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ВРШАЧКА КУЛА

НИ ОВЕ ЗИМЕ НИЈЕ ИЗОСТАЛА ПОЈАВА ВИРУСНИХ ОБОЉЕЊА

ПОЧЕЛА
СЕЗОНА ГРИПА

Последњих неколико седмица
вршачком Дому здравља јавља се
све више пацијената са симптомима
грипа. Ово вирусно обољење је
у замаху, али далеко од размера
епидемије.
-Пацијенти нешто теже подносе
овај грип него иначе, поготово
старија
популација,
тако
да
имамо врло честе компликације
у смислу акутног бронхитиса или
бронхопнеумоније, каже др Весна
Авејић, начелница Службе опште
медицине Дома здравља Вршац.
Често смо принуђени да дајемо
антибиотску терапију. Код млађе
популације грип, углавном, пролази
по принципу лечења вирусне
инфекције,
уз
симптоматску
терапију.
Пријављивање стања сличних
грипу у Дому здравља Вршац почело
је пре 4 до 5 недеља, запослени су
на својим радним местима, што није
случај када наступе епидемије.
-Још увек су то спорадични
случајеви код нас запослених, а
када су у питању пацијенти, у мало
већем обиму се јављају и даље,
истиче др Авејић. Један од симптома
грипа који се јавља јесте обавезно
висока телесна температура. Радно
способни пацијенти јављају се
свом изабраном лекару обично
одмах, већ првих дана појаве
симптома грипа, ради отварања
боловања, јер су онеспособљени
да раде. Међутим, реално није
нужно да се одмах јаве лекару
чим добију повишену телесну
температуру, гушобољу, секрецију
из носа, сув кашаљ, промуклост,
болове у грудима, малаксалост,
презнојавање,
евентуално
главобољу... Могу да користе
симптоматску терапију. Посебно
бих напоменула да у те сврхе могу
да користе „фебрицет“ или таблете
неког нестеродиног антиреуматика
као што је „ибупрофен“, како би
снизили температуру и осећали
се мање болно. Такође, могу да
узму и неки од сирупа за кашаљ у
апотеци, по препоруци фармацеута.
Обавезно је лежање, мировање,
неке септолете, по неки спреј за
нос, за грло, прилично су добри
спрејеви на бази морске воде. Уз
овакву терапију, болест пролази
за недељу, можда чак 3 до 4 дана
код људи који су отпорнији. Ако
је повишена температура, преко
39, присутна и након 4-5 дана,
то је сигуран знак да се пацијент
обавезно јави лекару.
Одлазак лекару након више
дана високе телесне температуре
обавезан је како би се предупредила
појава компликација, које се,
како истиче др Авејић, јављају
код старијих особа. Др Авејић је,
такође, препоручила да грађани, у
периоду када се шири вирус грипа,
не посећују веће скупове, јер су
то места лаког ширења заразе
вирусом.
Ј.Е.
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ПОДРШКА ДЕЦИ ОБОЛЕЛОЈ
ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ

Акција подршке малишанима оболелим од малигних болести
Национално удружење родитеља деце
оболеле од рака НУРДОР обележава, сваког
15. фебруара, Светски дан деце оболеле од
рака у градовима широм Србије. Ове године
и Вршац се укључио у поменуту акцију која
је организована у 40 градова. Прошлог
четвртка, на градском тргу, окупили су се
бројни Вршчани да подрже малишане и
младе оболеле од рака, њихове родитеље и
пријатеље из читаве Србије.
Акција је део кампање под називом „И
ја се борим!“ чији је циљ подизање свести
јавности о малигним обољењима код
деце, али и позив за подршку изградњи и
опремању новог дечјег хемато-онколошког
одељења при Клиници за дечје интерне
болести у Нишу, великом пројекту од
националног значаја.
-Малигна обољења други су узрок
смртности код деце, подсећају на
застрашујућу
статистику
волонтери
НУРДОР-а. Сваког дана по једно дете оболи
од малигних обољења, а сваке недеље
једно, нажалост, изгуби битку за живот.

Желимо да кажемо да је број излечења од
ове опаке болести највећи управо код деце
и зато је веома важно да се болест на време
открије и да почне лечење.
Захваљујући људима добре воље, при
крају је друга фаза изградње дечјег хемато
-онколошког одељења при Клиници за
дечје интерне болести у Нишу, завршетак
увођења инсталација и ситних занатских
радова, а потом следи опремање одељења.
Очекује се да све буде готово до краја године
и да ново одељење нишког Клиничког
центра буде предато на коришћење. Биће
то савремена медицинска установа, по
европским стандардима, у којој ће бити
пружене квалитетне услуге малишанима,
који воде најважнију и најтежу битку, битку
за живот.
Акцији подршке придружило се и
Удружење „Добро дело“ које је основао
млади вршачки хуманитарац Стефан
Николић. Према његовим речима, вршачки
кафићи прихватили су предлог да новац од
сваке кафе, попијене тога дана у њиховим

објектима, буде уплаћен у фонд акције
НУРДОР-а.
Свој допринос акцији НУРДОР-а, поред
бројних Вршчана, дали су и Удружење
„Отворено срце света“, вршачки Дечји
хор и Плесни студио „Миленијум“ који су
приредили забавни програм.
На крају дружења, у небо су се винули
зелени балони као знак подршке свим
малим борцима на њиховом путу ка
оздрављењу, али и у знак сећања на
малишане који нису успели да се изборе са
тешком болешћу.
Људи добре воље, који нису били на
вршачком тргу током акције подршке, могу
се укључити и сада. НУРДОР је, у сарадњи
са свим мобилним оператерима, отворио и
СМС број за подршку пројетку - СМС 1150.
Цена поруке је 100 динара. Број текућег
рачуна за донације за подршку пројекту
изградње новог одељења у Нишу је: 17030010715002-76 код УниКредит банке.
Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ И НОВОСАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ПОЗИВ
ЗА АКЦИЈУ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ
-Нова акција добровољног давалаштва крви заказана за среду, 28. фебруар, у Месној заједници
Жива Јовановић, преко од Мале цркве, од 8 до 12 сати -

Са почетком 2018. године
Институт
за
трансфузију
крви у Новом Саду, преузео
је све војвођанске центре
добровољног давања крви, по
налогу Министарства здравља
Републике Србије и у складу са
новом организацијом посла.
Тако су, практично, одељења
трансфузије у болницама
у Покрајини престала да
прикупљају
драгоцену
течност и од сада то чини
само поменути новосадски
Институт.
У Вршцу је већ организована
једна акција по новом систему
рада, крајем јануара, уз
подршку овдашњег Црвеног
крста, која се показала веома
успешном.
-Прва акција добровољног
давалаштва крви по новом
начину
организације
била је веома успешна,
јавио се 101 добровољни
давалац, а крв је, након
прегледа, дало 99, подсећа
Бошко
Митрашиновић,
секретар
Црвеног
крста
Вршац.
Похваљени
смо

од новосадског Завода за
организацију акције, јер се
одазвао, заиста, импозантан
број добровољних давалаца
у поређењу са осталим
центрима Покрајине.
Вршачки Црвени крст
наставља
да
организује
овакве акције и позива све
добровољне
даваоце
и
хуманисте који желе први пут
да дају крв да се одазову другој
оваквој акцији која ће ускоро
бити у Вршцу. Јер, добровољни
даваоци више неће моћи да
дају крв у вршачкој Болници
као што је то било до децембра
2017, већ само када се
најави долазак новосадског
Института за трансфузију.
-Следећа
акција
добровољног
давалаштва
крви у Вршцу биће у среду, 28.
фебруара, од 8 до 12 часова, у
просторијама Месне заједнице
Жива
Јовановић,
преко
од Мале цркве, најављује
Митрашиновић. Доћи ће
новосадски Завод и они ће
узимати крв од добровољних
давалаца и носити је у Нови

Сад где ће радити комплетну
проверу
крви.
Вршачка
трансфузија, која је то радила
до 31. децембра прошле
године, сада је банка крви
и од Новог Сада требује крв
за потребе овдашње Опште
болнице.
Закон
не
обавезује

послодавце да пусте раднике
да баш тог дана изађу са
посла и одазову се акцији
добровољног
давалаштва
крви, али из Црвеног крста
апелују на свест послодаваца
и на значај овог хуманог
чина. Слично је и са
слободним данима. До сада
је добровољни давалац имао
право на 2 слободна дана:
дан када даје крв и сутрадан.
И овај гест остављен је
послодавцима на савести. Има
привредника чија је хуманост
за сваку похвалу, а верујемо
да ће им се придружити и
они мање савесни. Јер, ако не
могу, из неких својих разлога,
да се придруже акцији
добровољног
давалаштва
крви, не би требало ни да
спутавају оне који то желе.
-Верујемо
у
хуманост
послодаваца, јер никад се не
зна када и коме од нас може да
затреба ова драгоцена течност
која, у бројним случајевима,
заиста живот значи, закључује
Митрашиновић.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ПЛАН ЗА ДИРЕКТНО
СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

На седници Скупштине Града Вршца,
одржаној 13. фебруара, одборници
су усвојили Локални акциони план
запошљавања (ЛАПЗ) за 2018. годину.
Известилац Мирослав Ступар, члан
Већа за привреду, изнео је детаље овог
важног документа, основног инструмента
спровођења
активне
политике
запошљавања на годишњем нивоу. ЛАПЗ
се израђује на бази Националног акционог
плана запошљавања (НАПЗ), као и података
великог броја социјалних партнера,
релевантних министарстава, институција.
-ЛАПЗ је практичан план за директно
смањење незапослености, објашњава
Ступар. Град Вршац бележи пад броја
незапослених лица на евиденцији НЗС, у
2017. години - 4.719 лица. Значајан број ових
лица је нашао запослење што говори раст
броја запослених који је у 2017. износио
14.284. У прилог констатацији о све већој
запослености иде и стални ниво тражње
од око 1.100 потребних радних места која
послодавци годишње траже од НСЗ - а.

Неповољна структура незапослености
-Структура незапослености у Вршцу
је доста неповољна, сматра Ступар. Од
укупног броја незапослених (4.719 лица),
89 одсто чине нискоквалификовани а
само 570 незапослених има више и високо
образовање. Скоро 90 одсто незапослених
спада у у групу теже запошљивих: особе
са инвалидитетом 191, млађи од 30 година
старости 1.129, дугорочно незапослени
3.206, примаоци новчане накнаде за случај
незапослености 182, технолошки вишкови
129, самохрани родитељи 206, незапослени
родитељи 966 и други.
Према речима Ступара, ништа мање
повољна није ни старосна структура
незапослених: 1.130 од 15-30 година
старости, 2.209 лица од 30-50 и 1.380 лица од
50-65 година. Половину броја незапослених
чине лица старости од 30 до 50 година,
а остале две категорије представљају по
четвртину. Када је реч о полној структури,
већи проценат незапослених чине жене - 52
одсто.
-Из наведених услова произилази да
се циљеви, политика и мере подршке
решавању
проблема
незапослених
евидентираних код НСЗ - а морају усмерити
у неколико праваца, истиче Ступар. То су:
помоћ незапосленима у активном тражењу
посла, смањење стопе незапослености
и
повећање
стопе
запослености,
унапређење социјалног дијалога и
јачање улоге социјалних партнера, развој
предузетништва и подршка отварању нових

радних места, као равноправност полова у
погледу запошљавања и зарада.
Ступар напомиње да би активности
локалне политике требало усмерити
и ка мерама додатног образовања и
преквалификација, као и у отварање радних
места у радноинтензивним индустријама
које би ангажовале радну снагу нижих
квалификација у већем броју.

Четири Програма мера у 2018.
-Као
мере
активне
политике
запошљавања кроз ЛАПЗ ће се, у 2018.
години, спроводити четири Програма мера,
уз суфинансирање и техничку подршку
Националне службе за запошљавање,
додаје члан Већа.
Укупна подршка
реализацији програма износиће 13.445.000
динара: 8 милиона из градског буџета и
5,445 из НСЗ. За подршку за запошљавање
незапослених лица из категорије теже
запошљивих укупна упланирана средства
су у износу од 3.606.000 динара потребних
за 24 лица. Висина субвенције за лица из ове
категорије у 2018. години је 150.000 динара
по кориснику. Наведени износи субвенције
увећавају се за 20 одсто тако да износе
180.000 динара по кориснику за: особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике
новчане социјалне помоћи, младe до 30
година старости са статусом деце палих
бораца и детета без родитељског старања.
Друга
мера
активне
политике
запошљавања
је
подршка
самозапошљавању у виду субвенција, у
једнократном износу од 180.000 динара по
кориснику. У случају самозапошљавања
особа са инвалидитетом субвенција
се одобрава у једнократном износу
од 220.000 динара по кориснику, а за
самозапошљавање технолошких вишкова
200.000. Укупно планирана средства су у
износу од 2.600.000 динара за упланираних
13 лица.
Јавни радови, као трећи програм мера,
намењен је запошљавању првенствено теже
запошљивих лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног
интереса. Јавни радови током 2018. биће
организовани у области социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања
и обнављања јавне инфраструктуре и
заштите животне средине и природе, а
обезбеђено је укупно 5.039.000 динара за
ангажовање 37 лица.
-Стручна пракса је програм намењен
незапосленима који се први пут стручно
оспособљавају за занимања за која су

Мирослав Ступар представио ЛАПЗ
одборницима Скупштине Града
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НОВА АКЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

СОРТИРАЊЕ
ОТПАДА У УГОСТИТЕЉСКИМ
ОБЈЕКТИМА

Са почетком 2018. године,
Јавно
комунално
предузеће
„Други октобар“ увело је новине
у плановима и раду када је реч о
примарној селекцији отпада.
-Након дужег низа година
започели смо склапање уговора
са угоститељским објектима o
сакупљању сортираног отпада,
кажу у ДЈК „Други октобар“.
Угоститељским
објектима
су
подељене посуде за збрињавање
амбалажног отпада као што су
стакло, пластика-ПЕТ, тетра пак
амбалажа, лименке и папир. Идући у
корак са прописима, који се доносе
у смислу примарне селекције
отпада, стекли су се услови за
организацију одношења и даљег
третмана отпада из угоститељских
објеката. Издвајајући мало времена
за разврставање отпада чинимо
велику ствар за очување животне
средине, а рециклажом штедимо
енергију и природне ресурсе.

стекли одређену врсту и степен стручне
спреме, објашњава Ступар. Намењен
је, такође, и послодавцима спремним
да обезбеде услове да се незапослена
лица стручно оспособе за полагање
приправничког или стручног испита. Укупна
средства за спровођење стручне праксе
износе 2.200.000 динара, спроводе се уз
техничку подршку са НСЗ Филијале Вршац,
што обухвата 10 до 11 лица, у зависности
од стручне спреме лица која полажу
приправнички испит.
Истичући значај ЛАПЗ, Ступар је
нагласио да су, као одговор на велики
број нискоквалификоване радне снаге,
Граду Вршцу потребни опсежна анализа
и целовит ‘’Програм економског развоја’’
који ће указати на мере и политике
економског
раста
као
дугорочне
мере запошљавања, односно система
преобука, преквалификација, субвенција и
стимулација привредног раста.
-Ове анализе ће нас усмерити ка радно
интезивним индустријама и гранама,
закључује Ступар наглашавајући да је
привредни развој дугорочна и одржива
мера решавања проблема запослености.
Ј.Е.

ПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА
РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

У организацији градске управе Вршца,
заказана је промоција нових кредитниих
линија Развојног фонда Војводине, као
помоћ пољопривредним произвођачима
и подршка унапређењу пољопривредне
производње.
-Презентација
Развојног
фонда
Војводине биће са акцентом на
финансирање из ИПАРД програма, каже
Слободан Јованов, члан Градског већа
задужен за пољопривреду. Покривена
су сва четири сектора: и месо и млеко,
посебно месо, посебно воће и поврће и
четврти сектор су житарице. Позивам све
заинтересоване власнике регистрованих
пољопривредних газдинстава да дођу

на презентацију која је заказана за
понедељак, 26. фебруар, са почетком у 11
часова, у свечаној сали вршачке Градске
куће.
Услови кредитирања су веома повољни,

од ниских каматних стопа до 3 одсто на
годишњем нивоу, до грејс периода од 2
године, као и са смањеним средствима
обезбеђења и доста поједностављеном
процедуром аплицирања.
У
широкој
кредитној
палети
намењеној власницима регистрованих
газдинстава јесу средства за за куповину
пољопривредног земљишта, за набавку
нове механизације, развој туризма,
за инвестиције у пољопривреди у
оквиру ИПАРД програма, све у виду
дугорочниих кредита, као и конкурс за
краткорочне кредите за обртна средства
у пољопривреди.
Ј.Е.

Почела селекција отпада
угоститељских објеката
Вршачки комуналци наглашавају
да је ово прва у низу активности.
Усмерена је ка угоститељима, а
из ЈКП „Други октобар“ апелују и
на остале суграђане да свој отпад
сортирају у циљу очувања средине
у којој живимо.
Руководство
комуналног
предузећа очекује сугестије, као и
активно учешће грађана и власника
фирми како би ова акција заживела
у пуној мери и како би се уклонили
евентуални недостаци.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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START PAKET
TEKUĆI
RAČUN
AIK
BANKE
Moderno bankarstvo koje štedi vreme i novac
Kao jedna od vodećih banaka
na polju digitalizacije bankarskog
poslovanja na domaćem tržištu, AIK
Banka predano radi na utemeljivanju
pozicije lidera u pogledu kreiranja
digitalnih usluga za svoje klijente.
Nastojeći da im pruži osećaj slobode i
sigurnosti, AIK Banka za svoje klijente
kreira najmodernije finansijske usluge.

Za sve one koji žele da brzo i efikasno
transferišu novac i vrše plaćanja, a
da pri tome imaju na raspolaganju
određena sredstva i poseduju željene
polise osiguranja, AIK Banka pripremila
je najsavremeniji tekući račun na
tržištu – START PAKET TEKUĆI RAČUN.
O ovim, ali i o drugim najmodernijim
finansijskim proizvodima i uslugama
AIK Banke razgovarali smo sa Slavkom
Miletićem, direktorom filijale Vršac.

Po čemu se ističe Start paket
tekući račun AIK Banke?
Pre svega, Start paket tekući
račun AIK Banke sastoji se iz tri dela.
Prvi deo podrazumeva savremene
usluge transfera novca i plaćanja,
odnosno usluge vezane za tekući
račun. U okviru ovog dela paketa,
penzionerima vlasnicima Start paket
tekućeg računa je omogućeno da
podignu svoju penziju sedam dana

ranije od zvanične uplate. Drugi
deo pruža mogućnost dozvoljenog
prekoračenja do 30.000 RSD, dok
treći deo obuhvata izbor jedne ili
više polisa osiguranja po izboru.
Otvaranjem Start paket tekućeg
računa u AIK Banci klijenti su u prilici
da najednostavan i brz način obavljaju
bankarske transakcije upotrebom
mobilnih telefona (mBanking) ili
upotrebom računara (eBanking).
Najmodernije finansijske usluge koje
su na raspolaganju korisnicima Start
paket tekućeg računa jesu ’AIKeWallet’
i ’KešKlik’.

Šta predstavlja ’AIKeWallet’?
’AIKeWallet’ predstavlja elektronski
novčanik koji klijentima omogućava da
plate robe i usluge na beskontaktnim
POS terminalima, tako što će prisloniti
svoj telefon na beskontaktni POS
terminal. ’AIKeWallet’ je mobilna
aplikacija AIK Banke namenjena

Android uređajima, pomoću koje se
vrši plaćanje na POS terminalima koji
primaju Mastercard kartice i imaju
beskontaktni čitač, kako u zemlji
tako i u inostranstvu. Svi vlasnici Start
paket tekućih računa, uz odgovarajući
mobilni telefon, mogu beskontaknto
da plaćaju svoje karte i u svim vozilima
javnog prevoza u Beogradu.

Šta svojim korisnicima
omogućava usluga KešKlik?
KešKlik je usluga koja podrazmeva
prenos/slanje novčanih sredstava
korišćenjem SMS koda. Ova usluga
se još naziva i “Brzi keš” i predstavlja
novinu na našem tržištu. Iniciranjem
opcije „Brzi keš“ iz e/mBanking
aplikacije od strane vlasnika Start
paket tekućeg računa AIK Banke,
primalac sredstava dobija SMS poruku
sa PIN kodom. Unosom koda na bilo
kom bankomatu AIK Banke u narednih
72h primalac može podići novac bez
upotrebe kartice.
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НОВА ШАНСА ЗА
НЕЗАПОСЛЕНЕ
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ДИРЕКТОРКА ВРШАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НАТАША ВУЛИЋ ПРЕДСТАВИЛА НОВЕ КОНКУРСЕ

Национална служба за запошљавање расписала је 14.
фебруара 2018. године, јавне позиве у циљу реализације
програма и мера активне политике запошљавања
предвиђених Програмом рада за 2018. годину. Тим поводом
саговорница “Вршачке куле” била је директорка вршачке
филијале Националне службе за запошљавање Наташа Вулић
која је говорила и о резултатима рада у 2017. години.
Колико је обезбеђено новца
за ову годину када је у питању
спровођење
активних
мера
запошљавања за ову годину?
Акционим планом запошљавања
за 2018. годину, који је усвојила Влада
Србије, предвиђено је да за активне
мере запошљавања ове године
буде издвојено 3,65 милијарди
динара из средстава Националне
службе, као и додатних 550 милиона
динара за запошљавање особа са
инвалидитетом.Напомињем и да су од
14. фебруара ове године расписани
јавни позиви.
Колико ће људи бити запослено
овим мерама?
Филијала је добила планиране
квоте, које би требала да достигне
током 2018. године. У обуку на
захтев послодавца да укључи 3
лица, у обуку за тржиште рада 29
лица, информатичку обуку 10 лица,
стручно праксу 44 лица, програм
стицања практичних знања 12 лица, у
функционално основно образовање
да укључи 70 лица, субвенцију за
запошљавање из категорије теже
запошљивих 37 лица, у јавне радове
да укључи 66 лица од којих су 26 особе
са инвалидитетом (ОСИ), субвенцију
за самозапошљавање да додели 41
лицу од тога 2 ОСИ И 2 ромска лица,
субвенцију за запошљавање ОСИ без
радног искуства за 5 лица.
Постоји ли могућност да се тај
број повећа?
Наравно да је могуће и премашити
план. Уколико нека од Филијала
унутар Србије не може да достигне
своје квоте, средста се преусмеравају
на филијале које то могу. Због
тога молим све заинтересоване
послодавце и незапослена лица да
нам се јаве.
До када су конкурси отворени?
Конкурси су отворени до 30.
новембра 2018. године, осим за
јавне радове који су расписани до
02. априла 2018. године. Конкурс за
самозапошљавање отворен је до 16.
априла 2018. године.
Услове за подношење захтева могу
се видети на нашим огласним таблама
у филијали и испоставама, такође на
сајту НСЗ И сајту филијале Вршац.
Каква је трнутна ситуација на
евиденцији НСЗ и како би оценили
протеклу годину?
На евиденцији НСЗ у филијали
Вршац имамо 9.213 незапослених
лица, од тога у Вршцу 4.794, у Белој
Цркви 3.148 И у Пландишту 1.271
лице. Прошлу годину завршили смо
успешно. У односу на 2016. годину

на евиденцији имамо 1.246 лица
мање. У 2017. години регистровали
смо укупно 1.163 слободних радних
места, док се са евиденције филијале
укупно упослило 3.025 лица. Према
степенима стручне спреме највише
запослења је било у трећем степену
ссс 991 лице, у другом степену ссс 625
лица, а у четвртом степену ссс 572
лица.

пројектована средства износила су
4.145.500 динара.
Како су били прихваћени
понуђени програми НСЗ у прошлој
години?
У програм стицања практичног
знања који подразумева стицање
практичних знања и вештина за
обављање конкретних послова и
намењен је незапосленим лицима
без квалификације, технолошким
вишковима
и
дугорочно
незапосленима
укључили
смо
6 лица. Обуке за тржиште рада
које
подразумевају
стицање
нових
компетнција
(знања
,
вештина, способности) са циљем
повећања нивоа конкурентности
и запошљавању, по ИПА пројкту
прошло је 76 лица, сертификати
о стеченом знању признати су од

Наташа Вулић, директорка ввршачке филијале Националне службе за запошљавање
Које би још активности НСЗ
истакли као важне у прошлој
години?
Укупно смо одржали два сајма
за запошљавање на коме смо
представили 65 послодаваца, који
су у понуди имали 570 радних места.
Сајмовску манифстацију је посетило је
2.859 лица. Сајмови су били отвореног
типа, што значи да су могли да их
посете не само незапослена лица, већ
и запослени који су желели промену
радног места. Саветници су укупно
обавили 13.481 разговора са лицима
са евиденције, док је обуку за активно
тражење посла прошло укупно
363 лица. Услуге професионалне
оријентације прошло је 138 ученика
средњих
и
основних
школа,
саветовање је такође користило још
78 незапослених лица и 38 запослених
лица. Радионицу за превладавање
стреса услед губитка посла прошло
је 28 лица. У програм стручне
праксе који подразумева стручно
оспособљавање незапослених лица
за самосталан раду у струци укључено
је за 2017. годину 31 лице, а укупно

стране ЕУ. У Вршцу и Хајдучици
уписано је укупно 75 полазника за
стицање основног образовања у
школској 2017/18 годину.
Каква је ситуација у прошлој
години била када је у питању развој
предузетништва?
Што се тиче развоја предузетништва
филијала је премашила квоте за 2017.
годину. Од планираних 280 лица за
информативно-саветодавне услуге,
прошло је 290. Од тог броја 117 су
женског пола.
Незапосленим лицима је кроз обуку
“Пут до успешног предузетништва” у
2017. години пружена могућност да
стекну основна знања о правном и
економском аспекту предузетништва
неопходним за успешан старт
и реализацију пословних идеја.
Наведену обуку успешно је завршило
170 лица. Субвенцију за отварање
фирми из републичког буџета
доделили смо 43 лица од којих су
2 лица ромске националности, а
1 лице ОСИ. Такође, Покрајински
секретаријат за привреду и туризам
потписао је уговоре за отварање

фирми са 12 лица што је у укупном
износу 4.192.000,00 динара.
Било је и субвенција за
запошљавање лица из категорије
теже запошљивих?
Субвенцију
за
запошљавање
незапослених лица из категорије
теже запошљивих, која је била
намењена само фирмама у приватном
сектору, доделили смо за 43 лица из
републичког буџета, што је укупно
7.320.000,00 динара. Што се тиче ОСИ
потписани су уговори за 3 лица у
2017. години. По Локалном акционом
плану запошљавања (ЛАПЗ) који
је
подразумевао
удруживање
републичких средстава са локалним
самоуправама потписано је 15
уговора за 30 лица од којих су 3 лица
ОСИ, што је у укупном износу од
4.560.000,00 динара. По покрајинском
конкурсу за запошљавање лица
из категорије теже запошљивих
потписано је 9 уговора за 15 лица
у укупном износу од 2.745.000,00
динара.
Током прошле године актуелни
су били и јавни радови. Какви су
резултати на том плану?
Јави радови су активна мера
запошљавања првенствено теже
запошљивих лица и лица у стању
социјалне потребе, ради очувања
и унапређења њихових радних
способности. У јавне радове по
републичком конкурсу укључили
смо 71 лице од којих је 31 лице
ОСИ. По ЛАПЗ-у у граду Вршцу
ангажовали смо 35 лица у јавним
радовима, у Белој Цркви 35 лица,а
у Пландишту 22 лица. Такође смо са
локалном самоуправом града Вршца
потписали споразум о техничкој
сарадњи по коме смо ангажовали
11 лица (геронтодомаћице) у јавним
радовима. Средстивма ЕУ по ИПА
2012 у јавне радове укључили смо
30 лица. Покрајински секретаријат за
привреду и туризам је дао средства за
3 лица односно 1 уговор. Субвенцију
зараде особа са инвалидитетом без
радног искуства доделили смо за 6
лица.
Како сте задовољни радом
Клубова за тражење посла?
У потуности сам задовољна радом
клубова. Подсећам, по ИПА пројекту
отворена су 3 Клуба за тражење
посла у 2016. години и то 2 у Вршцу
и 1 у Пландишту. До краја 2017.
године обуку у Клубовима завршило
је 354 лица и то у Клубу за тражење
посла при филијали прошло је 106
лица, при локалној самоуправи
Вршац 124 лица и при локалној
самоуправи Пландиште 124 лица.
Што се тиче новчане накнаде, коју
остварују незапослена лица која су
посао изгубила без њихове воље И
кривице у 2017. години у филијали
Вршац запримљено је 1.310 управних
предмета, док је из 2016. године
пренето 182 предмета. Решено је
укупно 1.323 предмета. У 2018. години
пренето је 169 предмета.
БЈ
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ВАСИЉ МИЛОВИЋ, ПРОФЕСОР ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОД 15. ГОДИНЕ НА ВРШАЧКОЈ МУЗИЧКОЈ СЦЕНИ:

РОКЕНРОЛ НИЈЕ САМО МУЗИЧКИ
ПРАВАЦ, ТО ЈЕ СТИЛ ЖИВОТА!
В

асиља Миловића, професора прехрамбене
технологије, добро познају његови ђаци и
колеге у Пољопривредној школи где ради,
као професор, 31 годину. Добро је знан и бројним
овдашњим виноградарима, винарима, индивидуалним
произвођачима јаких алкохолних пића, учесницима
такмичења које Пољопривредна школа организује за
школску славу Светог Трифуна и то већ 26 година. Али,
Васиљ је исто тако добро познат бројним генерацијама
некадашње и садашње вршачке омладине која воли
музику. Знају га као гитаристу, басисту, члана овдашњих
бендова без којих се није могла замислити ни једна добра
свирка, гитаријада. Данас је члан „Гедеон алфа бенда“ који
постоји од 2002. године.

Када и где почиње Ваша животна
прича?
-Рођен сам 2. октобра 1959, у Вршцу.
Отац ми се звао Гојко, а мајка Јелица,
девојачко Петровић. Мајка је родом из
Падеја код Кикинде, а отац из Сирига,
околина Новог Сада. Отац је радио у Падеју,
као геометар, упознао мајку. Живели су
прво у Зрењанину, а онда се доселили у
Вршац, кад је отац овде добио посао и стан.
То је зграда код Позоришта, тада је био Трг
Лењина 6А, сада Светосавски трг. Ту сам
рођен, као син јединац, а ту сам и одрастао.
Име сам добио по деди, који је био солунски
борац, био је на опоравку у Тунису. Имао
сам лепо детињство. У свим тим зградама
около, био је велики чопор деце. Први
који изађе напоље, само дрекне и сви се
окупимо. Ми смо, иначе, били „паркићанти“,
због оног предивног парка, са огромним
стаблима, који је некад био ту где је сада
позоришни трг, бетонска плоча. Играли смо
фудбал и којешта, а главни ривали била су
нам деца из „официрских“ зграда које су
иза Позоришта, излазе на Дворску. Њих
смо звали „официри“. Једна екипа били су
„паркићанти“, а друга „официри“.
Седам разреда завршио сам у ОШ „Јован
Стерија Поповић“, која је тада била где је сад
Дом ученика, а кад се затворила, 8. разред
сам завршио у тада ОШ „Жарко Зрењанин“,
сада ОШ „Јован Стерија Поповић“. После
основне, завршио сам Гимназију која је била
где је сада ШЦ „Никола Тесла“.
Где настављате школовање?
-Уписао сам Пољопривредни факултет,
одсек за прехрамбену технологију, у Земуну,
1978. То сам урадио на сугестију чика
Боће Кораћа, оца Биље Хасановић Кораћ.
Родитељи су нам се дружили, а били смо и
комшије. Волео сам природне науке, хемију,
физику, математику, ту сам имао петице.
Чика Боћа ме је проценио и предложио
ми да упишем тај одсек. Нисам се покајао,
заиста је предивно занимање. Чак су и
моја деца исто завршила, мада другачије
смерове, али врло сличне, и то без икаквог

мог убеђивања.
Да ли сте, по завршетку факултета,
дуго чекали на посао?
-Морао сам прво да идем у војску, јер сам
имао 27 година. Војску, практично, нисам
ни служио: 6 месеци сам био фотограф, 6
месеци музичар. Са правом војском нисам

спреман сам, кад затреба, да дођем у школу
и ван радног времена, и суботом. Имамо
изузетно добру комуникацију и сарадњу. У
почетку, када сам почео да радим, предавао
сам буквално све предмете из прехрамбене
струке,
почевши
од
биохемије,
микробиологије,
термодинамике,
техничког цртања, наравно прехрамбену
технологију, машине, апарате... Како се
повећавао наставни фонд, ја сам све
више прелазио у моју струку, тако да сад
држим само прехрамбену технологију и
повремено микробиологију.
Да ли сте укључени у Смотру вина и
јаких алкохолних пића коју већ 26 година
организује Пољопривредна школа
поводом своје славе Светог Трифуна?
-Укључен сам од самог почетка, од 1991.
са тадашњим, сада, нажалост, покојним
директором Огњеном Прибаковићем
и Божилом Јанковићем, некадашњим
врхинским
стручњаком
Енолошке
станице. Реализовали смо Божилову идеју
да кренемо са такмичењем и обуком
искључиво индивидулних произвођача.
Био је то пилот пројекат, тако да ту 1991. и не

имао никакав додир. Када сам изашао
из војске, те 1987. године, цело смо лето
тезгарили на мору, на Јадрану. Био сам са
бендом, свирали смо свако вече, 3 месеца.
Кад сам се вратио у Вршац, у октобру је
Света Петричевић звао мог оца, требао
је професор хемије Пољопривредној
школи. Тако сам ја, прве 3 године, предавао
хемију, док се није отворио смер техничар
за биотехнологију, када преузимам своје
прехрамбене предмете.
Да ли све време радите као професор
у Пољопривредној школи „Вршац“?
-Да, већ 31 годину. Мислим да нема
лепшег посла него радити са децом.
Наравно, ко то воли. Ја заиста волим свој
посао. Предивно ми је са мојим ђацима,

рачунамо, већ тек од 1992. када је званично
кренуло. Сада сам председник Комисије која
врши анализу узорака. Смотра је кренула
са 6 произвођача, наравно, временом
се то умножило, и ове године смо имали
141 узорак. То је рекордан број излагача.
Основна идеја је била да произвођачи
провере квалитет својих производа, да виде
где греше, шта треба поправити, јер добар
део њих мисли да је њихово вино најбоље,
што је нормално и људски. Почели смо са

оцењивањем квалитета и поносимо се тиме
што смо јединствени у Србији јер радимо
и хемијске анализе, поред органолептичке
оцене, коју људи зову дегустација. То
немате ни на једној манифестацији,
сем код нас, и оно што је врло важно,
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организујемо саветовање у марту где
људима указујемо на грешке, дајемо им
савете како да унапреде своју производњу.
И то се показало врло успешно. Идеја је и
била да постанемо едукативни центар за
индивидулне произвођаче и допринесемо
њиховом развоју и унапређењу квалитета
пића.
Какав је квалитет вина и ракија
индивидуалних произвођача код нас?
-Морамо да узмемо у обзир да на
смотри не учествују сви. Има одличних
произвођача који повремено учествују, из
њима знаних разлога. Али, оно што нама
стиже на анализу, слика је, практично,
увек иста: од оних изузетног квалитета,
категорија златне медаље, преко веома
добрих пића (сребрна медаља) до солидних
(бронза), а наравно увек има и неки узорак
који не задовољава из разноразних
разлога. Ове године смо 2 узорка морали
да дисквалификујемо јер су прешли
законске оквире у садржају метил алкохола
и испарљивих киселина. Увек има свега.
Уз професорски посао, врло сте
активни и на пољу музике. Како и од
када?
-Моја мајка је свирала гитару. Деда је
био столар и направио јој је акустичну
гитару, после мајке сам ја свирао, а онда
сам је поклонио Лаврњи (сада живи у
Канади). На тој сам гитари ја завршио
музичку школу. Нижу музичку сам уписао
са 10 година у Вршцу, код професорке Ника
Ане. Трајала је 3 године. Свируцкао сам код
куће, на приредбама, док нисам озбиљно
заволео музику. Као клинци, почели смо
да формирамо неке бендове, тих раних
седамдесетих када је рок био у експанзији.
Момци који су свирали били су тада врло
атрактивни за цуре, добродошли у сваком
друштву.
Први наступ са бендом имао сам са
браћом Пајнић (давно су отишли из Вршца).
Они су формирали бенд за Гитаријаду.
Била је на тргу у Вршцу, на „мајмунском
острву“, према робној кући, 1975. Био сам
прва година средње школе. Свирао сам
ритам гитару, Војкан Радека је свирао соло
гитару. Кад смо следећи пут наступали,
Алексадар Дукељски, звани Геци, свирао
је ритам гитару, па су мени тада окачили
бас. Тада сам први пут свирао бас гитару и
после тога сам и остао басиста. Лагано сам
се привикао и заволео тај инструмент. До
дана данашњег свирам бас гитару. Имали
смо велики солистички концерт, на тргу у
Вршцу, 1978, тада већ познатог и признатог
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на вршачкој сцени бенда „Тауер“ (Tower).
Мислим да је, до данас, то био и остао
најпосећенији солистички концерт једног
вршачког бенда.
Када је основан „Тауер“?
-Брана Сантана је био покретач, 1976.
Он је свирао гитару, Војкан Радека соло
гитару, Горан Џеберан (матори Џеби)
бубњеве и ја сам свирао бас гитару.
Свирали смо заједно до 1978, док Брана
није отишао у војску. У међувремену смо
освојили прво место на гитаријади у
„плавој сали“ у „Србији“, у Вршцу. Од тада
је кренуо неки локални успон. Много смо

свирали по Вршцу, по околним сеоским
славама, јер тада је рокенрол био све и свја.
Народњаци су се тада слабо слушали. Биле
су то добре „тезге“, пуне сале, радили смо
на улазнице, носили смо новце у кесама,
било је профитабилно. Када сам се вратио
у Вршац, после студија (нешто сам сасвим
мало свирао у Београду), Цоле Стајић и
Момир Цветковић предложили су да,
преко „Естраде“, одемо на море да свирамо.
Наменски смо направили бенд: млађи брат
Џеберан је свирао бубњеве, Цоле Стајић
и Мома Цветковић гитаре, ја бас и један
дечко из Београда, Сале, вокал, врло лепо
је певао. Назвали смо се „Ноћни сервис“.
Мало смо украли име од истоименог бенда

који је био познат, снимили су лонгплеј
плочу: Дуле Кириџија, Емил, Брана, Мома...
Свирало смо то лето 1987. три месеца у
„Коралима“ на Словенској плажи у Будви,
у Бару у „Туристу“ и у Улцињу. То је све
организовала „Естрада“, било је супер!
У којим сте бендовима још свирали?
-Кад сам почео да радим у школи,
наступило је мало затишје са свирком, имао
сам већ и породицу. Било је тако до 90 и
неке, док се Брана Лазин није опет сетио да
окупи екипу. Формирали смо „ВШ биг бенд“.
Било нас је 11, 12. Имали смо 2 флауте,

Анђа и Паја, затим удараљке, клавијатуре,
пар гитара, пар певача, било нас је баш
доста. Наступали смо у Клубу „Били“, било је
годинама култно место, гостовала су велика
имена типа „Партибрејкерси“. Имали смо
доста свирки у том саставу, били су ту млади
момци - Аца Јерковић је свирао гитару,
Ненад Јовановић Кеша бубњеве. А, онда
су људи почели да се осипају, на крају смо
остали нас тројица: Аца Јерковић, Кеша и ја.
И тако смо постали„ВШ смол бенд“ (VS Small
Bend), крај 90-тих. Свирали смо на разним
местима: у Дому омладине, у Дворској...
Онда је Буца, власник Гедеон клуба,
предложио да направимо клупски бенд „Гедеон алфа бенд“. Вежбали смо код Буце
у гаражи у току лета, 2002. Вокал је била
Јелена Цветковић Јеца, Жељко Остојић
Остоја је био мушки вокал, Жиле Живковић
је свирао усну хармонику и мало певао,
Жељко Петровић бубњеви, Аца Јерковић и
Јоан Тудоран - Џони гитаре и ја сам свирао
бас. Први наступ „Гедеон алфа бенд“ имао
је у децембру 2002, у клубу Гедеон. Прошле
године смо обележили 15 година бенда.
Већ годинама концертима обележавамо
годишњице бенда. Наступамо повремено,
ми нисмо тезгарошки бенд који има сталне
наступе. Тренутна постава „Гедеон алфа
бенда“ је: вокал Јелена сада Додик, Момир
Цветковић и Александар Јерковић гитаре,
Дарко Црнобрња бубњеви и ја бас гитара.
Иначе, од 2005, паралелно са „Гедеон
алфа бендом“, у одређеним периодима,
свирао сам и са групама„Озон“,„Унутрашњи
портрет“ и „Сигилум“.
Какав вам је репертоар? Имате ли
нешто снимљено?
-„Гедеон алфа бенд“ је био замишљен
као кантри бенд, јер је тада био свега
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један кантри бенд у Београду, а то се у
Гедеону доста слушало. Тако смо почели,
али после, временом, како су се развијали
музички правци, свирали смо све и
свашта, мада смо остали на рокенролу са
примесама и кантрија и осталог. Ауторски
материјал нисмо никад радили, али са
другим музичарима, са Ацом Јерковићем,
са његовим бендом, имам ауторског
материјала. Са Цолетом и Снежом, група
„Унутрашњи портрет“, снимили смо
Цолетове ствари - мали диск са 5 песама.
„Гедеон алфа бенд“ никад није радио
ауторски материјал.
Како сте градили лични живот?
-Још као студент, ја сам се забављао
са мојом Секом, Бранком Лазин, мојом
садашњом супругом. Кад сам био на трећој
години факултета, десило нам се нешто
лепо, наша ћерка Нина, која се родила 3.
новембра 1983. Сека и ја смо се венчали у
јулу те године. Направили смо већу паузу
између рођења наше деце због Чернобила,
тако је лекар препоручио. Син Вукан родио
нам се у августу 1991. Обоје су завршили
факултете. Нина ради као професор
у Пољопривредној школи, инжењер
прехрамбене технологије. Кад је завршио
факултет, Вукан је две године седео и чекао
посао. Одлучио је да му не пролази тако
време и уписао је на ФОН-у мастер студије
за програмирање. Прешао је на ИТ сектор,
то је сад популарно и верујем да ће лакше
пронаћи посао.
Нина се удала, има своју породицу. Нина
и Зоран Димић, наш зет, имају сина Јована,
нашег вољеног унука који на јесен креће у
школу. Имам срећну породицу, задовољан
сам.

Шта је за Вас музика?
-Музику треба волети. Ја је много
волим. Онај ко воли музику, ко се једном
прими на музику, више никад не може без
ње. Док сам ја одрастао, било је то време
експанзије рокенрола, хипи покрета, то сам
заволео, а волим и данас. Многи кажу да је
рокенрол правац у музици, али ја мислим
да је то слобода духа, кретања, мишљења,
изражавања, где човек воли све и свашта,
воли да путује, где нема спутавања.
Наравно, све у границама културе и
нормалности. Ја сам много пропутовао као
омладинац, интер-реил карта, прокрстарио
Европу уздуж и попреко. Рокенрол није
само музички правац, то је стил живота!
Јованка Ерски

8
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65. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 65. седница Општинског
већа
општине
Пландиште
заказана је за среду, 21.
фебруар. За дневни ред седнице
предложено је 5 тачака.
После усвајања записника са 63.
и 64. седнице, следи утврђивање
исправљеног Предлога Одлуке
о уносу података нефинансијске
имовине у пословне књиге
Општине Пландиште, а након
тога и Предлог Закључка
о покретању поступка за
суфинансирање
пројеката
производње медијских садржаја
из области јавног информисања
у 2018. години.
Претпоследња и последња
тачка су захтеви и молбе грађана,
удружења и других правних лица
а након тога и текућа питања.

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 (43)
МАРКОВИЋЕВ(3)- КРИВА БАРА - УЈФАЛУ

Јован Жупунски је носио
банатску одећу, одело од чоје, а на
глави шешир са великим ободом.
О снази и спортском умећу
Јована Жупунског написао је
новинар
Крстеканић у листу
„Дан“ и ово: „ Једном, када је
покојни Сима Антонић – Бојовић
бивши аустро-угарски шампион,
Србин из Босне, суделовао на
једном мечу у бечком циркусу
„Бекетов“, чика Јова се нашао
са неким Србима студентима у
циркуској ресторацији где су
седели шампиони Циклоп Пољак,
Тиберио Шпанац, Мурзук Немац,
Кутузов Рус, Сима и још неки. Сима
замоли чика Јову да покаже своју
снагу на флаши од пива. Чика Јова
узме једну пуну пивску флашу и
малим прстом утисну запушач у
флашу. Темпераментни Тиберио,
који се иначе продуцирао и са
биковима, нарочито је био љут,
што није могао да утисне запушач.
Ни Збијековски није могао ту
атракцију да обави.
Чика Јова им је јошт два„штопла“
утиснуо, да не би мислили да је то
неки трик.“
Насеље школу има од настанка.
Нова зграда школе је саграђена
1937. године, где су ђаци похађали
наставу све до 1976. када је након

централизације престала са радом.
Након тога деца иду у школу у
Милетићево и Велики Греду.
Богомоља
такође
постоји
од настанка насеља – била је
заједно са школом.Данас постоји
црквено-римокатоличка кућа и
православна богомоља у згради
школе у једној учионици.
Оба гробља и православно и
католичко, одвајкада су западно
од села, једно до другог.
Једна од најстаријих зграда је
и кафана СУР „Миња“ Милорада
Ћирића која је направљена око
1920. године.
Насеље добија данашњи назив
после Другог светског рата1946.
године. Налази се у крајњем
североисточном делу општине уз
саму границу са Румунијом, коју
овде чини Брзава. Од првих кућа
па до Брзаве има око 50 метара.
Повезан је са Милетићевом (2 км)
и Банатским Соколцем (5 км) – пут
је изграђен 1968. године, а са друге
стране са Дужинама (5 км) – пут је
изграђен 1988.
Дом културе је озидан 1957.
године уз помоћ мештана и
ондашње општине Велика Греда. У
њој је месна канцеларија.
Пошту насеље никада није
имало. Телефон је добило 1985.
године - 48 бројева, а 1999.
аутоматску телефонску централу.

Струју насеље добија 1963.
године.
Плин је уведен 1991. и око 75%
становника га користи.
Водовод је израђен 1999.
године.
Село је лоцирано у Иланџанској
депресији на надморској висини
79 м. Околни терени су нижи и
преко 2 метра.
Облик
атара
насеља
је
неправилан четвороугао. Највећи
потеси у атару су Лапош и Шимина
одаја. Подземне воде задају
исте проблеме, као и на целој
територији општине.
Марковићево спада у насеља
са крстастим обликом основе тачније село има облик латиничног
слова ф. Овај облик је настао тако
што је изградња Марковићева
прилагођена геоморфолошкким
приликама, пошто узвишење на
којем се налази има исти облик.
Марковићево има три улице.
Главна је дугачка око 800 метара,
а споредне око 500 метара.
Асфалтиране су две и по улице.
Куће припадају панонском типу.
За Марковићево везана је река
Брзава која је место где мештани
овог и суседних села радо проводе
топле летње дане. Ова река извире
у Румунији на планини Семеник,
јужно од Решице, а улива се у
канал Дунав - Тиса - Дунав код

Банатске Дубице. Дужина ове
реке је 180 км, а кроз нашу земљу
потиче дужином од 20 км. Укупна
површина са Терезијом је 3.034 км.
У нашу земљу улази североисточно
од Марковићева, прва 4 километра
тока представља државну границу
са Румунијом, а наредних 16 км
представља северну границу
општине, са општином Сечањ.
Брзава је каналисана почевши
од 4 км западно од Денте у Румунији
па до ушћа у ДТД у дужини од 33 км.
Са прокопавањем корита Брзаве
почело се 1745. године и везано
је за име првог гувернера Баната,
грофа Клаудија Флоримундуса
Мерсиа и каналског инжињера,
Максимилијана Фремоа. Радови
на прокопавању Брзаве завршени
су 1764. У Летопису Подунавских
општина
Феликса
Милекера
забележено је да је 11. октобра
1928. одржана лицитација за
подизање одбрамбених насипа
на Брзавском каналу. Брзава
одводњава западни и источни део
атара Марковићево.
Село нема никаквих споменика,
ни природних реткости.
Господин Милорад Жупунски
обезбедио нам је занимљиве
податке о велепоседнику Јовану
Жупунском а госпођа Анка
Жупунски о досељавању Срба и о
школству између два рата.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ОБЕЛЕЖИЛА ШКОЛСКУ СЛАВУ СВЕТОГ ТРИФУНА

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ ВИНАРИМА
-Рекордан број узорака на овогодишњој Смотри вина и ракије - Покрајина расписује конкурсе за помоћ
пољопривредним школама у Војводини - У овогодишњем фонду за расподелу 20 милиона динара -

Настављајући традицију, Пољопривредна школа „Вршац“ обележила је
школску славу Светог Трифуна, 14.
фебруара, и одржала 26. Смотру вина и
јаких алкохолних пића индивидуалних
произвођача. Свечаност је започела
резањем славског колача које је обавио
Његово преосвештенство епископ банатски
господин Никанор са свештенством и
домаћинима. Потом је уследио културно забавни програм ученика Пољопривредне
школе у коме је учествовао и Хор„Распевани
професори“.
Директор Срђан Клиска поздравио је
присутне и уручио признања ученицима
који су били најуспешнији на ликовном
и литерарном конкурсу Школе, а потом
и захвалнице овдашњим медијским
кућама, међу којима је и „Вршачка кула“, за
професионално и коректно извештавање
о активностимма и дешавањима у овој
образовној установи.

Подршка Покрајине
Међу
бројним
званицама,
представницима
градске
власти,
образовног, културног, јавног живота града,
светковини у час заштитника виноградара
и винара, присуствовао је и Милорад
Малић, заменик покрајинског секретара за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
-Ово је једна дивна школа где ученици
могу на једном месту много да науче,
како теоретски, тако и практично, рекао
је Малић и додао да је ово његова прва
посета Пољопривредној школи „Вршац“
и да је импресиониран оним што је
видео. Покрајина се одазива позиву
пољопривредних школа за помоћ посебно
у последње три године. Сваке године имамо
конкурсе на које могу да аплицирају свих
9 пољопривредних школа колико их има
у Војводини и добити од 2 до 3 милиона
динара за своје потребе и пројекте: за
противградну мрежу за винограде и
воћњаке, за стоку коју гаје, за опремање

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
404-02-111/2018-07
Београд
објеката... У 2018. години планирали смо
нових 20 милиона за пољопривредне
школе у Покрајини.

стручњаци, који су обављали анализе пића,
указивати на недостатке у поризводњи и
начине како да се они превазиђу.

Уручене награде произвођачима
вина и ракије

Рекордан број узорака

На крају свечаности уручене су награде
индивидуалним
пољопривредним
произвођачима, учесницима овогодишње
26. Смотре вина и јаких алкохолних пића.
Професор Васиљ Миловић, председник
Комисије која је оцењивала узорке,
нагласио је да је ова смотра најуспешнија од
свог оснивања, јер је пристигао 141 узорак
пића за анализу. Он је подсетио да је ова
вршачка смотра јединствена у Србији по
томе што се, уз органолептичка испитивања,
раде и хемијске анализе, што није случај ни
на једном оваквом такмичењу. Резултати
анализа смерница су индивидуалним произвођачима за унапређење производње и
подизање квалитета вина и ракије. Миловић
је, такође, најавио да ће за произвођаче
бити организовано саветовање на коме ће

На анализу је стигао 141 узорак који су
сврстани у категорије: ракије од воћа, ракије
од грожђа, ликери, црна вина, бела вина и
специјална вина. Највише узорака - 66 било
је у категорији ракија од воћа, 16 ракија од
грожђа, 5 специјалних врста пића, 26 белих
вина, исто толико црвених и 4 узорка розеа.
Најуспешнији произвођачи белих вина
су Јосиф Недин коме су припале 2 златне
медаље за „бургундац бели“ и „италијански
ризлинг“ и Славко Талпеш чији је „траминац”
освојио сребрну медаљу.
Златом су награђена црвена вина
Слободана Шљивића (каберне совињон),
Срђана Омчикуса (франковка) и Ивана
Попова (мерло П2). Розе „мерло“ Ивана
Лалића награђен је златном медаљом као
најквалитетнији производ у категорији
розеа. За розе „хамбург“ сребро је добио
Ференц Пајор, а бронзу Добринко Сочански.
Најквалитетније производе у категорији
специјалних врста пића имали су: Лајош
Шмит за вино од малине, Срђан Тодоровски
за вино од вишње и меда и Дане Милковски
за вино од вишње.
Најбоље ракије од грожђа, овенчане
златом, имали су Александар Станишић,
Душан Милић и Драган Спасовски. Највећа
конкуренција била је код ракија од воћа где
је додељено 7 златних медаља, 43 сребрне и
16 бронзаних. Највећи број поена добиле су
кајсијевача Душана Милића, дуњевача Косте
Воскресенског и ракија од виноградарске
брескве Драгана Секулића.
Ј.Е.

У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ОБЕЛЕЖЕНИ СВЕТИ ТРИФУН И ВАЛЕНТИН

ДРУЖЕЊЕ У СЛАВУ ЉУБАВИ И ВИНА

У холу Геронтолошког центра Вршац,
који је био испуњен публиком до
последњег места, одржано је уметничко
вече под називом „Волим те,црвено“,
у славу љубави и вина, 14.фебруара.
Организатор је била Вршачка Афирмација
Уметника „АРС“, у сарадњи са Певачком
групом „Исток 10“ .
-14. Фебруар је дан када православци
славе Светог Трифуна, а католици Светог
Валентина- Дан заљубљених, подсећа
Верица Преда ПреВера која је била
модераторски мост између извођења
староградских песама групе „Исток 10“
и надахнутих ВАУ“АРС“-ових песника.
Посредством ових светаца заштитника и
два велика састојка доброг живота: вина и
љубави, обједињених у симболици црвеног,
уметничкој вечери дали смо назив „Волим
те,црвено“. На тај начин смо наставили
ову лепу традицију обележавања Дана
виноградара и Дана заљубљених.

Руководство Геронтолошког центра
Вршац и овога пута се потрудило да својим
корисницима улепша боравак у Центру,

да врата установе отвори вршачким
уметницима и уприличи још једно лепо и
пријатно вече.
Стиховима о вину и љубави кориснике
Геронтолошког центра и бројне Вршчане
забављали су песници: Мирослава

Кућанчанин, као гост и председник
Удружења “Леонардо”, Даница Черних,
Николина Бабић, Олгица Чех, ПреВера,
Слободан Милинковић и млади Дејан
Ђорђев коме је ово био први јавни наступ.
Посебан -духовити зачин овој
уметничкој вечери дали су глумица
Соња Радосављевић у улози докторке
Винке Шприценковић и афоризми Радоја
Николића.
Вече је улепшала и пригодна стона
декорација Јадранке Мојсин настала
у
декоратерској радњи и цвећари
„Пеликан“.
Сви заједно, учесници и публика,
уживали су у предивном дружењу у
Геронтолошком центру, а уметничко вече
искристалисало је поруку да је важно
ширити љубав, добру вољу и толеранцију,
и наздрављати у славу живота, среће и
лепоте која се крије у нама самима.
Ј.Е.

Сагласно оперативној политици
Светске Банке (ОП 4.01)
Јединица за имплементацију
пројекта „Хитне санације од
поплава“ позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
јавност, органе и организације
заинтересоване за
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за пројекат уређења I и II
деонице токапотока Месић у
Вршцу деонице:
I: км 0+000 до км 1+042 и
II: км 1+042 до км 2+597
Увид у предметни План
управљања заштитом животне
средине може се извршити:
Општина Вршац, Трг победе 1,
26300 Вршац
На
интернет
страници
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде: www.
rdvode.gov.rs
У просторијама Јединице за
имплементацију пројекта, Др.
Ивана Рибара 149/11, Београд
Радним данима од 11-13 часова,
у периоду од 14 дана од дана
објављивања овог позива.
Примедбе и мишљења у вези
са Планом управљања заштитом
животне средине се подносе у
писаном облику и достављају
Јединици за имплементацију
пројекта на адресу Др. Ивана
Рибара 149/11, Београд. Примедбе
се могу доставити и електронском
поштом на адресу: fer.project@
yahoo.com.
Дана 27.02.2018. године, са
почетком у 12:00 часова биће
одржане јавне консултације и
презентација предметног Плана
у великој сали Градске Куће у
Вршцу, Трг победе 1, 26300 Вршац.
За
додатне
информације
обратити се на следећу адресу:
Floods Emergency and Recovery
Project (FERP)
Др. Ивана Рибара 149/11
11000 Београд, Србија
Тел: +381-(0)11-6163-600
Е-mail: fer.project@yahoo.com
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„ДРЖИМ СЕ СОПСТВЕНЕ ПРЕПОРУКЕ – ПИШИТЕ
О ОНОМ ШТО ДОБРО ЗНАТЕ“

Роман „Козје уши“ ауторке Владиславе Војновић дешава се у
јужном Банату, на ободу Делиблатске пешчаре где Стојанка
одгаја своје унуке, а животне недоумице решава у разговору
са – козом. Прича о жени којој је од давне љубави остала само
поломљена сингл плоча „Битлса“ освојила је награде „Мирослав
Дерета“ и „Стеван Сремац“, и наставила свој живот на великим
и малим екранима.
Владислава Војновић завршила је драматургију на ФДУ-у
у Београду. Објавила је збирке песама „Женске јуначке песме“
(2002), „Ловац на гриње“ (2007), „ПееМеСме“ (2010) и романе
„Лењинова десница“ (2010) и „Козје уши“ (2013). Пише за филм,
телевизију, позориште и радио. Добила је награде „Раде
Обреновић“ Змајевих дечјих игара и „Доситејево перо“ за
„Принца од папира“ 2008. године.

Недавно се пред читаоцима поново својеврсном размаженошћу – ако је
појавио ваш, већ екранизован, човек жив и здрав, а и сви они које воли,
роман „Козје уши“. У питању је ако има ‘леба да једе и кров над главом
трагикомедија, а у средишту приче (па макар прокишњавао), то је већ
је судбина једне снажне жене на много више него што има већина људи
социјалној маргини?
на нашој несретној планети, јер јасно је
- Да, издавачка кућа Лагуна поновила да је већина Земљана на тзв. социјалној
је издање „Козјих ушију“, хвала јој ђе чула маргини. А социјална маргина, како
и ђе нечула, што би рекли
то зову сви они који су
у Босни. Јер, то је поуздан
стекли моћ и новац, а још
„„Држим се
начин да књига доспе и
више они који им се диве,
до оних читалаца који сопствене препоруке уопште нас не обавезује
немају воље и времена
на
тупост,
глупост,
да копају по књжарама, младим колегама: пасивност,
некултуру
Интернету и аукцијиским
пишите о ономе и необразовање. Осим
сајтовима. Кад кажете
се не ухватимо за
што добро знате ако
„екранизован“
и
оно што смо ономад
употребите пасив, то и о чему сте често учили из марксизма где
је као да ми кажете да
нам се тувило да „не
размишљали“
ми је ручак „скуван“, тј.
одређује свест људи
рекло би се прецизном
њихово друштвено биће,
анализом дискурса да
него обратно“. Ни тада,
ми је то неко други екранизовао, или у белоцркванској гимназији где сам то
скувао. Но, у оба случаја, није у питању учила, то ми се није свиђало, а камоли
пасив, него други, активнији глаголски данас.
облици који значе да сам сама морала
Инспирацију за роман добили сте
да засучем рукаве, баш као што у вези после једне посете Општинском суду
са свим и свачим у свом животу чини у Белој Цркви? Да ли је само из тог
и главна јунакиња Стојанка, као што, разлога радња књиге смештена на
не случајно, гласи и наслов једне од обод Делиблатске пешчаре или у тој
епизода ТВ-серије „Козје уши“ – „У се и одредници има и неке симболике?
у своје кљусе!“. Не бих се сложила да је
- Није у питању симболика, него
у питању трагикомедија, јер Стојанкина реалност. Врло реалистично, мада
судбина јесте тешка и повремено горка, надреално, на зиду хола белоцркванског
али трагична није. Не посматра је тако ни суда у лето 2010. висила је потерница
Стојанка, ни њен алтер-его тј. коза Тила с за хашким оптуженицима. Претходне
којом Стојанка размењује најозбиљније године, возећи кћерку из Београда ка
мисли о себи, животу и свету. А ни ја мојој родној Белој Цркви, на делу пута
на то тако не гледам. И Стојанка и коза, кроз шуму Делиблатске пешчаре виделе
а и ја, сматрале бисмо такав доживљај смо до зуба наоружане Црвене беретке
у озбиљном егзерциру. У шетњама по
шуми око Гребенца, одакле је Васко
Попа, често смо наилазиле на ограду са
два реда бодљикаве жице. Такве ствари
буде машту, ако се запитате шта се ту и
од кога чува. Уз то, Бела Црква и њена
околина део су моје личне историје и
историје мојих предака по оцу, па је
логично да сам се држала сопствене
препоруке младим колегама: пишите
о ономе што добро знате и о чему сте
често размишљали.
И роман и филм „Козје уши“
наставили су свој живот и ван нашег
говорног подручја. Какве су реакције
публике?
- Стојанки често на памет падају
старинске мудрости и изреке, па и мени
сад паде на памет да „ко се хвали, сам се
квари!“. Само ћу рећи да ми је срце пуно
кад ми после пројекције филма приђе
неко и каже како је и његов живот као
Стојанкин или како познаје неког таквог.
Нарочито је дирљиво кад су то они људи
који више ни не иду у биоскоп јер сматрају
да им тамо ништа није намењено. Или
млади људи, често девојке којима се

размазала шминка јер су им ту и тамо, вам говори да се не трудите узалуд, само
између смеха, пошле и сузе. Јер, знате, што ваш успех није мерљив оним чиме
владајући токови филмске индустрије успех мере они што нису са социјалне
сматрају да је главна биоскопска публика маргине.
узраста између 15 и 25 година и да жели
Постоје ли планови за екранизацију
само псовачке лаке комедије, онако, да још неких ваших књига за децу?
их ништа не омета у конзумирању кокица
- Шта знам, радо бих неком продала
и повременом одсутном погледавању у сценарио, па да онај пасив „снимљен“
мобилни телефон.
постане истинит, да не морам то да
На основу вашег романа и радим сама. Више пута сам већ завапила
сценарија пре десетак година на снимањима, да ако ме неко још
снимљен је дечији филм „Принц од једном види да пишем улоге за децу
папира“, један од малобројних у нашој (или животиње), нека ме убије да се не
кинематографији. Због чега је код нас мучим при реализацији! Шалу на страну,
мало филмова који се обраћају деци?
али јако је деликатно и тешко радити
- Да, мој муж, иначе директор с децом: тешко је и деци, и ауторском
фотографије, Милош Спасојевић и ја тиму, и екипи. И није баш ни хумано,
имамо малу продуцентску кућу Лукс ни према деци, ни према екипи. Свака
филм, па смо, с редитељем
част рецимо Павлу
Марком Костићем и Владајући токови Марковићу из Павлиша
нашом кћерком Милицом
(који глуми Стојанкиног
Спасојевић која је тад филмске индустрије унука Стевана у „Козјим
имала између шест и сматрају да је главна ушима“, а данас је веома
осам година (филм смо
талентован и успешан
снимали две године), и биоскопска публика ученик музичке школе
уз помоћ пријатеља који узраста између 15 „Јосиф Маринковић“ у
су већином сачињавали
одсек труба), али
и 25 година и да Вршцу,
филмску екипу „Принца
кад се сетим како сам га,
од папира“ ушли у тај жели само псовачке док тридесет одраслих
невероватно амбициозан
лаке комедије, да људи чека молила,
подухват
снимања
а затим уцењивала
целовечерњег играног их ништа не омета у сладоледом да изговори
„Принца од папира“. И конзумирању кокица своју последњу реплику
успели смо. „Принц“ је
у филму, одмах ми се иде
и повременом
приказан на више од
на годишњи одмор! Успут,
одсутном
70
интернационалних
податак за сладокусце,
фестивала и добио је
а који говори у прилог
погледавању у
13
интернационалних
латинској изреци „Номен
награда. Како нико није мобилни телефон“ ест омен“ тј. „Име је
поп у свом селу, у нашој
судбина“ – у Загребу
земљи прошли смо доста
постоји Глазбена школа
слабије. И дан-данас колико год ратовали Павла Марковића, чувеног музиколога
с пиратеријом, стално га има на Yоутубе-у и композитора. У то име, напред,
и стално има милионске прегледе од Павле! - једног дана ће твоје муке са
чега нама не долази ни динар, но долази „Козјим ушима“ бити део занимљивости
нешто што још није измишљено, а могло интервјуа с тобом!
би се звати „soul coin“, тј. нека монета која
Тијана Станојев Косановић
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„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ПРОСЛАВИЛА РОЂЕНДАН

УЛАЗАК У ПЕТУ ГОДИНУ РАДА

Удружење „Тачка сусретања“
прославило је у среду, 14. фебруара
улазак у пету годину постојања.
Поводом четири године успешног
рада, у просторијама Удружења,
у „Салону код Порте“ окупили су
се сарадници и пријатељи „Тачке
сусретања“, поштоваоци културе
и уметности, а програм свечане
прославе припремили су ученици
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и
ученици Хемијско-медицинске школе
из Вршца.
У четвртој години рада, „Тачка
сусретања“ била је домаћин 36
догађаја, а како истичу, за опстанак
у најтежим тренуцима захвалност
дугују врсним интелектуалцима,
уметницима, научницима који су били
довољно одважни и смели да стану у
одбрану културних и цивилизацијских
вредности. „Салон код Порте“ је у
протеклој години између осталих
угостио и Филипа Давида, Драгана
Великића, Виду Огњеновић, Тихомира

Станића, Марка Шелића, Ану
Ристовић...
„Није лако кренути ни из чега ,
помало наивно, занесено, но много
је теже опстати, створити нове
вредности, пружити нову визуру
општења са светом у коме живимо.
Бавимо се културом у најширем
смислу. Идеја Тачке може мењати
појединца, а то је озбиљан корак у
ревитализацији читавог друштва.

Позивамо вас да заједно, удружени,
оставимо нашој деци духовно наслеђе,
вредност изнад сваке друге“, речено је
на прослави у „Салону код Порте“.
Креаторка и председница „Тачке
сусретања“ Марија Васић Каначки
захвалила се свим ентузијастима
који већ четири године подржавају
рад Удружења и уручила захвалнице
пријатељима „Тачке сусретања“.

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ

Поводом Светог Трифуна и
Сретења Господњег, Вршачки
књижевни клуб одржао је вече
поезије намењено Андрији
Рашајски, 15.02.2018 године у
Сали КЦ Вршац. Своје стихове
представили су песници из
Банатског Карловца, Дупљаје,
Пландишта, Београда, Земуна И
Алибунара.
Присутне су поздравили
Слободан
Ђекић,
Јадранка
Ћулум И Божица Михај. Вече је
оплеменила музичко поетска
група ИСТОК 10 и млада
солисткиња Анђелија Стојановић
са музичком пратњом Бојаном
Пашићем и Зораном Варјашки.

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

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ОДРЖАН СКУП АРХЕОАСТРОНОМА

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
СРПСКИХ И РУМУНСКИХ НАУЧНИКА

Дом омладине Вршац, у
сарадњи
са
Природњачким
друштвом “Геа” и Удружењем
љубитеља
старина
“Феликс
Милекер”, прошле суботе био је
домаћин скупа археоастронома
из Србије и Румуније. Чланови
друштва “Влашићи” из Београда и
“Археовест” из Темишвара су овом
приликом потписали протокол о
сарадњи, при чему су са публиком
поделили
резултате
својих
активности, истраживачка искуства,
као и планове за будући рад.
Др
Александра
Бајић
је
представила
издавачку

VIN

PING

делатност друштва “Влашићи”,
као и резултате истраживања
које је спровела са дипл. инж.
Христивојем Павловићем. Њихов
рад о Лепенском виру и Феликс
Ромулијани даје одговор на питање
како су људи са ових простора у
старини, чак и у најзабаченијим
крајевима, без модерних календара
успевали да израчунају тачне
датуме празника попут Митровдана
или Божића.
Др Марк Фринку је у свом
предавању “Одјеци прошлости
- да ли камење говори о небу?”
говорио о пореклу астрономије

и археоастрономије, као и о
праисторијским
календарима,
међу којима се, по свој прилици,
два налазе у непосредној близини
Вршца.
Напослетку је дипл. инж. Леонард
Дорогостаиски са присутнима
поделио
најновије
резултате
својих истраживања, после чега је
астроном Милан С. Димитријевић,
између осталог и бивши министар
за науку, технологију и развој и
председник Друштва астронома
Србије,
Градској
библиотеци
у Вршцу поклонио вредне
публикације из свог богатог опуса.
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕ

Н

ајновија истраживања померају изградњу
куле мало даље у прошлост: стручни сарадник
Историјског института у Београду, др Александар
Крстић, који је о Банату и Вршцу писао искључиво
користећи податке из турских дефтера и разних архива
широм Европе, о настанку куле у свом делу „Вршац у
средњем веку“ каже да уместо у 15. век, као што се до сада
мислило, њену изградњу треба сместити у 13. век, пошто је
након одласка Монгола у пролеће 1242. године краљ Бела
IV (1235-1270), да би ојачао одбрамбени систем земље,
започео масовну изградњу камених утврђења широм
Угарске, нарочито у пограничним подручјима. Сматра се
да је у деценијама које су следиле након монголске најезде
подигнута и тврђава у Вршцу.
Ипак, први сачувани податак о вршачком утврђењу
потиче из 1323. године. У то време у изворима се јављају и
кастелани краљевске тврђаве Ершомљо (средњовековно
име Вршца). Године 1323. ову дужност обављао је Никола,
син Дионисија из породице Јанки, а 1335. године вршачки
кастелан био је Чока Толди, потоњи тамишки жупан.
Према Крстићевим изворима, краљ Жигмунд је пре
1431. године град са припадајућим властелинством и
утврђењем даровао деспоту Ђурађу Бранковићу.
Оно што са сигурношћу можемо да тврдимо јесте да је
кула подигнута на брегу који се издиже 399 метара изнад
нивоа мора, и да је уграђена у средишњи део источног
бедема утврђења. Грађена од ломљеног камена, локалног
гнајса, правоугаоне је основе, спољних димензија 13 х
11 м, зидова дебелих око 2,5 м, и висине 19,85 м. Други
спрат куле, који има прозорску нишу са клупама и пећ са
пространим ложиштем, служио је за становање посаде. Са
супротне, западне стране налазила се друга, полукружна
кула, пречника око 10 м, висока вероватно око 8 м, која
је првобитно била отворена, а потом затворена према
дворишту замка и такође прилагођена за становање.
Простор између кула, са северне, јужне и источне стране
затворен бедемима, био је преграђен посебним зидом,
делећи двориште замка на источни и западни део. На овом
преградном зиду налазила се капија која је повезивала два
дела замка.
Дебљина бедема кретала се од 1,9 м у источном до 1,6 м
у западном делу, а висина бедема од 11 м (јужни бедем код
донжон куле) до 8 м (северни бедем). Куле и бедеми били
су покривени дрвеним крововима, што је додатно штитило
браниоце од стрела и камених пројектила.
Током векова кула je служила као чест мотив за вршачке
вајаре и сликаре, и она је уједно најчешћи мотив на
разгледницама Вршца. Први пут се појављује на „Табула
Хунгариае“ Лазара Деака из 1528. године; то је уједно и
најстарија сачувана карта Мађарске. Међу Вршчанима
и данас влада расправа да ли треба или не треба да
има кров, али без обзира на то, кула је и даље омиљено
излетиште за све који Банат желе да виде као на длану...
Уместо закључка, пренећемо редове Душана Белче:
„Дуго смо већ загледани у ову стару тврђаву изнад
града, а да не знамо ко ју је градио, какве је све тајне
крила и какве још, можда, скрива. Крећемо се улицама
овог града између старих кућа, а да не знамо приче о
њима, да једва нешто знамо о људима који су овде живели
и исто тако волели овај предео, стварали и умирали у
њему. У том дугом времену сачињеном од деценија,
векова и миленијума верујем да се изнад овог предела,
као уосталом и изнад сваког предела у коме живе људи,
створила нека духовна аура, која нас надахњује, која нас
чини стваралачки немирним, занесеним или заљубљеним.
То су оне ирационалне везе које се успостављају између
људи, предела, кућа, река, шума и неба, између незнаних
предака и деце будућности. Из те везе рађају се снага,
вера, родољубље, љубав, непокорност, нада и снови, али
рађају се и легенде које су одраз свега тога.“

ТАЈАНСТВЕНО

Реконструкција изгледа вршачког утврђења

Детаљ са разгледнице
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра града
са мањим двориштем и две нус
просторије.Улица Николе Тесле 49.
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан
у центру Вршца, 30m2 и подрум 80
m2, приземље, а може и одвојено.
Тел. 065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска 43/1.
Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације
на телефон: 013/805 117.

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 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
једнособан
стан 36 квадрата у приземљу
Н. Толстоја 1 улаз 2 стан 2Тел:
063/352 - 007
Продајем двособан стан
54 m², Трг Константина Спајића
6/12. Тел. 060/078-00-99 и
060/36-80-122.
Продајем спратну кућу
на атрактивној локацији, у
Улици Лепе Цвете 5, са 3.000 m²
плаца. Цена по договору. Тел.
065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће.
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.
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.
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.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
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. 060/03-02-111.
Продајем
кућу
у
Железничкој, сређена са
двориштем и баштом. Тел.
060/193-68-88.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
2
m , гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

На продају кућа у улици
Цара Лазара 59, Вршац. Тел.
062/88-373-04.
На продају стан у центру
града 40 м2, Трг Светог Теодора
6. Тел. 062/88-37-304.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу.
Цена повољна. Тел. 063/318158.
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1157

Кућа на продају у 2.
октобра 83, површина плаца
830 м2. Тел. 064/51-069-06.
На продају спратна кућа
у Вршцу, површине 77м2 и 67
м2, на плацу од 2 ара. Кућа
поседује 5 соба, 2 купатила,
кухињу, струју, гас, фиксну
линију. Налази се код парка
ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
На продају кућа у центру
града, реновирана, одмах
усељива, у Змај Јовиној
25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни
објекти на 4,7 ари плаца.Тел.
060/0302-111
Продајем стан у улици
Светог Теодора Вршачког бр.
6, Вршац.Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици
Цара Лазара 59, Вршац.Тел:
062/883-7304
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 170 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем
намештен
стан комплетно опремљен,
једнособан, усељив одмах.
Тел. 837-513 и 063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и
74 м², налази се на источном
излазу из Вршца. Тел. 013/805350 и 065/880-53-50.
Продајем виноград на
путу за Мало Средиште, 500
м од раскрснице за Средиште
и бурад за ракију и вино. Тел.
063/730-60-41.
Продајем трособан стау
од 75 м² у центру Новог Сада,
код Футошке пијаце. Тел.
063/835-10-72.
Кућа за продају у
Војводе
Книћанина
24,
плац 8 ари са комплетном
инфраструктуром.
Цена
25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на
уласку у Јабланку, воћњак,
виноград, градска вода,
телефон, базен за кишницу,
легализовано,
поред
асфалтног пута погодно за
пчеларе. Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м²
на два нивоа на Војничком
тргу, комбиновни петокрилни
орман са 4 фијоке, тросед на
развлачење, тв „Самсунг“
екран 52 цм, исправан. Тел.
064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35

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

м² у Вршцу. Повољно. Тел.
063/805-57-85.
Продајем кућу испод
„Виле брег“, приземље плус
два спрата, струја, вода,
плин, канализација, плац 5
ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838738 и 063/83-64-330.
Воћњак са викендицом
у Думбрави на продају.
Површина 13 ара а викендица
од
40
квадрата
плус
поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 060/74012-10.
Продајем спратну кућу
са гаражом са плацем 700 м².
Тел.837-631 и 064/280-56.
Хитно продајем кућу
у Избишту са комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76.
Продаје се приземна
кућа од 120 м², на плацу од 7
ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
На продају двособан стан
86 м² и два и по ланца земље
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш.
Тел. 062/511-751.
Продајем пољопривредно
земљиште КО Уљма потес
„Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28м²,
КО Уљма потес „Велика бара“
(Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55м², КО
Павлиш потес „Белуцае“ пар.
бр. 1452, друга класа, 74 ари и
98м². Тел. 062/133-09-79.
Продајем стан од 46 м²
у центру Вршца (С. Немање)
И
издајем гарсоњеру
опремљену у центру града.
Тел. 061/249-11-61.
Продајем или мењам
за Београд или Нови Сад
спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак
Борачке улице, 200 м², плац
5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837631- и 064/280-58-62.
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616.
Кућа, хитно, изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени
део 77 м², плац 438 м²,
комплетна инфраструктура, за
становање и адаптацију. Сада

фиксно 11.000 €. Тел. 062//1576580 звати 18-20 часа.
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 210 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м²
у другом дворишту, башта,
плин,
канализација.Тел.
063/852-33-99.
Продајем стан 43 м² у
центру Вршца, Реновиран, Тел.
833-478.
Кућу продајем, хитно,
изузетно
повољно
ул.
Кајмакчаланска
25,
10
мин од центра. Стамбени
део 77 м², плац 438 м²,
комплетна инфраструктура,
за становање, одмах усељива
и адаптацију. 11.000 € Тел.
062/157-65-80 Звати од 18 до
20 часова.
Купујем једнособан стан у
Вршцу. Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан
43 м², приземље, средина,
Архитекте Брашована 8/2. Тел.
805-095.
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 м², плац 44 ара
(око 4.000м²) са воћњаком,
лешником, виноградом. Друга
је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у
строгом
центру
Вршца,
97м2, на првом спрату изнад
Рајфајзен банке, Дворска 3.
Нов, подно грејање, гранитна
керамика, армстронг плоче,
клима, телефони. Идеалан за
агенције, бирое, ординације.
Контакт 063 68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу
за ученице са употребом
кухиње и купатила. Тел.
064/296-02-85 и 834-065.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића
20. Тел. 013/838-733 и 063/1825-995.
Издајем
комплет

намештену кућу 70 м2, са
нус просторијама, и великом
баштом на дужи период. Кућа
се налази у селу Потпорањ Тел.
060/0825-724.
Издајем
једнособан
намештен
стан
на
Омладинскком тргу, слободан
од 1. новембра. Тел. 063/4200-17.
Издајем
једнособан
намештен стан, дворишни
и све засебно, комуналије
засебно. Тел. 805-192 и
060/580-51-92.
Издајем
једнособан
намештен стан у Борчи,
одлична локација студентима
из Вршца. Повољно и
коректно. Тел. 063/890-98-96.
Издаје
се
празнане
намештена кућа од 120 м²
са великим двориштем,
гаражом за ауто на углу улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Телефон 064-20-32-712.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Тел. 064/20-32-712.
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или
самицу. Гарсоњера је прелепа
а цена повољна. Тел. 064/3512-026.
Продајем или издајем
једнособни стан од 42 м²
на Војничком тргу, стан је
реновиран и комплетно
опремљен. Тел. 060/020-11-74.
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 м² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или
самицу. Гарсоњера је прелепа,
а цена врло повољна.
Тел.064/35-12-026.
Нов лоkал за издавање
у ул. Жара Зрењанина бр.
77. П=33м²са санитарним
чвором,
велиим
ал.
Излогом и металном роло
решетом(заштита). Цена 150€.
Тел. 064/123-17-56.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.

Дана 9. фебруара заувек нас је
напустила наша драга мајка, свектва,
бака, прабака
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
064/5152-245.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Београду на
Карабурми. Тел. 013/834-324 и
063/773-15-85.

РАЗНО
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. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
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.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-0347.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена

термостата. Цена 5.000,00 дин.
Тел. 064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто
шибер. Нов. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
Продајем:
усисиваче,
Цептер шерпе (6 л), кофи
мејкер, машину за судове за
6 комплета, машиницу за мак
и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен
сто за компјутер, канцеларију
и погодан за кућну употребу,
са делом за тастатуру на
извлачење. У одличном
стању, као нов, повољно. Тел.
064/508-29-29 и 060/333-34-41.
На продају калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални)
са
термостатом,
мало
коришћен. Цена 90 €. Тел.
065/33-55-343.
На
продају
половна
70-турбо пећ на дрва. Цена 90
€. Тел. 065/33-55-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви
су у Загајици. Тел. 065/25-79100.
Продајем решо (плин/
бутан) три горионика, мало
коришћен. Тел. 064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван,
двосед, два јоги душека мало
коришћена, балконска врата

словенијалес са дуплим
стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од
оштрачко-кључарске радње.
Повољно. Тел. 835-738 и 063/
85-64-330.
Продајем
клавијатуру
КОРГ ПА 80, ел. клавир „CASIO
PRIVIA 135“ и бицикл „Caprioli“
брдски 21 брзина. Тел.
062/880-51-33.
Продајем комбиновани
шпорет
(струја-плин)
„Горење“. Повољно. Тел.
064/18-65-244.
Продајем француски лежај
са мадрацем 7.500, кревет
Форма идеале са мадрацем за
једну особу очуван 8.000дин.
Бунду бр. 42, браон. Тел.
064/131-91-28.
П р о д а ј е м
брзомонтирајуће
металне
реамовске скеле. Тел. 061/3110-734
Продајем швапску циглу
велики формат са ознаком.
Тел. 061/31-10-734.
Продајем
кухињске
елементе,
дрво-иверица,
доњи и висећи. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем очуван креветац
и бијну шаренолисну шефлеру
висине око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску
пећ Темпо 4, плински бојлер,
сто за дневну собу(дрвени),
гаражна врата, дечији бицикл,
тврда носиљка за бебу,
музичка љуљашка за бебу
(до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем
емајлиране
канте од 50 и 30 литара. Тел.
013/837-631 и 064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за
кафу комплетна , са целом
опремом. Продајем кола
опел омега, регистрована до
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37.
Математика, помагање
при учењу, припреме за
пријемне
испите.
Тел.
013/2839-461.
На продају женски бицикл
црвене боје, боца зе бутан
велика,и палме старе 10
година Тел. 837-631 и 064/28058-62.
Дајем часове енглеског
језика
основцима
и
средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99.
Услужно радим дизајн,
припремуи за штампу, слике
по поруџбини. Повољно. Тел.
069/62-66-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама
домаће послове и помагала
старијим особама. Тел. 069/6266-99 – 013/835-129.
Продајем два гардеробна
регала , један трпезаријски
орман са стакленим делом,
стилски, дрвени. Повољно.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем
електрични
грил, роштиљ, француски,
3000
W,
температура
приликом печења до 300Сº,
димензија 40х40цм, дебљина
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.
На продају бутан боца 10
литара пуна, 2 канте за маст
од 50 и 30 литара, бицикл
женски црвени, балконска
врата дупло стакло потпуно
нова. Тел. 837-631 и 064/28058-62.

Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а
поклањам полован намештај:
мадраце, кревете, ормане,
јоргане, кауче. Тел. 064/390-6276 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају.
Одлично стање, као нов.
220х180 цм. Цена по договору.
Тел. 060/333-34-41.
Продајем
оргинал
Вилерове гоблене, патике
„дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и
гаражна врата 230х195 цм.
Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10
л. пуна, цена 30 еура, женски
бицикл марке „Партизан“,
црвени, канте емајлиране за
маст од 50 и 30 литара црвене,
палме саксијске 10 и 15 година
старе. Тел. 837-631 и 064//28058-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа
100, са електроинсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна
очувана лимена поклопца
мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.

Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.
На продају плинске пећи:
Алфа, Термо4 и Карма, све
исправне. Цена по договору.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.
Радио би домаћинске
послове у кући и око куће,
чистио олуке, као и остале
послове. Тел. 064/45-36-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Продајем
санке
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
срвене,плаве,зелене.
Тел.
065/529-36-02.
Дводелна
судопера,
комбиновани креденац за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода
за постељину. Тел. 061/18-44316.
Свве поправке у кући из
грађевинског дела (кров,
зидање, бетонажа, фасада,
малтерисање)
вршим
повољно и квалитетно у року.
Тел. 061/265-62-04.
Продајем
телевизор
„Самсунг“ цена по договору.
Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа
плам“ Врање 7 kw, коришћена
у добром стању. Цена 60 € .
Две ел. плафоњерке (руске
производње “Иколајн“) Тел.
064/456-59-19.
Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем пола ланца
земље код Шинтераја. Цена
по договору. Телефон 063- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
На продају половна очувана
кована ограда за гробно место
(2,60мх2,40мх0,85м).
Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу
„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
Продајем
штрикаћу
машину,
кауч,
балоне

стаклене, прслкалицу за
виноград,
фрижидер
и
викендицу према Ватину. Тел.
806-158
Продајем : 4 кауча, сто са
4 фотеље, ормане за одела,
комп. Сто, комоду, тепихе, пл.
шпорет, 2 витрине, машину
за шивење, веш машину. Тел.
013/834-891.
Пекарске пећ за продају.
Тел. 064/197-90-69.
Продајем
очувану
тракторску приколицу, марке
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200
литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124
Тражи се брачни пар без
деце, који ће неговати старицу
(76) доживотно, у селу Велики
Гај. Оставиће им солидну кућу
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
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
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
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. 063/275986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3
у возном стању трајно
регистрован,
потребна
замена карика! Цена 100€. Тел.
064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат
Палио
1.6,
караван, 1999. г., бензин-гас,
регистрован до 13.08.2018.
Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада, Хитно. Цена 650€. Тел.
064/510-50-66.
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ЧЛАНОВИ КУД “ПЕНЗИОНЕР” ИЗ ВРШЦА НАСТУПИЛИ У КОВАЧИЦИ

КОВАЧИЦА У НЕЗАБОРАВНОЈ УСПОМЕНИ

Хор и фолклорна секција КУД
Пензионер из Вршца били су 13. фебруара
2018. године у посети Ковачици, светској
метрополи наивне уметности, којој је
УНЕСКО дао позитивно мишљење о идеји
да се изгради етно центар светске народне
културе. Ото Бихаљи Мерин и Небојша
Томашевић урадили су 1984. године
енциклопедију у којој је обухваћена
биографија 800 уметника из 47 држава а
посебно место дато је Зузани Халуповој
и Мартину Јонашу. У Ковачици, која је
прославила 200 година постојања, сваки
други грађанин је сликар или уметник
примењене уметности. Домаћини су
своје госте повели у посету галерији
наивне уметности која изазива дивљење
огромним богатством слика. Како је жена
стуб куће тако се и овде види колико је
огроман допринос жена кроз израду
ручних радова, хаљина, мушких и дечијих
одела до потребштина за домаћинство.
Дружење је настављено у Дому културе
весело, спонтано уз велики аплауз.
Председник
КУД-а
Пензионер
Љиљана Панић Томашевић нагласила
је да је Вршац културни и привредни

ЧЛАНОВИ ХОРА КУД “ПЕНЗИОНЕР”

Љиљана Панић Томашевић, председница
КУД “Пензионер”
драгуљ југоисточног Баната познат по
Јовану Стерији Поповићу, Васку Попи,
Бори Костићу, Паји Јовановићу, Ради
Ђуричин глумици, која је, на Сретење,
од председника Републике Александра
Вучића добила награду за животно
дело. Монографија Вршца, Захвалнице и
Вршачко вино били су поклон љубазним

Чланови КУД Пензионер

Биљана Петровић (хоровођа),
Станко Божић, Маргита Паску, Илона
Марјановић, Анђелија Милишин,
Евица
Марковић,
Славољуб
Момиров, Евица Киш, Мирјана
Личина, Младен Чокорило, Љиљана
Ченгери, Иринел Кокора, Мирјана
Клиска,
Драган
Михајловски,
Францишка
Чоборан,
Петар
Радак, Иштван Которман, Невена
Драгосављевић, Љиљана Панић
Томашевић,
Мирјана
Јованов,
Десанка
Неогради,
Божидар
Дивљаков, Јованка Јовановић,
Марта Медаковић Нада Филиповић,
Миланка Томић, Бранка Репац,
Божана Ћалић, Владета Тошовић,
Дојан Блажу, Божена Момиров,
Зорица Ћировић, Радован Јованов,
Мирјана
Тодоровић,
Милица
Тодоровић, Дивна Николајевић,
Љубомир
Петровић,
Гордана
Марковић
домаћинима. Хор се под диригентском
палицом проф. Биљане Петровић, у
музичкој пратњи Гордане Марковић
и кореографији Владете Тошовића
представио нумерама: Из Вршца стиже
глас, Године су пролазиле, Жубор вода,
Љубав... а фолклор банатским играма.
Преко сто гостију из Ковачице, али
и Падине и Црепаје великим аплаузом
наградили су извођаче.
Са вером и надом да ће се опет видети
и развијати пријатељство председник
Удружења пензионера домаћина Јан
Корењ и секретар Марија Бабињец
поклонили су репродукцију чувеног
наивног сликара Мартина Јонаша и
обећали су посету Вршцу.

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

vrsackakula@open.telekom.rs
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 714, 17. ЈУЛ 2009.

СРЕБРО УНИВЕРЗИЈАДЕ СТИГЛО У
АЛИБУНАР

Успех одбојкашица Србије на недавно завршеној Универзијади
у Београду славио се и у општини Алибунар. Гест вредан пажње
верним навијачима приредила је репрезентативка
Соња
Бурсаћ, освајачица сребрне медаље која је радост поделила са
алибунарским пензионерима. Незаборавни успех постигнут у
финалној утакмици са репрезентацијом Италије Соњи и њеним
колегиницама донео је сребро. Соња, играчица београдског
Поштара, освајача дупле круне Купа и Првенства Србије, похитала
је да међу првима радост подели са својим ветереним навијачима
алибунарским пензионерима који су је све време бодрили. Из
кампа је изашла у 3 часа изјутра, а у Алибунар, аутобусом са мајком,
стигла је у подне и наишла на срдачан пријем који су јој припремили
алибунарски пензионери.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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 (110)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.

Ову свеобухватну причу чини 144 експоната, седам легенди о
настанку заната, еснафу, настанку коже, сарачким производима...
четири илустрације, а обухвата период од 18. века до данашњице.
Најстарији експонат датира из 1818. године, Лада, 11. вршачког
еснафа у који су биле удружене занатлије које су обрађивале кожу
и касапи који су обезбеђивали кожу. У једном делу приказана је и
сарачка радионица.

Општина је закључила 1), за
случај да јој Ваше Величанство
молбу милостиво одобри,
положити 100.00 ф. фонду за
исплату банке (Banko - Zettel
- Tilgungsfond) и оваком
захвалности засведочити и
искупити краљевску милост.
Ако дакле никакви други
краљевски обзири не сметају:
усуђујем се у своје и у име
својега
комунитета
Ваше
Величанство коленоприклоно
замолити,
да
изјашњење
своје благонаклоњене воље
милостиво
потпише,
или
овој поднешеној молебници
сигнатуру
најмилостивије
подари“. И пошто је ово
последње
Фрања
доиста
учинио, он отпусти Спајића,
молбеница се пак до цара
сместа
отпреми
бечкој
дворској комори 2), која је
16. новембра узме у претрес,
а затим угарској дворској
канцеларији испрати. Ова
опет претресе је 8. децембра,
па је, дворским рескриптом
и
особеном
препоруком,
пошаље Штатхалтерији 3).
До сада је све добро ишло. Међутим варош снађе велика
невоља. Неки становници, међу
којима на жалост и бивши кнез
Корман, денунцирају општину
камералној администрацији,
да је
мађистрат, између
осталога,
без
одобрења
послао депутацију са великим
дијетама у Беч и т.д. Мада се
је мађистрат знао изговарати,
напоменувши како се знаде
за жеље општине, ипак зато
пошаље у Тамишград заосталог
депутанта Хидвегија, да најпре
моли за допуст, па онда за
Спајићем отпутује 4).
Ово се није допустило.
Децембра месеца дође и
Спајић кући. Али већ маја
месеца 1811. осети се потреба,
да се Спајић у Будим пошаље
5), пошто се је сазнало да је

молебница Вршчана угар.
дворској комори послата.
Дворска комора која прими
молебницу 18. децембра
1810. године, оставу ову
прилику - in suspenso 6).
Спајић проведе лето
у Будиму, оде новембра
у Пожун, а одавде у Беч.
Сад се хтело тражити и
ерарна солара, коју је
магистрат хтео претворити
у гостионицу, пошто је у
сред вароши лежала, отуда
Спајић односно тога имао
понети цару, преко угар.
двор. коморе, молебницу
7).
Али се стање вршачких
прилика јошт јаче погорша.
На срећу било је јошт
неколико пријатеља. Такав
бејаше жупан тамишке
жупаније, Жигмунд Ловас
Етвенеш. Он је Вршчане г.
1810. известио, да је згодан
моменат за нове концесије.
И касније он је Спајићу
јако помогао, док се је овај у
Бечу и Пешти бавио. Кад се је
априла 1812. тражило с вишега
места, да се жупанија односно
молебнице вршачке општине
изјасни, изјави он Спајићу
у Пожуну, да ће се сићи у
Тамишград и сам конгрегацији
председавати, не би ли оно
изјашњење што повољније по
општину испало 7).
Међутим Вршчани закључе,
да подмире издавања на
привилегије
слободне
вароши зајмом од 50.000
ф. из „ илирског народног
фонда“. Тога ради пошљу они
у Карловце, митрополиту
Стефану
Стратимировићу,
Спајића, који онда баш у Вршцу
бејаше, и формундера Гребера
8). Одмах затим Спајић опет
оде у Беч.
Али су Вршчанима сметале
више власти. Тако им је
камерална
администрација,

не одобравајући кораке, 10.
маја 1812. г. забранила да
несму више слати депутације
8), а угар. дворска комора, 22.
септембра 1812., одбије им
молбу односно здања соларе
9).
У пролеће дозна се, да
се привилегије о слободној
вароши одуговлаче и да
жупанија не подноси своју
препоруку. Услед тога оде
градоначелник Хидвеги у
Тамишград. Кад и то не помаже,
успело се је код Штатхалтерије,
да жупанија за извесно време,
поднесе своје мњење о
елибертационој
молебници
вршачке општине .
Општина се није повољно
изразила о молебници. Она
рече, да Вршац не одговара
једној слободној краљевој
вароши и да би се њеном
слободном јошт јачи терет
навелико на контрибуенте
жупаније.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

1)
У заједничкој седници од 13.
октобра 1810.
2)
Писмо Спајићево од 12. новембра
1810.
3)
Прилог записнику екон. седнице
од 13.октобра 1810.

4)
Екон. седница од 6. новембра
1810. и од 23. јануара 1811.
5)
Екон. седница од 27. маја 1811.
6)
Писмо двор. Агента од 11. маја
1811.
7)
Писмо Спајића

8)
Спајићева писма мађистрату
9)
Заједничка седница од 6.
фебруара 1812.
10)
Економска седница од 20. маја
1812.
11)
Иста од 4. новембра 1812.

Као осмогодишња девојчица Соња је заједно са другарицом,
део летњег распуста проводила у породици Максе Живкова
у Алибунару, у дому актуелног председника алибунарских
пензионера, не слутећи да ће у овом банатском месту имати верне
навијаче током своје одбојкашке каријере.
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СВЕОБУХВАТНА ПРИЧА

У Етнографском музеју у Београду, од 23. јула, отворена је
изложба „Сарачки занат у Вршцу“, аутора Весне Станков, кустосаетнолога вршачког Градског музеја.
Експонати су били изложени у Вршцу, од маја до септембра
2007. године, потом у Сирогојну, у Музеју „Старо село“, у мају 2008.
на иницијативу колега које су посетиле изложбу и позив директорке
Етнографског музеја Вилме Нишкановић, „Сарачки занат у Вршцу“,
нашао се и у Београду.
- Поставка је осврт на историјат сарачког заната уопште, од
начина обраде и припреме коже до израде производа. Првобитно
су сарачи израђивали коњску опрему, а седлари - седла. Касније,
како се све мање користе запрежна возила и коњи за јахање, сарачи
шију ловачку опрему, сарачку галантерију... објашњава ауторка
изложбе.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ СВЕ ВИШЕ УГРОЖАВАЈУ АРКТИЧКЕ ЖИВОТИЊЕ

ДА ЛИ ЋЕ
ПОЛАРНИ
МЕДВЕДИ
ИЗУМРЕТИ ЗА
40 ГОДИНА?
Највећи копнени месождери на
свету, поларни медведи, изумреће у
наредних 30 до 40 година, предвиђа
једна студија из 2013. Године. Њихова
судбина је, преноси „Глас Америке”,
директно повезана са климатским
променама и губитком леда на
Арктику, који је њихово главно
ловиште.
Најједноставнија
формула
за мршављење је: једите мање
и изгубићете килограме. Ново
истраижвање међутим, показало
је да та једначина исто тако делује
и на светску популацију поларних
медведа.
„Морају да улове барем једну
фоку сваких пет до десет дана, то је
само за преживљавање. Уколико то
не успеју, губе на тежини, што онда
утиче на друге ствари попут њиховог

здравља, репродуктивног капацитета
итд”, каже амерички истраживач Џорџ
Дарнер.
Климатске промене, које су настале
као последица људских активности,
значе смањивање санти леда и краћи
период сезоне лова, а све то значи
да медведи морају да уложе више
енергије да би дошли до хране.
„Али ако смањимо тај период,
рецимо ако се лед топи раније током
лета, онда измичемо тло под ногама
поларним медведима, и они више
немају платформу за лов на фоке”,
објашњава Дарнер.
Ново истраживање, објављено у
часопису „Сајенс”, темељи се на подацима
које су истраживачи сакупили посматрајући
снимке са камера које су поставили, а на
којима се види како медведи проводе
сезону лова.

ВРШАЧКА КУЛА

2121

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

2. Е баш вам хвала, Марко Видојковић
3.Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
4. Дигитално злато, Натанијел Попер
5. Митови и легенде, Владета Јанковић

„Виде се медведи који прелазе
преко замрзнутог мора, види се како
припремају рупу из које би требало
да улове фоку, види се како роне кроз
танак лед јурећи фоке испод воде, и
из перспективе медведа види се како
фока одлази”.
Истраживање је, како се наводи,
такође показало да медведи током
сезоне лова, када би требало да се
гоје, заправо губе 10 одсто телесне
тежине. „Биће горе, пре него што буде
боље. Лоша је ситуација за поларне
медведе, што би могло да има утицаја
и на нас, људе”, сматра Дарнер.
У најмању руку, упозорава он,
непосредно су угрожени мањи
медведи, биће мање младунаца, што
значи и дугорочни статус угрожене
врсте за поларне медведе.
Извор: Политика

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Мађионичарски трикови, Група аутора

2. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
3.Истражујте,
експериментишите,
откривајте свет науке, Ана Клејборн
4. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
5. Ово је моја шпијунска мисија, Крис Џаџ
и Ендру Џаџ

ОШТЕЋЕН ЕКСПОНАТ СТАР ВИШЕ ОД ДВА МИЛЕНИЈУМА

АМЕРИКАНАЦ УКРАО ПАЛАЦ ГЛИНЕНОГ ВОЈНИКА
Кинеске власти затражиле су „оштру
казну” за мушкарца који је на изложби
у САД украо палац глиненог војника,
фигуре старе више од 2.000 година и
вредне 4,5 милиона долара.
Овај војник је једна је од десет
таквих фигура позајмљених Институту
Френклин у Филаделфији, објавила је
Синхуа, преноси Хина.
Прошле недеље 24-годишњи Мајкл
Роан оптужен је за крађу и скривање
вредне уметнине, а пуштен је касније уз
кауцију. Према судским документима,
Роан је на изложби прво направио
селфи са фигурама, а потом откинуо
палац једног од војника, ставио га у џеп
и отишао.
Глинени ратници, познати и као
ратници од теракоте, представљају
једно је од најважнијих археолошких
проналазака у Кини. Колекција обухвата
више од 7.000 скулптура војника и коња
направљених од глине, пронађених у
гробници првог кинеског цара Ћин Ши
Хуанга из 3. века пре нове ере.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ У СЕРИЈИ ПРИПРЕМНИХ УТАКМИЦА ЗА СТРАТ ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НОВА ПОЈАЧАЊА

Припреме фудбалера ОФК Вршац
за наставак сезоне у пуном су јеку.
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића
до сада су одиграли пет припремних
утакмица. У последњој провери, на терену
са вештачком травом у Панчеву, противник
је био београдски српсколигаш ИМТ. Обе
екипе приказале су висок ниво форме,
резултат је био 1:1. Стрелац за ОФК Вршац
био је Дејан Лукић у 88. минуту, а изједначио
је Шарић у 89.
Наредну проверу ОФК Вршац има у
суботу када ће одмерити снаге са још

једним београдским српсколигашем, БАСКом. Утакмица се игра на стадиону БАСК-а на
Царевој ћуприји са почетком у 14 часова.
У досадашњем току припрема ОФК
Вршац је одмерио снаге са Партизаном
из Уљме (2:0, Војводић 8. и 25.мин),
белоцркванским БАК-ом (1:0, Војводић
4.мин), Младости из Омољице (1:0, Белић
70. мин)и са српсколигашем Борцем из
Сакула (2:1, Радосављев у 28. и Војводић у
31.мин).
У последњим сатима зимског прелазног
рока управа клуба ангажовала је Душана

Михајловића(32). Искусни везиста у
каријери наступао је за више клубова наше
супер и прве лиге. Играо је за ОФК Београд,

Чукарички, Банат, Бачку, Слободу Ужице,
Бежанију.

БИЛАНС ПРЕЛАЗНОГ РОКА ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ
ОФК’’ВРШАЦ’’:
Дошли:
Војводић Милан
(Слобода, Н.Козарци), Лукић
Дејан (Сопот), Балан Сава
(Полет, Избиште), Тошић Стефан
(Рад, Београд), Ђулчић Данило
(Локомотива,
Железник),
Михајловић Душан (Бежанија,
Нови Београд)
Отишли: Станков Небојша
(Јединство, Параћин), Радић
Никола (Партизан, Уљма), Ћулибрк
Даниел (Потпорањ), Рошуљ Зоран
(Јединство, Влајковац), Моторов
Јовица (БАК, Бела Црква)
‘’ПАРТИЗАН’’ (Уљма):
Дошли: Обрадовић Ненад,
Миливојев Бојан, Колак Владимир,
Добричић
Вук
(Војводина,
Селеуш), Радић Никола (ОФК
Вршац),
Танасић
Марко,
Пандуревић Марко (Црвенка,
Борча), Богојевић Никола (Слога,
Б.Н.Село)
Отишли:
Бежановић
Небојша
(Полет,
Избиште),
Лазин Милан, Ранић Немања

(Потпорањ), Перовић Милош
(Виторул, Стража), Остојић Сава
(Омладинац, Загајица), Мошеску
Петар (Пролетер, Бан.Карловац),
‘’ЈЕДИНСТВО’’ (Влајковац):
Дошли:
Станојловић
Александар (Дунав, Бан.Паланка),
Рошуљ Зоран (ОФК Вршац),
Костадиновић Драган (Борац, Вел.
Средиште)
Отишли: Урошевић Небојша
(Караш, Куштиљ), Калин Мирослав
(РФК НС 1921, Нови Сад)
‘’ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’ (Павлиш):
Дошли:
Поморишац
Александар
(Хајдучица),
Манојловић Милош (Потпорањ)
Отишли: нема
‘’ПОЛЕТ’’ (Избиште):
Дошли: Ранимиров Немања,
Ранимиров
Андрија
(БАК,
Бела Црква), Оморац Југослав
(Потпорањ), Бежановић Небојша
(Партизан, Уљма)
Отишли: Балан Сава (ОФК
Вршац)
‘’ПОТПОРАЊ’’ (Потпорањ):

Дошли: Ћулибрк Даниел
(ОФК Вршац), Петровић Милко
(Графичар, Београд), Лазин Милан,
Ранић Немања (Партизан, Уљма),
Богош Стефан (Слога, Маргита)
Отишли:
Милаковић
Слободан, Ђурић Младен (Хајдук,
Шушара), Манојловић Милош
(Црвена звезда, Павлиш), Бојовић
Братислав
(Раднички
1927,
Вршац), Оморац Југослав (Полет,
Избиште), Војтешки Милош
(Победа, Парта)
‘’БОРАЦ’’ (Велико Средиште):
Дошли: нема
Отишли: Дамњановић Давор
(ОФК Банат, Вршац), Костадиновић
Драган (Јединство, Влајковац),
Гајта Јонел (Јединство, Орешац)
‘’КАРАШ’’ (Куштиљ):
Дошли: Урошевић Небојша
(Јединство, Влајковац), Бошковић
Дамир
‘’Виторул’’
(Стража),
Милованов Стеван (КМФ Форум,
Вршац)
Отишли: Вуксановић Бојан,
Анђелковић Дамир (Виторул,

Стража)
‘’ВИНОГРАДАР’’ (Гудурица):
Дошли:
Дуда
Данијел
(Јединство, Орешац), Станковић
Ненад (ОФК Банат, Вршац)
Отишли: нема
‘’ВИТОРУЛ’’ (Стража):
Дошли: Миловац Богдан
(Слога, Б.Н.Село), Перовић Милош
(Партизан, Уљма), Вуксановић
Бојан, Анђелковић Дамир (Караш,
Куштиљ)
Отишли: Бошковић Дамир
(Караш, Куштиљ)
‘’ХАЈДУК’’ (Шушара):
Дошли: Милаковић Слободан,
Ђурић Младен (Потпорањ)
Отишли: нема
ОФК’’БАНАТ’’ (Вршац):
Дошли: Дамњановић Давор
(Борац,
Велико
Средиште),
Јовичић Иван (Слога, Пландиште)
Отишли: Станковић Ненад
(Виноградар,
Гудурица),
Ресановић Милан (Јединство,
Орешац)
‘’ПОБЕДА’’ (Парта):

Дошли: Војтешки Милош
(Потпорањ), Николић Миша
(Војводина, Црвена Црква), Рашић
Марко (КМФ Форум)
Отишли: нема
‘’ЈЕДИНСТВО’’ (Орешац):
Дошли: Ресановић Милан
(ОФК Банат, Вршац), Радак Јован
(Хајдучица), Јанковић Немања
(Партизан, Кајтасово), Ћурчић
Никола (Колонија, Ковин), Гајта
Јонел (Борац, Велико Средиште),
Петровић Владимир, Србулов
Илија, Тадић Ненад (Раднички
1927, Вршац)
Отишли:
Дуда
Данијел
(Виноградар, Гудурица)
‘’ОМЛАДИНАЦ’’ (Загајица):
Дошли:
Остојић
Сава
(Партизан, Уљма)
Отишли: нема
КМФ’’ФОРУМ’’ (Вршац):
Дошли: Стојковић Срђан (КМФ
Српска, Београд), Бихлер Марио
(Потпорањ), Чакара Ален (Борац,
Вел.Средиште)
Отишли: нема

ФУ ТС А Л
ФОРУМ ОСТВАРИО НОВУ ПОБЕДУ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ДОБИЛИ БИТКУ У ПРВОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
ФОРУМ – СОПОТ 6:4 (4:0)

Центар Миленијум, гледалаца 200,
судије: Матовић, Рабреновић (БГ),
Мијајловић (ВШ), стрелци: Бихлер у
7, Миловац у 11. и 18, Јанковић у 15,
Богдановић у 33, Стојковић у 40, минуту
за Форум, Ђурић у 29, и 32, Милутиновић
у 29. и Симић у 33. минуту за Сопот, жути
картони: Јанковић (Форум), Дестани,
Виријевић, Јанићијевић, Ђурић (Сопот).
ФОРУМ:
МОРАРИЈУ,
ВЕЗМАР,
БОГДАНОВИЋ, ЈАНКОВИЋ, С. МИЛОВАЦ,
Бихлер, Рашић, Борковић, Б. Миловац,
Радак, Радуловић, Лукач, Стојковић.
СОПОТ: ДЕСТАНИ, МИЛУТИНОВИЋ,
ИВИЋ, ЂУРИЋ, М. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Н.
Јанићијевић, Величковић, Борикић,
Виријевић, Симић.
Играч утакмице: Стојан Миловац
(Форум)
Вршчани су у спектакуларном мечу у
Миленијуму освојили важне бодове против
одличног Сопота и направили велики корак
ка опстанку у лиги. Иако су изабраници
тренера Ненада Варађана у свом најбољем
полувремену ове сезоне стекли велику
предност, питање победника било је
без одговора практично до последњег
тренутка јер су гости у наставку променом
тактике дошли у прилику да се боре чак и
за тријумф. Иницијативу Форума најавио је
Богдановић у 5. минуту погодивши пречку,а
серију голова отворио је Бихлер два минута
касније. Први играч сусрета, Миловац,

повећао је предност Вршчана средином
првог полувремена, а Јанковић је после
одличног продора Богдановића постигао
и трећи погодак за Форум. Одличну игру
домаћих крунисао је Миловац својим
другим голом, после одличне акције и
асистенције капитена Везмара. У другом
полувремену гости су заиграли рискантно
и у највећем делу играли без голмана
Дестанија. Игра са играчем више у нападу
Сопоту је почела да се исплаћује у 29.
минуту када су Ђурић и Милутиновић у
истом минуту, са два еврогола са преко 12
метара, вратили резултатску неизвесност.
8 минута пре краја најбољи играч гостију
Ђурић постигао је још један погодак за
шпице емисија, и када је неизвесност
достизала кулминацију, први стрелац
Форума Богдановић прецизно је извео

слободан ударац и повећао на 5:3. Међутим,
далеко од тога да је меч био решен јер су
гости преко Симића смањили на 5:4. У 36. и
37. минуту Вршчани су пропустили прилике
да осигурају тријумф, Везмар и Стојковић
нису реализовали пенале досуђене због
нагомилавања прекрашаја. У 39. минуту
Сопот је имао велику прилику да изједначи,
Ђурић није био прецизан из пенала,
његов шут зауставили су статива и голман
Морарију, а у истом минуту Јанићијевић је
погодио оквир гола и пропустио последњу
прилику да гостима донесе изједначење.
У последњим секундама победу Форума
потврдио је Стојковић, зимско појачање
Вршчана, искористивши смушеност у
одбрани Сопота.
- Одавно нисмо играли тако добро и
зрело као у првом полувремену. Међутим,

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
Форум - Сопот		
Винтер спорт - САС
Ивањица - Српска
Економист - Викинг
Пожаревац - Пут-инж.
Врање - Металац

1.Ивањица
2.Винтер спорт
3.Врање		
4.Пожаревац
5.Сопот		
6.САС		
7.Металац
8.Форум		
9.Економист
10.Српска
11.Пут-инж.
12.Викинг
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12
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12
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знали смо да неће бити тако лако и да ће
добра екипа из Сопота дати све од себе
да се врати у утакмицу. Нисмо се снашли
у одбрани када је наш противник уместо
голмана убацио петог играча највише
због тога што у тиму имамо нових играча
па у том сегменту игре још нисмо на
задовољавајућем нивоу. Очекује нас
гостовање Врању за викенд и биће то
показатељ да ли можемо и несто више од
борбе за опстанак, рекао је шеф стручног
штаба Форума Ненад Варађан.

СПОРТ

ПЕТАК • 23. фебруар 2018.

ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А
Центар Миленијум, гледалаца:
200, судије: Орешковић (Качарево),
Стошић (БГ), Мали (Земун)
ВРШАЦ: Томић, Жигић, Ратковић 7,
Керкез 27, Веригић, Бабић, Томашевић
10, Михајловић 2, Лучић 4, Лазаревић.
ВРБАС МЕДЕЛА: : Репчек 4, Радојчин
2, Марчетић 7, Шћекић 12, Подунавац
14, Мудреша 13, Бјекић 10, Мршић 7,
Павићевић 4, Ерак 9.
Кошаркашице Врбаса, са две
Вршчанке у тиму, биле су прејаке за
вршчаке јуниорке од којих неке још увек
нису навршиле ни кадетски стаж. Вртић
тренера Мирослава Кањевца дао је
максимум у покушају да се супротстави

РВАЊЕ

МЛАДЕ КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОРАЖЕНЕ ОД ВРБАСА

БОРБЕНОШЋУ ДО ИСКУСТВА
ВРШАЦ – ВРБАС МЕДЕЛА 50:82 (16:27, 14:25, 9:13, 11:17)

квалитетнијем ривалу, али осим што су
стекле симпатије публике Вршчанке
нису успеле озбиљније да запрете
Врбашанкама. Гошће су повеле 10:0 на
почетку и предност увећавале током
првог полувремена. Повременим лепим
потезима Вршчанке су измамиле аплаузе
са трибина, један такав био је и кош Иване
Томашевић са 10 метара у последњој
секунди првог полувремена. Слика на

терену се није много мењала ни у других
20 минута, Врбас је повећавао предност,
а Вршчанке се трудиле да се изборе за
што часнији пораз. Коначан резултат је
реалан однос снага два тима, а утакмицу
су обележила два куриозитета, у оба тима
најбољи стрелци биле су Вршчанке, у
победничком Подунавац у пораженом
Керкез, а тренери Кањевац и Мудреша
нису искористили ниједан тајм – аут.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 18. КОЛО
Вршац - Врбас Медела 		
Шумадија – Бор 		
Краљево – Беочин 		
Студент – Шабац		
Радивој Кораћ - Црвена звезда
Спартак - Партизан 1953 		
1.Црвена звезда
2.Партизан 1953
3.Краљево
4.Радивој Кораћ
5.Студент
6.Шабац 		
7.Врбас Медела
8.Бор 		
9.Беочин
10.Спартак
11.Шумадија
12.Вршац

Ефикасна: Милана Керкез
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2. трка- дечаци рошени 2012. године и
млађи:
1. Дамјан Радомировић, Вршац
2. Лука Јуришић, Вршац
3. Матија Брковић, АК Смедерево
3. трка- девојчие рођене 2011. године:
1. Невена Стаменковић, ВАК 1926
2. Радичевић Клара, ВАК 1926
3. Јеличић Јована, ВАК 1926

БОКС КЛУБ “ГАРД” СЛАВИ 15 ГОДИНА РАДА

“ВЕЧЕ БОРБИ” У
МИЛЕНИЈУМУ

4. трка- дечаци рођени 2011. године:
1. Чанковић Вељко, ВАК 1926
2. Милош Марјанов, Лептирић
3. Угљеша Мичић, АК Јединство Сурчин

У организацији БК Гард и Центра
Миленијум поводом 15 година рада КБК
“Гард” у суботу 24. фебруара од 19.30
часова одржаће се борилачка ревија
шампиона под називом “ GARD FIGHT
NIGHT 2”.
У
главним борбама наступиће
вишеструки освајачи медаља у више
борилачких спортова боксу, кикбоксу, к1
и државни шампиони узданице домаћег
клуба: Лазар Вукашиновић -56кг, Вук
Павловић - 70кг, Стефан Танацков - 67кг,
Сандра Маран -54кг, Славко Станојев
-65кг.

5. трка- девојчице 2010/09:
1. Петра Арнаутовић, ВАК 1926
2. Бојана Тодоровић, Вршац
3. Анастасија Тутић, Вршац
6. трка- дечаци 2010/09:
1. Ивановски Стефан, ВАК 1926
2. Митар Лука, Вршац
3. Радосављевић Матеја, Младост
7. трка- девојчице 2008/07:
1. Миленковић Сара, ВАК 1926
2. Митић Маша, АК Јединство Сурчин
3. Андреја Лепир, ВАК 1926

9. трка девојчице 2006/05:
1. Ана Драгојевић, АК Панонија
2. Станковић Јована, АК Смедерево
3. Катарина Миленковић, АК Сурчин
10. трка- дечаци 2006/07:
1. Бобан Павков, Вршац
2. Дамјан Џамић, ВАК 1926
3. Лука Ленер, Младост
11. трка- девојке 2004/03:
1. Вијатов Невена, АК Атина Вршац
2. Катарина Њари, АК Панонија Панчево
3.Александра Тасић, Моша Пијаде
Гудурица
12. трка- момци 204/03
1. Дамјан Чикић, АК Панонија Панчево
2. Војин Јокић, Вршац
3. Кристијан Вулку, ВАК 1926

Дана 17.02.2018 у Београду, у сали
Рвачког Клуба Раднички, одржан је
међународни турнир у рвању грчкоримским стилом, за узраст деце до 14
година, децака као и девојцица. Рвачки
клуб Локомотива из Вршца наступио је са
једним такмичаром Арсенијев Алексом
где је он од 8 у категорији до 46кг заузео
позицију од четвртог до осмог места. То
је било његово ватрено крстење, први
меч у каријери у којем је изгубио од
Хрвата Гулац Михела. Тренер Михајло
Антал веома је задовољан наступом свога
такмичара и истиче да пред њим лепа
спортска каријера.

Б О КС

7. ВРШАЧКИ БЕЛИ КРОС

8. трка дечаци 2008/07:
1. Радојевић Матеја, АК Смедерево
2. Сергеј Чуљковић, АК Смедерево
3. Страхиња Недимовић, АК Сурчин

ДЕБИ МЛАДОГ
АРСЕНИЈЕВА

36
33
32
31
30
26
26
25
25
21
20
19

АТЛ Е Т И К А

173 такмичара учествовало је на
традиционалном, седмом по реду,
Вршачком белом кросу и надметало
се на укупно 16 трка. Поред полазника
предшколских установа Плави чуперак,
Лептирић, Детлић, Колибри и Уљма, као
и ученика ОШ Младост, Вук Караџић,
Олга Петров Радишић, Јован Стерија
Поповић, Паја Јовановић, Ђура Јакшић
из Павлиша и Моша Пијаде из Гудурице
те Пољопривредне школе, на кросу
су били и такмичари из Мачевалачког
клуба Карика Вршац, Школице спорта
Више од игре, АК Јединство Сурчин, АК
Сурчин, АК Смедерево, АК Панонија
Панчево, АК Тамиш Панчево, АК Атина
Вршац и Вршачки атлетски клуб 1926.
Најуспешнији су били такмичари
Вршачког атлетског клуба 1926 са
освојених укупно 14 медаља (6 златних, 5
сребрних и 3 бронзаних).
Пре отварања Кроса минутом ћутања
одата је почаст прерано преминулом
члану ВАК 1926, Миодрагу Стојаковићи
Бати. Крос су отворили члан Градског
већа задужен за спорт и омладину Дејан
Сантрач и председник ВАК 1926 Ненад.
Хабибовић
1. трка- девојчице рођене 2012. године
и млађе:
1. Лана Орта, ШС Више од игре Вршац
2. Милица Чорба, ШС Више од игре Вршац
3. Софија Додаш, Лептирић
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13. трка- средњошколке:
1. Рибак Клара, АК Смедерево
2. Софија Тодоровић, ВАК 1926
14. трка- средњошколици:
1. Вељко Савић, АК Сурчин
2. Дарко Илић, ВАК 1926
3. Константинов Јован, МК Карика
15. трка- сениорке:
1. Тијана Денић, АК Јединство Сурчин
2. Моника Вајда, ВАК 1926
3. Гојков Марија, Вршац
16. трка- сениори:
1. Алексић Далибор, ВАК 1926
2. Вељко Савић, АК Сурчин
3. Марко Бегенишић, АК Атина Вршац
Вршачки бели крос је организовао
ВАК 1926, уз подршку Спортског савеза
Града Вршца и агенције Фокус протект.
Организатори се посебно захваљују
волонтерима и медијима који су
извештавали са трке.
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