-фај дрво“ 
је домаћи производ, инжењера 
и конструктора из Телекома и 
домаћих партнерских фирми. 

Признања најактивнијим 
општинама уручио је државни 
секретар Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 
Жељко Ожеговић који је истакао 
и да ће пет првопласираних 
добити по 20.000 евра у 
динарској противвредности 
које је издвојила Влада Србије за 
опремање или реконструкцију 
објекта од општег интереса 
попут школе, болнице, вртића 

или друге јавне установе. Који 
пројекат ће бити реализован 
одлучиће грађани гласањем 
путем општинског сајта или у 
општинској управи. 

Државни секретар је такође 
рекао да је у наградној игри 
послато је више од 8,5 милиона 
коверата са фискалним 
рачунима и слиповима чија 
је  вредност  процењена на 70 
милијарди динара, од чега је 
директан приход буџета већи од 
девет милиона евра. 

- Једнако важан успех 
јесте јачање свести грађана и 
привреде и личне одговорности 
у издавању односно узимању 
рачуна при свакој куповини. 
Према подацима Пореске 
управе за јануар и фебруар, 
бележимо раст евидентирања 
промета преко фискалних каса 
посебно код малих обвезника, 
за 29% односно 34% – рекао је 
том приликом  Ожеговић. 

Председник општине 
Пландиште, Јован Репац 
захваљује свим суграђанима на 
учествовању у наградној игри 
која је имала за циљ сузбијање 
сиве економије, који је један 
од водећих проблема у нашој 
земљи и што су својим учешћем 
у наградној игри и великим 
бројем послатих коверата 
успели да општини Пландиште 
обезбеде награду. 

У НАГРАДНОЈ ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“ 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

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

I
Расписујем изборе за 

Савете месних заједница 
на територији Града 
Вршца за 28. мај 2017. 
године, у времену од 7 до 
20 часова.

II
Рокови за вршење 

изборних радњи почињу 
да теку од 29. априла 
2017. године.

III
Изборе за Савете 

месних заједница  у 
складу са Одлуком о 

образовању Месних 
заједница на територији 
Града Вршца спровешће 
Комисија за спровођење 
избора за органе 
месне самоуправе (у 
даљем тексту: Изборна 
комисија) у свим 
месним заједницама са 
територије  Града Вршца. 

IV
Комисија из тачке 

III. ове Одлуке ће бити 
именована посебним 
Решењем Скупштине 
Града Вршца.

 V
Ова Одлука ступа на 

снагу даном доношења 
и објављује се у 
«Службеном листу Града 
Вршца ».

Република Србија
Аутомна Покрајина 

Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА  
 Јовица Заркула,с.р 

На основу чл. 30. ст. 2. Статута Града Вршца («Службени лист  Општине Вршац» 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и чл. 17. ст. 2. Одлуке о образовању месних 
заједница на територији општине Вршац («Службени лист Општине Вршац» бр. 
1/2010 и 3/2011) и члана 8. Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016), дана 26.04.2017. године, доносим

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Ради одавања посебних 
признања за изузетне резултате 
постигнуте у различитим 
областима привредног и 
друштвеног живота и рада, као 
и за посебне заслуге, Одлуком 
Скупштине Града Вршца 
установљавају се јавна признања 
Града Вршца: Награда за животно 
дело, звање Почасног грађанина и 
Повеља ГрадаВршца.

1. Награда за животно дело 
се додељује поједнинцу који 
је у току свог радног века 
трајно остваривао изузетне 
личне резултате у областима 
науке, друштвених делатности, 
уметности, привреде, спорта 
и других области рада и 
стваралаштва и тиме дао 
изузетан доприносугледуираз

војуГрадаВршца.

2. Звање Почасног грађанина 
Града Вршца се додељује 
појединцу који је својим радом 
или стваралаштвом изузетно 
допринео афирмацији културних, 
историјских, привредних и других 
вредности Града Вршца. Почасним 
грађанином Града Вршца може 
бити проглашен и страни 
држављанин.

3. Повеља Града Вршца се 
додељује појединцу, установи, 
предузећу или организацији 
који су својим изузетним делом 
или градитељским подухватом 
остварили резултате који се могу 
сматрати доприносом културној, 
архитектонској, привредној или 
стваралачкој баштини уопште, 

или који су лично допринели 
остваривању капиталних 
развојних пројеката Града.

Награде се уручују 
на свечаности која 
се одржаваповодом 
данаиславе Града,на 
данСветогТеодораВршачког29.
маја. 

Град Вршац позива све 
да своје предлоге за доделу 
признања установљених овом 
одлуком, са одговарајућим 
образложењем, доставе до 
08.05.2017. године на писарници 
Града Вршца, насловљено на 
ГрадоначелникаГрада Вршца.

Градоначелник Града Вршца
Драгана Митровић

На основу члана 7. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016) и члана 5. Одлуке о јавним признањима („Службени лист Општине Вршац“, бр.2/2005), Град Вршац 
објављује 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Римокатоличка црква у 
Зичидорфу је почела да се гради 
1806. године, а завршена је 1813. 
Ту цркву  је благословио каноник 
Јанош Крајцер 28. новембра 
1813. године. Новцем државног 
ерара (касе) 1834. црква је 
поправљена и купљена су 4 звона 
која и данас постоје. Две године 
касније купљен је и постављен 
торањски сат. Црква је саграђена 
у част Мајке Божје – Краљице 
Крунице. У њој се налазе матице 
крштених од 1789. године, а у 
матичној служби у Пландишту од 
1904. године, венчаних од 1895, 
и умрлих од 1901. На зидовима 
овог храма налазе слике  које 
говоре о страдању Исуса Христа- 
аутор је непознат као и време 
настанка и вредност слика. 
Црква има положај православне, 
претпоставка је да су темеље 
урадили први становници – 
православни Румуни, а да су нови 
колонисти, Немци, практично 
као и увек, на већ постојећим 

темељима изградили цркву. 
Градња Српске православне 

цркве посвећене светом Рафаилу 
Банатском почела је 1990. године 
када су освештани темељи. Крст 
је стављен 2005. године. Храм је 
освештан две године касније.

Црква је грађена у српско-
византијском стилу по пројекту 
др Предрага Ристића. Дугачка је 
20 метара, широка 12 и висока 13.

Иконостас је резбарен, дрво 
је храстово са мотивима које су 
заједнички одабрали др Пеђа 
Ристић и пландиштански парох 
Душан Нишевић. Резбарију 
је израдио Зоран Ђорђевић 
из Батајнице. Престоне иконе 
насликала је Ружица Тодоровић, 
сликар аматер из Вршца а иконе 
ДЕИЗИС (Христос на Крсту, под 
Крстом Богородица и Јован 
Богослов) пландиштански парох 
Душан Нишевић. Техника – јачане 
темпере на липовој дасци са 
подлогом туткала и бибер креде.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО 
СТРАНИЦЕ НАШЕ 
ПРОШЛОСТИ (2)

ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општина Пландиште простире се на 383 квадратна 
километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У 
општини постоји 14 насеља. То су: Банатски Соколац, 
Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, 
Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, 
Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо 
репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. 
године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.
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Деца се развијају на различите 
начине ,свако дете има свој 
развојни пут. Најинтезивнији 
развој је до треће године. Период 
развоја од треће до шесте године 
је тзв.  „миран период“  током 
кога све особине које је развило 
у предходном трогодишњем 
периоду ,дете сада жели да 
усаврши за следећи, школски 
период.

Између треће и четврте године 
деца се развијају у праве мале“ 
брбљивце“. Њихов речник садржи 
око 500 речи. За родитеље, 
бескрајна понављања „шта је то“ 
и „зашто то“ ,могу да буду врло 
напорна али су одговори за дете 
врло битни. У овом периоду 
важно је  да малишане у разговору 
не прекидате  и поклоните им 

сву своју пажњу. Не разговарајте 
превише брзо и тражите потврду 
да су вас разумели. Када у говору 
користите нове, непознате  речи  
увек објасните шта оне значе. Кроз 
понављање дете шири фонд речи, 
вежба изговор појединих гласова 
и вежба речи у различитим 
облицима и различитим 
комбинацијама. Битно је да се са 
дететом не разговара на дечији 
начин“тепањем“.

Са четири године дете улази 
у фазу „радозналости“ када се 
посебним интезитетом  развија 
сазнање о свету који га окружује, 
именује тачно велики број 
предмета. У свом речнику има око 
1500 речи. Говори разумљиво, 
потпуним реченицама. Воли да 
прича о себи, другима, својим 

догађајима. Радознало прати 
садржаје прича и поставља 
питања.

У петој години, говор детета је 
у потпуности граматичан. Речник 
броји 2000 речи па и више. У овом 
узрасту дете правилно изговара 
све гласове. Може да преприча 
причу коју је чуло.

Са шест година дете потпуно 
разуме говор окружења. У свом 
вокабулару поседује између 2500 
и 3000 речи. Говор је у потпуности 
граматичан. Дете може да 
препричава и дуже приче које је 
чуло.

После периода интезивног 
развоја речника, око шесте 
године,долази до његовог  
“сужавања”. Нешто пре 
поласка у школу јавља се 
период“стваралаштва“у језику.

Раније се дете развијало 
несвесно, а затим је наступио 
период од треће до седме године,  
када  је време да се научи шта је 
примерено понашање у разним 
социјалним и емоционалним 
ситуацијама .

Чињеница је да се говор 
развија и усваја кроз фазе које 
су међусобно повезане, тако 
да претходна фаза условљава 
наредну. Иако је дете на узрасту од 
6 - 7 година достигло реченични 
облик одраслих, његов пут 
језичког развоја није још завршен. 
Семантички развој се наставља 
кроз школски период  и заправо , 
током целог  живота. Јер увек има 
нових речи које треба научити.

Родитељи, у случају да су 
детету потребне говорне вежбе, 
благовременим откривањем и 

укључивањем детета у терапију 
могу се уклонити сметње и 
спречити развијање дететове 
свести о поремећају и евентуалне 
непријатности које би могло 
доживети у околини, вртићу или 
школи. Пре почетка терапије 
врло је важно открити због чега 
говор вашег детета одступа од 
говора вршњака. За што бољу 
терапиjску оријентацију, осим 
логопедских, често су потребна 
и друга испитивања (испитивање 
слуха ОРЛ прегледом, психолошко 
испитивање, неуролошки 
преглед).

Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог- логопед

Јелена Драмлићанин Кабић, 
дефектолог – логопед, реедукатор 

психомоторике

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (5)

 РАЗВОЈ  ДЕЧИЈЕГ  ГОВОРА  ОД  ТРЕЋЕ  ДО  ШЕСТЕ  ГОДИНЕ
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Иако је ирационална глад за 
влашћу можда универзална и 
општељудска, како сугерише 
„Хроника настраности“ писца 
и новинара Душана Микље, 
манифестације лудила које та 
глад рађа ипак су специфичне и 
непоновљиве, и то до те мере да 
се о њима може написати књига 
маштовитија и невероватнија од 
фантазије. Причајући (истините) 
приче о самовољи, таштини и 
окрутности властодржаца из 
разних крајева света, Микља пише 
забавну, а ипак невеселу приповест 
о мрачној и настраној природи 
човекове опседнутости позицијом 
моћи. 

Душан Микља је аутор збирки 
прича „Султан од Занзибара“, 
„Космополитске приче“, „Било 
једном у Београду“, „Хроника 
настраности“,као и њених 
проширених издања „Драње 
даброва“ и „Улога јеловника у 
светској револуцији“, „Потапање 
Великог ратног острва“, затим 
романа „Африканац“, „Гранд 
централ“, „Пут у Адис Абебу“, 
„Крпљење паучине“, „Крај пута“ 
и „Њујорк, Београд“, путописно-
есејистичке прозе „Црни Сизиф“, 
„Трбух света“ и „Путописи по 
сећању“... 

Страствени путник, Микља 
је обишао пет континената и 
више од 90 земаља. Радио је као 
дописник из Најробија, Адис Абебе, 
Рима, Њујорка и Брисела. Био је у 
мировним снагама и дипломатији. 
Лично је познавао многе државнике, 
али и герилске вође.   

„Хронику настраности“ дописи-
вали сте већ неколико пута, како 
сами кажете, нова грађа за њу 
непрестано се појављује. Да ли вам 
је неко историјско раздобље ипак 
инспиративније од других? 

- Раздобље у којем живимо је увек 
подстицајније од било ког ранијег. 
Историја се, додуше, понавља али не 
обавезно на исти начин. Неизмењено, 
такорећи вечно својство власти 
(што је – уз подаништво – тема 
„Хронике настраности“) је да настоји 

да се одржи по сваку цену али да 
у различитим епохама користи 
и различите методе. У ранијим 
историјским раздобљима насиље 
је било такорећи огољено, свима 
видљиво. Сада се више прибегава 
свакојаким манипулацијама, што ће 
рећи лажима и преварама – са истим 
исходом и последицама. Дужност је 
писца да их уочава и жигоше или како 
то каже Гинтер Грас, готово у виду 
налога: „политику ваља разобличити 
пре него што се преруши у историју“. 

„Хроника настраности“ из-међу 
осталог показује и да настраности 
људске природе оличене у 
хировима властодржаца немају 
географски предзнак. 
Можете ли ипак, из 
свог хроничарског 
искуства, да издвојите 
неки део света који 
је (донекле) остао 
имун када је о овој 
болести реч? Односно, 
постоји ли икакав 
(антрополошки) ре-
цепт за очување здра-
вог разума међу онима 
којима припада власт? 

-Природно је да 
политичке настраности најпре 
уочавате у средини у којој живите али 
је истина да су оне присутне у целом 
свету. Ако постоје разлике оне свакако 
нису ни географске ни антрополошке. 
Рекао бих да су пре последица 
неједнакости у развоју, што ће рећи 
у различитим нивоима политичке 
зрелости и општег образовања. 
Властима, отуда, није стало до 
културе не само због оскудице новца 
већ и због тога што са неуким људима 
могу лакше да манипулишу. Да их 
безочно варају. Одсуство аутономне 
критичне свести је, најзад, увек у 
непосредној вези са одсуством увида 
у то да се може и другачије и часније 
живети. Што се тиче властодржаца, 
своју најчешће болесну зависност од 
власти испољавају и тако што се мало 
ко од ње добровољно одрекао чак и 
када би правовременим одласком са 
ње сачували не само име и углед већ 
понекад и сам живот. 

Иако носе поднаслов „Истините 
приче о власти и подаништву“ 
приче које чине вашу књигу се 
у великом делу чине потпуно 
надреалним. Јесте ли имали сумње 

у веродостојност неке од њих када 
сте их први пут чули? 

-Не само историја, већ и то 
што нам се свакодневно догађа, 
сведоче да је живот маштовитији 
од сваке фантазије. Стварност, 
другим речима, надмашује фикцију. 
Прелиставајући ових дана приче из 
„Хронике настраности“ и сам сам се 
чудио. Иако су и личности и догађаји 
веродостојни, питао сам – да ли је, 
боже, то могуће. Шта се то збива са 
људима на власти да забораве да су, 
како је то Есхил говорио „једнодневне 
муве“, да поверују да су богови који 
ће вечно владати?! 

Посебан део ваше књиге 
посвећен је 
поданицима, без њих 
настраности власти 
тешко да би и било. 
Шта је то што људе 
чини подложним 
подаништву? 

-То је већ аксиом према 
коме су то две стране 
исте медаље. Да нема 
подаништва не би било 
ни аутократске власти. 
Људи су подложни 
подаништву из многих 

разлога: због страха, егзистенцијалне 
стрепње, користољубља, зависности 
од вођа којима су опчињени чак и када 
их лично искуство упућује на сумњу 
и отпор, најзад, и због недопустиве 
комотности да своју судбину, сам 
живот, препуштају другима. 

Има ли у нашем народу неких 
менталитетских специфичности 
када је о подаништву реч? 

-Па не би се баш могло рећи да 
се људи код нас много устежу у 
додворавању властима, које исто 
тако изневеравају и напуштају када 
се промене. Ако хоћете доказ за то, 
погледајте број чланова владајуће 
странке. Код нас их је више него у 
владајућим партијама у државама са 
десет пута више становника. 

Оне који су им кварили 
слику о сопственој умишљеној 
величини, владари су у прошлости 
прогонили, затварали, убијали 
или домишљато, како наводите 
у причи „Нојева барка“, водили 
свуда са собом да би их држали на 
оку. Данас их у већем делу света, 
чини се, углавном игноришу. Да 
ли отпор постаје узалуднији или 

само механизми репресије постају 
перфиднији? 

- Већ сам на то питање одговорио 
да се власт данас више служи 
манипулацијама, што ће рећи лажима 
и преварама. Могло би се, отуда, 
рећи, како је и формулисано ваше 
питање, да су механизми репресије 
све перфиднији. 

Колико вам је тренутна домаћа 
и светска политичка сцена инспи-
ративна? 

-Веома. Погледајте само 
Трампа. Показало се да су његови 
сународници заиста у праву када 
говоре да у Америци свако може да 
постане председник. Нарочито ако је 
богат, што се, ваљда, подразумева. 

Тијана Станојев Косановић

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ДУШАН МИКЉА 

КАД СТВАРНОСТ НАДМАШИ 
ФИКЦИЈУ  

„Људи на власти 
заборављају 

да су, како је то 
Есхил говорио 
„једнодневне 

муве“, верују да 
су богови који ће 
вечно владати“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Одсуство 
аутономне 

критичне свести је 
увек у непосредној 
вези са одсуством 

увида у то да се 
може и другачије и 

часније живети“ 
 

 

 

О РЕВОЛУЦИОНАРНИМ 
МИТОВИМА, 

РАТНОЈ ПРОПАГАНДИ 
И МУЗЕЈИМА КОЈИ ЈЕДУ 

ДРЖАВЕ 

Коју бисте причу издвојили 
као најневероватнију или 
најапсурднију? 

- Готово све приче су невероватне 
или апсурдне. Или, како сте ви 
приметили, надреалистичке. 
Довољно је да поменем само неке 
које такво становиште потврђују. 
„Имагинарни музеј“ је прича о 
томе како се у далекој азијској 
земљи музеј који се пуни свим 
предметима које Велики вођа 
додирне непрестано шири на рачун 
земље која се смањује, „Ломброзов 
ученик“ говори о карабињеру који 
је предложио да се у Европску унију 
примају само дошљаци са стопалом 
мањим од броја четрдесет и шест. 
Циљао је при томе на Африканце 
који ходају боси те морају имати 
велика стопала заборављајући да он 
сам има стопало веће од поменутог 
броја. У причи „Рат који је скривио 
Еуклид“ открива се, опет, како су 
зараћене стране у једном афричком 
рату тврдиле да обе напредују што 
се показало као истина јер су се 
кретале паралелним путањама али 
у супротним правцима. У „Парку 
пријатељства“, опет, са помало 
езотеричним зачином, говори 
се како дрвеће које су засадили 
деспоти брже расте и гуши оно 
засађено руком демократских 
државника. У причи „Пријем 
за принца“ сазнајемо како се 
годишњица независности једне 
азијске земље, посвећена патњама 
народа у њој, лако претвара у 
прославу рођендана принца и 
разуздану забаву. У „Писмоноши 
коминтерне“ видимо опет како 
се личност скромних особина 
преображава у револуционарни 
мит. И тако редом у недоглед . 
Рекао бих да су све приче у овој 
хроници невероватне и због тога, 
како је приметио Михајло Пантић, 
„апсолутно литерарно истините“. 
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У „Салону код Порте“ у понедељак 
је трибином о издаваштву обележен 
Светски дан књиге. Удружење 
„Тачка сусретања“ у сарадњи са 
Књижевном радионицом Рашић 
организовало је разговор на тему 
издаваштва, штампарства и е-књиге, 
у ком су учествовали Александра 
Рашић Радосављевић, издавач, 
Марко Срдановић, књижар и писац 
и Пеђа Кресојевић, директор и 
власник Дистрибутивног центра 
Макарт. Модератор трибине била је 
Дина Рашић, књижар. 

Уобичајен почетни тираж књиге у 
Србији је данас само 300 примерака, 
а распродато прво издање сматра 
се великим успехом, истакли су на 
почетку учесници трибине. Према 
њиховим речима, разлог за овакво 
стање највероватније не лежи у 
мањку читалачке публике, већ у 
малој куповној моћи. 

- Први пут после много времена 
забележен је пораст броја 
корисника библиотека, што је веома 
значајна и лепа вест. Људи читају 
књиге, али их углавном не купују, већ 
их позајмљују из библиотека и једни 
од других – изјавила је Александра 
Рашић Радосављевић. 

Према њеним речима, нема 
места ни често помињаном страху 
да ће електронске књиге заменити 
штампана издања. Како истиче, у 
Србији су е-књиге и даље веома 
мало заступљене, а последњих 
година се чак бележи и пад њихове 
популарности. Са друге стране, 
светски тренд који тренутно заузима 
трећину тржишта књига чине аудио 
књиге, чије време, чини се, тек 
долази. 

Било је речи и о проблему 
конкуренције на тржишту 
издавача, као и недовољног 

познавања читалачке публике 
и неадекватног одговарања на 
њихове потребе и навике. 

- Мало је оних издавача 
који су препознали модерне 
технологије, већина се још увек 
држи статичних, утабаних стаза и 
тешко долази до своје публике – 
рекао је Пеђа Кресојевић. 

Без обзира на све препреке 
и проблеме на које аутори и 
издавачи наилазе на домаћем 
тржишту, учесници трибине су се 
сложили да књига у Србији још 
увек има будућност. Наглашавају 
и да у региону тренутно стасава 
нова генерација младих аутора 
која обећава одличне резултате, 
нарочито на плану поезије и 
кратке прозе. 

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

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАНА 
ТРИБИНА О ИЗДАВАШТВУ 

Поводом Светског дана књиге 
и ауторских права, Књижевна 
општина Вршац, Вршачка афирмација 
уметника „АРС“, Вршачки књижевни 
клуб и Удружење љубитеља 
књижевности, ликовне уметности и 
дизајна „Леонардо“ у понедељак су у 
центру града приредили књижевни 
перформанс. 

Вршачки аутори представили 
су и овом приликом своје поетске 
и прозне радове, а у програму 
су учествовали: Верица Преда, 
Слободан Ђекић, Мирослава 
Кућанчанин, Драгица Станојловић, 
Мира Ракановић, Живојин Петровић, 
Михајло Миловац, Јелена Каначки, 
Слободан Милинковић, Ержебет 
Фехер Лиза, Даница Черних, Ксенија 
Јоксимовић, Верица Величковић, 
Владимир Ђорђевић, Емануил Емил 
Сладоје, Зоран Ђуровић... 

- Намера КОВ-а је да обележавањем 
Светског дана књиге, као и другим 
својим активностима, заинтересује 
људе за књигу, а нарочито да 
подстакне младе на читање. Надам се 
да ће у будућности оваквих дружења 
бити још више и да смо овом акцијом 
успели да обрадујемо нашу публику. 
Трудићемо се да добра писана реч 

буде и даље наше главно обележје 
– рекла је Сања Вукелић, уредница 
књижевног програма и културних 
трибина у КОВ-у. 

Обележавајући овај дан, КОВ је 
омогућио читаоцима да њихова 

издања купе са попустом од 50 одсто, 
а за сваку купљену књигу вршачки 
издавач је својим верним купцима 
поклонио по једну збирку песама по 
сопственом избору. 

Т.С. 

КОВ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ 

КЊИЖЕВНИ ПЕРФОРМАНС У 
ЦЕНТРУ ГРАДА 
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ВРШАЦ ПЛЕСАО У МИЛЕНИЈУМУ
Ново изд ање п лесног фес тив а ла Вршац Гр ан 

при 2017 ок упи ло је  преко 3000 п лес ача који с у 
пу блици у  Центру Ми ленијум прик а з а ли око 500 
п лесних кореогр афија.  Куриозитет фес тив а ла је 
нас т уп свих п лесних к лу бов а из Вршц а,  око 300 
вршачких п лес ачиц а и п лес ача нас т упи ло је  на 
бинама Ми ленијума и Конгресне двор ане.  Фес тив а л 

је  з адрж ао међународни к ар ак тер,  а  своја пред ав ањ а 
у  оквиру п лесних р адиониц а одрж а ли с у врх унски 
п лесни пед агози Ми лош Ис аи ловић (Србија)  и  Енцо 
Ке ли (Ита лија) ,  док је  Јан Марлот (С ловенија)  био 
з аду жен з а хип-хоп п лес.

“Вршачк а к ула” својим читаоцима преноси део 
атмосфере с а овом спек так уларног догађаја.



ПЕТАК • 28. април  2017. ВРШАЧКА КУЛА 1313

Ф
О

ТО
: Д

О
Ш

А

ФОТОРЕПОРТАЖА
ПЛЕСНИ ФЕС ТИВА Л ВРШАЦ GR AND PRIX 2017

ВРШАЦ ПЛЕСАО У МИЛЕНИЈУМУ



ПЕТАК •28. април 2017.ВРШАЧКА КУЛА14 БАНАТСКИ ВЕСНИК
П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине



ПЕТАК • 28. април  2017. ВРШАЧКА КУЛА 1515

10. 16.



ПЕТАК •28. април 2017.ВРШАЧКА КУЛА16

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 m2, 
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 1000m2, Вршац Панонска 
54. Тел 060/353-41-63.

На продају викендица код 

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.

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.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, 
парно грејање, демит фасада, 
укњижена. Може замена за 
мању уз доплату. Тел. 063/ 89-
09-896.

Продајем кућу у Пaвлишу 
стара градња. Тел. 062/82-68-
613.

Повољно продајем 
укњижену кућу (стан), у 
Панчеву, 67 m2, у центру  града 
без посредника, власник. Тел. 
064/13-23-663 и 063/75-79-722.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, 
могућност заменеза стан са 
доплатом. Тел. 060-66-07-901.

Продајем једнособан 
стан 36 квадрата у приземљу 
Н. Толстоја 1 улаз 2 стан 2Тел: 
063/352 - 007 

Продајем двособан стан 
54 m², Трг Константина Спајића 
6/12. Тел. 060/078-00-99 и 
060/36-80-122.

Продајем спратну кућу 
на атрактивној локацији, у 
Улици Лепе Цвете 5, са 3.000 m² 
плаца. Цена по договору. Тел. 
065/836-0255.

Кућа, спратна, нова, за 
продају, плац са кућом 700 m², 
гаража, воћњак, лоза и цвеће. 
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.

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). КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
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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 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898
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Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

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 дворишну намештену 

гарсоњеру. Слободна од 10. 
априла, комуналије одвојене, 
центар града. Цена 90 евра.

Тел: 063/18-25-995, 013/838-
733

РАЗНО
Купио бих казан за печење 

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

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

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

Продајем 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. 

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 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 

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
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. 

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 

Миладин 
Јевремовић

Четрдесетодневни парастос ће се 
одржати у четвртак 27.04. 2017 год. 
у 11.00 часова у цркви на градском 
гробљу.

Ожалошћени: породице 
Лазендић и Јевремовић 

Наш вољени супруг, отац и деда је отишао.

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 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 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 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.

За продају машине за 
прање веша „Горење“, „Беко“, 
„Индесит“ све у исправном стању. 
Комбинован електрични шпорет 
„Кончар“ исправан. Тел. 064/42-
90614.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и ПВЦ преграде 

(делимично застакљене) висине 
2,60 ширине 3,50 м. И две 
фотеље. Тел. 064/33-926-33.

Продајем хемијски очишћена 
два тепиха  (2,5х3,5м), један 
овални тепих(2.5х1,7м), оргинал 
„BOSCH“ машину за прање веша, 
плинску пећ са мермерном 
плочом, пони бицикл. 

Тел. 013/806-527.
Купујем једногодишње морке 

(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. 
Тел. 845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-
33-926-33.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

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

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

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

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

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

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

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-
940 и 064/413-86-57.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс 
са 2 брзине. Генерално сређен. 
Тел. 060/03-30-746.
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ПОВОДОМ ДАНА КЊИГЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА РАШИ 
ПОПОВУ 

У част недавно преминулог 
свестраног уметника Раше Попова, 
а поводом обележавања Светског 
дана књиге и ауторских права, 
Градска библиотека у Вршцу је 
приредила изложбу књига Раше 
Попова која ће бити отворена 
наредне две недеље. Изложба је 
у читаоници Градске библиотеке 
отворена у петак, 21. априла. 

Раша Попов је рођен 26. јуна 
1933. године у Мокрину. Иако је 
више волео историју, 1952. Попов се 
определио за студије књижевности 
у Београду. Новинарску каријеру 
почео је у новосадском Дневнику, 
а радио је у листу „Младост”, на 
Радио Београду, на Телевизији 
Београд. Био је лектор за 
српскохрватски језик у Лондону, 
Бирмингему и Нотингему и главни 
уредник издавачке куће „Матица 

српска“. Добитник је многобројних 
признања, између осталих 
Годишње награде Радио Београда 
1967. за серију „Видови фашизма” и 
Награде за животно дело „Доситеј 
Обрадовић” 2015. године. Аутор 
је неколико незаборавних дечјих 
емисија: Фазони и форе, Невен, 
Шешир без дна, Радост сазнања. 

Објавио је више књига песама 
за децу и одрасле: „Два ока“ (1963), 
„Гвоздени магарац“ (1976), „Жабац 
који не зна да ћути“ (1987), „Трулеж 
зглаве“ (1991), „Шешир без дна“ 
(2001), „Лажљива уста истине“ 
(2002), „Возом посред улице“ (2003), 
„Био сам срећни коњ“ (2003), „Бајке 
за XXI век“ (2007), „Чаробњаков 
СМС“ (2007), „Мали зелени“ (2009), 
„Мокрински патуљци“ (2013), 
„Усамљена принцеза“ (2014). 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО 

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 
ПОСВЕЋЕНО ЈОВАНУ ДУЧИЋУ
У Градској библиотеци прошлог 

четвртка је у сарадњи са Удружењем 
Требињаца „Јован Дучић“ из Београда 
одржана промоција књига „Анексија 
Босне и Херцеговине и српско 
питање“ и „Јован Дучић: Дипломатски 
списи“. 

Присутне су поздравили секретар 
Удружења Требињаца Миливоје 
Рупић и директорка Градске 
библиотеке Вршац Маја Качарић, а о 
књигама је говорио директор Архива 
Југославије, аутор и приређивач 
књига господин Миладин 
Милошевић. 

Жарко Ј. Ратковић, председник 
Удружења Требињаца „Јован Дучић“ 
из Београда, нагласио је да се до 
штампања књиге „Анексија Босне и 
Херцеговине и српско питање“ мало 
знало о Јовану Дучићу у дипломатији. 
Књига је најпре била објављена на 
италијанском језику, а захваљујући 
Удружењу Требињаца, преведена 
је и на српски језик и штампана 
поводом обележавања 140 година од 
Дучићевог рођења. 

О Дучићу је говорио и Божидар 
Глоговац, песник из Требиња, а 
промоцију је употпунио Мушки октет 
Свети Теодор Вршачки. 

Т.С. 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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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

Исушењем ритске воде поправљене 
су не само климатичне прилике нашега 
предела, већ и околних општина: С. 
Михала, С. Јаноша, Партоша,  Банлока 
и Толвадије, а после сачуване су и 
суседне предије (запуштена добра) од 
пустошења честих поплава. – Костка 
пише тамишградској администрацији: 
„Али довршени хидраулијски послови 
су од велике користи  и погледом на 
здравствене прилике овога краја. 
Док су се простирали ритови, кужиле 
су смрдљиве магле  ваздух целога 
предела  и пуниле га клицама свакојаке 
болештине. Отуд постајаху у околини 
и поглавито у Вршцу заразне болести, 
а сад пошто је изведено исушење, 
поправио се и санитет у сваком обзиру. 
У новим каналима је здрава текућа 
вода, а пре је човек и животиња имо 
мртву „трулу воду“.

По новој канализацији исправљен 
је и ток Месића. Почињући од данашње 
улице „Прела“, упућен је северозападу, 
те му вода није више утицала у мали 
рит, већ у нов канал. 

Па ипак је тај систем канализовања 
имао и практичне мане. Та мана беше у 
томе, што је се при изванредно великој 
води у Дунаву, вода из Тамиша у Брзаву 
враћала, те онда поплављивала 
исушене земље. Но то се онда веома 
ретко дешавало, јер Дунав не беше 
стешњен у свом кориту, па с тога и 
није долазила та околност озбиљно у 
обзир. Реулисање банатских вода јесте 
монументално дело заслуге Фрамона. 
Ако и нису скроз исушени били 
алибунарски и иланџански ритови, то 
се не могаше приписати недостатку 
плана - као што су неки тврдили - већ 
у неку руку мудром рачуну Фрамона, 
с друге стране пак томе, што је вода, 
сливана са југоисточних гора, посве 
природно продирала у алибунарске 
долине, те их је свагда поплављивала. 
Те долине заокружене су са сваке 
стране висоравњима, а ивица ових 
последњих стоји близу са два хвата 
више од алибунарског рита. Посред 
таквих прилика, Фрамо да богме да није 
могао да отклони природне незгоде. 
Но он то није могао ни желети. Он их је 
поправио и с тога заслужује признање 
хисторије1).

Да се поправи ваздух и добије 
добра пијаћа вода, морали се копати 

заједнички бунари 2), а копали су их 
или на раскрсници или у реду домова. 
Таквих бунара има још и данас у 
вароши.

Поред све користи од канализације, 
беху отуд тешки терети по становнике. 
Коруптивно газдовање чиновништва, 
особито у провинцији, показало 
се том приликом у свој гнусности 
својој. Нарочито, при роботи и 
другим дужностима, чињене су грдне 
злоупотребе. Безобзирно гањани су 
људи чак из раковачког, тамишградског 
и карансебешког дистрикта у 
вршачки дистрикт, те су ту радили на 
канализацији. Оно звало се до душе да 
имају наднице, но то је износила за осам 
дана једва 30 нов. А који се отимаху да 
се ослободе тога кулака, беху кажњени 
новцем и храном. 3).

Године 1770. догодило се нешто 
у Вршцу што баца доста јасан зрак 
на тадање правосуђе. Тада је наиме 
пошло власти за руком да ухвати 
злогласног зликовца и убицу Јована 
(Johann) Гришана, који је већ од дуже 

време зулуме чинио по овом крају. 
Ма да је Гришан чешће допадао 
руку власти, ипак је свагда знао да 
побегне, те је после свој занат тим 
грозније настављао. Али је дошло 
и њему суђени час. Познадоше га у 
крчми Јована Стојкице на пијаци, те 
када га погонише, он се склони под 
такозваним „пиварским мостом“, који 
је тада обрашчен био рогозом и врбом 
и на чијем се месту данас налази 
„Адлерова гостионица“. Но нађоше га 
и ухватише, везаше га за један стуб и 
одмах приступише казни  зликовца, 
после 24 сата беше већ изречена 
пресуда над њим: „смрт на гломачи“. 
Идући губилишту штипали су му груди 
усијаним кљештима. Када су стигли на 
одређено место, буде Гришан по гласу 
пресуде живи спаљен 4).

Такве ужасне казне дешавале се 
тада у нашем пределу врло често. 
По Гризелинију власт је лопове 
обично кидала усијаним кљештима, 
разапињали на точак и вешала 5).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (68)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 28, БРОЈ 504, 15. МАРТ 2002

РУсКА „дУША“ У бИбЛИОТЕцИ
На полицама Градске библиотеке налази се 1740 

књига на руском језику. Иако о њима постоји уредна 
инветарска евиденција, тек сада, након педесет 
година „скупљања прашине“, приступило се њиховој 
каталошкој обради.

-Четвртина до сада обрађених наслова открила 
нам је дела Пушкина, Гогоља, Достојевског, Толстоја, 
Чехова и других великана руске књижевности, али 
и превода  светске литературе на руски језик, каже 
Анђелка Миросављев која је преузела на себе да 
среди фонд руске књиге у Библиотеци. Заборављена 
оставштина припадала је библиотеци „Друштва 
руских официра - Вршачко одељење“.Највероватније 
да су бројне књиге понели са собом руски 
емигранти напуштајући првобитну домовину. Оне су 
сведочанство о животу бројних руских породица у 
Вршцу.

Борци вршачке општине  осуђују сецесију и 
распад Југославије извршен по налогу водећих 
западних земаља које су и у другом рату биле 
агресор и окупатор Југославије и које су осудиле 
геноцид над српским народом. За овај чин Немачка 
и њени сателити нашли су извршиоце у овом рату у 
водећим гарнитурама домаћих сецесиониста, које су 
наоружали и упутили како да униште  српски народ, 
српску и црногорску државу и ЈНА. Борци осуђују и 
агресију на ЈНА у Републикама које су се отцепиле 
као и геноцид који се спроводи над српским 
народом од усташких формација и зелених беретки 
под непосредним руководством врховника НДХ и 
СДА. Истовремено се подржавају српски народ и 
Република Крајина која је формирана на тлу Хрватске 
где су у последње две године извршени невиђени 
злочини као наставак истребљења српског народа 
и захтева се међународно признање ове Републике.

Млади атлетичар Дарио Матицки, члан Вршачког 
атлетског клуба 1926. сјајно је дебитовао на 
шампионату Војводине за млађе јуниоре одржаном 
прошлог викенда на стадииону Карађорђе у Новом 
Саду. Као једини представник вршачке атлетике  
на овом такмичењу освојио је златну медаљу у 
дисциплини 400 метара. У изузетно јакој конкуренцији 
Матицки је остварио време 55,54 секунде и иза 
себе оставио Зрењанинца Вању Димитровског из 
Баната, јуниорског шампиона на 800 метара и члана 
Војводине из Новог Сада, Сандра Кајфеша.

-Атлетиком се бавим годину дана и драго ми 
је да се досадашњи труд исплатио на овом јаком 
такмичењу. Прво место у Војводини је велики мотив 
да напредујем још више, јер сам победио са временом 
које је слабије од мог личног рекорда. Надам се да ћу 
уз помоћ тренера Ризвића још више напредовати 
и да ћу успети да будем и најбољи јуниор у Србији, 
рекао је Матицки.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Dr Szentkláray J: Szasz ėv, sv. I, 
str. 273-280. - Данас сви признају ваљаност 
„карашког“ нацрта, да се  алибунарско-
вршачка  вода сасвим сведе у Караш. 
Но Фармо и тадашња влада нису нису 
намеравали да исуше укупну воду предела. 
Цел беше понајпре, да се ови крајеви опросте 

силне воде, да се с тиме поправе природне 
прилике , да се умножи државни приход и да 
се подмире потребе становника. Ћесар Јосиф 
II, који је приликом свога путовања по Банату 
чешће разгледао овдашње ритове, свагда је 
говорио да не треба утрти трску и ливаде.

2) Syentkláray: Száz ėv, sv. I. str. 280

3) Pestz Fr:A szörėnyi bánáy, sv. I. str. 
424

4) Chr. Baumann’sch Aufzeichnungen, 
str. 1-2

5) Fr. Griselini: Gesch:d.Tem. Banats, 
d. I. str. 223.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18, БРОЈ 280, 29. АПРИЛ  1992.

ОсУЂЕН УЛТИМАТУМ 
ЗАПАдНИХ ЗЕМАљА

„ВРШАЧКА КУЛА“ INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 38, БРОЈ 869, 10. АВГУСТ 2012.

ЗЛАТНА МЕдАљА ЗА МАТИцКОГ

X ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
(наставак)

Јавна сигурност овога краја - Вршчани страажаре на граници земље - Куга се опет појављује -  
Здравствене прилике иду на боље -  Исушује се алибунарски и вршачки рит - Какво је било тадашње 

правосуђе јужне Угарске -  Пореза -  Свиларство -  Гради се свиларска творница у Вршцу -  Рођај 
Манојла Арсенијевића.
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Нови тренер Вршца је Душан Јеврић, 
афирмисано име у свету фудбала, стручњак 
који је у досадашњем току каријере водио 
десетак тимова у земљама региона, 
љубитељима фудбала у Србији познат као 
некадашњи тренер београдског Обилића, 
Вождовца и Новог Пазара. Јеврић је водио 
и тимове из Премијер лиге БиХ (Радник из 
Бијељине, Славија из Сарајева и Младост 
из Велике Обарске), као и Суперлиге Црне 
Горе (Морнар из Бара, Јединство из Бијелог 
Поља и Језеро из Плава). Интернационалну 
каријеру градио је у Бахреину водећи тим 
Ал Ахли.

Какви су утисци по доласку у Вршац?
- Први пут сам овде и заиста сам пријатно 

изненађен лепотом града и љубазношћу 
људима из клуба који су ме срдачно 
дочекали и који се труде да у сваком 
тренутку будемо у доброј комуникацији. 
Почетне импресије за мене су јако важне.

Имајући у виду да сте радили у 
прволигашким клубовима да ли ће 
вам бити проблем да професионалне 
критеријуме прилагодите овом нивоу 
такмичења?

-Сматрам себе оствареним у 
професионалном погледу и за мене није од 
пресудног значаја ранг такмичења у којем 
клуб наступа већ ниво организације, као и 
то да ли се у некој средини осећам пријатно. 
Можете да радите у најнижем рангу 

такмичења, али важно је да имате однос са 
људима који ће донети прогрес. Са друге 
стране дешавало ми се да у највишем рангу 
после неколико дана проведених клубу 
спакујем ствари и одем уколико не осетим 
позитивну енергију. Мој професионални 
приступ је идентичан без обзира на ком 
нивоу се такмичио клуб у коме радим, каже 
Јеврић.

Да ли је сарадња са Вршцем 
договорена до краја сезоне или 
планирате рад на дуже стазе?

- У овом тренутку не размишљам о 
томе. Моје мишљење је да играч и тренер 
сарађују са клубом докле год уживају у том 
раду. Обична је фраза да сарадња траје 
док има резултата. Ако уживање у раду и 
сарадњи потраје сигурно је да ћу овде бити 
дуже време. Због таквог односа данас имам 
пријатеље у свим земљама у којима сам 
радио.

Колико познајете играче у клубу и 
ривале у Српској лиги Војводина?

- Јако слабо, заједно смо тек на неколико 
тренинга, да бих упознао играче није 
довољно само да видим њихове играчке 
већ и људске квалитете, да упознам њихове 
амбиције. Што се тиче лиге, нисам се 
бавио играчким кадром, више анализом 
клубова, квалтетом њхове организације и 
амбицијама које имају. Мој мото је мој тим 
и све зависи од мог тима!

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ПРОМОВИСАЛИ НОВОГ ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА

ДОБРОДОШЛИЦА ДУШАНУ ЈЕВРИЋУ

ФУД БА Л

После пораза у 
мечу 23. кола Српске 
лиге Војводина од 
беочинског Цемента 
(0:1), руководство Вршца 
и шеф стручног штаба 
Горан Мрђа споразумно 
су прекинули сарадњу. 
Мрђа је у Вршац дошао 
почетком октобра 2016. 
године, водио је екипу на 
14 мечева, забележио је 
7 победа, шест пораза и 
један нерешен резултат. У 
тренутку његовог одласка 
Вршчани заузимају шесто 
место на табели са 31 
бодом. Руководство клуба 
на челу са председником 
Драганом Величковићем 
захваљује се на сарадњи 
свом доскорашњем 
стратегу и жели му 
пуно успеха у наставку 
каријере. 

Мрђа је трећи тренер 
Вршца од почетка 
сезоне 2016/17, пре њега 

екипу је водио Андрија 
Ферлеж, Владо Чапљић 
је промовисан у тренера, 
али није дебитовао на 
клупи Вршчана. 

Растанак: Горан Мрђа
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 

Резултати 22. колa

Црвена звезда  - Полет  2 : 2
БАК - Јединство (В)   1 : 1
Југославија -  Партизан (У) 3 : 1
Јединство Стевић – Вултурул  6 : 0
Будућност (А) - Борац (Ст) 0 : 3
Војводина (С) - Слога (БНС) 1 : 3
Војводина (Ц) -  Стрела  0 : 1
Партизан (Г) - Младост (О)  2 : 6

 
                                      ТАБЕЛА
1. Младост (О)  22   17  2       3  53 
2. БАК   22   11  8       3  41 
3. Слога (БНС)  22   13  0       9  39 
4. Јединство Стевић  22   11  6       5  39 
5. Стрела 22   12  1       9  37 
6. Војводина (С)  22   11  4       7  37 
7. Јединство (В)  22    9  7       6  34 
8. Југославија  22    9  4       9  31 
9. Полет 22    8  6       8  30 
10. Борац (Ст)  22    8  5       9  29 
11. Вултурул (-6)  22   10  1      11  25 
12. Црвена звезда  22    6  6      10  24 
13. Војводина (Ц) 22    6  3      13  21 
14. Партизан (У) 22    5  3      14  18 
15. Партизан (Г)  22    3  5      14  14 
16. Будућност (А) (-6) 22  5  3      14  12

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 23. кола

Раднички (С) - Вршац јунајтед  4 : 3
Полет (Н) - Будућност (СЦ)  1 : 0
Слобода - Раднички (К)  1 : 0
Јединство (БК) – Славиа  4 : 0
Слога - ЖАК    4 : 0
Долина – Козара  0 : 1
Војводина 1928 -  Пролетер (БК)    4 : 1
Динамо 1945 - Јединство (НБ) 5 : 0

ТАБЕЛА
1. Динамо 1945  23    18  2         3  56 
2. Козара  23   18  2         3  56 
3. Будућност (СЦ)  23    12  6         5  42 
4. Раднички (К)  23    11  3         9  36 
5. Полет (Н)  23    10  5         8  35 
6. Војводина 1928  23    10  5         8  35 
7. Јединство (БК)  23    10  3       10  33 
8. Вршац јунајтед  23     9  6        8  33 
9. Јединство (НБ)  23     9  5        9  32 
10. Раднички (С) 23     9  4       10  31 
11. Слобода  23    8  5       10  29 
12. Пролетер (БК)  23     6  5       12  23 
13. Слога (-1)  23     6  5       12  22 
14. ЖАК (-1)  23    6  3       14  20 
15. Славиа  23    5  4       14  19 
16. Долина  23    5  1       17  16 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 23.колa

Вршац  - Цемент   0 : 1
ТСЦ -Омладинац   1 : 1
Раднички (Зр) - Раднички (СМ) 5 : 0
Црвена звезда (НС) -  Бачка 1901      2 : 2
Раднички (НП) - Братство 1946  0 : 1
Борац (С) -  Раднички (Ш)  1 : 0
Дунав  - Слога    5 : 3

ТАБЕЛА
1. Братство 1946  22    16  3       3  51 
2. Омладинац  21    15  2       4  47 
3. Дунав  22    12  4       6  40 
4. Бачка 1901  22      9  7       6  34 
5. ТСЦ   21      9  6       6  33 
6. Вршац  22     10  1      11  31 
7. Борац (С)  21      8  6       7  30 
8. Железничар  21      7  7       7  28 
9.   Цемент  22      6  6      10  24 
10. Раднички (СМ)  21      6  6        9  24 
11. Раднички (Зр)  21      6  4      11  22 
12. Раднички (НП)  21      5  6      10  21 
13. Раднички (Ш)  22      6  3      13  21 
14. Ц. звезда (НС)  21      4  8       9  20 
15. Слога  22      3  9      10  18

ПРОМЕНА У СТРУЧНОМ ШТАБУ У ВРШЦА

РАСТАНАК СА МРЂОМ

Бела Црква, судија: Звездан Јанићијевић 
(Старчево), стрелци: Југа у 75. за БАК, Гуја у 25. за 
Јединство

БАК: Ировић, Батори (Јовић), Југа, Радулов, 
Георгијевски, Тимотијевић, Илић, Ђуркин, 
Анђелић, Андрејевић, Симић

ЈЕДИНСТВО: Кескеновић, Црнобрња, Попов, 
Москић, Лазин, Мунћан, Гуја, Живанов (Биља), 
Калин, Кусицки (Радак), Јовичић

Играчи Једиства из Влајковца били су ближи 
победи у дербију, али су Белоцрквани захваљујући 
спретном Југи успели да се спасу пораза. У тиму 
изабраника тренера Бате Ракочевића најбољу 
партију пружио је Горан Гуја, стрелац јединог поготка 
за Јединство.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИМА СЛАЂИ 
ДЕО ПЛЕНА

БАК - ЈЕДИНСТВО 1:1 (0:1)
Павлиш, судија: Јован Субић 

(Вршац), стрелци: Карановић 
у 60, Којић у 70. за Црвену 
звезду, Илић у 22, Крачуњел у 
39. за Полет

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. 
Веселиновић, В. Веселиновић, 
Ратковић, Радић, Чејић, Којић, 
Дрндарски, Илић, Гвозденов, 
Толанов (од 49. Месарош), 
Карановић (од 72. Симић)

ПОЛЕТ: Печеновић, 
Дубичанин, Петровић, Илић, 
Милунов (од 78. М. Бранков), 
Ранимиров, Крачуњел, 
Стојанов, М. Бранков, С. 
Бранков, Димитријевић

Чинило се после првог 
полувремена да ће Избиштани 
однети сва три бода из 
Павлиша, били су надмоћнији и 
доминантији у свим елемнтима 
игре, а иницијативу су крунисали 
ефектним погоцима Илића и 
Крачуњела. Међутим, у другом 
полувремену виђен је потпуно 
супротан однос снага на терену. 
Погодак искусног Момира 
Карановића дао је крила 
изабраницима тренера Милана 
Благојевића који су десет минута 
касније голом Којића заслужено 
дошли до бода.

БУРАН РЕМИ У ПАВЛИШУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 2:2 (0:2)

Беочинци су још једном потврдили 
да у Вршцу традиционално пружају 
добре партије и остварили важну победу 
у борби за опстанак. Вршчани на овом 
мечу нису личили на тим из претходних 
утакмица, изостала је, пре свега у првом 
полувремену, њихова препознатљива 
борбеност и пожртвовање, а није било ни 
превише креативности и идеја за стварање 
повољних прилика. Гости су задњу 
линију своје одбране померили далеко 
од свог гола а из добро организованих 
контранапада опасно претили преко 
Станкова, некадашњег играча Вршца. 
Најопасније ситуације пред голом 
Цемента виђене су после прекида, Рокса 
је у 32. минуту идеално центрирао, али 
дефанзивац Урошевић није успео да 
захвати лопту главом. Пет минута касније 
Цемент је најавио офанзиву, Бајић је 
припремио зицер Стојаковићу, голман 
Матек је изванредном одбраном сачувао 
мрежу. У следећој акцији Беочинци су 
повели, поново је Бајић био иницијатор 
напада, његов центаршут прошао је кроз 
петерац домаћих, између много играча 

и стигао на ногу Пронека који је са пола 
метра убацио у гол. У другом полувремену, 
Вршац је имао потпуну иницијативу, али 
високе лопте којима су везисти тражили 
нападача Војнова биле су лак план високих 
дефанзиваца Беочинаца. Вршчани су имали 
неколико прилика, али је све покушаје 
зауставио одлични голман Цемента Ромић. 

 

Труд без ефекта: Марио Гудан: ФК Вршац

ВРШАЦ – ЦЕМЕНТ 0:1 (0:1)
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Вршчани су били близу изненађења 
против Партизана у 1. колу Суперлиге, 
ипак нису издржали до краја у ритму 
који су држали читавих 35 минута. 
Један од најзаслужнијих за добро 
издање Вршца у дворани “Александар 
Николић” је појачање из Беовука 
Стефан Фундић.

-Екипа ме прихватила добро, 
тренер такође, све функционише како 
треба и мислим да ће бити све боље 
до краја Суперлиге. Нисам имао пуно 
времена да се упознам са саиграчима, 
али смо ипак успели да одиграмо 
добру утакмицу против Партизана, 
каже новопечени Вршчанин.

Много се прича о томе да ли 
неко од КЛС лигаша може да 
направи изненађење и савлада 
“јадранца”. По теби да ли је разлика 
у квалитету између тимова из КЛС и 
АБА лиге толика да су изненађења 
искључена?

- Разлика јесте велика, али не толико 
да не може да се игра против тих екипа 
и направи озбиљан резултат. Да ли 
неко од КЛС лигаша може да савлада 
Звезду, Партизан, Мегу или ФМП 
показаће време, за то није довољна 
само једна добра партија против црно 
- белих, већ континуитет у наредних 13 
мечева, каже најбољи скакач КЛС.

СТЕФАН ФУНДИЋ ПОЈАЧАЊЕ ВРШЧАНА У СУПЕРЛИГИ

КОНТАК ИГРА 
КЉУЧНА 

ПРЕДНОСТ 
АБА ЛИГАША

ЕУРОШПЕД ЕКИПНИ 
КАДЕТСКИ ШАМПИОН 

СРБИЈЕ
Чланови Теквондо клуба Еурошпед 

су протеклог викенда наступили на 
три такмичења. На Малој олимпијади у 
Дервенти, у конкуренцији кадета прва 
места освојили су: Тамара Жарков, 
Андреа Грбић и Вукашин Варда, док 
је сребрну медаљу освојио Огњен 
Драгосављевић.

На државном првенству за пионире 
и јуниоре у Београду, шампиони у 
пионирској конкуренцији постали 
су: Тереза Гарић, Леа Милутиновић, 
Ива Кишерев, Матеја Болић, Стефан 
Новаковић, Андрија Михајловић и 
Вања Ранков, док су сребрне медаље 
освојили: Сара Радованов, Сара Тодоров, 
Страхиња Крнета, Миљан Милићев, 
Миодраг Јовичић. Бронза је припала 
Луки Боричићу. Нова шампионика 
Србије у јуниорској конкуренцији је 
Миљана Стефанов, сребрну медаљу 
освојио је Велимир Величковић а 
бронзану Јована Атлагић и Снежана 
Томчић. На првенству државе за кадете 
и сениоре одржаном такође у Београду, 
шампиони Србије у конкуренцији 
кадета постали су: Тамара Жарков, 
Вукашин Варда, Никола Лончар, Огњен 
Драгосављевић, Ања Ранков и Андреа 
Грбић. Сребрне медаље освојили су 
Вишња Нешић и Кристијан Лападат док 
је бронза припала Анастасији Балан. У 
конкуренцији сениора вицешампионске 
титуле освојили су: Стојан Рабијац, 
Мирослава Алексић и Велимир 
Величковић, док су бронзане медаље 
освојили Марија Вучетић и Марко Грбић. 

Еурошпеду је припала екипна 
титула државног првака у кадетској 
конкуренцији, док су у конкуренцији 
сениора и јуниора екипно заузели 
четврто место. После Галеба, Еурошпед 
је био најбројнија екипа са 44 такмичара.

КО Ш А Р К А Т Е К В О Н Д О

У Смедереву је протеклог 
викенда одржано Првенство Србије  
“Б” и “Ц” програм у стрељаштву. 
Стрељачки клуб “Уљма” имао је 
више него запажене резултате. 
Успех за памћење остварила је 
Јована Стојадинов, освојила је 1. 
место у сениорској конкуренцији 
и оборила државни рекорд стар 17 
година за читавих 5 кругова.

У  јуниорској конкуренцији 
Јована Стојадинов је освојила 
1. место, екипно јуниорке у 
саставу Јована Стојадинов, 
Милица Јовановић и Јелена 
Јованчов освојиле су такође 
1. место. Сениорска екипа 
наступила је у ослабљеном 
- резервном саставу, али је 
заузела одлично 5. место. 

ЈОВАНА СТОЈАДИНОВ ОБОРИЛА 
ДРЖАВНИ РЕКОРД СТАР 17 ГОДИНА

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

Одбојкаши Вршачког Баната 
нису успели да се пласирају 
у Прву Б лигу. На турниру у 
Параћину остварили су једну 
победу из три утакмице и заузели 
треће место. Бољи од Вршчана 
били су Лозница и Борац из 
Параћина који ће се следеће 
сезоне такмичити у Првој Б лиги.

Изабраници тренера Игора 
Сантрача су на отварању 
турнира поражени од Лознице, 
убедљиво најквалитетније 
екипе на турниру са 0:3 (13:25, 
19:25, 13:25), али су брзо 
консолидовали и већ у следећој 
утакмици против крушевачког 
Кнез Лазара остварили важну 
победу са 3:1 (25:17, 25:22, 29:31, 

25:19). Одлучујући меч Вршчани 
су играли против домаћина, 
одбојкаша Борца бодрених од 
преко 2000 гледалаца. Банат 
је имао велику предност од 
2:0 у сетовима (25:20, 25:17), 
трећи сет добили су домаћи са 
25:21, а права драма виђена је 
у четвртом сету. Вршчане је од 
Прве Б лиге делио само један 
поен, водили су са 24:20 и имали 
три меч лопте, али су Параћинци 
успели све три да спасу и на 
крају добију сет са 33:31. У 
драматичном  петом сету, више 
среће имали су играчи Борца 
који су славили са 15:13 и на тај 
начин остварили одлучујућу 
победу са 3:2 у сетовима.

ОД Б О Ј К А
БАРАЖ ЗА ПОПУНУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

БАНАТ НИЈЕ УСПЕО

Пропуштена велика шанса: ОК Банат

ВРШЧАНИ 
ПОБЕДНИЦИ КУПА 

БАЧА
Спортски риболовци вршачког 

“Шарана” освојили су прво место 
на традиционалном Купу Бача у 
конкуренцији 15 екипа. Вршчани су 
наступили у саставу: Зоран Марјанов, 
Теофил Лазарјан и Саша Јухас. Марјанов 
је био други на стази и други у свом 
сектору, Лазарјан је поделио прво 
место у сектору, док је Јухас био први 
у сектору и трећи на стази. Вршачки 
“Шаран” је укупно освојио прво 
место остваривши  4,5 секторска 
пласмана, испред беочинског Јаза са 
6,5 секторских пласмана. Треће место 
заузели су риболовци “Кечиге” из Бачког 
Петровог Села.  Ово је био четврти 
тријумф Вршчана у последњих седам 
година на овом такмичењу на коме 
традиционално бележе добре резултате 
и најуспешнији су откако се оно одржава. 
Такође, Зоран Марјанов је потврдио да 
се налази у изванредној форми и његово 
име нашло се на списку потенцијалних 
репрезентативаца Србије за Светски 
шампионат за инвалидна лица који ће се 
одржати овог лета у Кањижи.

С П О Р ТС К И 
Р И Б ОЛ О В

Рекордерка: Јована Стојадинов (у средини) на победничком 
постољу

СВЕЧАНОСТ НА ПОЧЕТКУ УТАКМИЦЕ ВРШАЦ - ФМП
ШАМПИОНСКИ ПЕХАР СТИГАО У МИЛЕНИЈУМ

Пре почетка суперлигашке премијере у Центру Миленијум уприличена је 
свечаност. Директор КЛС Леон Делеон уручиио је шампионски пехар и медаље 
кошаркашима Вршца који су по први пут освојили прво место у овом такмичењу. 
Такође, уручена су признања за најбоље играче у појединачним статистичким 
категоријама. Најбољи стрелац лиге је Брано Ђукановић из Металца, његов саиграч, 
Ђукан Ђукановић има највише украдених лопти, најбољи асистент је још један члан 
ваљевског Металца Александар Васић. Најбољи скакач је Стефан Фундић, нови 
играч Вршца уједно и најкориснији играч лиге по избору тренера у Кошаркашкој 
лиги Србије. Овај број “Вршачке куле” закључен је у среду 26. априла у 18 часова, 
извештај са утакмице Вршац - ФМП, као и репортажу са додлеле пехара и медаља 
кошаркашима Вршца објавићемо у наредном.

Велики борац: Стефан Фундић
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