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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

У Гудурици је у петак 19.04. одржана 
велика акција на пролећном уређењу 
села, чији је носилац Савет Месне 
заједнице Гудурице. Акција је успешно 
спроведена у сарадњи са ЈКП „Други 
Октобар“ Вршац, ОШ „Моша Пијаде“ 
из Гудурице, Удружења пензионера 
из овога села, као и члановима КУД-а 
„Вингради“. Сложном акцијом извршена 
је санитарна сеча дрвећа испред Основне 
школе и дрвећа која се налазе у сеоском 
парку. Такође је сакупљен сав отпад 
око сеоског игралишта , канала који 
пролази кроз центар села и у самом 
центру села. У сеоском парку извршена 
је садња украсног шибља дуж пешачких 
стаза и посађено је цвеће у цветним 
алејама. Посебно радује учешће младих 
„акцијаша“ којих је било преко 30. Уз 
мало труда, тимског рада и позитивне 

енергије центар села добио је потпуно 
другачији изглед. Акцијом је руководио 
председник Савета МЗ Жељко Мрдаљ а 
на позив председника Савета радове су 
обишли чланови Градског већа Славиша 
Максимовић, који је као члан већа 
задужен за рурални развој  и члан већа 
Милош Васић који је задужен за Заштиту 
животне есредине.

На радном састанку који одржан 
после успешно обављене радне акције, 
председник Савета Жељко Мрдаљ се 
захвалио свим учесницима радне акције, 
и истакао да је Гудурица село у којем 
сложно живе  многе нације и да их све 
везује велика љубав према свом селу. 
„Ово је и била прилика да на најлепши 
начин сви и искажемо своју љубав према 
свом  селу. Циљ је да заједничким радом 
и заједничким улагањима створимо што 
боље услове за живот  на селу и да млади 
остану, да се  Гудурица и даље развија као 
туристичко село које промовише Вински 
туризам“ навео је Жељко Мрдаљ.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУДУРИЦА ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ ЧИШЋЕЊА СЕЛА

ПРОЛЕЋНО УМИВАЊЕ ГУДУРИЦЕ

Мисија акције “Хумани чеп” у 
организацији Удружења “Параквад 
ВШ” дала је још један леп резултат.  
Овог пута сакупљено је 880 кг 
чепова или 496.000 чепова, а од 
сакупљеног новца  купљена су 
инвалидска колица за амбуланту у 
Уљми. 

Уједно је промовисана нова 
кућица за чепове која је предата 
месној заједници у Уљми. Удружење 
наставља са прављењем нових 
кућица за чепове и по другим 
селима. Кућице су се показале 
у граду као идеално место за 
одлагање чепова.

- Захваљујемо се свим радницима 

ЈКП “Други Октобар” на челу са 
директором Небојшом Перићем, 
коју су нам направили кућице за 
чепове. Сем куповине ортопедских 
помагала акција промовише и 
заштиту животне средине где се 
управо ово предузеће показало 
као друштвено одговорно, рекао 
је Драган Виторовић, председник 
“Параквада”.

Удружење “Параква” истиче 
велики ангажман и упућује велику 
захвалност свим мештанима 
Уљме, месној Заједници Уљма, 
директору школе и Дому здравља 
са амбулантом у Уљми.

АКЦИЈА “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” НАСТАВЉА СВОЈУ ХУМАНУ МИСИЈУ

НАБАВЉЕНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА АМБУЛАНТУ У УЉМИ

У Хемијско-медицинској 
школи прошлог четвртка је 
одржан Сајам професионалне 
оријентације, у организацији 
Националне службе за 
запошљавање Филијале 
Вршац. Матуранти основних 
школа добили су прилику 
да се још једном, пред 
упис, информишу о понуди 
образовних профила у 
вршачким и белоцркванским 
средњим школама. 

- Сврха овог Сајма је да 
се будући средњошколци, 
уколико имају недоумице, 

лакше определе шта ће 
уписати. На располагању им 
је, поред штандова средњих 
школа, и штанд Националне 
службе за запошљавање, 
као и наш психолог који 
им на основу њихових 
интересовања, склоности, 
могућности, радних навика 
и карактеристика, помаже да 
лакше одаберу своје будуће 
занимање – објаснила је 
Наташа Вулић, директорка 
Националне службе за 
запошљавање Филијала 
Вршац. 

На Сајму професионалне 
оријентације представило 
се осам средњих школа, 
шест вршачких и две из 
Беле Цркве. Међу школама 
из Вршца у понуди су 
Гимназија „Борислав 
Петров Браца“, Школски 
центар „Никола Тесла“, 
Пољопривредна школа 
и Хемијско-медицинска 
школа, као и две мешовите 
школе – Школа за основно и 
средње образовање „Јелена 
Варјашки“ и Музичка школа 
„Јосиф Маринковић“, док 

се у Белој Цркви пружа 
могућност за наставак 
школовања у гимназији и 
техничкој школи. Процењује 
се да ће у ових осам школа, 
своје образовање наставити 
око 700 ђака који ове године 
завршавају основну школу. 

- Вршац се може сматрати 
регионалним центром 
образовања. Имамо 160 
места у Дому ученика, где 
не налазе места сви који 
желе да се школују у Вршцу, 
а са подручја су суседних 
општина јужног Баната. 

Капацитети су нажалост 
мали, али ћемо добити веће 
када се Пољопривредна 
школа буде потпуно 
реновирала и доградила – 
изјавио је Вељко Стојановић, 
члан Градског већа задужен 
за образовање. 

Стојановић истиче да 
је понуда образованих 
профила у Вршцу у 
великој мери усклађена са 
потребама тржишта рада. 

- Временом су се 
искристалисали образовни 
профили који заиста 
пружају могућност што 
за наставак школовања, 
што за запошљавање. 
Када бисмо направили 
поређење са стањем од пре 
десет, двадесет или више 
година, видела би се велика 
промена. Од идуће школске 
године имаћемо и дуално 
образовање за које верујем 
да ће пружити још боље 
шансе онима који желе да 
непосредно после средње 
школе заснују радни однос – 
додао је Стојановић. 

Т.С. 

ОДРЖАН САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

БУДУЋИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРЕД ВАЖНОМ ОДЛУКОМ 
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 После нове одлуке Вишег суда 
у Панчеву, којом је преиначена 
првобитна пресуда по којој је 
вршачким пензионерима било 
признато право на повраћај 
узиманог новца за самодопринос, 
од пензионера се сад захтева 
да врате добијени новац, као и 
новац који су примили адвокати 
и извршитељи, и да плате све 
трошкове поступка. 

- Град Вршац је у протеклих 
недељу дана примио неколико 
преиначавајућих пресуда које 
су донете од стране Вишег суда 
у Панчеву, а по одлуци Уставног 
суда која је донета крајем прошле 
године. Тим пресудама одбијен 
је тужбени захтев пензионера 
за повраћај самодоприноса, и 

обавезани су да плате готово све 
трошкове парничног поступка. На 
основу сада важеће пресуде, на коју 
пензионери немају право редовних 
правних лекова, пензионери ће 
морати да врате примљени износи, 
али не само њега, већ и износ који 
су примили њихови адвокати, 
извршитељи и остали у ланцу 
наплате важећих трошкова – рекла 
је градоначелница Вршца Драгана 
Митровић. 

Према њеним речима, тренутно 
су донете и извршене одлуке које 
се односе на 970 пензионера, док 
преосталих готово 3.000 случајева 
још увек није наплаћено. Град 
тврди да ни од једних ни од других 
пензионера ипак неће тражити да 
плате трошкове судског поступка. 

- Град Вршац ће у оним поступцима 
у којима су донете преиначавајуће 
пресуде, којих тренутно има 46, 
а које готово свакодневно стижу, 
морати да покрене поступак 
противизвршења. Пензионери ће у 
року од осам дана од дана пријема 
одлуке имати право да изврше 
своју обавезу слободно, а након 
тога биће спроведени поступци 
предвиђени законом. Град ће у 
оним случајевима који нису стигли 
до принудне наплате одустати од 
потраживања судских трошкова на 
које има право. Ни од пензионера 
који су се принудно наплатили 
нећемо тражити принудну наплату 
трошкова поступка – рекла је 
Митровић. 

Т.С. 

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

ПЕНЗИОНЕРИ ЋЕ ИПАК ВРАЋАТИ ПОВРАЋЕН НОВАЦ ОД САМОДОПРИНОСА

ГРАД НЕЋЕ ТРАЖИТИ ОД ПЕНЗИОНЕРА 
ДА ПЛАТЕ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА

ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 
По јавном позиву за избор 

корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица 
давањем у закуп 40 стамбених 
јединица са могућношћу куповине 
на територији града Вршца, 
комисија за избор корисника 
донела је одлуку и представила 
листу корисника рангираних према 
првенству на основу остварених 
бодова. 

Јавни позив комисија је 
расписала у децембру 2017. године, 
а средства за реализацију изградње 
стамбених јединица обезбеђена су 
из Фонда регионалног стамбеног 
програма, преко Банке за развој 
Савета Европе. Ранг листа 
корисника објављена је на огласној 
табли града Вршца и месних 
заједница града Вршца, огласној 
табли Комесаријата за избеглице 
и миграције и на интернет 
презентацији града Вршца www.
vrsac.org.rs и Комесаријата за 
избеглице и миграције www.kirs.
gov.rs. 

Општој болници Вршац  истекао 
је период од три године важења 
акредитације коју је добила 
од Агенције за акредитовање 
здравствених установа Србије и 
тренутно је у току процедура за 
добијање новог акта. 

- Последња три дана у Општој 
болници су спољашњи оцењивачи 
Агенције за акредитацију 
здравствених установа Србије, који 
проверавају рад и активности ове 
установе, и по основу спроведених 
поступака, процедура и контрола, 
донеће одлуку о томе на колико ће 
овај акт бити донет. Слична ситуација 
била је и са Домом здравља, с тим 
што је после истека трогодишње 
акредитације и уласка у ново 
лиценцирање добио акредитацију 
на седам годину. Видећемо какав ће 
бити исход ове посете и на колико ће 
Агенција издати акредитацију Општој 
болници, рекла је Татјана Николић, 
члан Градског већа задужена за 
здравство.

На питање да ли је реално очекивати 
и да Општа болница као и Здравствени 
центар добије акредитацију на дужи 
временски период Николићева је 
нагласила да је што се тиче просторног 
уређења и опремања Општа болница 
напредовала. 

Агенција за акредитацију ће на 
крају своје посете предложити мере 
за даље унапређење, у којим се 
сегментима процедуре које спроводе 
запослени и поступци у раду могу 
даље унапредити, као и када је у 
питању занављање опреме и уређење 
простора. 

- У поступку акредитовању Опште 
болнице учествује 15 формираних 
тимова, који припремају комплетну 

документацију у складу са 
важећим процедурама. Комисија 
најпре прегледа припремљену 
документацију, а потом, спроводи 
разговоре са представицима тимова 
и представницима запослених.  Затим 
се обилази простор Опште болнице и 
прати да ли се прописане процедуре 
спроводе у складу са Законом., 
закључила је Николићева.

Б.Ј.

У ТОКУ ЈЕ ПОСТУПАК АКРЕДИТОВАЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРШАЦ

УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗНАЧАЈНО 

НАПРЕДОВАЛО

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА:

УЛАГАЊА У ОПШТУ БОЛНИЦУ У 
ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ

У последње 3 године уложена су значајна 
средства у опремање и реконструкцију 
установе. У периоду 2016.-2018. зановљена 
је опрема и набављени су нови недостајући 
апарати (Колоноскоп са видео стубом 
и Респиратор  9.500.000 дин, Апарат за 
ултразвук срца   4.600.000 дин,  Дигитајзер 
за РТГ апарат 35.000 еура , Ресектоскоп за 
Урологију  950.000 дин. (све је из средстава 
Пок.секртаријата за здравство). Након више 
од 40 година набављен је нови Централни 
стерилизатор укупне вредности 15.000.000 
дин (средства Покрајинског секретаријата 
за здравство). После више од 40 година 
реконструисано је одељење Гинекологије 
и Акушерства за мање од 3 месеца на 
укупној површини од 500 квадратних 
метара у периоду новембар 2017. - 
јануар 2018, средствима Блиц фондације 
и тако је извршена замена подова, 
столарије, молерско фарбарски послови, 
реконструкција тоалета, болесничких соба и 
амбуланти, те је добијено 23 удобних кревета 
у 8 модерних соба, 5 санитарних чворова, 
нове туш кабине и трпезарија. Укупна 
вредност изведених радова је 13.000.000 
дин. Наставком ове акције јула 2018. и истим 
извором средстава извршена је замена 
500 квм подова у Породилишту болнице 
(из средстава Блиц фондације) уложено је 
2.700.000 дин. Након више десетина година 
набављен јенови лифт на Одељењу интерне 
медицине. За ову инвестицију обезбеђено 
је 4.600.000 дин из средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство. Такође, Општој 
болници Вршац марта  2019. додељена 
су средства од 26.262.264,00 динара за 
набавку: 1. лапароскопског стуба са сетом 
инструмената за примену у хирургији, 
урологији и гинекологији у износу од 
10.027.434,00 динара, 2. цистоскопа са 
радним каналом за литотрипсије у износу 
од 888.030,00 динара, 3. батеријског 
моторног система за ортопедију и 
трауматологију у износу од 2.400.000,00 
динара, 4.анестезиолошке радне станице са 
комплетним хемодинамским мониторингом 
2 комада у износу од 6.600.000,00 динара,  
5.медицинске опреме ‘’ОРЛ радно место’’ - 
микроскоп,тимпанометар, електрокаутер, 
видео систем са камером и ригидним 
ендоскопом, аспиратор, столице за 
пацијента и лекара у износу од 6.346.800,00 
динара.

Oпшта Болница Вршац има укупно 520 
запослених (од тога је 100 лекара и 295 
мед. сестара) што је у складу са кадровским 
планом Министарства, али постоји потреба 
за још здравевственог особља. 

Значајна улагања вршачко у здравство: 
Одељење гинекологије пре и после реновирања



ПЕТАК •  26.  април 2019.ВРШАЧКА КУЛА4

ЈКП „Други октобар“ у сарадњи 
са Секопаком и Ангрокомом 
прошлог четвртка организовало је 
„Рециклажни дан“, акцију сакупљања 
стаклене амбалаже. Стаклене флаше, 
тегле, вазе прикупљане су на неколико 
локација у граду, а сви Вршчани који 

су донели три килограма или више 
стаклене амбалаже, за узврат су 
добили платнене цегере на поклон. 

- Једна од активности које 

спроводимо у „Априлу – месецу 
чистоће“, јесте „Рециклажни дан“. 
Циљ ове, као и свих других акција, 
јесте да покушамо да анимирамо 
грађане и подигнемо ниво свести 
о значају заштите животне средине 
и о самом појму рециклаже. Стакло 
се не разграђује у природи, а може 
се небројено пута рециклирати без 
икаквог губљења својих својстава – 
рекао је Драган Нинковић, извршни 
директор за комуналне послове у ЈКП 

„Други октобар“. 
Нинковић је подсетио да грађани 

Вршца стакло могу одлагати 
свакодневно на локацији депоније у 
предузећу Ангроком, у улици Степе 
Степановића бб. Стакло прикупљено 
у оквиру прошлонедељне акције 
обрадиће и рециклирати београдска 
компанија Секопак. 

- Компанија Секопак већ дужи 
низ година организује акције 
сакупљања стаклене амбалаже, а у 

Вршцу смо другу годину заредом. 
Прошлогодишња акција у Вршцу 
била је веома успешна и велики 
број грађана се одазвао и донео 
стаклену амбалажу. Стакло је сто 
одсто рециклабилно, због тога је 
веома битно да се скупе што веће 
количине амбалаже и да се пошаљу 
на рециклажу – рекла је Дуња 
Зеленовић Јовановић из компаније 
Секопак. 

Т.С. 
.

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ОРГАНИЗОВАО „РЕЦИКЛАЖНИ ДАН“ 

ВРШЧАНИМА ПЛАТНЕНИ ЦЕГЕРИ У ЗАМЕНУ ЗА СТАКЛЕНУ АМБАЛАЖУ 

Замислите место где су 
сви срећни и насмејани, сви 
уједињени, где бриге нестају, 
где нема шефова, сата, правила 
облачења, само добрих 
вибрација; где постоји само 
радост, мир и спокој. Ово је 
место где се сви поштују без 
обзира на то ко сте и шта 
сте...Под отвореним небом 
окружени сте нестварном 
природом, лепотом Споменика 
природе Стража, квалитетним 
звуком, дивним људима, 
старим и новим пријатељима и 
фантастичним активностима на 
води, зиплине-у, кануима или 
авантури попут паинтбола. Ако 
желите бити део овог магичног 
места, онда је WАY ОФ ЛИФЕ 

ФЕСТИВАЛ право место за Вас! 
Доживећете нешто сасвим 

другачије, то Вам обећавамо.
Имаћете прилику да 

проведете три дана и три ноћи 
у атмосфери која уједињује 
љубитеље камповања, авантуре, 
одличног звука и програма који 
овом фестивалу даје посебну 
чар.

У Споменику природе 
Стража (Вршац) и ове године 
имаћете јединствену прилику да 
слушате најбоље ДЈ-еве транце 

сцене. W.О.Л.Ф. тим који 
организује фестивал, 
иако је у први план 
истакао врхунски лине 
уп, такодје је мислио 
и на све оне аспекте 
које фестивалу дају дух 
чопора.

Природа, музика, 
покрет, свесност, је све 
оно што буди и покреће 
креативну енергију да се 
ослободи и подели са другима. 
Плешите у ритму сопственог 
срца, без кавеза са невиношћу 
детета и слободним духом 
неукроћених вукова, будите 
ДИВЉИ И СЛОБОДНИ!!

Будите отворени за нова 
искуства, зажмурите док 
ходате по жици, вриштите 
док се спуштате низ зиплине, 
смејте се без заустављања, 
плешите до јутра, учествујте 
у креативним радионицама. 
Као и прошле године, имаћемо 
и Дечије село, које ће имати 
целодневни програм за 
децу, разне радионице и 
едукативна предавања. 

Тако да, спакујте камперске 
ранчеве, удобну гардеробу, 
поведите своју децу јер ово је 
фестивал који окупља и слави 
заједништво, љубав и природу. 
Дефинитивно, фестивал вредан 
пажње, јединственог осећаја 
припадности, манифестација на 
којој

нема предрасуда. Ако још 
увек нисте одлучили како да 
вреле летње дане проведете, 
ми Вам саветујемо W.О.Л.Ф. 
2019. у Стражи! Приступачне 
цене карата и богат програм не 
даје Вам много простора да се 
двоумите. Ако нам не верујете, 
упознајте фестивал на www.
wayoflifefest.org и уверите се и 
сами!

БУДИ И ТИ ДЕО ЧОПОРА! WAY OF LIFE FESTIVAL 2019

На седници скупштине града Вршца усвојена 
је измена ценовника за општа и посебна 
паркиралишта. На овај начин Вршчанима су 
обезбеђене НИЖЕ цене паркирања у обе зоне:

- уместо досадашњих 35,00 динара за сат времена 
паркирања у Зони 1, нова цена износи 30,00 динара

- уместо досадашњих 30,00 динара за сат 
времена паркирања у Зони 2, нова цена износи 
25,00 динара. 

ОВЕ ЦЕНЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 01.05.2019. 
ГОДИНЕ. 

Такође, новина је и да ће некадашњи простор 
зелене пијаце добити нову намену и користиће 
се као посебно паркиралиште са око 200 паркинг 
места. Ово паркиралиште највише ће погодовати 
запосленима у центру града, а самим тим уже 
градско језгро биће растерећено и саобраћај 
ће се несметано одвијати. Коришћење овог 
паркиралишта може се платити на дневном и 
месечном нивоу.  Цена дневне карте на овом 
паркиралишту износи 70,00 динара и плаћа се 
СМС поруком, а претплатне карте 500,00 динара на 
месечном нивоу која се може купити у ЈКП.

- Циљ нам је да нашим суграђанима, корисницима 

услуга паркиралишта, смањимо трошкове већ 
ионако преоптерећеног кућног буџета, те смо 
и поред снижења цена, у појединим улицама у 
ширем центру града укинули наплату паркирања. 
Овом приликом апелујемо на возаче да поштују 
комуналну културу и своја возила паркирају на 
места која су за то намењена, кажу у “2. октобру”.

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ИЗМЕНИО ЦЕНОВНИК ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА

ОД 1. МАЈА У ВРШЦУ НИЖЕ ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА

Линк за куповину карата: https://www.ddtickets.rs/SR/Events/86/
Way-Of-Life- Festival/1531/0/?fbclid=IwAR3mgwmLdw5jRpg6OSZA9PNa
lauN msaarrpJ6I6o2-pwbmlDm0-wyu6Qz6w 

FB event https://www.facebook.com/events/723317824733358/ 
FB page https://www.facebook.com/WayOfLifeFest/ 
Instagram https://www.instagram.com/wayoflifefestival/
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На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС,  132/2014, 145/2014 и 83/2018)  и члана 54 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/2015) Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЦЕЛАНОВА АГРО 

ДОО У ВРШЦУ

Излагање нацрта плана у холу зграде Скупштине Града Вршца, Трг 
победе бр.1, траје 30 дана почев од 26.04.2019. године.

 
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени 

нацрт плана за време трајања јавног увида у писаном облику и предају 
их путем писарнице Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима пружиће 
потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и 
евентуалним давањем примедби на нацрт плана. 

У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца, која ће бити 
одржана 28.05.2019. године у 12,00 сати у 3. сали зграде Скупштине Града 
Вршца, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт 
планског документа у писаном облику могу образложити достављене 
примедбе.

У Хемијско-медицинској школи у 
суботу је у организацији Форума жена 
МЗ Други октобар Вршац представљена 
песничка књига „Молим те, остани још 
мало“ ауторке Миљане Петојевић. 

- Моја поезија говори о мом животу, 
свему проживљеном, људима које сам 
упознала и који су ми прирасли за срце... 
Задовољство ми је када видим да се 
људи препознају у мојим песмама, па је 
публика за мене највећа награда – каже 
Миљана Петојевић. 

У новој, другој по реду објављеној 
на српском језику, збирци песама 
заступљено је седамдесетак песама, 
а рецензије поезије у овој књизи 

потписали су песници Борисав Бора 
Благојевић и Срђан Симеуновић 
Сендан. Миљана Петојевић је ауторка 
и књиге  „Кад душа проговори“, као и 
збирке песама објављене у Америци, на 
енглеском језику, чије је прво издање 
имало 5.000 примерака, и чије је четврто 
издање тренутно је у продаји. Ауторка 
тренутно пише и трећу књигу, у сарадњи 
са још једном песникињом. 

Миљана Петојевић наглашава да је 
спонзор који помаже њено стварање 
докторка Марија Гавриловска из 
Македоније, а спонзор књиге „Молим те, 
остани још мало“ Специјална болница 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац. 

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ПОЕЗИЈЕ ВРШАЧКЕ АУТОРКЕ 

„МОЛИМ ТЕ, ОСТАНИ ЈОШ МАЛО“ 

Интернат Учитељске школе 
у Вршцу помиње се, први пут 
1945/46 године и то мушки, у 
Стеријиној улици бр. 24-26 са 33 
ученика и женски у улици Жарка 
Зрењанина бр. 21 са 32 ученице. 
Са годинама се број ученика 
у Интернату, директор је био 
Милутин Петровић - учитељ.

Професор Лазар Аксић, 
предавач у Учитељској 
школи, запазио је на седници 
Наставничког већа да има 
потешкоћа у организовању 
живота ученика, што се односи 
на хигијенско-здравствене услове 
боравка ученика у Интернату.  

Услови смештаја и исхране били 
су приступачни за школовање 
деце са села. Женски интернат 
се налазио поред католичке 
цркве (катедрале) у непосредној 
близини школе, смештен у три 
згрде у којима су биле спаваонице 
и учионице. У зависности од 
величине просторија у једној 
спаваоници могло је да стане 

десет до двадесет и пет белих 
гвоздених кревета. Постељину 
су ученице на почетку школске 
године доносиле од својих кућа 
упаковану у велике јутане вреће. 
Од железничке станице до града 
било је више фијакериста који 
су нудили услуге превоза. Тако, 
возећи се кроз град у фијакеру, 
ученице су замишљале себе као 
“Госпођу Живку министарку”, иако 
су пролазници знали да се то ђаци 
Учитељске школе селе у светлост 
велеграда. Хигијену просторија 
одржавале су саме (намештање 
кревета, чишћење, а суботом 
жицање и гланцање паркета). 
Спаваонице се никада нису 
загревале, а ученице је једино 
загревала јутарња гимнастика. 
Купатило се налазило у дну 
дворишта са по десетак чесми 
поређаних једна поред друге 
и загревало се суботом ради 
купања. До њега је у дворишту био 
санитарни чвор.

У учионицама под је био 

олаисан, а загревале су се великим 
тучаним пећима на угаљ. Столови 
су били поређани у више редова, 
свака ученица имала је своје радно 
место и фијоку за књиге и школски 
прибор. После часова у школи је 

настављено учење у Интернату 
од 15 -16.30 часова поподне и од 
19.30-21 часова увече уз обавезно 
присуство васпитачица. Биле 
су оне “друге мајке’’, а нарочито 
за домску децу којих је било из 
свих крајева бивше Југославије. 
Редовно су одлазиле у школу и 
једном месечно обавештавале 
су родитеље о успеху у школи. 
Од васпитачица су забележене 
Оморац Милица-Цица, Марија 
Долинга, Лаза Теодора и друге. 
На то, каква је била дисциплина, 
указује сећање када је после 
вечерњег учења већ уморна 
васпитачица држећи новине 
наопако, као да чита, изненада 
подигла главу говорећи:’’На 

спавање девојке, а ти Катинка 
(ученица пете завршне године) 
сутра немаш излаз у град, јер ти 
ципеле нису биле у реду’’. 

Трпезарија се налазила 
преко пута главне поште где је 

била смештена кухиња са три 
дугачке повезане просторије. 
Квалитет исхране био је добар, 
а послуживање, чишћење и 
одржавање обављали су ученици 
старијих разреда.  У току једног 
дана било је више дежурних 
ученика који су били ослобођени 
наставе. Обучени у беле 
мантиле постављали су столове, 
разносили храну и распремали 
трпезарије после оброка. Имали 
су привилегију да добију од 
куварице парче пите од јабука 
и репете, ако би преостало од 
хране. Доста намирница стизало 
је преко Црвеог крста. Ученици су 
сами чистили купус за кисељење 
и крадом пунили џепове хлебом 

и америчиким жутим сиром. 
Интернат се плаћао месечно, 
али су ученици учествовали у 
акцијама пабирчења кукуруза, 
бербе винограда и слично, што 
је вероватно био додатни извор 
прихода.   

У слободно време, ученице су 
групно излазиле у град, у парк, на 
стадион, а у каснијим разредима и 
на корзо. Од културно - забавних 
садржаја биле су биоскопске и 
обавезне позоришне представе и 
ученичке игранке.

Кући се одлазило само за време 
државних празника и школског 
распуста.  Жељно се ишчекивала 
поделе поште, јер су родитељи у 
почетку писали чешће, а касније 
су писма све ређе стизала. Њихови 
доласци били су мале гозбе, јер се 
у пакетима налазило свакојаких 
слаткиша, које би одмах поделиле 
међусобно. Незаборавни су дани 
сећања на право другарство, 
које је свака понела завршетком 
школовања. Отуда не чуди жељно 
ишчекивање сусрета генерација, 
бивших ђака Учитељске школе у 
Вршцу.  

На месту где је постојао 
Интернат Учитељске школе, 
налазе се стамбене зграде и један 
мали натпис “Дом пензионера’’. 
Данас још једино они носе сећање 
на Вршац, град ђака, вина, грожђа, 
песме и младости која је остала 
ту… негде иза њих, у улици где су 
цветали кестенови.

Вера Меза, 
учитељица у пензији, 

генерација Учитељске школе у 
Вршцу 1957/62год. 

ЧИТАОЦИ ПИШУ

СЕЋАЊА НА ШКОЛОВАЊЕ УЧИТЕЉА У ВРШЦУ
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СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 
ПРАЗНИЦИ!
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Традиционални, 13. по реду, 
Фестивал плеса, одржан је прошле 
суботе у Сали Хемијско - медицинске 
школе у Вршцу,у организацији 
Заједнице плесача 5678.

На фестивалу је учествовало 800 
плесача (пет клубова из Вршца - Royalty, 
Step Up, Millennium ,Start и Студио Оља).

- Радује ме што су Вршчани 
препознали квалитет и поклонили нам 
поверење тринаесту годину за редом.  
Поред Вршчана у гостима су нам били 
и клубови из Темишвара, Решице, 
Орадее, Београда, Новог Сада, Новог 
Кнежевца, Параћина, Банатског Новог 
Села. Наступило је 120 солиста и око 
100 формација. Главна награда била је 
500 еура - освојио је наш најтрофејнији 
клуб - Dance Factory из Београда. 
Обезбеђено је преко 100 робних 
награда, као и ваучера за бесплатне 
котизације на фестивалима у Сава 
Центру у Београду, Будви, Сремским 
Карловцима и Темишвару, истакла је 
Олгица Јовановић, кореограф Студија 
савремене игре. 

Најпопуларнија дисциплина, 5678 
заједнице је IMPRO CHALLANGE, и 
од пријављених 25 плесача титулу 
најбоље понела је Јована Рајковић 
која је као награду добила едукацију - 
плесни камп - ПРИЛИКА ЗА ПЛЕС (један 
од најбољих плесних кампова у насој 
земљи).

Учеснике фестивала оцењивао је 
интернационални уметнички жири.

ВРШАЦ ЈЕ БИО ДОМАЋИН 13. ФЕСТИВАЛА ПЛЕСА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛЕСАЧА

800 ПЛЕСАЧА НА СЦЕНИ
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Пред нама, сада као самосталној 
РО ливница Вршац, био је 
период доказивања, који је цела 
ливница, у свом радном заносу, 
са лакоћом обавила. Потпуно 
смо реорганизовали набавку 
репроматеријала, уместо много 
ситних добављача, са доста лошим 
квалитетом, определили смо се 
за велике, сигурне и квалитетне 
добављаче. Плански смо радили на 
ослобађању радника од  великих 
физичких напора при производњи 
ниско акумулативног сивог лива 
и кренули у освајање новог 
производног програма, ливења врло 
профитабилних високо-легираних 
челика са новим технологијама, 
са више уграђеног металуршког 
знања у финалном производу. То је 
значило, да скоро сва производња 
канализационих цеви иде у извоз, а 
да улажењем у програм производње 

високо легираних челика вршимо 
супституцију увоза, јер су се они 
искључиво увозили из земаља 
западне Европе.                                                  

За сигуран рад топионице, 
требало је обезбедити бар 5.000 Т./
год. квалитетног репроматеријала. 
Анализом тржишта, пикирали 
смо на „Север“ Суботица, који при 
штанцовању динамо лима,има 
2.500 Т. отпадног динамо лима, са 
1,8% силицијума. Међутим, „Отпад“ 
Суботица преузимао је сав тај отпадни 
лим и нудио га нама, уз уцењивачки 
захтев, да им обезбедимо тренутно 
плаћање за целу годишњу испоруку, и 
плус бескаматни кредит, како би они 
могли да купе брикетир пресу. Био 
сам очајан, јер таква условљавања 
нисмо могли да испунимо. Отишао 
сам у Суботицу на преговоре са 
„Отпадом“, где сам упознао и 
комерцијалног директора Симића 
из „Север“-а (касније ген. директора). 
У разговору са њим, дошло је до 
потпуног преокрета у преговорима. 
Наиме, „Северу“ су биле преко 
потребне девизе, које нису имали, за 
увоз динамо лима из Чехословачке. 
Ми смо имали велики извоз, а девизе 
нам нису биле потребне и, то је 
била добитна комбинација! Потпуно 
смо откачили „Отпад“ из Суботице, 
добили смо одличне цене, плус 1,8% 

силицијума у њему. То је значило 
да смо, због тог силицијума у њему, 
добили  2.500 Т. изузетно квалитетног 
отпадног лима, практично бесплатно. 
За такав квалитет металног улошка 
топионичари (Чаркић Чеда, 
Станојевић Лазар, Тошевски Младен, 
Грујић Велибор, Кусицки Раде, Томић 
Димитрије) су говорили, да је то 
„путер“ материјал (лако се топи).                                                                               

Други потенцијални велики 
снабдевач, била је железара 
Смедерево.  Срећом, мој колега са 
факултета, Васић Александар, био је 
управник погона високих пећи, којег 
сам упознао са квалитетом сивог 
сировог гвожђа, који нама одговара. 
Нама у ливници, није одговарао висок 
манган (0,8 до 1,2%), који редовно 
прати њихово сирово гвожђе, па сам 
га замолио, да нам јави кад има на 
„прободу“ манган испод 0,8% и кад 
због застоја челичане, мора да пусти 
течан лив из високе пећи на ливну 
машину. То се ускоро и десило, имали 
су манган 0,55% (нисам могао да 
верујем), одмах одем до Смедерева 
и са њиховом комерцијалом 
склопим уговор, са већ уходаном 
комбинацијом, њима наше девизе 
у еквиваленту за 3.000 Т. сировог 
гвожђа, наравно по знатно нижим 
ценама. У набавци репроматеријала, 
од ова два велика добављача, имао 
сам стварно више среће него памети.                                                                                                                    

То је био први велики корак, 
обезбеђен је квалитетан 
репроматеријал за центрифугално 
ливене канализационе цеви, које 
су скоро све, око 6.000 Т., ишле у 
извоз: Либија, Кувајт, Ирак, Саудијска 
Арабија, Уједињени Арапски Емирати 
и др. Морам да истакнем још један 
детаљ о заједништву, солидарнсти 
и ентузијазму свих упослених у 
ливници. На зборовима радника, 
радници су тражили стамбене 
кредите, како би могли да изграде 
куће, јер је много њих било са 
нерешеним стамбеним питањем. 
Сви су они сами зидали своје куће, 

па им је новац требао само за 
материјал, што нам је у суштини 
одговарало. Одмах сам на збору 
предложио, да сваке суботе сви 
добровољно радимо у производњи, 
укључујући све упослене, наравно и 
мене. Сваке суботе радили смо сви 
у производњи, мушки на топионици, 
ливници и финализацији, а даме 
на изради шалко језгара, њиховом 
преносу до ливних машина и 
њима одговарајућим пословима. 
Било је то изванредно дружење, 
јачање јединства колектива и лепа 
хумана акција. Било је велико наше 
наше задовољство, да сви заједно 

помогнемо онима, који су у стамбеној 
невољи, углавном радницима са 
више деце. Други, планом зацртаним, 
велики корак, био је рад на освајању 
технологије гравитационог и 
центрифугалног ливења специјалних 
челика, јединствених у Југославији.                                                                                                                                     
                   Наш план је био једноставан, да 
освајањем производне технологије 
специјалних челика, ослободимо 
увоза многе наше домаће фирме. 
Знао сам да нас фирме са Запада, 
сматрају као технолошки зависну 

колонију, мислећи да ми не можемо да 
досегнемо специфичне технологије 
производње специјалних челика, па 
су диктирали папрене увозне цене 
резервних делова.                                                                                                           

До личних искустава у вези са 
тим, дошао сам случајно, док сам 
радио у МИН-у Ниш (од 1968. до 
1972.), као главни технолог термичке 
обраде. Једног дана сам добио налог, 
да за потребе пластичне обраде 
брзорезних челика (легиран са 
18% волфрама и 9% кобалта) дам 
технологију грејања до температуре 
ластичне деформације. Изгледа 
једноставно, али је врло деликатно. 
Наиме, „Југоалат“ из Новог Сада је од 
нас тражио, да извршимо редукцију 
ковањем донешених трупаца на 
трећину висине, како би се разбили 
тракасти карбиди у дисперзне, који 
обезбеђују квалитет произведених 
одвалних глодала. Ту специфичну 
услугу им је до тада радила једна 
аустријска железара за велике паре, 
јер то нико није могао да им уради 
у Југославији, сви покушаји су се 
завршавали шкартом. Проучио сам 
доступну литературу, углавном руску 
и схватио да волфрам и кобалт, због 
великог пречника својих атома, 
захтевају дуготрајно четворофазно 
загревање до температуре ковања, 
што сам пренео на технолошки 
картон и све је прошло у најбољем 
реду. Задовољство „Југоалата“, је 
било огромно, јер су нашли домаћег 
партнера и ослободили се прескупих 
девизних иноуслуга. Међутим, 
за недељу дана у МИН долази 
представник те аустријске железаре, 
да види, „ко то у Србији може да 
кује брзорезне челике“. Нашао сам 
се у чуду, па они из Аустрије су се 
забринули, како смо дошли до те 
технологије и практично их оставили 
без врло уносног посла. Закључио 
сам да нас странци сматрају неуким 
за те специфичне технологије и да 
ту имају огромне профите. За мене 
је то било драгоцено сазнање и 
искуство у доношењу закључака 
о њиховом односу према нама.                                                                                                                       
После нешто више од једне деценије, 
био сам у прилици да искористим 

то искуство и да домаћом памећу 
и нашим кадровима, помрсимо 
странцима конце и да део тих њихових 
профита пребацимо у ливницу Вршац.  
Поред наших сазнања, тражили смо 
и од привредних комора Војводине 
и Југославије, да нам доставе 
листинге фирми, које увозе одливке 
специјалних челика, као резервне 
делове за своју опрему. Била је то 
углавном опрема за термичку обраду, 
чији су погонски делови, због високих 
температура, брзо пропадали, па их је 
требало заменити новим из увоза..                                         

На основу прикупљених 
информација, позвали смо 
представнике 21 фирме из целе 
Југославије, да дођу код нас, у ливницу 
Вршац, како би их упознали са нашим 
производним могућностима и 
понудили супституцију њиховог увоза. 
Људи из ИМР-а, ИМТ-а, „Змај“-а„ ЛЖТ 
Кикинда, Соко“ Мостара, железаре 
Сисак, „Прве Петолетке“ Трстеник, 
„Радоје Дакић“ Титоград, железара 
Скопље и др., били су одушевљени 
сазнањем, да могу имати домаћег 
добављача. Наш услов је био, да 
цена наших одливака, буде на нивоу 

њихових увозних цена,прерачунате у 
динарима. Тај предлог су оберучке и 
радосно прихватили. Њихова корист 
је била, што им више нису требале 
девизе, све плаћају у динарима, 
имају домаћег добављача и немају 
других додатних трошкова, као што 
су царина и други увозни трошкови.                                                                                                                         
Због таквих изузетно профитабилних 
послова, прву годину самосталног 
рада, после одвајања од ливнице 
„Београд“, уместо да по њиховом 
предвиђању пропаднемо, дуплирали 
смо укупан приход, са знатно већом 
акумулацијом, па смо могли, да знатно 
повисимо личне дохотке радника. 
Више нисмо били са најнижим 
просеком примања у општини Вршац, 
почели смо да идемо ка врху, циљ је 
био да у просеку личних доходака 
престигнемо „Хемофарм“.

(наставиће се)

Аутор Драган Крагић, 
дипл.инж.металургије 

ЛАМЕНТ 
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (6)      

ФЕЉТОН

Канализационе цеви,на плацу ливнице чекају 
на утовар      

АКЕРС,високо продуктивна аутоматска ливна 
машина за центрифугално ливење дугих цеви

 Канализационе цеви се утоварују у вагонe,па 
даље до једне од извозних лука,виљушкар вози 

Бане Глогоњац

Изливање течног челика (1640°C) из нове 
средње фреквентне индукционе пећи (1т.)
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На сцени „Раша 
Плаовић“, Народног 
позоришта у Београду, 

18. априла одржана је 
свечаност посвећена 
стваралаштву у области 
културе, коју је приредила 
Културно -  просветна 
заједница Србије, под  
покровитељством  Владе 
Србије и министарства 
иностраних послова. 
Даривани су највишим 
признањем Златном 
значком, која се додељује 
за несебичан, дугододишњи 
допринос у развоју и 
унапређењу културе.

На предлог СУБНОР , 
ово надасве заслужено 
признање, припало је 
Вршчанину, професору, 
Мр Томиславу Сухецком, 
академском сликару.

Предлог је, од стране 
стручног жирија КПЗ Србије, 
којим председава професор 
- књижевник Милован 
Витезовић, прихваћен 
једногласно.

Колико је ово признање 
значајно вама лично и колико, по 
вашем мишљењу, значи вршачкој 
култури?

- Морам да признам да је признање 
за мене лично изненађење. Наравно 
да ми значи као Вршчанину, јер је 
Вршац поменут на скупу пред  300 - 
400 значајних људи из културе Србије, 
значајна ми је и због тога јер су ме 
многе награде мимоилазиле, али је 
значајна и као свест колико сам тога 
пропустио мислећи да ће све то само 
да се деси. Ако се зна да су у Вршцу 
до сада ову награду добили глумица 
Рада Ђуричин, редитељ и драматург 
Радомир Путник, привредник 
Миодраг Бабић, Матицки, Драгољуб 
Ђорђевић, та награда постаје 
драгоцена, али и указује на то колико 
Вршац има људе који раде и стварају 
нешто што превазилази локалне 
границе.  Милован Витезовић ми је 
рекао: Ово си требао да добијеш још 
пре 15 година. Зашто се ниси јављао? 
Зашто те нико није предложио? 

Због чега Вршчане углавном 
заобилазе признања иако нуде 
квалитетне културне производе?

Вршац има културне раднике и 
стратегију развоја културе, али је 
то данас једна врста полусировине, 
рутине која постоји као део општег 
привида постојања, али суштински 
не утиче на судбину и развој друштва. 
Сетимо се колико је Стерија помогао 
да ојачају стубови српске културе, 
колики је у томе Пајин допринос. 
Допринос једног сликара Пајиног 
калибра већи је допринос нацији 
него свих седам хиљада сликара 
који су стварали у Србији или 
некадашњој Југославији после њега. 
То је запањујуће. Нас 2.500 сликара у 
Србији немамо данас никакав утицај 
на оно што се дешава или што може 
да се деси. Не зато што то нико не 
тражи од нас него све је то постала 
глобална ствар. Кошава не почиње 
да дува са Вршачких планина. Ко зна 

одакле долази и неко из иностранства 
се сетио да направи ветрењаче, а ми 
смо сами могли то да радимо пре 30 
година, да мељемо на тај начин наше 
жито, да печемо свој хлеб и да га једу 
наша деца. У сваком случају култура 
постоји, али је постала дискретна као 
и наши животи. Људи више немају 
амбиције. Отварао сам недавно у 
Културном центру изложбу једне 
младе уметнице која је задивљујуће 
спретна. Рекла је да јој је драго 
да један познат, цењен и значајан 
уметник као Тома Сухецки отвара 
изложбу њој почетници. Ја сам морао 
да кажем: Данас смо сви подједнако 
безначајни. Уметник је значајан 
онолико колико стварно доприноси 
да се људи не само боље осећају 
него и да све боље функционише. 

Уметничка пракса од пре неколико 
деценија била је да земља иде у 
једном правцу, политика и економија 
у другом, а култура остане нешто као 
златно перје или креста на петловој 
глави, а то није истина. И култура 
и друштво и економија деле исту 
судбину и нека будућа социјологија 
културе би то могла да изанилизира, 
ако би имала довољно петље да 
буде искрена, да је истовремено 
пре тридесет година почео пад 
самосвести и урушавања културе. 
Ми смо за то време добили светски 
значајне уметнике, али веома штетне 
по нас. Огадили су људима долазак на 
изложбе, на концерте , читање књиге. 
Људи не иду на изложбе зато што су 
господа која немају паметнија посла, 

него зато што су жељни другачијег, 
креативног мишљења, да то однесу 
кући и да онда можда сопствени 
живот сагледају у другом правцу. Зато 
је писао Стерија, зато је сликао Паја 
Јовановић, а ми уметници почели смо 
да сликамо за себе. И док смо се ми 
забављали публика је окренула леђа 
и сви смо у томе изгубили. Треба све 
то вратити на прави пут.

Колике су шансе да се то деси? Да 
уметници својим делима поново 
почну да мењају свест људи, а 
да људи почну да верују да је то 
могуће?

Људи ко људи иду линијом мањег 
отпора. Чувени уметник Енди Ворхол 
је једном рекао „Уметничко дело 
треба да се исцрпи за 3 секунде“. Ја 
за три секунде не могу да се сетим 

сопственог имена а камоли да 
погледам уметничко дело. То захтева 
један процес, то је физиологија, то 
је ментална хемија, али људи немају 
времена да сачекају ехо сопствене 
интуиције на реакцију песме, музике, 
књиге, разговора, слике и постају 
површни. Та површност нам се обија 
о главу и зато данас у време цео када 
цео свет гомила енормно богатство, 
кад живи све боље и боље, бар онај 
свет коме ми привидно припадамо, 
ми смо некако на зачељу а некада 
нисмо били. Једноставно данас смо 
престали да хватамо залет за тиме. 
Уметници не раде да би забављали 
народ, уметници су радили 
десетинама хиљада година да дају 
матрицу креатвног преживљавања, 

како се суочити са проблемима 
који су изузетно деликатни, 
захтевају концентрацију, напор, 
пуно разговора, а за то људи немају 
стрпљења и онда нас проблеми 
заскоче. Одједном се не сналазимо 
иако све може да буде много много 
боље. Један Паја Јовановић и Стерија 
су учесници српске ренесансе, 
хуманости, просветитељи пре 
свега. Данас имамо све светске 
универзитете на интернету, али на 
интернету се не образујемо и не 
просветљујемо, него се забављамо. И 
док се ми забављамо, неко други учи 
а свет веома озбиљно иде напред.

Колико Вршац и његови 
културни радници могу да 
допринесу побољшању?

Вршац има много људи који 
заслужују неко признање, На 
пример Душан Белча, књижевник, 
професор Милан Узелац, неколико 
глумаца , врсни спортисти, све је то 
патриотско давање, али једноставно 
неког је мрзело, није знао да их 
предложи, не само за ову награду, 
има их још неколко десетина, али 
помоћу тих награда се повећава 
специфична тежина и брендира се 
Вршац. Међутим неки међу нама су 
правили свашта да добију награду, 
отимали, лагали, претили, уцењивали, 
потплаћивали, добили су награду 
и та награда више нема наличје. 
Памти се награда а не начин на који 
је добијена. Свака награда човека 
из Вршца је награда Вршцу. И то је 
суштина, то је нешто. И Вршац мора 
на томе озбиљније да ради посебно 
зато што то ништа не кошта. Само 
мало будности, мало става и  да се 
зна где се шта дешава. Ми у Вршцу 
имам пуно тога, на пример Винофест 
може да да награду за квалитет вина, 
Вршачка позоришна јесен на нивоу 
државе велику Стеријину награду за 
разлику од Новог Сада и Стеријног 
позорја, Фестивал фолклора такође. 
Велика награда Паје Јовановића 
касни најмање 50 година а то је оно 
што би сваке године позиционирало 
Вршац исто као и награда Васко Попе. 
Где је предлог да неки Вршчанин 
добије награду Васка Попе, али где су 
и ти млади песници? То је најјефтинији 
начин да се град брендира и да се о 
њему чује, а онда све са тим креће 
даље.

Б.Ј.

ТОМИСЛАВ СУХЕЦКИ, ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ:

“ВРШАЦ 
ИМА МНОГО 
ЉУДИ КОЈИ 
ЗАСЛУЖУЈУ 
ПРИЗНАЊА”
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Светски дан књиге, који се обележава 
23. априла, и ове године прославиле 
су различите културне институције у 

Вршцу. 

Књижевна општина Вршац овим 
поводом је у уторак испред 
Градске библиотеке организовала 

перформанс под слоганом „Пролеће је – 
потребна ти је поезија“, а Вршчанима су на 
поклон дељене збирке поезије у издању 
КОВ-а. Истим поводом, током целе седмице 
КОВ-ова издања биће доступна читаоцима 
са попустом од 40 одсто. 

На радост љубитеља књиге, Удружење 
„Тачка сусретања“ одржало је 
тродневну Манифестацију „Дани 

књиге у Салону код Порте“ у оквиру које је 
организовано „Даривање и ‘читање’ књига“ 
у сарадњи са Локалним тимом из Вршца 
огранка Уније средњих школа Србије, 
затим књижевни сусрет са академиком 
Гораном Петровићем, као и представљање 
књиге „Анегдоте и цртице из позоришног 
живота“ др Милована Здравковића, у 
којем су учествовали театролози Радомир 
Путник и Јелена Перић. 

Вршачко Удружење љубитеља 
књижевности, ликовне уметности 
и дизајна „Леонардо“ обележило 

је овај датум песничким дружењем под 
називом „Књига у срцу“ у вршачкој Градској 
библиотеци. 

Т.С. 

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Триптихон није обична слика то је и 
редак пример успешне уметничке 
синестезије где гледањем имамо и 

искуство звука.
У првом делу Триптихона, “Пијаци”, 

разговор две особе у првом плану лагано 
се разлива на вреву, жамор страственог 
живота једног дивног пијачног дана, а као 
каква звучна кулиса и само небо трепери, 
бруји.

И на призору бербе као да чујемо говор, 
коментаре, шале и широко струјање ветра. 
који шапуће чококтима.

Трећи призор “Косач”, скоро апстрактна 
реска слика, где облик косе и сечиво 
просто цвили превлачењем брусног 
камена и тај звук се  простире и обликује 
равницу и удаљена брда, да би нам се 
вратио и одморио тик пред ногама косача.

Та звучна кулиса Триптихона права 
је симфонија за себе и чујемо онолико, 
колико смо спремни и отворени да слика 
делује на нас.

Звучна кулиса употпуњује сценски 
театрални доживљај слике, од театралног 
става две фигуре, пијаце, преко женске 
фигуре у средини бербе која као да узлеће 

са дрвеном кофом пуном грожђа на 
глави, а жена иза косача подиже снопове, 
класја као златно паперје као магични 
ритуал. Синестезија, искуство неког 

чулног доживљаја иформацијама другог 
чула и није реткост. У нашем уму све се 
то преплиће јер логика слике, звука и 
говора суштински су исте. Све њих дозира, 

обликује и структуира материјална хемија 
и сама хемија својом сопственом логиком 
у функцији обављања информатичких 
духовних процеса.

Каквом је интуицијом Паја наслутио 
суштину космичких тајни, давно пре 
физичара кад је на слици бербе трептање 
ваздуха, онога што се у физици зове 
квантни неодређени простор, који се 
лагано  кристализује у све јасније и све 
правилније форме као кратки сјајни курс 
из еволуције, где се златасто зелен тон 
слике као основа живота, издиже и креће у 
облику еволутивне завршнице, симфоније 
која се гледа и слуша.

Уметнике су одувек због нечега 
упоређивали са алхемичарима, Али, док су 
се алхемичари бавили правим хемијским 
процесима  попут стварања метала, 
уметници су својим сензибилитетом, 
својом самоперцепцијом у разним 
медијима  износили, документовали 
логику оне хемије која дух омогућава и 
покреће иако се сама уметност тумачила 
као некаква метафизичка ониричка појава. 
И то је Пајина мудрост.

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (27)

ЗВУЦИ ТРИПТИХОНА

У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ 
И ДАРИВАЊЕ КЊИГА  

На Трећем Међународном фестивалу 
хумора и сатире у Раковици одржаном 
10. 4. 2019. године вршачки афористичар 
Зоран Ђуровић Ђурке је у конкуренцији 
120 афористичара заузео високо 6. 
место по броју гласова чланова жирија 
међу којима су били и уважени  српски 
афористичари Витомир Теофиловић и 
Александар Чотрић.

- Задовољан сам пласманом у јакој 
конкуренцији и чињеницом да ми се 
презиме помиње  на великим важним 
фестивалима и конкурсима хумора и 
сатире (2. место на Шабачкој Чивијади 
2015. године, друго место на Банатском 
перу, Житиште 2017. године 3. место 
у Раковици 2017. године, 4. место 
на Избору за афористичара године , 

Чајетина 2018. године). Веома је важно 
имати континуитет да би људима, што 
се каже, ваше име ушло у уши, верујем 
да сам успео у томе. Тренутно правим 
одабир афоризама за књигу, много би 
ми значило ако је неко заинтресован 
и вољан да финансијски помогне 
њено објављивање човеку који је на 
Сатира фесту 2017. године у Београду 

у конкуренцији 123 афористичара из  
бивших југословенских република, 
као дебитант, ушао у најужи избор 
фестивала и заузео одлично 3. место 
и чији афоризми излазе у највећим 
српским новинама – Политици и 
Вечерњим новостима и најпознатијем 
српском електронсом часопису за 
сатиру  Етна.

ЗАПАЖЕН НАСТУП ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) у протеклој седмици била је 
домаћин две стране делегације, а 
том приликом председник Бошко 
Вучуревић са сарадницима састао 
се са амбасадором Краљевине 
Марока у Републици Србији Њ.Е. 
Мухамедом АминомБелхажоми 
шефом Трговинског представништва 
Руске Федерације у Републици 
СрбијиАндрејемН. Хрипуновим са 
сарадницима. 

У разговору са амбасадором 
Краљевине Марока у РСистакнути су 
дугогодишњи пријатељски односи 
две земље.Амбасадор је навео и 
кратак историјат економске сарадње 
и заседања заједничке трговинске 

комисије Србије и Марока уз 
констатацију о значајном побољшању 
спољнотрговинске сарадње две 
земље у последње две године. У 
оваквим резултатима привредници 
Војводине заузимају значајно место. 

Председник Вучуревић истакао 
је улогу ПКВ у међурегионалном 
повезивању и сложио се да су највећи 
потенцијали у сарадњи са Мароком 
у пољопривреди и прехрамбеној 
индустрији, аутомобилској и 
текстилној индустрији, енергетици, 
као и у туризму и ИТ индустрији.После 
званичног дела састанка, сходно 
Акционом плану који је дефинисан, 
одржан је заједнички састанак са 
произвођачима и извозницима 
јабука из Војводине и договорене 
су прве конкретне активности међу 
привредницима.

На састанку са представницима 
Трговинског представништва Руске 
Федерације у РС,истакнут је тренд 

раста спољнотрговинске сарадње са 
Руском Федерацијом. Привредници 
из Русије све су присутнији на 
српском тржишту, а евидентан је и све 
већи број увозно-извозних артикала 
у размени две земље. Том приликом, 
Хрипунов је истакао изузетну сарадњу 
коју Трговинско представништво 
Руске Федерације има са ПКВ.Одмах 
по завршетку званичних разговора, 
одржани су и разговори војвођанских 
и руских компанија, претежно 
пољопривредне делатности.

Председник ПКВ Бошко Вучуревић 
најавиоје два пословна форума са 
регионима Руске Федерације у ПКВ 
уз учешће руских компанија и то 24. 
априла и 13. маја 2019. године.

Привредна комора Војводине поспешује 
међурегионалну сарадњу

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

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

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.

Продајем двособан стан од 65м² у Дворској 
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода, 
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово. 
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 
је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 
од 700 m 2 , може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са 
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69.

Продајем нову недовршену спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 
m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
23-01

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74- 04-088.

На продају приземна кућа на брегу, Јанка 
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на 
улицу. Тел. 062/80-10-585.

На продају кућа улица Сремска бр 5, између 
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 

063/805-57-85.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и 

Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору. 
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.

На продају два једнособна стана у центру од 
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.

Продајем кућу у Избишту, приземна са 
комплетном инфраструктуром, економско 
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.

Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте 
Брашована за стан исте површине на 
Светосавском тргу исте површине уз моју 
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код Градске болнице. 
Хитно. Тел. 061/160-12-15.

На продају плац, грађевинска зона, 12 ари, 
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 
у Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих 
је 186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује 
два дворишта, башту и могућност два засебна 
стамбена простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-
16-736.

Стан на продају у дворишној згради, која 
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у 
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у 
дворишту која је у друштвеној својини и могуће 
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.

Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4. 
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.

Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², 
у ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 
061/321-54-51.

Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено грађевинско земљиште, 

Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 
063/89-09-960.

Изграђено грађевинско земљиште Гаврила 
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.

Купујем гарсоњеру или мањи једнособан 
стан. Тел. 061/72-393-52.

Продајем једнособни стан 44м² код 
Катедрале, реновирано купатило, застакљена 
тераса, одмах усељив. Тел. 064/320-84-14

На продају спратна кућа, ул. Светозара 
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од 
72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу 
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.

Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80 
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат 
за варење „Кончар“, кућа или стан за одржавање 
и чување. Тел. 064/168-58-94.

Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду 
– Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.

Приземна кућа комплетно намештена, 
велико двориште, башта на плацу величине 6 
ари, одмах усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. 
Тел. 064/658-54-99.

Продајем кућу са две стамбене целине, 
великом терасом, клима, паркет, парно грејање, 
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

Мењам двособан комфоран стан у центру, 
Стеријина улица, са централним грејањем, 
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел. 
060/167-15-19.

Мењам два стана у строгом центру Вршца за 
један стан у Београду. Све комбинације долазе у 
обзир. Тел. 065/83-192-55.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5, 
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². 
Тел. 062/144-00-65 и 065/836-02-55.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у 
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

Дворишни једнособан стан за издавањеможе 
самица или брачни пар. Све је посебно без газде. 
Тел. 061/723-93-59 или 013/807- 337.

Издајем једнособан намештен стан, све 
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m 2 , иза 
Педагошке академије, погодан за занатлије, 
продавницу или намени по жељи закупца. Тел. 
064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69.

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

Издајем намештен стан двособан, слободан, 
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-
024 и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са употребом 
кухиње и купатила, за студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 062/420665

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.

Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије 
одвојене, намештена, интернет, кабловска, 
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-
995.

Полунамештен двособан стан у ул. Хероја 
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две 
ученице, студенте или брачни пар.Може и ко има 
део ствари. Тел. 063/810-32-28.

Издајем намештену гарсоњеру у центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан 
депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Двособан намештен стан за издавање у 
центру града све је посебно без газде. Тел. 
061/72-39-359 или 064/036-74-25.

Издајем стан у Првомајској, 45 м², 
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска, 
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 € 
месечно. Тел. 063/322-320.

Издајем два стана од 36м² један од 42 м², сви 
станови имају одвојену спаваћу собу, намештај, 
кухиња и купатило. Ново. Београд Коњарник, 20 
минута од центра, близу станица, једна линија. 
Тел 063/853-71-34.

Издајем локал површине око 30 м², који се 
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-
06.

Новоизграђена кућа са баштом, може 
намештена и ненамештена на дужи временски 
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.

Издајем дворишни стан. Тел. 064/157-29-48.

РАЗНО
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ , 

комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.

Продајем два тучана казана, један бакарни, 
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-
585.

Продајем њиву на белоцркванском путу од 
79 ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор 
ИМТ 506 са прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.

Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на 
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва 
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/21-88-086.

Продајем кућице за псе, мачке и птице, 
штендери за цвеће раних врста, жардињере, 
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел. 
064/280-57-20.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући или 
стану. Тел. 064/28-10-216.

На продају плинске пећи и бојлери исправни. 
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.

Продајем шпорет струја-плин, вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел.064/23-
55-426.

Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558, 
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.

Чувала бих старије особе у замену за 
некретнину. Тел. 063/844-80-91.

На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, 
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.

На продају врата метална двокрилна, 
застакљена 190х190 цм са прозорчићима изнад. 
Цена 6.000 дин. Соковник велики Бош нов, цена 
6.000 дин Тел. 063/107-72-71.

Продајем две плинске пећи нове, две тучане 
пећи нове, ТВ 55 цм полован, мини линију нову, 
радио касетофон vox нов, мерач притиска нов, 
сто и 6 столица. Повољно. Тел. 064/390-62-76.

Продајем Та пећ, скоро нова, мало 
коришћена. Тел. 060/08-25-724.

Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара, 

погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/129-73-
23.

На продају шпорет (струја/ плин) вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, трофазни 

електромотори, кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.

Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296 
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236

Продајем пола гробнице са плочом. Тел. 
061/609-79-17

Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м 
дугачку. Тел. 065/452-33-37.

На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању 
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-609 
и 060/73-42-609.

На продају тепих (3х2м) 3500 дин, трокрилни 
орман 9500 дин, плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.

На продају комбиновани фрижидер са 
замрзивачем у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901

На продају француски лежај са душеком 
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар 
година, у добром стању, одржаван редовно, 
без непријатних мириса, урађено дубинско 
чишћење душека. Душек у добром стању. Лежај 
поседује и део (испод) за постељуну. Лежај 
се налази у Вршцу и лако је доступан. Тел 060 
3333441. Цена по договору.

Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТ-
ПЕ 3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и 
“Fairline“ FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена 
50 €. Ел бојлер „Тики“ 5 литара, високомонтажни, 
цена 20 €. Тел. 063/107-72-71.

Продајем кућу, приколицу од три тоне, 
машину за прање веша, фрижидер, замрзивач, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО 
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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тегле од 1 кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 
013/283-2536.

Продајем 250 комада петроваранске црвене 
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,5-
5•2,5, двофазне утичнице, трофазне утичнице и 
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.

Повољно продајем регал, тросед, две фотеље 
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.

Математика, крајње је време за припреме 
факултет средња школа ако желиш да успеш 
сигурно. Тел. 013/28-39-461.

Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5 
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални), 
разну одећу. Тел. 013-832-536.

Повољно продајем шпорет на дрва 
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину 
дана. Тел. 062- 151-03-40.

Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу 
за воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз 
са два улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-
06-652.

Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб 
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.

На продају угаона гарнитура за спавање. 
Врло повољно. Тел. 064/280-58-81.

Продајем мотор – скутер KIWEI, плински 
решо, електрични шпорет, уљани радијатор, 
шиваћу машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. 
Тел. 064/186-52-44.

На продају тв пријемник, француски лежај, 
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих, 
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/869-63-71.

Вршим поправку плинских бојлера, решоа, 
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Котао за централно грејање на гас 24 kw. 
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 
и 013/861-419.

Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер 
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу – 
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.

Продајем комплет за доручак и ручавање 
за 12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени 
есцајг за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.

На продају буишилица „Томос“ за бушење 
рупа у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.

Продајем чаробну пећ на дрва и електричну 
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10

Продајем два фикуса, две шефлере и два 
Адама. Тел. 068/522-13-29.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром 
стању. Тел. 060/ 843-50-97.

На продају та пећ 6 kw, електрично 
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.

Продајем електро скутер „Веспу“ прешао око 
5 км, нов, стаје 67.000 за 50.000 , са папирима и 
пуњачем. Тел. 061/166-07-02.

Продајем књиге разних издавча 100 комада 
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

Продајем моторну черупаљку за пилиће, 
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу или старије 
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.

Кошење и одржавање травнатих површина 
тримером, као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем и високом 
травом са тримером или мотокултиватором. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.

Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са 
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“, 
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 
или телефон 2837-179.

Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т. 
Тел. 064/129-73-23.

Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

Продаје се стега за металне цеви за скеле, за 
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837-
631 и 024-280-58-62.

На продају ел. бојлер, тв полица, тв 
пријемник, тросед, двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, електрични 
радијатор, „Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.

Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. 
Тел. 063/876-85-75.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/86-96-371.

Продајем плаву колпасан гарнитуру за 
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.

Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел. 
065/25-79-100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), 

само уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, 
микроталасна супер стање. Тел. 064/385-83-14.

Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до 
2002. године. Тел. 065/88-38-634.

Продајем масажер за тело, купљен децембра, 
гаранција 2 године, и масажер за ноге купљен 
децембра. Цена о договору. Тел.013/831-560.

Продајем виноград и култиватор 56 Тел. 
063/73-06-041.На продају кауч класичан, добро 
очуван и витрина из два дела по дужини, 
очувана. Тел. 837-631 и 064/280-58-62.

Продајем два плуга једнобразни и двобразни, 
4 фосне, плинску пећ, мајице Ариље  у бојама 
и дечије као и мушке пиџаме, два бицикла  
брзинца мушка. Тел. 064/183-00-18.

Продајем женски костим за пуније  жене од 
штофа и приде сукљу. Цена 700 дин. Тел. 064/917-
47-77.

Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са 
точковима и новом фрезом. Генерално сређен. 
Тел. 060/033-07-46.

Продајем сервис за ручавање, порцелански 
за 6 особа, очуван дечији креветац са душеком 
„беби макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони 
бицикл, дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.

На проддај угаона гарнитура за спавање, 
врло повољно, Бојлер од 80 литара на струју, 
машина за шивење Сингер. Тел. 064/280-58-81.

Продајем патике Адидас, нове бр 42, више 
пари ципела нових кожних бр 42, електрични 
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две 
рингле. Тел. 064/390-62-76.

 

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем Форд Ка 1999. и Форд Мондео, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто 
приколицу. Тел. 834-026.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 
произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км 
цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Dacia Solenza 2004. годиште, 
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован до 
августа 2019. први власник. Тел.063/259-311.

Продајем Југо 60 Корал регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

На продају Мазда626 регистрована до маја 
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед 
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 
и 013/ 807-439.

На продају нисан примера 2.0 д. год.2000. 
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и сп сиве 
металик боје, 2002. годиште у одличном стању. 
Први власник, купљен у Србији нов.96354 км. 
Тел:0645541088

Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор и 
мењач добри, лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С гуме у добром стању, ентеријер 
добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. Може замена за 
Томос аутоматик или АПН-6.

Тел. 064/163-0118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у одличном 

стању, први власник, регистрован до априла. 
Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.

Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991. 
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно. 
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-
419.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. година 
производње 2000. Повољно! Телефон 064- 84-
22-674.

Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају, 
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није 
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

На продају Мазда 626 регистрована до 
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена 550 €. 
Тел 064/512-57-24.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Код Фафира у 
Вршцу

потребан 
конобар.

Јавити се на 
телефон 

060/33-77-600

РИСТИЋ ВАСИЛИЈА – ЦИЛЕТА
1942-2019

Сваки тренутак и дан без тебе је  нестварно тужан и тежак. 
Вољени наш тата и деда, ти, твоја љубав и топлина заувек ће остати 
у нашим срцима. 

Твоји вољени,
син Звездан са породицом, ћерка Маја, унука Тара и Горан.

6. маја 2019. навршава се 40 тешких и болних дана од  смрти нашег 
вољеног оца и деде

ВИДО СТОЈАНОВИЋ
Последњи поздрав нашем пријатељу, саветнику и пословном 

сараднику. 
Твоје искуство, савети и брига нераскидиво је уткана у Млекару Петров.
Почивај у миру.

Млекара Петров

Дана 23.04.2019. године напустио нас је пријатељ

 ВИДО СТОЈАНОВИЋ
25.12.1937- 23.04.2019.

Ожалошћена породица:
Супруга Марија, син Слободан,ћерка Ивана са породицама.

Дана 23. априла 2019. преминуо је наш драги
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

По вишем налогу образована 
је године 1854. “школска 
депутација,” у којој беху чланови 
мађистрата и представничког 
тела. Та школска депутација 
имала је да доводи у свезу 
школу и друштво 1).

Донде беше немачка школа 
троразредна, уз поделу, по којој 
је 1. разред био подељен на 
виши и нижи.

Почетком школске године 
1856/7. ступила је она у ред 
четвороразредних “главних 
основних школа,” пошто се и код 
мушких и код женских завео и 
4. разред, у којем је и цртање 
предавано. Стога је постављено 
два учитеља више 2).

2. јануара 1856. отворен је 
паралелан разред к 1-вом а 10. 
јануара исте године  паралелан 
разред к 2-гом мушком разреду. 
3)

Услед нове градње римокат. 
цркве, порушено је крајем 1856. 
школско здање, налазеће се 
иза цркве, с тога су узети неки  
приватни домови за школу.

Пошто је Штенцер год. 1855. 
наименован за пароха у Вел. 
С. Михаљу, управитељске 
дужности вршио је неко 
време учитељ реалке Јован 
Павле Худи. Затим је постао 
директором Јосиф Билски и 
тако министарство  просвете 
18. јуна 1856.наименовало је за 
управитеља  овд. катол. школа, 
Фрању Ајсингера, парохијског 
администратора у Мехадији 4).

На предлог надзорника за 
вршачки школски дискрит, 
учињен 18. фебруара, 
закључила је општина, да 
отвори дворазредну немачку 
побочну школу у овом делу 

вароши поред старе коњичке 
касарне 5). Пошто се одустало 
од градње нарочитог школског 
здања, смештена је нова школа  
17. октобра исте године у 
најмљен локал. 6).

Тада су постојали погодишњи 
испити, па и обичај дељења 
премија у сликама, књигама 

итд, општина је на ту цељ у 
почетку давала годишње 20 ф, а 
после до 60 ф. сребра. 1859. пак 
укинуто је то дељење.

У школској години 1858/59. 
наставили су у 11 локала 
9 учитеља, 2 катихете и 2 
учитељице. Онда је било 1492 
ђака, 834 мушких и 658 женских 
7). Вредно је споменути, да је 
г. 1860. учитељ главне школе 
Фрања Најман, за особни труд, 
докориран златним крстом.

Осврнимо се сада и на српску 
народну школу. Јошт је постојао 
обичај, да учитељују, док не би 
дошли до парохија, свршени  

богослови 8). За унапредити 
учитеље педагогијом, добију 
они налог, да морају у 
сомборској српској учитељској 
школи положити уредан 
учитељски испит, иначе би 
места своја изгубили 9). Октобра 
месеца 1857. морали су српски 
учитељи ићи у Тамишград да 
слушају, “наставни метод” онога 
времена 10).

Године 1856. прошири се и 
српска мушка школа у “главну 
школу” са четир резреда, но 
женска школа остане “основна” 
са три разреда 11). Од овога 
времена Срби су имали 9 
учитељских снага.

Као важније новине имају 
се навести: г. 1854. заведе ц. 
кр. земаљска школа власт у 
Тамишграду, наредбом од 18. 
децембра бр. 285., на место 
словенских српским језиком 
штампане школске књиге 12).

Године 1856. иста власт 
нареди, да се од 2. резреда има 
предавати немачки језик 13).

Српска народна школа 
стајала је под управом 
особеног, управитеља. Овај 
је спочетка био, као и раније 
периоде, мађистарско лице, 
а после један од свештеника 
православних. Скоро целе 
периоде био је управитељ 
свештеник Лазар Стефановић 
који је годишње, али од случаја 
на случај, награђиван из 
варошке благајне просечно са 
200 фор. К.- М.

Г. 1858/9. било је у овој 
школи 617 ђака (404 мушких 
и 207 женских), али се мора 
приметити, да су млога српска 
деца, ради немачког језика, 
похађала немачку школу 14).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (170)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто крајем 1854.
2) Записник седнице од 12. септ. 1855.
3) Исто од 22. јануара 1856.
4) Исто од 11 јула 1856.
5) Исто од 2. октобра 1858.

6) Исто од 29. октобра 1858.
7) Vaszita : Denkschrift etc.str. 31
8) Записник седнице 1851
9) Записник седнице од 31. августа 1853.
10) Исто од 30. октонра 1857.

11) Исто од 12. септембра 1857.
12) Исто од 25. фебруара 1854.
13) Исто од  2.маја 1856.
14) Vaszita : Denkschrift etc.str. 31

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се 

враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија. 
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају  4 - разреднима.- На 

немачкој страни отвара се  побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. - 
Уређење повторне наставе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12,  БРОЈ 160, 23. ЈУЛ 1986.

РЕДАК ВАРИЈАТЕТ 
“МАЈЧИНЕ ДУШИЦЕ”

Мада је то у старој стручној литератури записано, након 
више деценија, два млада истраживача - Емилија Тончев и Зоран 
Максимовић, свршени ћаци трећег разреда Школе “Браца Петров” 
припремајући се за покрајинско  и савезно такмичење  “Наука 
младима” - а под руководством своје професорке Љиљане Панић 
-Томашевић - потврдили су да на Вршачком брегу успева редак 
варијатет лековите “мајчине душице”.

Овај варијатет, иначе, садржи већи проценат танича, тимола и 
карвакрола, смоле, линалола, киселине, па благотворно делује на 
плус и рад срца, дисајне органе, у лечењу гихта а захваљујући свом 
бактерицидном деловању, може се користити и као конзерванс, 
уместо нитрата и нитрита, који су токсични. То су нам рекли млади 
вршачки истраживачи и њихов професор, подвлачећи да је овај 
“вршачки варијатет”, којег у Европи има једино још у Бугарској, 
веома богат етеричним уљима, што га и издваја од осталих врста 
мајчине душице.

- У зависности од времена брања, које се обавља од маја до јуна 
и проценат уља у биљци је различит, кажу нам млади истраживачи, 
Емилија и Зоран, који су, да би утврдили количину уља у “душици” 
конструисали дестилациони апарат, јер за куповину “правог”, новац 
школа нема.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12,  БРОЈ 161, 20. АВГУСТ 1986.

ВАТРЕНА ОПОМЕНА
Трагичном пожарном пиру, ватреној немани, у земљи, 

која своје “потомство” леже и узгаја намноженим гнездима 
материјалног сиромаштва, небриге и неодговорности, 
придружили су се у ноћи између 13. и14. августа и 
пламтећи, злокобним бичевима на старом здању Интерног 
одељења (са рехабилитацијом) између градског парка и 
улице Ђурђа Смедеревца.

Још неутврђеног (тешко утврдивог) узрока, тај је 
пожар уништио и онеспособио зграду некадашњег, 
предратног “Санитаса” (горелог већ 1959. године), 
неразумном силом натеравши пацијенте, особље, спасену 
опрему и неизгореле делове документације на хитно 
расељавање по осталим одељењима Медицинског центра 
и Неуропсихијатријске болнице (рехабилитација).

Мада је, како пре свих сами лекари често тврде, боље 
спречити него лечити. Вршчани су званично задовољни  
што није било горе, што су “све структуре и сви субјекти 
у систему били на висини задатка у спасавању људи и 
материјалних добара (опреме, намештаја), у одржавању 
одговарујућих оперативних састанака, те у хитрини 
испољавања опште и широке спремности да се помогне 
санирању стања, убрзавању послова на изградњи 3, фазе 
Медицинског центра, поспешавању радова на новом 
Хемодијализном центру итд.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Студија британског Националног 
центра за високотехнолошку безбедност 
показала је да милиони људи користе 
шифре које је лако погодити и да је 
„123456” најраспрострањенија лозинка 
међу хаковним налозима. 

Многи Британци као лозинку користе 
назив свог омиљеног клуба - Ливерпула. 
Истраживање је помогло да се установи 
како недостатак знања може да угрози 
безбедност људи на интернету. Из центра 
кажу да је за јаку лозинку најбоље спојити 
три насумично одабране речи које се 
лако памте. 

У првом истраживању овог центра 
анализиране су јавне базе података о 
хакованим налозима како би се утврдило 
које речи, фразе и комбинације знакова 
људи користе. На врху листе је 123456 
– а овај низ појављује се у 23 милиона 
хакованих лозинки. Друга најпопуларнија 
комбинација је 123456789, коју није много 
теже хаковати. Међу пет најхакованијих 
шифри су и qwerty, password и 1111111. 

Власници хакованих налога често су 
као лозинке користили лична имена, 
али и имена фудбалских клубова и 
бендова. Популарне шифре које је лако 
погодити су Ливерпул и Челси, док је 
бенд Блинк-182 први на листи лозинки 
које садрже имена бендова. Људи који 
користе добро познате речи или имена 

за лозинку доводе себе у опасност, каже 
Иан Леви, технички директор Центра, 
преноси ББЦ на српском. 

„Нико не би требало да штити 
осетљиве податке нечим што се може 
лако погодити, попут личног имена, 
назива локалног фудбалског клуба или 
омиљеног бенда”, додао је он. 

Учесницима истраживања постављана 
су и питања о навикама и страховима које 
имају у вези безбедности на интернету. 
Око 42 одсто испитаника очекује да 
ће изгубити новац због преваре на 
интернету, а само 15 одсто са сигурношћу 
може да каже да зна довољно да се 
заштити. Мање од половине испитаника 
за имејл користи шифру која је различита 
од лозинки за њихове друге налоге и коју 
би било тешко погодити. 

Стручњак за безбедност Трој Хант, 
који одржава базу података о хакованим 
налозима, каже да је одабир добре 
лозинке „најбоља мера” коју људи могу 
да предузму како би се заштитили на 
интернету, преноси Танјуг. „Обично овај 
посао не урадимо добро”, рекао је Хант, 
додајући да информације о шифрама 
које се најчешће користе требало би да 
помогну људима да пажљивије бирају 
лозинке. 

Извор: Политика 

Јапанац Мицухиро Ивамото (52) 
постао је прва слепа особа која је 
непрекидном пловидбом једрилицом 
преполовила Тихи океан, објавили су 
јапански медији, преноси Хина. Наводи 
се да је Ивамото стигао јуче ујутру у 
луку Фукушима својом 12-метарском 
једрилицом, око два месеца пошто је 
испловио из Калифорније. 

Овај Јапанац, који живи у Сан 
Дијегу у Калифорнији, испловио из тог 
америчког града 24. фебруара, заједно 
са Дагом Смитом, поморцем из САД-а 
који му је усмено помагао дајући му 
информације, попут оних о смеру 
ветрова. 

Ово је био Ивамотов други 
покушај, јер је пре шест година морао 

да прекине путовање када му је 
једрилица потонула пошто је ударила 
о кита. 

„Овде сам код куће. Хвала. Нисам се 
предао и остварио сам свој сан”, рекао 
је Ивамото на свечаности у Фукушими, 
где је завршило његово путовање дуго 
14.000 километара, преноси Танјуг. 

 Извор: Политика 

ПУТОВАЊЕ ДУГО 14.000 КИЛОМЕТАРА 

СЛЕПИ ЈАПАНАЦ 
ЈЕДРИЛИЦОМ 

ПРЕПЛОВИО ПАЦИФИК 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВЕЛИКО МЕДИЦИНСКО ОТКРИЋЕ 

НАУЧНИЦИ ОДШТАМПАЛИ 
ПРВО 3Д СРЦЕ НА СВЕТУ 
Група научника тврди да су направили 

прво 3Д одштампано срце са људским ткивом 
и крвним жилама, а иако је орган величине 
трешње и не може да пумпа крв уверавају 
да је његово стварање велико медицинско 
откриће. 

Верује се да је 
то прво срце које 
је одштампано са 
ћелијама, крвним 
жилама и коморама. 
Иако ће срцима 
требати више 
времена пре него 
што буду могла 
да испумпају крв, 
научници се надају 
да ће почети да их 
користе у року од 
годину дана. 

„Људи у прошлости су успели да испишу 
3Д структуру срца, али не са ћелијама или 
крвним жилама. Ово је први пут да је неко 
успешно осмислио и исписао цело срце 
препуно ћелија, крвних жила, комора и 
предкомора”, рекао је вођа пројекта Тал 
Двир са Универзитета у Тел Авиву. 

Одштампано људско срце је величине 
зечијег срца и може да се стеже као мишић, 
али не може да обави потпуно пумпање. 
Направљено је од ћелија које су умножене 
из узорка масног ткива узетог од пацијента. 
Истраживачи су нагласили да је велики 
изазов произвести довољно ћелија да би 
могло да се произведе читаво људско срце. 

У теорији, техника ће једног дана 
моћи да произведе ново срце, користећи 
рециклиране ћелије из сопственог тела 
пацијента, што смањује ризик да буде 
одбачено, пише „Кликс” а преноси Танјуг. 

„Можда ће за 10 година у најбољим 
болницама широм света постојати штампачи 
за органе, а ти поступци ће се спроводити 
рутински”, рекао је професор Двир. 

Он је додао да је сигурније започети 
трансплантацију органа који је мање важан 
од срца, као што су слезина, слепо црево, 
жучна кеса, бубрег, па чак и плућа. 

Извор: Политика 

БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ УГРОЖЕНА ИЗ НЕЗНАЊА 

ЛОЗИНК У 123456 
КОРИСТЕ МИЛИОНИ 
ЉУДИ   

Према подацима Уједињених нација, 
30 одсто риба отровано је пластиком, 
до 2050. године у морима ће бити више 
пластике него рибе. Пластичне кесе се, 
наиме, производе од полиетилена, нафтног 
деривата за чију разградњу је потребно 
чак 1.000 година, а отровне хемикалије 
притом доспевају у тло, језера, реке и мора, 
преноси Танјуг. 

Према процени америчког Завода 
за заштиту околине, светска потрошња 
пластичних кеса достигла је годишњи 
ниво до 1.000 милијарди комада, преноси 
Вечерњи лист. Али, тек их се мање од један 
одсто рециклира због високих трошкова – 
скупље је пластичну кесу рециклирати него 
направити нову. При томе природа плаћа 
највећи данак јер осталих 99 посто загађује 
мора, реке и језера, ветар их разноси по 
копну, канализација односи у воде. 

Безброј је докуменованих случајева 

у којима су животиње уместо хране, 
прогутале пластичну кесу, а онда 
умирале у боловима због зачепљења или 
немогућности даљњег прехрањивања. 
На десетине хиљада китова, птица, фока 
и корњача сваке године умире због 
пластичних кеса на мору и у њему. Такође, 
много је случајева у којима су птице, рибе, 
корњаче или друге животиње остале 
запетљане у њима и данима умирале у 
мукама. 

Распадом њихових лешева, пластика 
се поново враћа у природу и циклус се 
може понављати стотинама година. Бројне 
земље диљем света схватиле су опасност 
коју представљају пластичне кесице, па их 
је све већи број њих забранио или увео 
порезе на њихову употребу. 

 
Извор: Политика 

ТРЕЋИНА РИБА ОТРОВАНА ПЛАСТИКОМ 

ДО 2050.  У МОРИМА 
ВИШЕ ПЛАСТИКЕ 

НЕГО РИБЕ 
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ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ (КАЧАРЕВО) - ПОТПОРАЊ 0:1 
(0:1)

Судија Марко Митровић (Јабука), стрелац Јоксимовић у 27 
минуту

ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ: Чучак, Кљајић, Момчиловић, 
Митковски, Симић(Златановић), Пешовски И., 
Трајчевски(Крстевски), Окука, Пешовски С, Балножан(Дотлић), 
Јаћимовски.

ПОТПОРАЊ: Шаранов, Пешић (Мадић), Јованов, 
Прошевски, Јоксимовић, Јанковић, Станојловић, Лазин, 
Бранков, Ранић, Петровић (Бихлер)

ПАРТИЗАН (УЉМА) -  СЛОГА (Б.Н.СЕЛО) 1:1 (1:0)
Судија Мијаиловић Благоје (Вршац) стрелци Војнов 14 и 

Деранић 73 минут.

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра М., Лукић, Михајловић 
Побра Р., Радосављев, Оморац (Алексић), Миливојев (Бањаш), 
Живојнов, Обрадовић, Војнов.

СЛОГА: Радивојев, Спасић, Лазаревић, Балан(Милановић), 
Дринић (Ангеловски), Сарић, Митровић, Константиновић, 
Дренић, Митић, Авдулај.

ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 0:0(0:0)
Судија: Драган Милановић (Панчево).
ВУЛТУРУЛ :Антић, Миленковић (Попо Ј.), Чижик П., Нешић, 

Мазарен, Раденковић, Пауновић, Чижик Д., Борка (Радаковић), 
Пауновић, Макарун.

ЈЕДИНСТВО : Илкић, ПоповС , Мосикић, Попов 
И (Ракитован)., Балог, Ђурђевић,  Качлин, Моторов, 
Бирђан,Живанов,Лазин.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 25. КОЛО

ОФК Вршац - Раднички (ЗР)  2 : 2
Хајдук 1912 – Цемент  4 : 2
Братство 1946 - Бачка 1901  1 : 2
Раднички (СМ) - Ц. звезда  2 : 1
Раднички (НП) - Дунав  2 : 2
Динамо 1945 - Борац  2 : 0
ЧСК Пивара - Омладинац  2 : 0
Младост - Кабел    2 : 3
 
У овом колу слободан је тим: Железничар

1.Кабел   23     18  2  3  56
2.Хајдук 1912  23     16  5  2  53
3.Братство 1946  24     12  6  6  42
4.Омладинац  23     13  3  7  42
5.Динамо 1945  24     10  7  7  37
6.Раднички (ЗР)  24       7  12  5  33
7.Железничар  23       9  5  9  32
8.Бачка 1901  23      10  2  11  32
9.Раднички (СМ)  24       8  7  9  31
10.ОФК Вршац  24       8  5  11  29
11.Цемент  24       7  7  10  28
12.Дунав  23       6  7  10  25
13.ЧСК Пивара  24       6  7  11  25
14.Борац  23       7  3  13  24
15.Младост  24       6  6  12  24
16.Црвена звезда  23       6  5  12  23
17.Раднички (НП)  24       4  5  15  17

ПФЛ ПАНЧЕВО 25. КОЛО

Вултурул - Јединство (В)  0 : 0
Стрела - Војводина (С)  5 : 0
Раднички (Б) - Ц. звезда  5 : 1
Дунав - Полет   6 : 1
Партизан (У) - Слога (БНС)  1 : 1
Југославија - Спартак 1911  1 : 3
Јединство Стевић – Потпорањ 0 : 1
Борац (Ст) - Партизан (Г)  0 : 0
 
У овом колу слободан је тим: Долина

1.Борац (Ст)  24     16  2  6  50
2.Партизан (Г)  24     15  4  5  49
3.Потпорањ  24     14  5  5  47
4.Раднички (Б)  23     12  5  6  41
5.Партизан (У)  23     12  4  7  40
6.Јединство (В)  23     11  6  6  39
7.Стрела  23     11  5  7  38
8.Спартак 1911  24     10  7  7  37
9.Јединство С.  24      9  4  11  31
10.Слога (БНС)  24      9  3  12  30
11.Дунав  23      8  3  12  27
12.Црвена звезда  24      8  2  14  26
13.Долина  23      7  4  12  25
14.Вултурул  23      6  6  11  24
15.Југославија  23      7  3  13  24
16.Војводина (С)  24      5  4  15  19
17.Полет  24      6  1  17  19

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 18. КОЛО

Јаношик - Ратар    1 : 3
Будућност (А) – Виноградар  4 : 0
Хајдучица - Борац (ВГ)  1 : 2
Караш (К) - Борац (ВС)  3 : 1
Слога (М) – Добрица  1 : 2
Шевац - Партизан (К)  2 : 2
Караш (Ј) - Војводина (ЦЦ)   1 : 0
 
1.Будућност (А)  18   14  1  3  43
2.Хајдучица  18   13  2  3  41
3.Шевац   18     8  5  5  29
4.Ратар   18     8  5  5  29
5.Караш (Ј) (-1)  18     8  5  5  28
6.Борац (ВС)  18     8  3  7  27
7.Партизан (К)  18     8  2  8  26
8.Караш (К)  18     7  4  7  25
9.Војводина (ЦЦ)  18     7  4  7  25
10.Борац (ВГ) (-1)  18     7  3  8  23
11.Добрица  18     6  1  11  19
12.Виноградар (-1) 18    4  3  11  14
13.Јаношик  18     3  3  12  12
14.Слога (М) (-1)  18     1  7  10   9

СПОРТ

На такмичењу под називом Пролећни митинг 
пријатељства, које се традиционално одржава у Сремској 
Митровици,одличан наступ имали сутакмичари АК Атина 
из Вршца. Такмичење је окупило скоро 1000 такмичара из 
земље и региона, у свим узрасним категоријама. Највише 
успеха имао је актуелни дворански првак Србије у вишебоју и 
на 200м, Марко Младеновски, који је у конкуренцији млађих 
пионира убедљиво победио у овога пута дужој деоници 300м, 
са временом 44,53 секунде. Најбољи вршачки средњепругаш 
Марко Бегенишић опробао се у нешто краћој деоници на 
400м и заузео 2. место са резултатом 52,43 секунде,одмах из 
репрезентативца Србије  десетобоју Александра Грновића. 
Остали такмичари Атине су забележили следеће резултате: 
Ана Мојсијев 60м-10,30с, скок у даљ 2,82, Дијана Јовановић 

60м -11,96с и скок у даљ 2,62 м, Сара Николић 60м -10,97с и 
скок у даљ 2,97 м, Кнежевић Душан 60м -9,73 с, и скок у даљ 
3,66м, Миња Милојевић 60м -11,73 и 200м -42,40с.

Следеће такмичење које очекује АК Атину је првенство 
Србије у вишебоју на отвореном, где ће Марко Младеновски 
покушати да одбрани титулу.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

Љубитељи фудбала у Вршцу имали 
су прилику да виде изузетну фудбалску 
представу чијим исходом више могу 
бити задовољни гости. Вршчани су током 
читаве утакмице имали иницијативу, у 
другом полувремену ривалу практично 
нису дозволили да пређе центар, али нису 
освојили читав плен. Почетна иницијатива 
ОФК Вршца крунисана је вођством. У 
21. минуту Божић је шутирао са ивице 
шеснаестерца, лопта је у руку погодила 
дефанзивца Радничког Јованова, судија 
Димитријевић оправданао је досудио 
најстрожу казну а сигуран извођач пенала 
био је Балан. Међутим у периоду од 30. 
до 35. минута гости су два брза и ефектна 
контранапада потпуно преокренули 
резултат. Најпре је Татић фантастично 
центрирао са десног крила а Савановић 
прецизним ударцем савладао Ђулчића, да 

би пет минута касније Крстинић одлично 
продро по левој страни, пронашао 
одличног Савановића који је послао 
лопту у мрежу  испод голмана домаћих. У 
наставку су Вршчани нападали у таласима, 
одбрана Зрењанинаца се повијала, али 
је одолевала све до 83. минута. Владан 
Благојевић је идеално центрирао са десне 
стране, Стојановић главом пребацио лопту у 
петерац где је маниром расног стрелца у гол 
спровео дефанзивац Марковић. Два минута 
касније Вршчани су имали прилику да дођу 
до победе, Бељин је центрирао са леве 
стране, Бојан Благојевић упутио сјајн шут 
главом, али је голман Ђурић био миљеник 
среће, лопта је уздрмала пречку.

БЕЗ ПОБЕДНИКА У БАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ  СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ

ПРЕЧКА СПАСИЛА ЗРЕЊАНИНЦЕ
ОФК ВРШАЦ РАДНИЧКИ (З) 2:2 (1:2)

ФУД БА Л

ВРШЧАНИ ОДЛИЧНИ НА ПРОЛЕЋНОМ МИТИНГУ 
ПРИЈАТЕЉСТВА

АТЛ Е Т И К А

Ветеран у правој форми: Данило Белић

ПОТПОРАЊЦИ ПЕВАЈУЋИ ИЗ КАЧАРЕВА, 
ПРАЗНЕ ПУШКЕ У ГРЕБЕНЦУ

ОФК ВРШАЦ РАДНИЧКИ (З) 2:2 (1:2)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 300, судија: Небојша Димитријевић (Нови Сад) 
7, стрелци: Балан у 21. из једанаестерца и Марковић у 83. за ОФК Вршац, Савановић 
у 30. и 35. минуту за Раднички, жути картони: Бељин Којић, Стојановић (ОФК Вршац), 
Милин, Савановић, Миливојев, Радосављевић, Татић.

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић 7, Б. Благојевић 7,5, Којић 7, Бељин 7,5, Стојановић 7,5, Божић 
7, Белић 7 (од 52. В. Благојевић 7.5), Лазевски 7, Марковић 8, Балан 7,5 (од 67. Станков 
7), Тошић 7 (од 90. Глувачевић -).

РАДНИЧКИ (З): Ђурић 7,5, Милин 6,5, Бјелица 6,5, Јованов 7, Крстић 7, Радосављевић 
7, Миливојев 6,5. Ковачевић 6,5, Савановић 8, Татић 7.5, Руњевац 6,5.

Играч утакмице: Лазар Марковић
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