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ДРАГАНА МИТРОВИЋ ИЗВЕСТИЛА ОДБОРНИКЕ О ПОСЛЕДИЦАМА ПОПЛАВЕ У УЉМИ, ИЗБИШТУ И ШУШАРИ

ПОМОЋ ПОКРАЈИНЕ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТЕ

-Поплављена 184 објекта у Уљми, 20 у Избишту и једно домаћинство у Шушари - Потопљено је око 300 хектара ораница и башта у насељима Уљма, Избиште, Шушара
и Влајковац - Уништен део сточног фонда - Покрајина издвојила 5 милиона динара за санацију оштећених објеката и милион динара у прехрамбеним производима Градоначелница
Драгана
Митровић известила је одборнике
на седници Скупштине Града
Вршца о последицама поплаве
која је недавно задесила Уљму,
Избиште и Шушару и предузетим
активностима. Градоначелница је
нагласила да је Влада АП Војводине
издвојила пет милиона динара
за санацију штете, уређење кућа
и осталих објеката оштећених
поплавом. Покрајинска влада је
такође задужила Дирекцију за
робне резерве АП Војводине да
путем покрајинског Црвеног крста
испоручи прехрамбене производе
у вредности од милион динара
породицама које су страдале у овој
непогоди.
-У насељеном месту Уљма
поплављено је укупно 184
објекта, рекла је градоначелница
Митровић. Међу њима је 11
пословних објеката: Дом здравља,
сеоска амбуланта, Дечје обданиште
где су поплављене све просторије,
комплетно двориште и улаз, Српска
православна црква, Парохијски
дом, стамбени простор, просторије

Цркве, разне просторије удружења,
јединица Полицијске станице,
двориште, улаз и ајнфор ОШ
„Бранко Радичевић“, школска
сала и амбуланта. Од тог броја
је 95 стамбених објеката домаћинстава где је поплављен
простор за становање и помоћне
просторије - оставе, летње
кухиње, магацински простори,
спремишта за храну и стоку. У
78 домаћинстава поплављене
су помоћне просторије, улаз у
стамбене објекте, двориште и
готово сви помоћни објекти, али не
и сам стамбени део домаћинства.
Посебно наглашавам да је велики
проблем то што су страдале
поменуте виталне установе које се
налазе у делу који је био највише
угрожен, где је ниво воде био
највећи, а које су неопходне за
нормално функционисане овог
насељеног места.
Градоначелница је нагласила да
списак штете није још закључен и
да се ових дана очекује да ће сви
оштећени објекти бити пописани.
Од поплаве су страдали и Избиште

Драгана Митровић: Покрајинска Влада издвојила пет милиона динара за санацију
оштећених објеката
и Шушара.
-У насељеном месу Избиште
20 објеката је поплављено, у
већини домаћинстава поплављени

су
помоћни
објекти,
каже
Митровићева. Претпоставља се да
је у неколико објекта вода продрла
и у стамбени део, детаљан извештај

имаћемо током наредних дана, јер
је комисија на терену. У насељеном
месту Шушара поплављено је
једно домаћинство где је вода
потпуно продрла у стамбени
део због конфигурације терена.
Потопљено је око 300 хектара
ораница и башта у насељима Уљма,
Избиште, Шушара и Влајковац,
од сточног фонда 11.000 комада
пилића са приватне фарме, где
је комплетно потопљен и објекат
у коме су били смештени, затим
једно теле, две овце, две козе, око
300 комада ситне живине на малим
пољопривредним газдинствима.
Према речима градоначелнице,
оштећен је велики број атарских
путева на потезима од уљманских,
избиштанских
винограда
ка
селу, у дужини од око 20 км.
Митровићева је нагласила да ће
локална самоуправа помоћи да се
санира штета настала од поплаве
која је задесила насељена места
на територији Града Вршца, уз
већ најављену подршку од стране
Покрајине.
Ј.Е.

НЕБОЈША ПЕРИЋ, ВД ДИРЕКТОР ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”:

ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ НЕПОТРЕБНОГ ЗАДУЖИВАЊА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ

Небојша Перић, вд директор
ЈКП “Други октобар”, обратио
се одборницима на седници
Скупштине Града Вршца и
одговорио на питања одборника
опозиције.
Том
приликом,
изнео је бројне детаље из рада
вршачког комуналног предузећа,
за које грађани Вршца до
сада нису имали прилике да
чују. Објашњавајући ребаланс
пословања „Другог октобра“
који је усклађен са ребалансом
буџета града, Перић је рекао:
-„Други октобар“ се годинама
уназад финансирао из буџета
града за износе од 400 до 500
милиона годишње, док је за
2017. годину укупан износ
средстава из буџета града
280 милиона динара, од чега
је 79 милиона из средстава
самодоприноса.
Трудићемо
да све наше делатности буду
на највишем нивоу и због
тога је предвиђена набавка
механизације и опреме, јер је
возни парк стар - аутоподизачи,
кипери, теретна возила стара
су од 25 до 30 година, возила за
изношење смећа стара су од 14
до 16 година. Имамо ситуацију
да су поједина возила у поступку
одузимања због неких догађаја
из ранијег периода. Због свега
тога занављање механизације
је
заиста
неопходно
и
прекопотребно. Сведоци сте да
се и дан данас смеће из пешачке
зоне износи сакупља трактором.
Ово је, ипак, 21. век, има много
других возила која нису ни тако
скупа.

Комерцијалне делатностивишегодишњи губиташи
Одговарајући на питање
издвајања средстава за рекламу
и пропаганду, Перић је рекао да
се то не односи на комуналне
делатности и додао:
-То
је
за
наслеђене
комерцијалне делатности, као
покушај да се изнађе могућност
да оне заживе, да бар не
послују са таквим губитком као
протеклих година. Тако Фабрика
„Моја вода“ годишње бележи
губитак од 40 до 60 милиона.
Постројења за производњу
пелета и брикета, изграђена за
2 милиона евра а нема ни једну

дозволу, бележи губитак од 30
милиона сваке године. Слично
је и са угоститељским објектима.
Реновирање „Мрамора“ у Брзећу
коштало је пола милиона евра,
„Старог млина“ 73 милиона
динара, остали објекти чија
је изградња коштала 145
милиона динара, а када све
скупа саберете, рачунајући
амортизацију,
годишњи
губитак свих их комерцијалних
делатности је негде око 130
милиона динара.

Непотребни кредити за ликвидност
Перић није изнео конкретни
износ добити, јер није усвојен
завршни рачун „Другог октобра“, али
је подсетио да је прошле године ово

јавно предузеће први пут уплатило
добит у буџет града.
-Сви знамо да та добит може бити
на папиру и 200 и 300 и 500 милиона,
али је битан, како кажу економисти, тај
оперативни кеш, нагласио је Перић.
Негде 3 месеца по мом доласку у
предузеће, примио сам представнике
једне банке који су данима тражили да
дођу. Дошли су са уговором, да виде
шта се дешава у „Другом октобру“,
јер већ 3 месеца нисам повукао
кредит. Када сам питао који, рекли
су ми да „Други октобар“ има кредит
за текућу ликвидност на 800.000
евра. Сваке године, у претходном
периоду, „Други октобар“ је узимао
кредит за текућу ликвидност да би
плаћао гас. Јесу велике обавезе према
добављачима гаса током зиме, али
ми смо све те обавезе сервисирали,
измирили порезе, немамо никаквих
дуговања и апсолутну никакву
потребу за кредитима. Касније
сам видео да је „Други октобар“
децембра 2014. узео кредит 800.000
евра за текућу ликвидност, новембра
2014. - 50 милиона за одржавање
текуће ликвидности, 26. 8.2014. - 45
милиона динара, 25. децембра 2014.
– 50 милиона за одржавање текуће
ликвидности, 27. 5. 2015. – 300.000
евра. Дакле, „Други октобар“ је сваке
године узимао 400 до 500 милиона
из буџета града и истовремено се
задуживао за текућу ликвидност. А,
ми сада, кроз овај буџет, имамо 280
милиона динара и ни један једини
динар кредита нисмо узели, нити
ћемо узети за текућу ликвидност.

Неусклађеност са статусом

Перић је подсетио да је „Други
октобар“ био друштвено предузеће
до новембра 2015. када је постао
јавно комунално предузеће, али да
пословање није усклађено са новим
статусом.
-Не знам да ли вам је познато
да у том предузећу никада није
спроведена ни једна јавна набавка од
15. новембра 2015. до 1. децембра када
смо, као јавно комунално предузеће,
усвојили први план јавних набавки за
2016, објашњава в.д. директора ЈКП
„Други октобар“. Када сам затражио
уговоре које имамо са добављачима,
добио сам једну свешчицу, уговора
нема, све се набављало фактуром,
рекли су ми да нико није контролисао
колико се потрошило на свакој ставци,
на сваком конту по том питању.
Коментаришући број запослених
у предузећу, Перић је изнео податак
да је априла 2016. примљено 182
на неодређено време без икакве
сагласности, да су неки по 10 година
били запослени на одређено време,
што по његовим речима, није у складу
са законом.
-Кажу директор је непопуларан јер
је смањио плату радницима, додаје
Перић. Нисам смањио плате, само
сам урадио по закону, јер није вршена
уплата умањења зарада у јавном
сектору. После сам сазнао и да је, пре
преласка у јавно предузеће, плата
повећана.
Перић је најавио да ће
одборницима, као представницима
народа,
поднети
детаљне
информације о пословању „Другог
октобра“ када извештај о раду буде
усвојен.
Ј.Е.

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ОБАВЉА РАДОВЕ У СТЕРИЈИНОМ СОКАЧЕТУ

ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНИХ ЦЕВИ

Стеријино сокаче окупирали
су багери и радници Јавног
комуналног предузећа “Други
октобар” који спроводе радове
на замени топловодних цеви
како би становници овог дела
града имали наредне сезоне што
квалитетније грејање.
- У складу са уредбом о
одржавању стамбених зграда,
а по завршетку грејне сезоне
Јавно комунално предузеће
“Други октобар” кренуло је са
радовима на замени топловодних

цеви у Стеријином сокачету,
објашњавају вршачки комуналци.
До ове одлуке дошло се због
дотрајалости старих цеви, а у
циљу побољшања квалитета
услуга које пружају “Гасовод”
и “Топлана” Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“. Нови
вод се ради за локале у Сокачету,
зграде у Стеријиној улици број
18, 22, 24, 26, као и у улици Вука
Караџића број 4 и 6.
Како би се започети радови
неометано обављали, вршачки

комуналци апелују на грађане,
посебно возаче који се паркирају
у Стеријином сокачету да омогуће
приступ радника топловоду.
Апел
упућујемо
како бисмо успели да радове
завршимо у што краћем року,
на задовољство старана овог
дела града, ЈКП „Други октобар“,
као и свих грађана, поручују
из
вршачког
комиуналног
предузећа.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕНИ ЗАВРШНИ РАЧУН И ПРВИ РЕБАЛАНС

Одборници
Скупштине
Града Вршца усвојили су
одлуке о Завршном рачуну
буџета Града Вршца за 2016.
годину и о Првом ребалансу
градског буџета за ову годину.
Уз поменуте, одборници су
усвојили још значајних одлука
важних за нормалан рад
локалне самоуправе.
Након што је Јовица
Заркула,
председник
Скупштине града, предложио
дневни ред седнице (који је
касније усвојен у проширеном
облику, али без подршке
предлозима
опозиције),
за говорницу је изашла
градоначелница
Драгана
Митровић која је одборнике
упознала за активностима и
последицама поплава у Уљми,
Избишту и Шушари. Она је
нагласила да извештај о штети
још није закључен, да ће помоћ
пружити локална самоуправа,
али и да је Покрајина донела
одлуку да се из сталне буџетске
резерве 5 милиона динара
определи за санацију штете од
поплава у 3 насељена места
на територији Града Вршца.
Покрајинска Влада такође
је одлучила да Дирекција за
робне резерве, преко Црвеног
крста Војводине, испоручи
намирнице у износу од милион
динара за 150 уљманских
породица и за шездесетак
лица која су, након евакуације,
смештени
у
привремене
прихватне центре.

Министарство одобрило
кредите за кашпиталне
инвестиције

Одборници су усвојили и
одлуку о задуживању Града
Вршца
за
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода у 2017. години.
Министарство
финансија
Управа за јавни дуг, као
одговор
на
тражено
мишљење, одобрила је да
се Град Вршац у овој години
може задужити за износ од
140.300.000 динара. Према
информацијама о кредитном
задуживању на дан 30. април
2017, неотплаћени део по
раније уговореним кредитима
за капиталне инвестиционе
расходе износи 547.512.793
динара.
Задуживање
од
140.300.000 динара планирано
је за изградњу новог гробља
- 20.000.000 и завршетак
изградње олимпијског и дечјег
базена на градском језеру у
износу од 120.300.000 динара.
Градоначелница
Драгана Митровић изнела
је
одборницима
бројне
проблеме
који
стопирају

ануитета који су утврђени
на нивоу од 2.220.000.000
динара, тако да је у односу
на досадашњи буџет, већи за
68.000.000 динара. Усвајању
првог ребаланса претходила је
расправа у којој су одборници
опозиције замерили да је мало,
да практично нема
нових
пројеката, нових инвестиција,
као и да су смањена средства
намењена
насељеним
местима,
примарној
здравственој заштити, као и
да нема финансијске подршке
Покрајине и Републике.
Након усвајање одлуке
о првом ребалансу буџета
Града Вршца за 2017. годину,
усвојен је закључак на основу
кога сва предузећа, установе
и институције, чији је Град
оснивач, треба да ускладе
своје програме и планове са
ребалансом.

Мање чланова Градског већа
На предлог градоначелнице,
Скупштина
Града
Вршца
усвојила је промену Статута
Града Вршца. Реч је о промени
броја чланова Градског већа

директорка Татјана Палковач
(истекао јој је мандат) повукла
кандидатуру за поменуту
функцију везано за конкурс
који је расписан за избор
директора
Туристичке
организације. Палковачева је
на функцију директора ТОВ-а
именована 2013.
Одборници су усвојили
одлуку
о
доношењу
Кадровског плана Градске
управе Града Вршца за 2017.
годину, о покретању поступка
прибављања непокретности
непосредном погодбом у јавној
својини Града Вршца у насељу
Војводинци, о покретању
поступка
прибављања
неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
Гудурици
непосредном погодбом у
јавној својини Града Вршца,
Одлуку о установљавању
права
службености
на
непокретностима у јавној
својини у корист Телекома АД
у насељу Велико Средиште,
о
покретању
поступка
исправке граница суседних
парцела у насељу Влајковац, о
покретању поступка отуђења
непокретности на Тргу Николе
Пашића у јавној својини Града
Вршца, о постављању објеката
на површинама јавне намене,

ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЛА НА
ПИЈАЦАМА
ЈКП „Други октобар“ поверено
је управљање пијацама у граду
и у складу са тим, издаје празне
локале на Агрико и робној
пијаци (бувљаку).
У затвореном делу Агрико
пијаце, издају се локали укупне
површине 50 m2 у чијем склопу
се налази и магацински део
од 15 m2. За све детаљније
информације заинтересовани
треба да се обратите управи
Агрико пијаце на телефон 060
843 5052.
На робној пијаци издају се
локали површине од 4 до 40 m2.
За више информација обратити
се на 060 843 5048.
.
На основу одредаба члана 63 Закона
о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
Одељење за урбанистичко грађевинске
и имовинско правне послове Градске
управе Града Вршца, оглашава

„Зелено светло“ завршном
рачуну
Као прву тачку дневног
реда од укупно 23, одборници
су
усвојили
Одлуку
о
Завршном
рачуну
буџета
Града Вршац за 2016.годину.
Извештај је поднела Вања
Радека, начелница Одељења
за буџет и финансије, која
је
образложила
детаље
Завршног рачуна и мишљење
ревизорске куће која га је
прегледала. Завршни рачун
буџета Града Вршца утврђен
је са укупно оствареним
приходима и примањима
са пренетим неутрошеним
средствима
од
2.146.530
динара, укупним расходима и
издацима из прихода, примања
и неутрошених средстава
у износу од 1.933.181. У
образложењу Одељења за
финансије наводи се да су
укупни приходи и примања
са пренетим неутрошеним
средствима из претходне
године, остварени у 2016. са
93,6 одсто, што представља
висок проценат стварења и
указује да није било већих
одступања између планираних
и остварених средстава. Тако
се може констатовати да су
текући приходи остварени у
границама очекиваних - са 96,4
одсто. Одборници опозиције
изнеи су замерке на завршни
рачун тражећи да се образложе
нејасноће и детаљи. Након
расправе, завршни рачун је
добио „зелено светло“ већине
одборника актуелног сазива.
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ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
изградњу олимпијског и дечјег
базена.
Мислим да смо дужни
да нашим грађанима завршимо
овај базен, закључила је
Митровићева.
Уколико
бисмо предвидели фазно
завршавање, мислим да би то
дуго трајало. Сигурна сам да је
ова инвестиција оправдана и
да, са планираним кредитним
задужењем,
можемо
да
завршимо и олимпијски и дечји
базен да би били спремни
за купалишну сезону 1. јуна
2018. године. У супротном,
можемо да оставимо ову
капиталну грађевину онако
како сада постоји на терену
да она годинама пропада,
буде девастирана и питање је
да ли ће моћи да се заврши у
неколико наредних година.

Првим ребалансом буџет
већи
Усвојена је и одлука о првом
ребалансу буџета Града Вршца
за 2017. годину. Предлогом
првог
ребаланса,
укупни
приходи и примања, заједно
са пренетим неутрошеним
средствима из претходне
године, утврђени су у укупном
износу
од
2.220.000.000
динара.
Аналогно
томе,
усаглашен је и план укупних
расхода, издатака и отплата

које ће од сада имати, уз
градоначелника и заменика
градоначелника, 8 уместо
досадашњих 11 чланова.
Према
речима
градоначелнице, циљ ове
промене су рационализација и
већа ефикасност .
-Преузимамо
на
себе
већи посао и упућујемо јасну
поруку свим институцијама
и установама, директним и
индиректним
корисницима
буџета, да се са новцем грађана
мора поступати рационално
уз максималну ефикасност,
нагласила је Митровићева и
додала да је ресор здравства
припојен социјалној заштити,
а укинути су ресори за
инфраструктуру и туризам.
За туризам ће бити задужена
Туристичка
организација
Града Вршца, а биће основано
Одељење за инвестиције у
инфраструктури, у оквиру
градске управе, од запослених
у ЈП “Варош” које више неће
функционисати.

Усвојене кадровске промене
На седници Скупштине
Града Вршца, актуелни сазив
одборника усвојио је оставку
Јулкице Митрашиновић на
место члана Градског већа за
туризам. Митрашиновићева
је именована за в.д. директора
Туристичке
организације
Града Вршца чија је досадашња

о изменама Одлуке о радном
времену
угоститељских
објеката
и
објеката
за
приређивање игара за забаву,
Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о држању домаћих
животиња.
Када је на ред дошло
доношење Одлуке о измени
Одлуке
о
усклађивању
оснивачког акта ЈКП „Други
октобар“ Вршац са Законом
о
јавним
предузећима,
представници
опозиције
Драгана Ракић (ДС), Биљана
Јеличић (ДЈБ) и независни
одборник
др
Драгица
Станојловић поставили су
бројна питања везано за
рад комуналног предузећа.
Небојша Перић, в.д. директора
Јавног комуналног предузећа
“Други октобар”, који је на ову
функцију ступио новембра
2016,
одговорио
је
на
постављена питања и изнео
програм рада, планове и
планирану пословну политику
овог предузећа.
Одборници су усвојили и
Програм о изменама Програма
коришћења
средстава
Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Вршца
за 2017, именовали чланове
Савета за међунационалне
односе Града Вршац, донели
Решење о давању сагласности
на употребу имена Града
Вршца и Одлуку о изменама
и допунама Статута Градске
библиотеке.
Ј.Е.

1.УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА
ИЗГРАДЊУ
ПЛАНИРАНОГ
ПОГОНА
ЗА ОБРАДУ ЛЕШНИКА У ВЕЛИКОМ
СРЕДИШТУ, УЛ.ВИНОГРАДАРСКА 2/Б, КАТ.
ПАРЦ.БР.649 К.О.ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ
ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА:
„БИОЛЕШНИК“ ДОО, ВРШАЦ И
2.УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА
ИЗРАДУ КОСОГ КРОВА И ДОГРАДЊУ
ПОТКРОВЉА НА ОБЈЕКТУ П+3 У ВРШЦУ,
УЛ.ДОСИТЕЈЕВА БР.3, КАТ.ПАРЦ.БР.4272
К.О.ВРШАЦ
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: СРБОЉУБ
СПАСОЈЕВИЋ, ВРШАЦ
Наведени урбанистички пројекти
биће изложени у холу зграде СГ Вршац.
Јавна презентација трајаће 7 дана почев
од 23.06.2017. године.
Заинтересована правна и физичка
лица подносе примедбе на изложене
урбанистичке пројекте за време трајања
јавне презентације, у писаном облику
и предају их Одељењу за урбанистичко
грађевинске и имовинско правне
послове Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за урбанистичко
грађевинске и имовинско правне
послове Градске управе Града Вршца
пружиће обавештења о садржају јавне
презентације.
Одељење за урбанистичко грађевинске
и имовинско правне послове
Градске управе Града Вршца

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРОГЛАШЕН 23. ДОБИТНИК ВЕЛИКЕ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ

ПУСЛОЈИЋУ ПРИЗНАЊЕ „ВАСКО ПОПА“

Адам Пуслојић је 23. добитник
Песничке награде „Васко Попа“,
саопштено је у среду у Удружењу
књижевника Србије у Београду.
Пуслојић је награђен једногласном
одлуком жирија који је ове године
радио у саставу: Јован Зивлак,
председник, и чланови: Радомир
Андрић, Душко Новаковић, Владимир
Гвозден и Славомир Гвозденовић.
Награда „Васко Попа” има за циљ
да ода признање ауторима домаће
савремене поезије и додељује
се од
1995. године за најбољу
новообјављену књигу песама, као
и за избор који као додатак садржи
релевантан обим нових песама
на српском говорном подручју.
Награда посебно уважава ауторе
са песничким опусом који имају
значајно и вишегодишње присуство у
савременој српској поезији.
Песничка награда „Васко Попа“
један је од битних бастиона савремене
српске поезије. За више од две
деценије, колико постоји, указала је
на нека од највећих песничких имена
данашњице попут Ивана В. Лалића,
Стевана Раичковића, Љубомира
Симовића или Драгана Јовановића
Данилова.
Жири Награде „Васко Попа”, у ужем
избору је разматрао пет аутора и пет
песничких књига: Адам Пуслојић,
„Somnabulia Balcanica“, Лексика, 2016;
Милован Марчетић„Врата од ромора“,
Повеља, 2016; Јасмина Топић „Плажа
несаница“, КЦ Новог Сада, 2016; Дејан
Алексић „У добар час“, Имам идеју,
2016. и Илија Лакушић „Манастирски
синови“, ЦИД Подгорица, 2016.
Адам Пуслојић рођен је 1943.
године у Кобишници код Неготина
(Тимочка Крајина, Србиа). Школовао
се у Кобишници и Неготину.
Апсолвирао
на
Филолошком
факултету у Београду. Дебитује
поезијом (1964) у београдским
„Видицима“
и
у
зајечарском
„Развитку“, а исте године објављује
и прве преводе Никите Станескуа,
у „Видицима“. Прву збирку песама
„Постоји земља“ објављује 1967, у
„Видицима“, за којом су уследиле
збирке: „Падам ка небу“ (1970), „Идем
смрти на подшишивање“ (1972),
„Негледуш“ (поеа, 1973), „Религија
пса“ (1974), „Бекство у дактилографски

вез“ (1977), „Плесме“ ( 1977), „Прелом“
(1979), „Дародавац“ (1980), „Окована
уста“ (библиофилско издање, 1982),
„Капија на истоку“ (1987) итд. До
најновијих наслова „Сабране песме“ (
2012, у четири тома) и „Тајна вечера у
осмици“ ( 2105).
На румунском језику објавио је
једанаест збирки песама. Об¬ја¬вио
је око 80 књига превода са румунског
и руског језика. Пуслоић је члан
Удружења књижевника Србије, и
Удружења књижевних преводилаца
Србије од 1969. године, као и
Српског ПЕН – центра. Почасни
је члан Академије Румуније од
1995. године. Добитник је бројних
књижевних награда и признања у
Србији, Румунији, Италији, Немачкој
и Македонији. Његове су песме
у преводу објављене у Румунији,
Италији, Македонији, Француској,
Русији,
Немачкој,
Бугарској,
Мађарској, Малезији, Бело¬ру¬си¬ји,
Молдавији... Добитник је „Вукове
награде“ за животно дело и признања
за трајни допринос култури Србије,
као и награда: „Милан Ракић“, у
Румунији: „Михај Еминеску“, „Лућијан
Блага“, „Тудор Аргези“, „Никита
Станеску“.
„Пуслојић је још на почетку
своје каријере окарактерисан као
песник велике песничке енергије,
који спаја хуморни авангардизам са
антипоетизмом и као песник који
своје инспирације налази у традицији
надреализма.
И
у
најновијој
песничкој књизи не одступа од
почетних пропозиција. Његов је језик
ослобођен чврстих синтаксичких веза,
наглашене логичности и значењских
условности. Његов стих је динамичан,
бучан,
одређен
унутрашњим
условностима које су дубински
везане са његовим опсесивним
тематским комплексима. У средишту
његове песничке усредсређености
су Бог, космос, Крајина, национална
историја и песничка издвојеност,
као осетљивост која
сведочи о
посебним видовима улоге песника
у свету. Пуслојићева афективност је
скоро инфантилна, контрадикторна
и разумљива само у посебном
режиму прихватања услова слободне
асоцијативности. Космос је песничка
позорница напуштања историје,

Адам Пуслојић - лауреат Песничке
награде “Васко Попа” за 2017. годину
принуде, насиља, људске логике,
отуда се чини да Пуслојић избегава
свет реалних сила које посредују
и организују наш живот. Бекство
у космос је једна врста критике
те реалности, али истовремено та
реалност као виновник тог тамног
конфликта бића насељава песме овог
песника не само у пробљесцима и
одјецима него и као део сложене
историје нашег постојања и као
услов поезије која има моћ да

истражује и расветљава ствари света,
људску заједницу и њену историју
у контексту савремене историје
схваћене као слика драматичне
напетости између слободе избора и
скривених или отворених принуда“,
каже се у саопштењу жирија.
„Сомнабулиja je будно суочавање
са балканским произоријумом, са
Лепенским виром, римским легијама,
Косовом и његовим историјским
понорима, Крајином и њеним
контрадикторним људским пејзажом,
њеним духовницима, са Дунавом
и магијским Ртњом, актуелном
историјом и обртима који нас стављају
у процепe избора између постојања и
непостајања, прихватања песништва
као исхода наше егизстенција и
историје као извора нашег бића“,
додаје се у овом саопштењу.
Награда
„Васко
Попа“
је
установљена 1995. године у Вршцу,
и уручује се сваке године на дан
песниковог рођења, 29. јуна. Награду
додељују Друштво пријатеља Вршца
„Вршац лепа варош“ и Агенција
Ђорђевић. Покровитељ награде је
Град Вршац. Овогодишњем добитнику
ће награда која се састоји од повеље
и новчаног износа бити свечано
уручена следећег четвртка, 29. јуна, у
Вршцу.
Т.С.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ!
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило
Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која
образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском,
румунском и ромском, на основним и специјалистичким
струковним студијама.
На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,
у складу са европским стандардима, сами креирате свој
наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са
појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту,
рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на
енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за
касније запошљавање.
У јунском уписном року 2017. године, кандидати ће у
оквиру пријемног испита полагати проверу говорних,
музичких и физичких способности, као и познавање бонтона.
Класификациони испити из матерњег језика, као и тест
опште информисаности полажу се након положених провера
способности.
Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру
Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу,
студирају и полажу испите на више универзитета у ЕУ уз
стипендије које овај програм нуди.

Рада Ђуричин је присуствовала проглашењу овогодишњег добитника Песничке награде

Све информације око термина уписа , провера, као и
класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту
www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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ЗОРИЦА ПАНТИН, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ПЕНЗИЈИ, 38 ГОДИНА У ВРШАЧКОМ ЗДРАВСТВУ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1, БРОЈ 4, 31. МАРТ 1975.

МЛАДОСТ, РАД, ПРАЗНИК

Тридесетогодишња традиција се наставља, млади наше
општине, сврстани у бригаде, крећу наредних месеци на радне
акције; друговаће са песмом, радошћу... И њих ће красити
блиставо осећање поноса да сваким својим радним сатом
надграђују дело хиљада и хиљада старих и младих акцијаша
пре њих, да учвршћују темеље самоуправног социјализма своје
земље, да јачају братство и јединство народа и народности
Југославије.

Тако су, током протеклих седмица, омладинке и омладинци
Школе за КВ раднике „Никола Тесла“, Педагошке академије,
Пољопривредног школског центра и Гимназије „Борислав
Петров“ излазили, у више махова, на Вршачки брег, на радну
акцију- уређења „трим- стазе“.
У акцији су учествовали и омладинци из вршачког „Дома
омладине“ и Општинске конфереренције ССО, као и група
чланова Планинарско-смучарског друштва „Вршачка кула“.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1, БРОЈ 4, 31. МАРТ 1975.

„ЛАЖА И ПАРАЛАЖА“ ПО ТРЕЋИ
ПУТ НА ВРШАЧКОЈ СЦЕНИ

Наш славни Стерија је „Лажу и Паралажу“ први пут
штампао 1830. године у Будиму, о трошку „свог љубезног
пријатеља Јоана Анђелковића, трговца вршачког“,
коме је то дело и посвећено. Од тог доба до данас, ово
„весело позориште“ је изведено и изводи се на свим
југословенским позоришним сценама, без обзира на
та да ли су оне аматерске или професионалне. Може
ли се уоште замислити већа почаст делу и аутору дела
од таквог ватромета поверења, које се изражава, пре
свега кроз редитељска и глумачка трагања за ликовима
просторне и временске универзалности.

И вршачко Народно позориште се, својом мартовском
премијером „Лаже и Паралаже“, по трећи пут од
ослобођења опробало на овом „делцу“, чији је „конац
писања“ – како је говорио Стерија – његова жеља да
свим Алексама и Јелицама „мало мозак осоли“ и да учини
„исправлење“ онима који нам уместо златника нуде –
тантузе.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1, БРОЈ 5, 3. ЈУН 1975.

ЛУЦЕРКА КРЕНУЛА

Захваљујући повољним климатским условима у протеклом
периоду, луцерка на парцелама ПИК-а „Вршачки ритови“ је
добро понела. Тренутно се врши скидање првог откоса са
површине око 5000 хектара. У жељи да се први откос скине
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

НЕМА НИШТА ЛЕПШЕ ОД ОСЕЋАЈА КАД
НЕКОМ ПОМОГНЕШ!

Зорица Пантин радила је 38
година у вршачком здравству
као медицинска сестра. Каже
да јој сада, као пензионерки,
недостаје њена професија.
Не може да се навикне на
пензионерске дане. Живот јој
улепшавају две ћерке Ивана
и Драгана на које је поносна.
Заједно су пролазиле и тешке
и лепе тренутке, Зорица је,
као самохрана мајка, радила
два посла упоредо.
Како памтите своје детињство?
-Носим предивна сећања из
детињства. Рођена сам 4.11.1954. у
Гудурици. Отац ми се звао Влада, а мајка
Каја. Родитељи су се упознали на радној
акцији у Босни, изградња железничке
пруге Шамац - Сарајево. Мајка је дошла
као омладинка из Книна, из Далмације,
а отац из Македоније. Ту су се упознали,
заволели, и касније дошли код мог
стрица који је већ био колонизиран у
Гудурици. Чекајући сина, мајка и отац
су изродили нас 4 ћерке: Вера, Зорица,
Јелица и Дивна.
Имала сам дивно детињство, велику
породицу, отац нам је радио у Пошти,
мајка у земљорадничкој задрузи, после
у Вршачким виноградима. Лепо смо
проводили лета. Једне године ишле смо
у Македонију код татине фамилије, друге
године у Книн код маминих. Водили су
нас на море. Пошта је имала синдикална
одмаралишта у разним местима, ишли
смо сваке године. Били смо породица
која није била сиромашна, али нисмо се
ни истицали по богатсву, негде у средини.
У Гудурици је било пуно националности,
сви смо се лепо слагали, и у школи,
комшулику, на улици, није се осећала
никаква разлика. Били смо сви једно.
Ја сам рано напустила Гудурицу. Са
петнаест година отишла сам у Панчево
у школу и више се никад нисам вратила
да живим у Гудурици. Али, јако волим
моју Гудурицу и врло често одлазим,
тамо ми живе две сестре, Вера и Јела.
Најмлађа Дивна живи у Средишту. Све
три су радиле у Хемофарму и путовале
свакодневно на посао.
Где сте стицали образовање?
-Основну школу сам завршила у
Гудурици, свих осам година. Била је то
велика школа, много деце. Директор нам
је дуго година био Александар Ћосић,
познатији као Ћоса. Сви смо имали неко
страхопоштовање према њему. Као ђаци,
нисмо смели после 19 сати да изађемо у
село.
После основне, конкурисала сам на
Медицинској школи у Панчеву, положила
пријемни и уписала се. Становала сам у
дому у Панчеву, само сам долазила у
госте код мојих родитеља.
Пре уписа у средњу школу, ломила
сам се да ли ћу у Учитељску у Вршцу или у
Панчево у Медицинску. Моја другарица и
ја смо саме отишле у Панчево, без пратње
родитеља. Она, нажалост, није положила
пријемни тако сам остала сама. Међутим,
врло брзо сам нашла другарице у Дому,
са некима сам и данас у контакту, чујемо
се, посећујемо. Било је то лепо време,
дивно смо се дружиле.
Никада се нисам покајала што сам се
определила за професију медицинске
сестре. Заволела сам тај посао. Када бих
поново бирала, исти бих посао изабрала.
Не знам шта бих друго радила. Осећај да
си некоме помогао, не може се описати
речима. Нема лепшег осећаја од тога
када неком помогнеш! Срећна сам
када видим пацијента како долази на
контролу после опоравка, задовољан,
срећан што је здрав, захвалан за помоћ
и подршку коју смо му пружили док је
био на лечењу у болници. Нема лепшег
осећаја!
Да ли сте одмах по завршетку
школе добили посао?
-Да. У то време, 1975, није било
тешко добити посао.
Конкурисала
сам и у Психијатријској болници

и у Медицинском центру и била
примљена на оба места. Одабрала сам
Медицински центар и почела да радим
са 20 година, априла 1975. Почела сам
на Интерном одељењу. Начелник је
био покојни др Смедеревац. Радили су
доктори Мијатовић, Гавранчић, Предић,
Цуканићи. Много нам је лепо било. Били
смо сиромашни, али били смо духом
богати. Није то било страхопоштовање
према надређенима, али је било
поштовање. Ја једноставно нисам могла
себи да дозволим да седим, да уђе
начелник, а да ја не устанем. Није то он
од нас тражио, једноставно само се то
наметне. Већ дуже време, посебно данас,
тога више нема. Средства за рад била
су примитивнија, шприцеве, игле смо
искувавали, стерилисали металне игле,
по целу ноћ то припремамо за сутрадан
да буде спремно. Било је то напорније
за рад, али је било опуштеније. Дружили
смо се и на послу и ван посла, радили са
задовољством. Имали смо синдикалне
вечери, Савез здравствених радника
правио је састанке који су завршавали
лепим дружењем, такмичили смо
се на радничким спортским играма
медицинара. Ишли смо на семинаре,
конгресе, сваке године, Херцег Нови,
Копаоник, Аранђеловац, на едукације,
писали радове. Била сам врло активна
у Савезу здравствених радника,
учествовала сам са својим радовима,
у Херцег Новом ми је рад ушао у
Билтен. Трудила сам се да се едукујем,
да усавршим знање, своју професију.
Касније су стигли први монитори за
коронарне јединице, ишли смо на
обуку. На Интерном сам била 15 -16
година, у коронарној, онда сам прешла
у Медицину рада мислећи да ће ми
бити лакше, нема ноћних смена (имала
сам већ децу). Међутим, посао се свео
на писање рецепата и ја то нисам могла
да издржим, није то био посао за мене.
Након 3 године, прешла сам у гипсару,
у Ортопедску амбуланту, као гипсер. Ту
ми је било много лепо, креативан посао,
ишло се и у операциону салу, стављање
гипса, превијање, скидање конаца...
један комплетан сестрински посао. Ту
сам радила двадесетак година и остала
до пензије. У Ортопедској амбулатни
тада су радили др Веселин Поповић,
начелник, као и ортопеди доктори Лајош
Тури, Средоје Ђурић и Тибериу Куђија.
Упоредо са послом у Болници, радила
сам и у приватној ординацији, јер сам
постала самохрана мајка и требало је
допунити кућни буџет да моја деца не
осете да им било шта недостаје. Тако сам
држала два радна места и то 20 година.
Било је напорно. Док ми је млађа ћерка
била јако мала, нисам имала коме да је
оставим, па сам је водила са собом. Врло
је често ишла са мном у ординацију.
Дам јој да нешто црта и она се забавља.
Морале смо тако. Кад су кола Хитне
помоћи долазила да ме возе у болницу
када сам била приправна, ћеркица је
ишла са мном.
Има ли тренутака које и данас
памтите из Вашег професионалног
рада?
-Било је и тешких, напорних
ситуација, али и оних лепих. Сећам се
када сам почела да радим, доле је била
дијализа, Вршац је тада био једини

центар за дијализу у Банату, долазило је
много пацијената, са свих страна. Било
је тешких болесника, дешавало се да по
троје њих умру за једну ноћ. Зграда је
била без лифта, носили смо пацијенте,
било је тешко, тражили смо помоћ од
ноћног чувара, возача. Али, ипак је било
више лепих тренутака. Срећна сам јер
нисам имала никакав инцидент, неки
већи проблем.
Колико овај позив емотивно троши
човека?
-Доста троши. Нисмо ми од камена.
Потресе вас кад видите тешко болесног,
младог пацијента, једноставно се вежете
за њих док су на одељењу. Не може то да
вас не додирне, не може човек да огугла
временом, бар ја нисам била таква. Сећам
се оних времена инфлације, давала сам
инфузије, терапију, приватно. У једном
моменту имала сам 3 младе женице јако
болесне. Оне су ме очекивале, љубиле
ми руке када дођем да им дам инфузију,
толико им је значила моја помоћ, било
им је лакше од те терапије. На њиховим
се лицима видело олакшање, гледале су
ме као члана породице. Мени је било
све теже, везала сам се за њих. Умрле су
док сам била на одмору, баш ми је било
жао. Памтим и једну баку, звала ме је да
јој дам ињекцију, укочила се. Пљуштала
је нека киша. Ишла сам бициклом. Деца
су ми остала сама. Била је инфлација.
Бака није имала пара да ми плати. Дала
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ми је две јабуке и два јаја. Гледала сам је.
Како да не узмем то?! Увредићу је, а она
ми је пружила оно што је имала. Враћала
сам се кући бициклом, држим она јаја
и јабуке, баш ми је све то било некако
тужно.
Испуњавао ме је мој посао. Добила
сам награду - Значку примерног
здравственог радника коју додељује
Савез здравствених радника Војводине.
Било ми је драго то признање јер
долази од струке. Али, дража су ми била
свакодневна признања од пацијената, та
њихова захвалност, олакшање на лицима
измучених од болести.
Била сам и друштвено активна. Четири
година била сам одборник Демократске
странке у Скупштини Општине Вршац.
Када сте отишли у пензију? Како
данас живите?
-У пензију сам отишла пре 4 године.
Међутим, наставила сам да радим у тој
приватној ординацији, тако да пензију
нисам доживела као праву мировину.
Била сам чак ангажованија него док
сам радила у болници, предана тој
ординацији, 24 часа била сам доступна.
Пре пар месеци, стицајем околности,
престала сам да радим у приватној
ординацији и сада се тек осећам као
пензионер. И могу вам рећи да сам
се мало погубила. Ја бих да радим.
Не сналазим се. Не осећам се добро
као пензионер. Лек и бег налазим у
путовањима. Пре месец дана била сам у
Холандији, за 1. мај на Златибору. Прија
ми изузетно, али не могу финансијски
да пропратим. Иначе, одувек сам волела
да путујем. Петнаест година путујем са
балеринама Студија „Ивана“ на њихова
такмичења. Оне су дивне, врло су
успешне, обишле смо већи део Европе
заједно.
Како је изгледао Ваш лични живот?
-Ја сам се 1980. удала за студента
медицине и 3 године касније родила сам
прву ћерку Ивану, а 1990. другу Драгану.
Студент је, у међувремену, завршио
медицину, постао лекар. А, 1992. нас је
напустио. Тако сам ја постала самохрана
мајка са две девојчице. Једна је имала 9
година, а друга 2. Није било лако. Били
смо подстанари, селили смо се ко зна
колико пута. Пошто смо започели да
зидамо кућу, продали смо је, подигла
сам кредит и купиле смо један дворишни
стан, ту смо се нас три сместиле и било
је мало лакше. Ја сам упорно радила
два посла, помагали су ми моји, деца
су ишла у школу, трудила сам се да оне
не осете ништа од свега тога, да имају
све. То су девојчице, требало је да
знају и шта је оригинал парфем, шта је
брендирана шминка, гардероба, све смо
то испоштовале колико смо могле. Оне
су биле јако добре девојчице, одлични
ђаци. Основну су завршиле као Вуковци,
а математички смер Гимназије Ивана и
Драгана су завршиле са 5,00. Ивана је
завршила Фармацеутски факултет, ради
у Београду у приватној апотеци, од скоро
је и одговорно лице. Драгана студира
математику на Природно - математичком
факултету у Београду, има још мало, даће
Бог завршиће и она.
Шта је за Вас најважније у животу?
-По мени је најважније чувати и
поштовати своје здравље, као и да човек
буде задовољан, да гледа све позитивно,
да избегава негативне људе. Иако сам
здравствени радник не желим да причам
о болестима, када ми неко дође па почне
да се жали како га боли овде, па овде...
Проценим ја да ли некоме треба моја
помоћ, али та свакодневна дружења не
би требало да садрже приче и жалбе
на здравље, мислим на оне које нису
аларманте. Треба лепоту наћи у малим
стварима. Има је, знам сигурно! Ја сам
пресрећна када одем у моју Гудурицу
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што пре и нађе у дехидраторима (одакле се добија луцеркино
брашно), у овој организацији рад се не прекида ни ноћу.
Под осталим културама (пшеницом, јарим јечмом,
сунцокретом и кукурузом) ове године у Комбинату налази се
око 2000 хектара.

Све ове површине обрађују пет основних организација
удруженог рада Комбината, које су добро механизовано и
организационо оспособљене да у сваком тренутку једна другој
помогну.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 1, БРОЈ 6, 25. ЈУН 1975.

„УВЕК ЋЕМО ВЕЖБАТИ
ЗАЈЕДНО“

Само пар дана после слета, одржаног поводом Дана
младости на градском стадиону у Вршцу, најмлађи учесници
на овој манифестацији су отпутовали у Србобран, на отворено
првенство Војводине у саставима. Тако су, дакле, две групе
предшколске деце из вршачког „Партизана“ презентовале
рад овог друштва, које већ низом година активно делује и на
подручју неше општине.

и прошетам улицом у којој сам рођена.
Када у Београду попијем кафу са мојом
децом, вратим се кући пресрећна. Одем
некад и сама у Позориште, одгледам
представу и лепо ми је. Све су то мале,
али велике ствари које сваки човек има,
само треба у њима да пронађе лепоту и
задовољство! Треба открити шта сваком
од нас прија и то треба радити, уживати у
тим малим, лепим стварима.
Задовољна сам својим животом.
Испуњавају ме моје ћерке, оне су увек
биле мој покретач, давале ми снаге и
воље да идем даље. Није било лако у
животу, али све се то реши, све прође,
важно је шта остане. А, ја сам поносна

- Једна група наше деце (млађи узраст) је у Србобрану извела
састав „Вежбајмо заједно“, у којем поред малишана учествују и
њихови родитељи – рекла је Марина Јосић, професор, иначе
предњак у вршачком „Партизану“. – Друга група малих вежбача
нас је репрезентовала вежбом са обручима под називом
„Весело детињство“ и ефектним наступом освојила прво место
у својој категорији.
што су моје ћерке израсле у добре
девојке, вредне, образоване, које сада
проналазе своје животне путеве. То је
моја срећа!
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
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Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ВЕЋНИЦИМА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

Чланови
Општинског
већа
општине Пландиште расправљали
су по пет тачака дневног реда
на 44 седници. После усвајања
записника са 43. седнице већници
су најпре разматрали Утврђивање
Предлога Одлуке о изради измена
и
допуна
Просторног
плана
Општине Пландиште а након тога
и Утврђивање Предлога Решења

о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа
“Полет” Пландиште о увођењу
накнаде за водомер. Већници су
затим расправљали о Утврђивању
Предлога
Решења
о
давању
сагласности
Јавном
предузећу
“Полет” Пландиште на обављање
делатности газдовања шумама и
шумским земљиштем, као и подизање

нових шума. Затим се расправљало
о Предлог уПрограма о изменама
Програма коришћења средстава
буџетског фонда за финансирање
програма и планова заштите животне
средине на територији Општине
Пландиште за 2017. годину, и на
крају обрађен је Предлог Закључка о
покретању поступка за расписивање
јавног позива за суфинансирање

Председник Општине Пландиште
Јован Репац уручио је „Вукове
дипломе“
и
новчане
награде
најбољим матурантима општине
Пландиште.
Међу десеторо вуковаца су и четири
ђака генерације – Анастасија Додић
из Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ из Хајдучице, Анабела Јаворина
и Драгана Шкорић из ОШ „Доситеј
Обрадовић“из Пландишта и Лана
Керкез, ђак генерације ОШ „Јован
Стерија Поповић“ из Велике Греде.
Награђене ученице слажу се да им
је за овај успех био потребан велики
труд, али кажу да је било времена
и за дружење, спорт и разне друге
активности.
-Трудила сам се, много сам радила
и желела сам да будем ученик
генерације и најбоља у школи. Осим
тога, похађам школу страних језика,
учим енглески и за четири године
учења успела сам да савладам Б2
ниво. И на то сам јако поносна. Треба
да кажем, да без помоћи родитеља
то сигурно не бих успела – рекла је
Лана Керкез из Милетићева, ученик
генерације у ОШ ”Јован Стерија
Поповић” у Великој Греди.
Анастасија Додић је много радила
да би дошла до овог успеха. Њена
жеља је да настави стопама мајке па
ће зато уписати средњу медицинску

ПРИЗНАЊА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ МАТУРАНТЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

пројекта управљача у заштићеним
подручјима Општине Пландиште у
току 2017. године и Предлог Решења
о именовању Привременог тела за
обављање текућих и неодложних
послова из надлежности Савета Месне
заједнице Барице. Претпоследња и
последња тачка били су захтеви и
молбе грађана, удружења и других
правних лица.

НАГРАЂЕНИ ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Најбољи ђаци општине Пландиште са председником општине Јованом Репцем
школу а након тога и факултет. Исто у Пландишту, поред најбољих
је и са Анабелом Јаворина, она ђака, присуствовали су и њихови
истиче да воли анатомију па јој је професори и родитељи, директори
жеља да студира медицину. Драгана школа,
директорка
Народне
ће уписати средњу економску школу библиотеке Пландиште, директор
а након тога и Економску факултет, КОЦ-а ”Вук Караџић” и представници
каже да жели да буде економиста, као локалне
самоуправе.
Новчане
њен отац и да је лепо бити вуковац и награде од по 5.000 динара најбољим
ученик генерације.
матурантима је уручио председник
Свечаности у холу зграде Културно- Општине Јован Репац, који је рекао да
образовног центра „Вук Караџић“ би било лепо да ови вредни основци

буду једнако успешни средњошколци
и студенти и да се након стицања
диплома врате у своје место и
помогну његовом развоју.
У општини Пландиште има око
600 основаца, а ове године било
је 78 осмака, од којих 48 у школи у
Пландишту, остали из школа у селима
плндиштанске општине.

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.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (10)
БАНАТСКИ СОКОЛАЦ - БИОСЕГ (1)

Насеље Биосег
помиње се као насељено у 14. веку,
тачније од 1375. до 1446. године. О
овом средњовековном насељу нема
прецизнијих података. Знамо само
да су на територији Војводине некад
живели Германи, Словени, Хуни,
Авари, панонски Бугари и Мађари
и да су били носиоци јединствене
Понтске културе. У даљем периоду се
помиње као насељено.
Банатски Соколац је настао на
пустарама Велики Рит и Биосег. О
времену поновног насељавања
постоје различити подаци. Према
Милошеву, Биосег је поново насељен
тек после Првог светског рата и то
колонистима, када је добио данашње
име.
По др Хегадишу и др Чобановићу
Биосег се 1850. године појављује
као насеље са 988 становника. Ово
насеље је постојало свега 19 година,
нема података ко су били становници
тог наасеља (претпоставка је да су то

били Немци и Мађари који су радили
као надничари на ондашњем поседу)
и шта се са њима десило, тачније где
су нестали. Биосег се од 1869,. Не
појављује у пописима – први пут се
појављује као Банатски Соколац у
попису 1948. године.
Све површине земљишта које
данас припадају атару Банатског
Соколца, па и више, припадале су
грофици Каролини Карачоњи, која
је живела у Будимпешти, а овамо
је долазила у обилазак имања и
на летовање. На месту где је данас
село, био је њен летњиковац, нешто
даље биле су такозване „беле“ и
„црвене“ куће које су служиле као
станови бирошима и надничарима
запосленим на пустари. Ту су биле
и пословне просторије у којима су
становали они који су водили имање,
постојале су и стаје за стоку, шупе за
алат и разна пољопривредна радила.
Име Биосег пустара је носила све
до 1933. године када је Каролина
Карачоњи продала ову пустару

заједно са вилом, парком у коме је
расло ретко дрвеће, воћњацима и
виноградима.
Након Првог светског рата
пустара Биосег је претворена у
колонију добровољаца, ратника из
Првог светског рата који су пребегли
из аустроугарске војске, српској или
руској војсци и ратовали против
Аустроугарске. Многи од њих су
прешли Албанску голготу, Сибир,
а неки су чак из Америке стигли
до Солунског фронта због одбране
домовине.
По сећању Недељка Чанковића,
имање је било лепо уређено,
испресецано путевимауз које су били
однеговани дрвореди. Тако је према
Великој Греди водио пут ораха, према
Милетићеву пут јаблана, према
Марковићеву пут јасена. Имање је
било повезано ускотрачним пругама
које су ишле кроз поља. Тим пругама
у такозваним „лорама“ превожена
је летина до најближе железничке
станице.

Насељавање колониста које је
текло у периоду од 1921. до 1926.
нијеишло без проблема. Ђорђе
Коњовић, поседник из Даља, 1923.
купује простор који је био намењен
колонистима.
Сукоб
између
колониста и овог поседника трајао
је читавих десет година. Одржано је
доста судских парница, вербалних
и физичких дуела између две
зараћене стране. Велепоседник
Коњовић је путем адвоката у време
министровања Хинка Кризмана
издејствовао решење да се досељени
колонисти иселе са овог поседа.
Тада 26 породица колониста одлази
у Бачку у место Сириг и у Велику
Греду. Остале породице нису хтеле
да оду. Ово је било повод да једног
дана село опколи жандармерија коју
је предводио ондашњи начелник
начелник вршачког среза Јојић.
Доведени су румуни из Светој
Јована, данашњих Барица, са 80
плугова да ору земљу која је била
додељена колонистима. Народ је

вилама, косама и мотикама разјурио
ораче. Жандарми су се развили у
стрелцеспремни да отворе ватру на
сакупљене људе. Ипак, жандармерми
су се повукли, а Коњовић је пристао
да добије земљу у околини Вуковара,
обећавши да ће вилу претворити
у школу. Ову изјаву је потписао
у Министарству просвете пред
Божом Обрадовићем, али је то после
„заборавио“ и накнадно тражио да му
се исплати зграда. Вила је адаптирана
у школу, али о државном трошку.
Настава је почела 1934. године.
По подацима из летописа
вођеним у школи 20. јануара 1927.
Божо Обрадовић је дао предлог
да се име Биосег промени а село
добије име Банатски Соколац што
је
Министарство
унутрашњих
послова и одлучило 1933. Дакле,
данашње име Банатски Соколац
потиче из 1933. године. Коначно је
1934. Банатски Соколац насељен и
озваничен као насеље.
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ЈЕЗЕРО СПРЕМНО ЗА КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ

ОСАМ СПАСИЛАЦА БРИНУЋЕ О КУПАЧИМА

Купалишна
сезона
на
вршачком
Градском
језеру
званично је отворена среду, 20.
јуна, мада они храбрији Вршчани
већ увелико посећују ово наше
мало „Панонско море“. О уређењу
језера, редовном чишћењу,
квалитету и редовној контроли
воде брине ЈКП „Други октобар“,
док је Туристичка организација
Вршца задужена за припрему
забавних садржаја и ангажман
спасилаца.
Према
речима
Јулкице
Митрашиновић, в.д. директорке
Туристичке организације Града
Вршца, и Небојше Перића, в.д.
директора ЈКП „Други октобар“,
све је спремно да језеро дочека
купаче.
Комуналци уредили језеро
Радови на уређењу Градског
језера кренули су још крајем маја
месеца, а вршачки комуналци
дали су све од себе како би наши
суграђани а и посетиоци Вршца,

ПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА
На улазу у Градско језеро налази се табла са прописаним
кућним редом, те се грађани моле да га се придржавају
- купање у прописаном делу језера и током времена рада
спасилачке службе, забрана пецања, вожње бицикла и
мотора, забрана купања и шетње кућних љубимаца.

Јулкица Митрашиновић и Небојша Перић: Језеро је спремно за купаче
током летњих месеци, могли планирани радови су завршени су
да уживају и проводе топле у предвиђеном року.
летње дане. Радови Комуналног
Да би квалитет воде
предузећа су се односили пре био на прописаном нивоу, а
свега на обезбеђењу квалитета сви купачи безбедни, по први
воде, уређењу зелених површина пут су уклоњени трава и алге
око самог језера, као и свих из самог језера, специјалном
садржаја које посетиоци користе машином, објашњава директор
током сезоне купања. Сви Перић. Извршено је детаљно
чишћење приобаља и његова
дезинфекција, а у рад је пуштен и
бунар и подигнут је ниво језера
за око 1 метар. Након комплетне
дезинфекције воде, урађене су и
прве анализе које задовољавају
стандарде купања у језеру.
Контрола квалитета воде вршиће
се на сваких 14 дана, а по потреби
и чешће.
На зеленим површинама
покошена је и пограбуљана
сва трава око језера, уклоњено
је самоникло шибље, орезано
дрвеће. Оспособљени су сви
пратећи садржаји које купачи

користе током летње сезоне:
извршена је поправка тушева
са минералном водом која је
подразумевала комплетну замену
инсталација, реконструисан је
плато намењен за туширање,
при чему је комплетно урађена
нова подлога, решен је проблем
одвода сувишне воде, офарбана је
комплетна метална конструкција,
замењене су све дотрајале клупе,
канте за отпатке, поправљени сви
садржаји на дечјем игралишту,
уређени су спортски терени (један
за кошарку и два за одбојку),
извршена је монтажа кабина за
пресвлачење, уређен је постојећи
санитарни чвор и по први пут ове
године, обезбеђена су још четири
покретна тоалета.
Безбедност купача приоритет
Безбедност
купача
на језеру биће на изузетно
високом нивоу, каже директорка
Митрашиновић. Од 20. јуна почела
је са радом спасилачка служба,
што је важно за безбедност купача,
јер знамо да није било инцидената
од када је ангажована ова служба.
Спасиоци ће о купачима бринути

НАГРАЂЕНИ МАТУРАНТИ ОШ „ОЛГА
ПЕТРОВ РАДИШИЋ“

ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

НАГРАДЕ ЗА НАЈ ХУМАНИСТЕ

-Јован Михајловић дао је добровољно крв стотину пута - За 75 давања награђена су три даваоца, а за педесет пута њих петорица -

Црвени крст Вршац и ове је
године уприличио пригодну
свечаност у знак захвалности
добровољним
даваоцима
крви у одмаралишту Црвеног
крста на Брегу, а у знак
обележавања Светског дана
давалаца крви. За овај хуман
гест вишеструки даваоци
награђени су признањима
које им је уручио Бошко
Митрашиновић,
секретар
Црвеног крста Вршац.
-Ова признања су наш
скроман гест захвалности
и поштовања према нашим
добровољним
даваоцима
крви чија је хуманост
за сваку похвалу, каже
секретар Митрашиновић. На
свечаност смо позвали све
добровољне даваоце који

до 1. септембра. Спасилачку
службу финансира буџет града
преко Туристичке организације.
Јавном набавком је ангажована
Асоцијација спасилаца Србије.
До 1. јула на језеру ће бити 8
спасилаца, а од 1. јула до 1.
септембра 14, што је према
нормативима.
Туристичка
организација
Вршца припремила је и ове
године богат забавни програм за
све генерације купача.
Најмлађе
купаче
обрадоваћемо
спортско
рекреативним програмом који
Туристичка организација почиње
да реализује од првог викенда у
јулу, истиче Митрашиновићева.
Тако да ћемо да их обрадујемо
и ролеријадом, фитнесом, бич
волејом, мини баскетом и осталим
садржајима који су организовани
протеклих година. На плажи
за најмлађе биће постављене
лежаљке и сунцобрани.
Туристичка
организација
Града Вршца позива грађане да
освежење током врелих летњих
дана пронађу на Градском језеру
које их спремно чека.
Ј.Е.

ПРОГЛАШЕНИ
ЂАЦИ
ГЕНЕРАЦИЈЕ

На свечаности у Основној школи
„Олга Петров Радишић“, у присуству
професора и родитеља, уручена су
признања и награде најуспешнијим
ученицима. Седморо матураната
добило је „Вукове дипломе“, а
проглашена су и два ђака генерације,
Анастасија Милићев и Космин Ивашку.

Уручено признање Јовану Михајловићу за 100 пута дату крв

су крв дали 10, 20, 35, 50, а
посебно смо поносни што
овде у Вршцу имамо и људе
који су крв дали 75 чак и 100
пута. Ове године порука за

СТИЖЕ НА ОПОРАВАК ПРВА ГРУПА ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
У одмаралиште Црвеног крста Вршац, у недељу, 25. јуна, долази
прва група деце из социјално угрожених породица на опоравак.
Њихов десетодневни боравак финансира Министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику Републике Србије. Прву групу
чине 49 деце из Житишта и Српске Црње. Ово је трећа година како
се реализује овај пројекат.
Према речима Бошка Митрашиновића, секретара Црвеног крста
Вршац, уз децу ће бити волонтери ове хуманитарне организације
који ће спроводити едукативни програм. Уз смештај, исхрану,
образовни садржај, деца ће имати двадесетчетворочасовни надзор
лекара. Са децом ће бити и њихови васпитачи.

Светски дан добровољних
давалаца је: “Не чекај незгоду.
Предузми нешто. Дај крв! Дај
редовно!“
Најистакнутији међу овим
хуманистима свакако је био
Јован Михајловић који је крв
дао 100 пута. По 75 пут крв су
добровољно дали Месарош
Ференц, Чорба Јосип и
Горан Божић. Педесет пута
своју руку испружили су
за овај хуман гест Макаји
Петар, Самац Владо, Јакшић
Зоран, Јањић Драган и Тасић
Новица.
За 35 давања награђени
су Костањевац Дарко, Пунош
Давор,
Станисављевић

Златко, Репац Ненад, Грчак
Александар, Салапура Нада,
Дудић
Ненад,
Арбутина
Милан, Ђурић Томислав,
Кекић Ђорђе, Корђи Андраш,
Михаљфи Андраш, Вицикнез
Бошко и Жукевић Слободан.
Представници
Црвеног
крста уручили су и 44
захвалница
добровољним
даваоцима за 10 пута дату
крв и 26 захвалница за 20
давања крви.
Након уручења награда,
настављено је дружење,
уз закуску, у одмаралишту
Црвеног крста Вршца на
Брегу.
Ј.Е.

Признања је најбољим ђацима
уручио директор школе Јонел Буга.
Буга је истакао да је додела признања
вуковцима и ученицима генерације,
сваке године круна рада ове школе,
као и да су управо ови ученици они
од којих се најпре очекује да постигну
изузетне резултате и у каснијем
школовању.
Награђени ученици се слажу да пут
до ових успеха није био лак, али истичу
да су на том путу имали подршку
професора, школе и своје околине.
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У ДОМУ ВОЈСКЕ ОДРЖАН САЈАМ ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА

ЈЕФТИНИЈЕ ДО ШКОЛСКИХ КЊИГА

Након одличног прошлогодишњег
искуства, и ове је године организован
Сајам половних уџбеника који је,
у дворишту Дома Војске, 20. јуна,
окупио бројне Вршчане, како
ученике, тако и родитеље. Посетиоци
су имали прилику да школске књиге
набаве по врло приступачним ценама
што је добра олакшица за породичне
буџете.
Ово је трећи пут да се основци и
средњошколци који нуде уџбенике
који им више нису потребни, али
и они млађи који купују књиге од
старијих генерација за нову школску
годину, окупљају у дворишту Дома
војске. Организатор Сајма половних
уџбеника је Туристичка организација
Града Вршца која најављује још један
овакав догађај.
Због
велике

ОДРЖАНА ШЕСНАЕСТА НОЋ КЊИГЕ

заинтересованости
ученика,
одлучили смо да организујемо још
један Сајам половних уџбеника,

каже Јасна Живковић, ПР менаџер
Туристичке
организације
Града
Вршца. Позивамо све наше суграђане

да и у понедељак 26. јуна, у истом
термину од 11 до 13 часова, дођу у
двориште Дома војске и размене
преостале уџбенике у циљу што
квалитетније припреме за наредну
школску годину.
Према
речима
Живковићеве,
Сајам има за циљ да окупи ученике
и родитеље основних и средњих
школа како би набавили све потребне
уџбенике. Пракса је показала да
ученици, на овај начин, могу да
набаве уџбенике за наредну школску
годину по цени чак и 80 одсто нижој
од актуелне. То су потврдили и
мали продавци, али и мали купци,
као и родитељи који нису крили
задовољство што су уштедели део
средстава из породичног буџета.
Ј.Е.

ПРАЗНИК ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЧИТАЊА

У петак, 16. јуна одржана је
шеснаеста Ноћ књиге у којој су
сви љубитељи добре књиге имали
прилику да уживају у интересантним
промоцијама, акцијама и великим
попустима. Више од 50.000 људи
за само седам сати прошетало је
књижарама Делфи и Лагуниним
клубовима читалаца у Србији, Босни
и Херцеговини и Црној Гори.
Читаоци су искористили велике
попусте на целокупну Лагунину
продукцију,
на
књиге
других
издавача, књиге на страним језицима
и гифт програм, али имали су прилику
и да се друже са својим омиљеним
писцима.
„Ноћ књиге је специфична
манифестација јер је врло непосредна.
Као писци имамо непосредан сусрет
са читаоцима, што нама много значи.
Интересантно је да се генерално и
ми, писци, лепо дружимо међусобно,
сви смо на једном месту и све ово
има неку своју драж“, истакао је Дејан
Стојиљковић, који је у Ноћи књиге
потписао и уговор о објављивању

нове књиге „Олујни бедем“, наставка
популарног романа „Дуге ноћи и црне
заставе“.
Међу бројним домаћим писцима,
гост Ноћи књиге био је и дански
писац Ерленд Лу, који је претходних

дана био гост фестивала Крокодил.
Најтраженији наслов у Ноћи књиге
био је роман „Нигде нема те“ Јелене
Бачић Алимпић. На другом месту је
роман„Човек по имену Уве“ Фредрика
Бакмана, а на трећем „Олујна сестра“

БЕСТСЕЛЕР МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ „ДНЕВНИК СРПСКЕ ДОМАЋИЦЕ“

РОМАН ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
„Дневник српске домаћице“
један је од највећих српских
бестселера у последњих педесет
година.
„Дневник српске домаћице“,
роман
Мирјане
Бобић
Мојсиловић, који је до сада
доживео преко педесет издања
и преведен на италијански,
француски
и
словеначки
језик, представља својеврсну
колективну
аутобиографију
неколико генерација: ово је књига
за наше родитеље, нас и нашу
децу – романтично, духовито
и потресно сведочење главне
јунакиње Анђелке о срећном
детињству у Титовој Југославији,
збуњеној младости осамдесетих,
откривању политичких страсти
деведесетих и болном трежњењу
после бомбардовања.
У питању је роман који се памти
и којем се радо враћамо.

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ
„ДНЕВНИК СРПСКЕ
ДОМАЋИЦЕ“

Вршачка кула и Издавачка
кућа Лагуна награђују
књигом „Дневник српске
домаћице“ ауторке Мирјане
Бобић Мојсиловић, прва
два читаоца која се јаве на
и-мејл адресу citajmokulu@
gmail.com. Ваше и-мејлове
очекујемо до среде, 28. јуна
у 12 часова. Потребно је
да у и-мејлу наведете своје
личне податке, а редакција
ће најбрже читаоце
контактирати поводом
преузимања награде.

Лусинде Рајли. Међу најпродаванијим
књигама у Ноћи књиге била је и „Жеђ“
Норвежанина Јуа Несбеа, сада већ
једног од најомиљенијих писаца у
Србији.
Шеснаеста Ноћ књиге одржана је на
чак 55 локација у 27 градова у Србији
и региону. И овог пута Ноћи књиге
прикључиле су се бројне библиотеке
које су одобравале попуст на
годишњу чланарину и организовале
сопствени програм промоције књиге
и читања. Они који нису желели да
удобност својих домова замене за
чекање у реду могли су да искористе
повољности и купују у Ноћи књиге и у
највећој онлајн књижари www.delfi.rs,
где је овог пута забележена рекордна
посета.
Организатори овог својеврсног
фестивала књиге су издавачка кућа
Лагуна и књижарски ланац Делфи, под
покровитељством Еуробанк Србија.
Ноћ књиге обележили су и сјајни
поклони пријатеља манифестације.
Извор: Лагуна

КУЛТУРА
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КЊИЖЕВНА ТРИБИНА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

СУСРЕТ СА ВИДОМ ОГЊЕНОВИЋ

Прошлог четвртка у „Салону
код Порте“ приређен је сусрет са
Видом Огњеновић. Поред чувене
књижевнице и редитељке, у
вечери су учествовали и Гојко
Божовић, књижевник, књижевни
критичар и издавач, Милан Р.
Симић, књижевник, књижевни
критичар и уредник, професорка
књижевности и књижевница
Марија Васић Каначки, у
улози модераторке трибине, и
ученица Музичке школе „Јосиф
Маринковић“ Емилија Ђонин,
која је вече употпунила музичком
пратњом.
- Вида Огњеновић је ауторка
са неколико опуса који се
међусобно прожимају, али та
два кључна опуса, књижевни
и позоришни, израз су исте
стваралачке енергије и једне
врсте препознавања да се само
кроз културу и уметност може
разумети живот и свет – рекао је
Божовић.
Говорећи о свом односу
према речима Вида Огњеновић
је рекла:
- Однос према језику је дар за
писање, он се не може другачије
дефинисати ни препознати. Не
памтим време када сам била
неписмена, време пре него што
сам научила да читам. А чим
сам почела да читам, код мене
се стварао однос према речима.
Правом
откривању
језика
научила сам се касније, читајући.
С тугом помишљам на данашње
генерације које свој језички опус
сужавају или скраћују речи.
Вида Огњеновић је рођена
у Дубочкама (Бањани) поред
Никшића 1941. године. Одрасла
је и школовала се у Врбасу
и
Сремским
Карловцима.
Дипломирала је на Катедри
за општу књижевност на
Филолошком
факултету
у
Београду 1963. и на Одсеку за
режију београдске Академије за
позориште, филм и телевизију
1965. године. Постдипломске
студије је започела у Паризу

на Сорбони, а магистарски рад
одбранила је на Универзитету у
Минесоти, САД 1972. године.
Од 1974. до 1979. године радила
је као асистент на ФДУ у Београду.
За директора Драме Народног
позоришта у Београду изабрана
је 1977. године, а по истеку
четворогодишњег
мандата,
остала је на ангажману као
стални редитељ. Као професор
по позиву, предавала је на
универзитетима у Лос Анђелесу
(УСЛА), Чикагу (УИЦ) од 1981 –
1982, а у оквиру предавачких
турнеја обишла је у неколико
махова, као гост предавач, све
веће универзитете САД (1985,
1991, 1997 и 1999). Редовни је
професор Академије уметности
у Новом Саду. Њен редитељски
опус чини близу стотину
позоришних, као и велики број
телевизијских и радио режија,
од којих је многе режирала
по
сопственим
текстовима.
Написала је велики број драма,
које су доживеле више поставки
и бројна извођења, а објављене
су у различитим издањима.
Као редитељ гостовала је у
многим позориштима широм
бивше
Југославије
(Црна
Гора, Словенија, Хрватска) и у
иностранству.
Објавила је четири књиге
прозе: збирке приповедака
„Отровно
млеко
маслачка“,
(Просвета, Београд, 1994) и
„Стари сат“ (Просвета, Београд,
1996), „Најлепше приче Виде

Огњеновић“
(Просвета,
Београд, 2001), роман „Кућа
мртвих
мириса“
(Просвета,
Београд, 1995) и седам књига
драма: „Меланхоличне драме“
(СКЗ, Београд, 1991), „Девојка
модре косе“ (Арсдраматика,
Београд, 1994), „Сетне комедије“
(СКЗ, Београд, 1994), „Милева
Ајнштајн“, као и сабране драме
у три књиге (Стубовикултуре,
2000, 2001, 2002).
Вида
Огњеновић
је
председник Српског ПЕН-а, а
од септембра 2012. Почасна
потпредседница Међународног
ПЕН конгреса. Оснивач је и
уметнички руководилац „Тврђава
театра“.
Добитник је многих значајних
награда
за
књижевни
и
позоришни рад. Измећу осталих
добила је: награду Просвете за
књигу године (1994), Андрићеву
награду за приповетку (1995),
награду „Бранко Ћопић“ за
прозу (1996), награду „Лаза
Костић“ за роман (1996), награду
„Паја Марковић Адамов“ за
прозу (1997), награду „Стефан
Митров Љубиша“ за књижевно
дело (1999), награду „Статуета
Јоаким Вујић“ (2001). Добитник
је и бројних награда за режију,
представе и текст драма и
комедија.
Проза и драме су јој превођене
на
енглески,
мађарски,
македонски и немачки језик.
Т.С.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ВРШАЧКУ УМЕТНИЦУ

ДОМИНИКА МОРАРИУ ДОБИТНИЦА ПЛАКЕТЕ
МАЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ УЛУПУДС-А

Вршачка уметница Доминика
Морариу, добитница је Плакете
на 49. Мајској изложби, у
организацији УЛУПУДС-а.
Мајска изложба УЛУПУДС-а
традиционална је, најстарија
и
најзначајнија,
годишња
манифестација УЛУПУДС-а и
својеврсни пресек актуелног,
врло разнородног деловања
чланова Удружења у девет
области примењеног визуелног
стваралаштва:
архитектуре,
вајарства, сликарства и графике,
текстила и савременог одевања,
сценографије и костимографије,
дизајна, уметничке фотографије,
керамике и стакла, и теорије,
критике и историје уметности.
Централна
изложба,
ове
манифестације, отворена је 14.
јуна у Галерији СКЦ-а, у Београду.

Доминика Морариу признање
је добила за рад из серије
„меМОРАРИУм“.
Рад
је
реализован
уз

финансијску помоћ Града Вршца,
средствима
добијеним
на
конкурсу.
Т.С.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ ЛИКОВНИХ ПРИЗНАЊА НА 58. „КОНК УРС У ПА ЈЕ ЈОВАНОВИЋА“

“ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉА РАДОВ

Проглашени су добитници
награда на 58. Конкурсу
ликовне манифестације
деце и омладине за награду
Паје Јовановића. Жири је
прегледао више од 600
радова који су пристигли
на овогодишњи конкурс и
донео одлуку о награђенима,
којима ће признања бити
уручена крајем септембра,
када ће и бити организована
изложба најбољих радова у
великој галерији Културног
центра Вршац.
“Вршачка кула” ће у
наредним бројевима
објавити најбоље радове у
свим категоријама конкурса.
У овом броју имате прилику
да погледате дела најмлађих
уметника, малишана
предшколског узраста,
као и награђене радове у
ктегорији нижих разреда
основних школа.
У најмлађој категорији,
прву награду освојио
је Угљеша Кхалаф из
вршачке Предшколске
установе „Чаролија“
(објекат „Пчелица“), другу
Ленка Мартинов, такође
из ПУ „Чаролија“ (објекат
„Колибри“), а трећу Маша
Милетић, полазница
Сликарског атељеа
„Морариу“ из Вршца.
Награду Културног центра
Вршац за креативност
освојила је Таиса Крњачки –
Сликарски атеље „Морариу“,
Награду Градског музеја
Вршац добио је Иван Тот
– ПУ „Чаролија“ (објекат
„Колибри“), а Награду
Књижевне општине Вршац
Марија Каракаш – ПУ
„Чаролија“ (објекат „Бамби“).
Међу млађим основцима,
најуспешнији је био Вук
Ожеговић – Сликарски
атеље „Морариу“, друго
место је освојила Нађа
Ранков, ученица Основне
школе „Вук Караџић“ из
Вршца, а треће Доротеа
Удовичић – Сликарски
атеље „Морариу“. Награда
КЦ-а за креативност у овој
категорији је припала
Миливоју Липовина из
ОШ „Илија Гарашанин“ из
Гроцке, Награда Градског
музеја је припала Иулији
Пеиов из Темишвара, а
Награда КОВ-а Јасмини
Токин, ученици ОШ „Вук
Караџић“, Вршац.
Т.С.

Угљеша Кхалаф (2011) – Пу Чаролија (објекат Пчелица), Вршац, назив рада:
“Путујемо”, техника: оловка у боји, васпитач: Мирјана Мохора

Маша Милетић (2012) – Сликарски атеље Морариу, Вршац, назив рада: “На
морском дну”, техника: гваш, ликовни педагог: Доминика и Данијела Морариу

Ленка Мартинов (2011) - Пу Чаролија (објекат Колибри), Вршац, назив рад
техника: уљани пастел, васпитач: Ј. Димитријевић, К. Поповић

Награда Народног музеја Вршац
Иван Тот (2011) - Пу Чаролија (објекат Колибри), Вршац, назив ра
техника: уљани пастел, васпитач: Ј. Димитријевић, К. Поповић

Награда Ков-а Вршац
Награда за креативност Културног центра Вршац Таиса Крњачки (5 год) Марија Каракаш - Пу Чаролија (објекат Бамби), Вршац, назив рад
Сликарски атеље Морариу, Вршац, ликовни педагог: Доминика и Данијела Морариу техика: комбинована (дрвене боје, оловка), васпитач: Лидија Јанкул
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Вук Ожеговић (9 год) – Сликарски атеље Морариу, Вршац, назив рада: “Народна ношња”,
техника: темпера, ликовни педагог: Доминика и Данијела Морариу

Награда за креативност Културног центра Вршац Миливој Липовина (2008) – Ош Илија
Гарашанин, Гроцка, назив рада: “Портрет”, техника: Темпера, ликовни педагог: Душица Павловић

ада: “Пролеће”,

Нађа Ранков (2007) – Ош Вук Караџић, Вршац, назив рада: “Ноћ у граду”, техника:
воштани пастел, ликовни педагог: Јасмина Матић

Награда Народног музеја Вршац
Иулиа Пеиов (2010) – Артсома, Темишвар, Румунија, назив рада: “Горе до неба”,
техника рада: Темпера, ликовни педагог: Родика Таце

да: “Љубав”,
лов

Доротеа Удовичић (10 год) – Сликарски атеље Морариу, Вршац, назив рада:
“Птица”, техника: цртеж, ликовни педагог: Доминика и Данијела Морариу

да: “Моја другарица”,

Награда Ков-а Вршац
Јасмина Токин (2007) – Ош Вук Караџић, Вршац, назив рада: “Свадба у мом крају”,
техника рада: цртеж (фломастер - дрвене боје), ликовни педагог: Љиљана Томић
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 23. јун 2017.

10.

8.

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •23. јун 2017.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

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: 064/2805862, 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 повољноТел: 060/0229643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
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. 065/8360255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће. Тел.
831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус

просторије, летња кухиња.
Тел. 064/151-39-19.
На продају кућа у улици
Иве Милутиновића 160а.
Повољно. Тел. 064/598 - 3898
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 Планинарског дома, има
струје. Цена. 2.100 €. Тел.
063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120
м² , плац 12 ари, у Белановици
између Љига, Лазаревца и
Аранђеловца. Тел. 060/083-4926.
Продаје две куће на
једном плацу, „тојоту“ црвене
боје, два бицикла. Повољно.
Тел. 013/28-32-536.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Гарсоњера на продају. Тел.
063/563-277.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне
10 година , лијандери алоја
вера. Тел. 837-631 и 064/2805862.
За продају кућа спратна
и гаража, саксијско цвеће
палме, лијандери, алоја вера.
Тел. 013/837-631 и 064/280-5862.
Кућа на продају, 2.
октобра83. Тел. 281.24-042 и
064/510-69-06.
На продају плац од 10,8
ари у Борској улици, 200
метара од ЈАТ-а.Тел. 060/03-0211

Купујем у Вршцу мањи стан
или кућу у добром стању до
18.000 евра. Тел. 061/205-99-00.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-8571.
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-

Број

1122

35.

Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу.
Звати после 17 сати. Тел.834975.
Запосленој
девојци
потребна кућа за становање
и одржавање. Тел. 064/389-2738 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 062/160-3525 и 063/877-99-85.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац.
Врло повољно. Тел. 062/422562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у
строгом центру. Тел. 060/33511-72.
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: 062/80-89153
Издајем
дворишну
намештену
гарсоњеру.
Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар
града. Цена 90 евра.Тел:

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

063/18-25-995, 013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на
спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
једнособан
конфоран стан. Тел. 063/76755-79.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена. Усељива од
1.7.2017. Тел. 065/954-30-03.

РАЗНО

На продају два бицикла. Тел.
064/700-24-94.
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.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна лепо
сређена кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би децу у
поподневним сатима. Могућ сваки
договор. Имам искуство у чувању
деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер, тражи
озбиљну жену око 60 година, по
могућности саму. Тел. 062/158-4439.
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 Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делови 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. 064/665-8804 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, 063/7422-013 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. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
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. 826266.
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. 013/806527.
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. 064/11-95384 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. 061/18-44316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
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.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40
и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“
14 кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва
тучана радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину „Багат“ и вунени тепих.
Тел. 064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-5244
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
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знања. Веома повољно. Тел. 064/17057-34
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“ 4041, 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
исправанТел: 013/ 2820-059, 069/3770073
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. 065/88-37420.
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.
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. 064-33-92633.
Продајем струг за обраду метала,
плуг за мотокултиватор. Тел 064/15139-19.
Помагала бих у кућним пословима.
Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно исправном
стању, старости од 5 до 22 године. Цена
повољна, може замена уз доплату. Тел.
064/429-06-14.
Продајем нова инвалидска колица,
апарат на струју за циркулацију, мањи
тепих, фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и припадајуће ПВЦ преграде
(делимично застаклене) у деловима,
ширине око 3,50 м, висине 2,60 м. Тел.
064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере за
тракторе и комбајне, калеме и опрему
за аутоелектричаре, Бела Цркава,
Масарикова 27. Тел. 852-209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“). Очувана, са дуплим
термо стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан

прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први
власник, само лицима са дозволом.
Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло дно
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
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
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца мотора
„бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago „vespe“ PX 200.
Тел. 064/123-17-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају,
мали и велики формат. Тел.
064/197-90-69.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем
стилски
сто
и столице, диван (отоман),
шифоњер, комбиновани шпорет,
кварцну грејалицу, пећ нафтарицу,
дрвене прозоре и храстова врата.
Тел. 063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у
ауту од реноа 5, голфа2 бензинца,

југа флориде и заставе 101. Тел.
063/275-986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75)
за друштво. 100 дин. сат (зими
може и у Берлину за 3 месеца).
Молим смс 064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Ситуиран
слободни
мушкарац тражи жену за
дружење и брак. Тел. 061/65063-88.

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 ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови.
Тел. 064/163-0118.
.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. 060/55515-67.
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. 013/806940 и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс
са 2 брзине. Генерално сређен.
Тел. 060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.

Дана 17. јуна 2017. године заувек нас је напустио наш
вољени супруг, отац, деда

ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1941-2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја породица

Дана 17. јуна 2017. године заувек нас је напустио наш
вољени стриц

ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1941-2017.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 14. до 20. јуна у матичну књигу умрлих за матично подручје Вршац уписано
је 10 лица: Катица Баруновић (1928.), Александар Холи (1932.), Драгослав Радојковић
(1947.), Томислав Николић (1932.), Славко Хрватов (1943.), Анђелија Стојков (1957.), Војислав
Петровић (1941.), Загорка Велимировић (1928.), Аћим Вечански (1931.),
Зорка Јакшић (1926.), Винадинка Савић (1927.), Виорел Боц (1957.), Даница Правдић
(1964.), Каталин Нађ (1942.).

Успомену на тебе чуваћемо вечно.
Последњи поздрав од породице Петров
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 41, 31. МАРТ 1978

КАКО СЕ СУЗБИЈА ПЛАМЕЊАЧА

Пламењача (перноспора) напада зелене делове чокота.
Изазивач ове болести је гљивица, чији су развој, као и
временски услови за развој познати, те се могу предузети
мере за спречавање штете које од њих настају.
Знаци болести су : беличасто-паперјасте превлаке на
наличју листа, бобицама, цветовима...
Пламењача се сузбија средствима званим фунгициди на
бази бакра: бордовска чорба (1-1,5 одсто плавог камена),
бакарни креч 25 (1 одсто), бакарни креч 50 (0,5 одсто) и др.
Или органски синтетички препаратима: цинеб (0,2-0,4 одсто),
дитан (0,2-0,4 одсто), ортоцид (0,2-0,3 одсто), тиозин А (0,4
одсто) и др.
Прскање треба обавити пре јачих зараза, односно у
времену такозваног инкубационог периода, тј. од извршене
заразе до појаве уљених мрља на зеленим деловима.
Уопштено би се могло рећи да се у нашим условима врше 4-6
прскања.
Прво прскање треба обавити када се остваре услови
за примарну (прву) заразу, пошто су у нашим условима
ове заразе редовне врло слабе. Треба га извршити тако да
конидије које се појаве као прве секундарне (односно друге)
затекну већ испрскане зелене делове чокота. Друго прскање
треба обавити када се оствари друга секундарна зараза и
ваља га временски подесити тако да зелени делови чокота
буду опрскани пре појаве органа за размножавање ове
гљивице.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 14., БРОЈ 198, 29. ЈУН 1988.

ПОЗИВ НА СВЕЧАНОСТ

Уочи Дана бораца, трећег јула у 10 сати, у Загајици ће бити
обављено свечано откривање споменика револуционару,
члану Окружног комитета КПЈ и команданту Јужнобанатског
партизанског одреда Живи Јовановићу. Обележје је рад
вајарке из Београда Екатарине Ристојев, уметнички дар
Загајици, борачкој организацији и житељима овога краја.
Споменик ће, након поздравне речи председника Општинског
одбора СУБНОР Вршац Александра Кнежевића, открити
члан Председништва Војводине Славко Веселинов. Он ће
потом говорити о револуционарном и борбеном путу Живе
Јовановића (1910-1944). За ову свечаност припремљен је и
ђачки рецитал, уз избор хорских песама.
Организатори свечаности позивају све који то желе - нека
дођу у Загајицу трећег јула.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 398, 23. ОКТОБАР 1998.

12.000 НОВИХ САДНИЦА

Овога месеца Вршац се укључује у еколошку
манифестацију озелењавања и уређења простора на нивоу
Србије тако да ће се 24. и 25. радити на више локација
у граду и околини. Према предлогу извршног савета за
спровођење акције, њоме ће бити обухваћено између 10 и
11 хектара на којима треба да буде засађено 12.000 садница.
Акција подразумева нове зелене површине и
попуњавање постојећих ветрозаштитних појасева. У
првом делу радиће се на локацији код Бране која је сада
претворена у дивљу депонију, а планирано је да се по њеном
чишћењу, на површини од око 2 хектара засади багрем и
направе заштитни појасеви. Багрем ће бити засађен и уз
пашњаке у Ватину и у три реда, као заштитни појас, код
градске депоније. Нове зелене површине планирају се и
код Језера и школе „Паја Јовановић“. У оквиру попуњавања
ветрозаштитних појасева, акција ће се спроводити дуж
путева Вршац – Ватин, Вршац – Вршачки Ритови и Вршац
– Павлиш. Превоз до места акције је обезбеђен и ко год
је вољан да да свој допринос уређењу и озелењавању
окружења у коме живи, нека узме алат у руке и одазове се
позиву организатора.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (76)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

XI. ОДЕЉАК
1775. - 1778.

ВРШАЦ ГЛАВНО ОКРУЖНО МЕСТО

Вршац постаје главним окружним местом – Окружни капетан Бретшнајдер – Просветне прилике –
Догађаји у вршачкој дијецези – „Вршачка побуна“ и последице јој
Саветовање владика из год.
1774. и 1776. донело је „други
регуламент“ од 2. јануара 1777.
На последњем синоду подељене
су и ист. прав. дијецезе у Угарској
на „ протопопијате“, са тачним
назначењем граница и парохија им.
Том приликом вршачка дијецеза
подељена је изнова на ових 6
протопрезвитерских округа:
1.Вршачки са 44 парох. и ниједним
филијалом,
2.Ново - Паланачки са 44 парох. и
6 филијала,
3.Варадијски са 34 парох. и 2
филијале,
4.Лугошки са 28 парох. и 2
филијале,
5.Карансебешки са 56 парох. и 10
филијала,
6.Мехадијски са 33 парох. и 9
филијала
Свега 239 парохија и 29 филијала 1).
Ова понуда је била големог
значаја по унапређење српске
школе у нашем пределу, јер њоме
се могло потпуно извести још 1774.
прописани надзор школски. Према
овоме, надзиравање школа по
срезовима и дијецезама вршили
су „попови“ и „кнезови“ месечно,
проте сваке четврти, а владика, уз
пратњу лица нарочито „ради већег
угледа наименованог“, једанпут у
години. За подстрекавање младежи
одредила је царица 1.500.ф, да
визитатори поделе од ове своте
половину на вршачку и половину на
тамишградску дијецезу, као поклоне
„најзаслужнијим ученицима“, било то
односно одела, школских потреба и
друга одличја 2).
„Други регуламент“ ужасно је
побунио Србе у нашем пределу. Они
обедише митрополита и владике
како су, да би угодили влади, издали
народне привилегије. „ Привилегије
су дате сваком клиру и наоду а не
само владикама, говораше против
владика побуњени народ у Вршцу и
Н.Саду, зато они и немају права да са
њима искључиво располажу 3). Од
свију новина редуковање празника
и забрана носити у цркву мртваце
у отвореном сандуку најјаче је
озлојадила народ и клир, зато су
се сами карловчки митрополити,
владике арадски и пакрачки
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1)

Czoernig: Ethnografie, sv. III. Str.

2)

Helfert: die österr, Volksschule, sv.

устезали, да публикују наредбу
илирске дворске депутације од 28.
августа 1777. год. односно саране
мртваца.
У вршачкој и бачкој дијецези
публикација је извршена, отуда
овде оне жалосне последице. У
Н.Саду букне буна 19. октобра, али
се народ на реч митрополита мирно
разиђе. Не беше тако у Вршцу.
На дан великомученика
Димитрија , 26. октобра, догоди
се у месту годишњи вашар, сем
тога предавани су рачуни у
приходарству. Услед тога и по
нарочитом позиву Вршчана, нађе
се у Вршцу млоги свет из околине.
У народ уђе глас да владике раде
на унији и т.д., што га до крајности
раздражи. Владика Винћентије
Поповић служио је службу у дворској
капели. При свршетку дође у капелу
из саборне цркве гомила народа.
И кад владика хтеде вернима
павору цраздати, приступе му руци
само конзисторијални саветници,
народ пак демонстративно изађе
из капеле и поседне двориште,
ходнике и степенице владичанске
резиденције. Изишавши из капеле,
народ потера владику у салу и ту
стане викати: “Што си изневерио
народ и веру? Ми смо цару верни
и радо плаћамо дације, па зар зато
ти да нам узмеш свеце и празнике?
Што си забранио да не сарањујемо
мртваце код цркве и да их не носимо
на опело у цркву? У школе сте
завели за децу катихизис немачки
и српски, из којег су некоји листови
покидани. Прошле зиме растурио
си међу попове пуна кола немачких
и других књига, да нас поупијатиш.
Све кријеш од нас и нећеш да нам
кажеш каква опасност прети нашој
вери. Али смо ми чули од људи који
су овде на вашару били, како они
нису хтели примити нове наредбе,
а ти нас ипак примораваш да их
примимо“.
Владика
је
покушавао“ма
којим начином“ да умири народ,
он га позове да се разиђе и да у
миру састави „меморијал“, а не
да се буни. Но кад виде да му ови
савети не помажу, пошаље по
окружног капетана, не би ли овом
пошло за руком, да свет умири.
I. str. 444
3)
A. Stojacskovits: Ueber die
staatsrechtl. Verhãltnisse der Serben in der

Али и капетан не могаше ништа
учинити. Број револтанта све је
већма растао, који најпогрднијим
речима – издајицо, отпадниче осипаху владику, уз то претећи му
сваким злом. У овој великој нужди
досети се он и даде из цркве
донети календар, па га преда
раздраженом народу, а преко
протојереја изјави народу, да ће
се празници светковати и мртваци
сахрањивати по старом, као и до
сада што су.
Но обећања не помогаше више.
Народ споља, ушавши у салу, стера
владику у буџак. У тај мах зазвоне
на буну звона саборне цркве, а
светина повиче: “Наш је владика
изневерио закон и веру“. Особито
Романи из околине, повећавши
број незадовољника, стадоше
поново викати: “Што нам изневери
закон и веру“? Окружни капетан
наже бежати, и једва тако спасе
живот свој. Владику одвуче народ
у двориште и хтеде га убити. Ништа
не помогаше ни наговарања
присутних протопопа и игумана,
јер су се они и сами имали бринути
за свој живот. Један од њих морао
је скочити кроз прозор, да се
спасе. Али владику одбране неки
младићи Вршчани, отпрате га у
собу и попну га на стол, да га тако
спасу од даљњег злостављања.
Од страха и надражења владика
обамре, незнајући више шта се са
њим збива.
Wojwodina etc, str. 26.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА
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НОВА АРХЕОЛОШКА ОТКРИЋА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић

2. Немањићи – У име сина, Дејан
Стојиљковић, Владимир Кецмановић
3. Преко прага, Владика Григорије
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Српске народне бајке, Група аутора

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Хајдук у Београду, Градимир
Стојковић
4. Научи да програмираш, Макс
Вејнрајт
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Сара Јо – Немам времена за то

2. Ајри ФМ – Путеви
3. Ху си – Насеље
4.Дубиоза колектив – Химна
генерације
5. Елевен – Ужурбана гомила

СИБИРСКИ ХАСКИ ДРЕВНИ
ЧОВЕКОВ ПРИЈАТЕЉ

Научници
руског
Института за историју
материјалне
културе
открили су на острву Жохов
у Источносибирском мору
остатке древних паса који
би могли да припадају
првим
припитомљеним
човековим четвороножним
пријатељима у историји
света.
Kада је припитомљен пас,
питање је на које научници
одавно покушавају да нађу
одговор. Својевремено се
појавила претпоставка да је
први пас могао да се појави
у Азији пре око 16.000
година. Друга хипотеза
говори да је то могло да
се догоди у Европи, пре
20.000-30.000 година. У
оба случаја радило се о
дивљим животињама које
су се незнатно разликовале
од својих вучјих предака,
пишу руски медији.
У време када су живели
пси чије су остатке нашли
руски научници, древни
становници
Арктика
обитавали су у шаторима
од животињске коже 440
километара
од
копна
Јакутије, били су храбри
ловци који су одважно
одлазили у лов на беле
медведе. Једини њихови
помагачи сигурно су били
– пси.
Уз
помоћ
методе
радиоактивног угљеника
урађена
је
анализа
посмртних
остатака
једанаест
паса
који
су
пронађени
током
експедиције на острву
Жохов. Испоставило се
да су стари око 9.000
година. Десет пронађених
паса
(Canis
Familiaris)
били су тешки од 16 до

25 килограма. По свему
судећи, њихов изглед је био
сличан сибирском хаскију.
Кости једног пса су биле
много веће па постоји
претпоставка да је то могао
да буде мужјак тежак нешто
мање од 30 килограма,
сличан аљаском маламуту.
Мањи
четвороношци
коришћени су, пре свега, за
псеће запреге. Са великим
примерцима ишло се – у
лов на беле медведе. Треба
имати на уму да су научници
током ове експедиције
пронашли само делове
саоница.
Шеф
међународног
и н те р д и с ц и п л и н а р н о г
научноистраживачког
пројекта „Жохов – 2000”
Владимир
Питуљко
уверен је да су локални
становници
„очигледно
учествовали у формирању
ових животиња”, како би
из њих израсло „нешто
посебно”.

Са
руским
колегом
слаже се Анђела Пери из
Института за еволуциону
антропологију
„Макс
Планк” у Лајпцигу, која је
уверена да је ово најраније
сведочанство парења паса
за најразноврсније циљеве.
„Претпостављам да је
тамо било много псећих
раса, неке од њих су се
вероватно
париле
са
вуковима,
добијајући
штенад”, рекла је Пери.
Из тог легла људи
су бирали најбоље од
најбољих, побољшавајући
на тај начин расу.
Старост остатака паса на
које су наишли научници,
око 9.000 година, говори да
су највероватније управо
на северу Сибира људи
припитомили пса међу
првима у свету. Није на
одмет напоменути да је
потребно доста времена
за дресирање паса како би
они били способни да вуку

санке.
Припитомљавање
паса на северу Сибира
највероватније је почело
пре око 15.000 година.
Поређења
ради,
у
европском делу континента
најстарији
поуздано
датирани и морфолошки
препознатљиви
остаци
паса нису старији од 14.000
година.
Како
наводе
руски
медији,
научна
истраживања по којима
су се први припитомљени
пси појавили у Европи
и источној Азији нису у
противречју са овим новим
доказима. По мишљењу
Владимира Питуљка, пси су
готово истовремено могли
да се одомаће у потпуно
различитим
регионима
света.
Истраживања
научника из других земаља
само потврђују овакво
гледиште.
Извор: Политика

НОВИ МУЗЕЈ У ЕГИПТУ

ТУТАНКАМОН СЕ НЕ СЕЛИ

Ствари изнешене на светлост после више од
3.000 година и чуване деценијама у Египатском
музеју у Каиру, пронашле су нов дом у Великом
египатском музеју, изграђеном у близини
пирамида у Гизи. Нови музеј ће чувати више од
100.000 предмета из 7.000 година дуге египатске
историје и пружиће посетиоцима путовање
у прошлост и приказати им једну од највећих
култура.
Мумија краља дечака, међутим, остала
је у његовој гробници у Долини краљева на
западној обали реке Нил, јер је исувише крхка за
преношење (запад је, према веровању древних
Египћана, дом мртвих). Отварање једног дела
музеја планирано је за наредну годину.
Пут новог дома први су кренули кочија и
позлаћени кревет са ивицама у облику лава,
тачније лавице Секмет – богиње рата и ватре.
Начињена је од дрвета и обложена листићима
злата. Њушка и сузе које јој теку из очију су
од плавог стакла, а очи су јој оивичене црним
стаклом.
Списак предмета које је Картер новембра
1922. године извукао из гробнице повелики
је (спомиње се број од 5.000), па је довољно
рећи да је са „златним дечаком”, по веровању

старих Египћана, било све оно што би му било
потребно у загробном животу: намештај, храна,
пиће, накит, кочије, престо, оружје, украси...
Најважнији су били мумија краља Тутанкамона
(смештена у четири саркофага један унутар
другог) и канопске вазе (садржале виталне
органе) без којих краљ не би могао у загробни
живот.
Историјски значај краља Тутанкамона се
огледа највише у томе што је започео напуштање
монотеизма, који је покушао да уведе Ехнатон,
највероватније, његов отац, и враћање старој
религији и мноштву богова. Ехнатон је, чак,
преселио престоницу из Тебе (данашњи Луксор)
у Амарну. По његовој смрти, Тутанкамон враћа
стари поредак ствари.
Ипак, његовог имена, као ни имена његовог
оца нема на хронолошкој листи староегипатских
краљева у храму Сетија Првог у Абидосу. Зашто?
Древни Египћани просто су желели да избришу
свако сећање на Ехнатона и Амарну, као да није
постојао. А ту спада и Тутанкамон, јер је рођен у
Амарни и син је Ехнатона.
Проналаском нетакнуте Тутанкамонове
гробнице овај краљ дечак, ипак, постао је
најпознатији. Његово име најчешће изговарано,

а његов, а и живот Ехнатона и његових ближњих,
још се проучава.
Извор: Политика

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ПЕТАК •23. јун 2017.

Р У КО М Е Т

ФУД Б А Л
ОКОНЧАНА ПОСЛЕДЊА ДИЛЕМА
ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО

У

БАК НИЈЕ УСПЕО
У БАРАЖУ,
УЉМАНИ
ИСПАЛИ

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА РУКОМЕТНОГ КЛУБА МЛАДОСТ

ОСТАВКА ПРЕДСЕДНИКА
МИЛЕТА МИЛКОВИЋА

КИКИНДА 1909 - БАК (Б. ЦРКВА) 0:0 (први меч 1:1)

После завршетка последњег
кола у Подручној лиги Панчево
било је јасно да у виши ранг
такмичења иде првопласирана
Младост из Омољице и да се
у нижи ранг селе Будућност
из
Алибунара,
Полет
из
Избишта и Партизан из Гаја.
Остала је недоумица може ли
белоцрквански БАК до вишег
ранга кроз бараж мечеве са
Кикиндом чиме би и уљмански
Партизан опстао у лиги. После
две утакмице Белоцрквани нису
поражени, али због гола у гостима
у виши ранг иду Кикинђани. На тај
начин и Партизан из Уљме остаје
без статуса подручног лигаша и
наредне сезоне играће у Другој
јужнобанатској
лиги
исток,
иако је тријумфом у Влајковцу у
последњем колу ухватио сламку
спаса.

ПФЛ ПАНЧЕВО 30. КОЛО
Црвена звезда - Војводина (Ц) 3 : 2
Јединство (В) - Партизан (У)

0:1

Полет- Борац (Ст) 		

4:2

БАК - Будућност (А) 		

6:0

Вултурул – Стрела 		

3:2

Партизан (Г) - Слога (БНС)

2:1

Младост (О) – Југославија

6:1

Јединство Стевић - Војводина (С) 5 : 0

1. Младост (О)

30 20

3

7

63

2. БАК		

30 17

10

3

61

3. Слога (БНС)

30 16

3

11 51

4. Стрела

30 16

1

13

49

5. Јединство Стевић30 13

6

11

45

6. Борац (Ст)

30 13

6

11

45

7. Војводина (С) 30 13

4

13

43

8. Југославија

30 12

6

12

42

9. Јединство (В) 30 11

8

11

41

10. Вултурул (-6) 30 15

1

14

40

11. Војводина (Ц) 30 11

4

15

37

12. Црвена звезда 30 10

6

14

36

13. Партизан (У) 30 11

3

16

36

14. Партизан (Г) 30

9

6

15

33

30 9

6

15

33

16. Будућност (А) (-6) 30 6

3

21

15

15. Полет

Вршачки Рукометни клуб Младост
одржао је своју годишњу Скупштину
на којој је према предложеном
дневном реду разматран извештај о
раду и такмичарским резултатима у
сезони 2016/17, као и финансијски
извештај за 2016. годину. Такође,
усвојен је извештај Надзорног
одбора о пословању и финансијама
клуба за 2016 годину, усвојене су

статутарне промене којим је Статут
клуба усаглашен са новим Законом
о спорту, али се после тачке разно
испоставило да је најважнији
догађај на Скупштини била је
неопозива оставка председника
Милета Милковића. У усменом
образложењу Милковић је навео да
се захваљује члановима скупштине на
досадашњем поверењу, али да због

приватних обавеза даље не може
да обавља најодговорнију функцију
у клубу. Његову оставку усвојиће
наредних дана Управни одбор који
је по Статуту обавезан да именује
В.Д председника. Нова Изборна
скупштина РК Младост одржаће се
према одредбама Статута у наредних
60 дана.

М А Л И ФУД Б А Л
ДРУГА ФАЗА ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ “ГРАЈА И ДЕЧИЈА РАЈА”

ПОЧЕЛИ ЕЛИМИНАЦИОНИ
МЕЧЕВИ

Традиционални фудбалски
турнир за најмлађе “Граја и
дечија раја”, који је овог лета
доживео своје дванаесто
издање, улази у своју завршну
фазу. У првом кругу такмичења
по групама наступило је 33
екипа са преко 250 играча у
три старосне конкуренције,
а затим су уследиле борбе за
пласман.
У конкуренцији играча
рођених 2003/04 и 2005/06,
одиграни су полуфинални
мечеви. Састали су се, у
конкуренцији 05/06 : Волим
црно - беле - Спартанци,
Метал Центар - Супер Бојс, и
у конкуренцији 03/04: К.С.П.Н.
- ЕФС Таске, Љути кулени Шмекери.
У конкуренцији играча
рођених 2001/02 у полуфиналу
су играли: Рђава колица - Урал,
Директори - Ничим изазваним,
док су се у конкуренцији
1999/00 састали: Дивљаци 3/6, Бум 016 - Тим АС.
Завршница
турнира
планирана је за недељу, када
ће бити одиграни финални
мечеви и проглашене најбоље
екипе и појединци.
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ОД Б О Ј К А
ВЕСТ ИЗ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА ПРВЕ ОДБОЈКАШКЕ ЛИГЕ ОБРАДОВАЛА ВРШЧАНЕ

БАНАТ ИПАК, У ПРВОЈ Б ЛИГИ

Сениорска екипа Баната ће од
наредне такмичарске сезоне 2017/18
наступати у Првој “Б” лиги Србије. То
је одлучило Удружење клубова Прве
одбојкашке лиге после иступања
екипе Шапца из Прве Б лиге. На
тај начин је задовољена спортска
правда, јер је Банат регуларни део
сезоне у Другој лиги север завршио
убедљиво први, али је кроз бараж
морао да потврди пласман међу Б
лигаше.
- Сматрамо да наша екипа има
квалитет и потенцијал да се такмичи
на оваквом нивоу, такође, желимо да
се вратимо на стазе старе славе што
заслужили добрим и квалитетним
радом у претходним годинама.
Вршачки љубитељи одбојке ће од
јесени моћи да уживају у квалитетној
одбојци екипа из свих крајева Србије
и наравно навијати за наше момке,
кажу задовољно чланови ОК Банат.

ЦСУ “БУКУРЕШТ” НОВИ БРАТСКИ КЛУБ!
Протеклог викенда ОК Банат из Вршца угостио је екипу из Румунске престонице Женски ЦСУ
“Букурешт” из Букурешта. Тим поводом одигране су две пријатељске утакмице у конкуренцији
сениорки и кадеткиња. Резултат је наравно био у другом плану а за будући период договорена
је сарадњу на свим нивоима, од Споразума о братимљењу клубова, преко заједничких одлазака
на турнире широм Балкана па до стручног усавршавања наших играчица и тренера.

АТЛ Е Т И К А

ВРШАЧКА КУЛА

2323

Б А Д М И Н ТО Н
“ФАНАТИК”
ОСТВАРИО
СЈАЈНЕ
РЕЗУЛТАТЕ
НА
МЕЂУНАРОДНОМ
ТАКМИЧЕЊУ У НОВОМ САДУ.

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА
ВРШЧАНЕ

На
Међунардном
турниру
у
бадминтону одржаном у Новом Саду
чланови вршачког Фанатика су у
јакој конкуренцији (23 државе и 320
такмичара) освојили три медаље, једну
златну и две сребрне.
Златну медаљу освојила је Ана
Димитријевић
у конкуренцији
играчица до 9 година у синглу, а
дублу са такмичарком из Бугарске
сребрну медаљу. Вук Димитријевић
освојио је сребрну медаљау у пару
са Пољаком Себастианом Пинковиц,
у конкуренцији играча до 11 година.
Такође, Димитријевић је стигао до
четвртфинала у конкуренцији до 11
година синглу. Наступили су још: Лука
Ђорђевић (стигао до четвртфинала у
пару са Вањом Ковач), Иван Шафарик
(пласирао се у четвртфинале у дублу до
13 година са Вуком Димитријевићем),
Бојан Јованчић и Марко Каракаш.

НАЈСТАРИЈИ ЧЛАНОВИ ВАК-А 1926 ОСТВАРИЛИ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ

ВЕТЕРАНИ КАО МЛАДИЋИ

На 16. Отвореном првенству Србије у
атлетици за ветеран које је 4. јуна одржано
у Сремској Митровици атлетичар Вршачког
атлетског клуба 1926 освојио је прво и
златну медаљу у трци на 3000м у категорији
М65+ (старији од 65 година). Поповић је
трку истрчао за 15 минута и 9 секунди. У
оквиру трке је забележено да је Поповић
истрчао и Куперов тест где је у временском
ограничењу од 12 мин истрчао 2004 метра
што је оцењено као одличан резултат.
- Ово ми је једна од најдражих медаља.
Дуго сам у атлетици и свако такмичење ми
је посебан изазов. Без обзира на резултате
које бележим сваку прилику користим
да на прави начин промовишем трчање
и атлетику као здрав начин живота, као
и Вршачки атлетски клуб 1926 -рекао је
Радомир Поповић.
У Бугарској, на планини Витоша, 11. јуна,
одржан је ултра маратон у планинском
трчању у дужини од тачно 100 километара.
Такмичари из целе Европе покушали су да
заврше ову тешку трку. Наступило је и пет
такмичара из Србије а Вршачки атлетски
клуб 1926 представљао је Кристифор
Манчу. Трка је почела тачно у поноћ.
Батеријске лампе,као и сва друга пратећа

Спреман за Ајрон мен дистанцу: Кристифор Манчу

СТРЕЉАШТВО
Резултати Куперовог теста за пример млађима: Радомир Раша Поповић
опрема биле су неопходне за како ноћно пада јака киша. Блато,ветар,стене,корење
тако и дуго трчање. Временски услови нагло и све оно сто планина може да “приушти”
су се погоршали пред зору када је почела да једном такмичару то се и дешавало.
- Невероватно искуство за мене. Заиста
је било тешко.Овде психа игра више од
половине трке,наравно да и физички
мораш бити 110% спреман.Успешно сам
завршио трку за 14 сати и 22мин”!. Сјајна
припрема за оно што намеравам да урадим
идуће године а то је фул Ајронмен дистанца
- рекао је Манчу.
- Наши ветерани бележе, одличне
резултате на свим такмичењима, како у
земљи тако и у иностранству и желим им да
тако и наставе. Вршачки атлетски клуб 1926
ове године има добре резултате у свим
категоријама. Квалитетан рад тренера,
ангажовање управе клуба, и на првом
месту жеља и посвећеност свих наших
такмичара јасно показује да се рад исплати
и да наш клуб стиче значајан реноме и на
прави начин промовише спорт, здравље
и град Вршац, рекао је председник ВАК-а
1926 Ненад Хабибовић.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ “А” ПРОГРАМ

НОВЕ МЕДАЉЕ ЗА
УЉМАНСКИ ТРИЛИНГ
ДАМА

Екипа Стрељачког клуба “Уљма”
у саставу Јована Стојадинов, Тања
Јанковић и Јелена Јованчов освојила
је треће место на Првенству
Војводине које је одржано по “А”
програму. Уљманке су биле одличне
и у дисциплини лежећи став, у истом
саставу освојиле су друго место.
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INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD
BESPLATNI INFO BROJ 0800 000 021

www.nsseme.com

U NS seme distributivnom centru na Rimskim šančevima, biće dostupno i
seme drugih visoko prinosnih sorti strnih žita, odličnog tehnološkog kvaliteta.

