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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА СТО
ОСАМДЕСЕТ ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ПРЕВОЗ СРЕДЊОШКОЛАЦА

ПОДРШКА
ВОЈВОЂАНСКОМ
ШКОЛСТВУ
Начелник Градске управе Града
Вршца Јован Кнежевић, потписао
је данас у Новом Саду, у име Града,
уговор према којем је покрајинска
Влада доделила представницима
локалних
самоуправа
у
АП
Војводини сто осамдесет два
милиона динара, намењених за
регресирање превоза за 20.819
ученика средњих школа.
Председник Владе АП Војводине
Игор Мировић изјавио је да је ово
значајан програм који покрајинска
Влада реализује, јер се на тај начин
– како је навео – шаље порука
подршке и родитељима и деци.
-Покрајинска Влада очуваће,
обновиће и модернизоваће све
школе у АП Војводини, јер у мањим
местима и селима нема живота
без школе. Деца и породице не
представљају број, они су суштина
нашег опстанка и тако морамо
деловати, рекао је председник
Мировић и додао:
-Очували смо велики број
школа малих по броју ученика,
али великих за њихове средине.
Обновићемо и објекте образовних

ГРАД ВРША ОБРАДОВАО РОДИТЕЉЕ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ

АУТО СЕДИШТА ЗА ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ
Град Вршац наставља акцију подршке
и помоћи родитељима беба рођених у
вршачком Породилишту у овој години. Реч
је о донацији ауто седишта за децу у циљу
повећања безбедности најмлађих учесника
у саобраћају. Чланови Већа Татјана Николић
и Милош Васић уручили су родитељима
ауто седишта прошлог петка у Градској кући,
а након тога одржана је краћа едукација
о правилном коришћењу сигурносног
седишта на мале путнике.
-Данас смо позвали родитеље 102 бебе
рођене код нас да им уручимо ауто седишта
за најмлађе учеснике у саобраћају, за њихов
безбедан превоз, истакао је члан Већа
Васић. Ауто седишта могу да користе деца
од једне до 12 година, или по тежини од 9 до
36 кг. Ово су седишта која могу најдуже да се
користе.
Васић је подсетио да је ово четврта година
како Град Вршац спроводи акцију донирања
ауто седишта новорођеним бебама. До сада
је подељено око 1.600 седишта.
-Уз доделу ауто седишта, за родитеље је
важна и правилна употреба, јер значајан
проценат њих није био у прилици и
немају великих искустава у примени ових
сигурносних седишта за децу, нагласила је
чланица Већа Николић. Ми ћемо се трудити
да и у будуће сагледамо потребе породица.
До 13. маја у вршачком Породилишту
имали смо 180 порођаја, на крају претходне
године било их је 582, само за 9 мање у
истом периоду 2017. године. Надам се да

Едукација о правилном коришћењу ауто седишта
ће ова ауто седишта не само унапредити
безбедност наше деце, него и пробудити
свест код родитеља да заједно сагледамо
потребе и пронађемо начине да помогнемо
њима и новорођеним бебама.
Николићева је указала на повлашћене
паркинг карте за труднице и мајке са бебама
везано за паркирање код Дома здравља и
Опште болнице Вршац, као један од видова
подршке развоју породице.
Маријана
Јовановић,
Центар
за

промоцију безбедности у саобраћају, и
Ненад Јевремовић, Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије, објаснили
су присутним родитељима како правилно
треба поставити ауто седиште и малишана
у њему.
-Важно је да чврсто затегнемо кајшеве
на ауто седишту, да само један прст сме да
стане између кајша и рамена детета, а такође
је важно да седишта буду чврсто затегнута
појасом аутомобила, не смеју да шетају у
доњем делу лево-десно, максимално то
може да буде 2 цм, објашњава Јовановићева.
У Србији мало више од 50 одсто родитеља
користи ауто седишта, што није завидан
проценат, али је значајан пораст у протеклих
пет година. Највећи проблем је управо
неправилно коришћење ауто седишта и од
родитеља који га користе више од 90 одсто
њих прави грешке у коришћењу сигурносног
седишта. Ако укрстимо поменуте податке,
имамо проценат да се у Србији свега 5
одсто деце превози безбедно и да ће бити
заштићени у случају саобраћајне незгоде.
Због тога нам деца најчешће страдају, много
више у саобраћајним незгодама, кад су са
својим родитељима, него као пешаци или
бициклисти.
Из тог разлога републичка Агенција
за безбедност у саобраћају организује и
едукације о правилном коришћењу ауто
седишта.

Ј.Е.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ “ЗЛАТНА ГУДУРИЧКА ЈЕСЕН” 2019.

ГУДУРИЧКА ПРОСЛАВА ЗАКАЗАНА
ЗА ПОСЛЕДЊИ ВИКЕНД У АВГУСТУ

Туристичко-привредна манифестација
“Златна Гудуричка јесен” одржаће се у
периоду од 30. августа до 1. септембра ове
године у Гудурици, договорено је на састанку
Организационог одбора манифестације.
Председник Организационог одбора,
председник Савета Месне заједнице
Гудурица Жељко Мрдаљ рекао је да је
ово 18. манифестација по реду и да је њен
основни циљ промоција традиције, културе
Гудурице, као и вина овог краја.
Током трајања тродневне манифестације,
у програму ће учествовати бројна културноуметничка друштва како из земље, тако и
из иностранстава па ће „Златна гудуричка
јесен“ имати и међународни карактер. Као
и сваке године, биће ту и популарна Винска
улица у којој ће гости имати прилике да
пробају вина из Гудурице, али и из других
крајева Србије, производе од меда, да
погледају изложбу ручних радова,а биће и
још много тога интресантног за посетиоце
манифестације.
На састанку Организационог одбора
„Златне гудуричке јесени“ разговарало се

Озвучење на поклон: Гудурички КУД „Виногради“
о комплетној организацији од пријема и
смештаја гостију, подршке волонтера до
такмичарског дела манифестације.
-Кренули
смо
са
припремом
манифестације на време, сигуран сам да
ће Гудуричани, као и обично, бити добри
домаћини и показати да је Гудурица кренула
напред, истакао је Славиша Максимовић,
члан Градског већа задужен за рурални
развој, и додао да ће, у наредном периоду,
биће унапређена промоција гудуричког
фестивала.

Овом
приликом,
Данијела
Боу,
председница Удружења грађана “Село плус”,
као суорганизатор манифестације, обишла је
пробу дечјег ансамбла Културно- уметничког
друштва „Виногради“ из Гудурице. Уручила
им је пригодан поклон, озвучење неопходно
за рад овог гудуричког КУД.-а.
Бобан Томић, председник КУД
„Виногради“, захвалио се на поклону
и истакао да гудурички КУД има дугу
традицију, добре резултате и да ће овај дар
допринети да ове резултате још побољшају.

ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ СЕДАМ СЕОСКИХ КУЋА

РЕШЕЊА ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ

Покрајинска Влада помаже школство

установа у малим срединама у које
деценијама нико није ушао, попут
школа у Јаску и Малим Радинцима,
где радови почињу наредних
недеља.
Мировић је подсетио на то да
је Влада АП Војводине од свог
формирања
издвојила
знатна
средства за обнову и модернизацију
објеката образовних установа.

У оквиру Регионалног стамбеног програма,
уз финансијску подршку Банке за развој Савета
Европе, седам избегличких породица потписало
је уговоре за куповину седам сеоских кућа, у
Градској кући, 17. маја. Уговоре им је уручила
Татјана Николић, чланица Градског већа за
здравство и социјална питања, у присуству
Светлане Манојловић, комесарке за избегла и
расељена лица Града Вршца.
-Од седам сеоских кућа, за које данас уручујемо
уговоре, две су у граду, објашњава Николићева.
Куће се налазе у Гудурици, Великом Средишту, две
су у Вршцу и по две куће у Павлишу и Влајковцу.
За сваку од кућа иде појединачна донација од
9.500 евра, плус 1.500 евра у вредности пакета
грађевинског материјала. Захваљујем се и вама
као купцима, и продавцима са којима ћете после
спровести процедуре превода код нотара.
Николићева је подсетила да се Град

Потписани купопродајни уговори
Вршац, претходне две године, трудио да уђе
у реализацију свих стамбених потпројеката и

програма, које Комесаријат омогућава локалним
самоуправама.
-Јер, знамо да још увек имамо на нашој
територији избегла и расељена лица, који су
дошли пре више година, а нису решили стамбено
питање, нагласила је Николићева и подсетила
да је за овакве пројекте неопходна донација.
Ви сте, уз помоћ средстава које сте добили, а
делом и својим средствима, добили стамбену
јединицу где ћете живети. А, ја вам желим
добро здравље, слогу, да никада више немате
проблеме какве сте имали до сада. Можда је ово
само једна кап у ономе што вама треба помоћи,
али ми ћемо наставити да се трудимо да и даље
помажемо, да обезбеђујемо средства колико
то можемо. Ми не правимо разлику између вас
и осталог становништва, све што обезбеђујемо
домицилним становницима, обезбеђујемо и
вама.
Укупна вредност овог пројекта је 77.000 евра.
Од тога је 66.500 евра за куповину куће, а 10.500
евра је за куповину грађевинског материјала.

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”

Ј.Е.
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МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОСЕТИО ГАЗДИНСТВО У ПАВЛИШУ

НЕДИМОВИЋ: КОМАСАЦИЈА У
ВРШЦУ ЗА ПОХВАЛУ

Бранислав
Недимовић,
минитар
за
пољопривреду, шумарство и водопривреду у
Влади Републике Србије, посетио је Вршац и том
приликом обишао пољопривредно газдинство
Саве Милашинова у Павлишу. Министра је
дочекала градоначелница Драгана Митровић са
сарадницима а добродошлицу су му пожелели и
бројни мештани који су се окупили. Недимовић се
састао са пољопривредним произвођачима овог
краја како би пронашли заједничка решења за
актуелне проблеме са којима се земљорадници
сусрећу у свом раду.
-Било ми је задовољство данас бити код
нашег домаћина Саве Милашинова, јер он
се бави производњом као мало ко у Србији,
нагласио је министар Недимовић. Сточарска

производња по овом принципу је неопходна
нашој држави, али морамо прво да средимо
питање пашњака. Они јесу враћени селима пре
7-8 година, али систем није урађен до краја и то
ћемо морати да регулишемо кроз измене Закона
о пољопривредном земљишту на јесен.
Највише питања земљорадници су имали
везано за пољопривредно земљиште, а министар
је најавио да ће сточарима и ратарима бити

омогућен закуп на дужи временски период и
додао:
-Желим да похвалим комасацију која је
спроведена у Вршцу, то је озбиљан и храбар
подухват. Нас прати неколико озбиљних
проблема везано за комасацију. Морамо да
донесемо нов, модеран закон, како би било што
мање спорова. Желим да охрабрим све локалне
самоуправе, јер без њихове иницијативе нема
комасације.
Министар је најавио извоз меса за Кину, извоз
у Либан је већ кренуо, а у току су и договори
са Турском. Градоначелница је истакла да је
на састанку пољопривредника и министра
разговарано и о томе како могу да заједно
помогну Република Србија и локална самоуправа.

-Известила сам министра да је Град Вршац
завршио комасацију на 19.500 ха, а у поступку
је још 15.000 ха. Комасација је веома важна за
економичност пољопривредне производње.
Изградили смо и 7 км атарских путева, а од
тога је 3 км у Павлишу. Организовали смо и
различите обуке за вршачке пољопривреднике
у области виноградарства, воћарства, али и
за трактористе када је у питању безбедност у

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА НЕНАД
БАРОШ ЗАКАЗАО ДВЕ СЕДНИЦЕ

ПОДРШКА ВИНОГРАДАРИМА
Министар Недимовић донео је добре
вести и за виноградаре и произвођаче
вина.
-Ове године смо проширили пакет
подршке за успостављање виноградарске
производње, повећали смо субвенције за
подизање засада и нисмо их лимитирали
површином, јер желимо да имамо што
више винограда на нашем простору,
рекао је министар Бранислав Недимовић.
Од пре пар дана за развој виноградарства
доступан је и ИПАРД. Зашто неко није
убацио и виноградарство када је, пре
7-8 година, договарао са ИПАРД-ом,
не знам?! Анализа је показала да је то
неопходно, да треба и за подизање засада
и винарија, тако да ће ИПАРД од сад за то
обезбеђивати средства. Ових дана имаћу
састанке са министром финансија везано
за акцизе и остала оптерећења за сектор
вина како бисмо и то подржали на један
квалитетан начин.
саобраћају. Покрили смо неколико тема поготово
оне где Министарство и локална самоуправа
доносе заједничке одлуке. Пољопривредници су
посебно заинтересовани за лицитацију давања
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини и хоће ли она бити у време када то
њима највише одговара. Усагласили смо се да
ове године лицитација буде у августу, септембру,
закључила је Драгана Митровић.
Градоначелница је најавила да ће Град Вршац
наставити да реализује процес комасације,
да гради атарске путеве и све остало што ће
унапредити услове за развој пољопривреде у
нашем крају.
-Драго ми је што су министар и градоначелница
обишли моје газдинство, част ми је да су баш
мене посетили, рекао је павлишки домаћин
Сава Милашинов. Наставио сам очеву традицију,
имам 90 грла крава свих категорија и 70 глава
оваца. Добијам право пречег закупа државног
земљишта на стоку. У пољопривреди мора да се
ради, тржишне цене не формира Министарство,
а субвенције које држава даје су добродошле.
Сваки динар помогне, користио сам субвенције
за гориво и за краве.
Министар Недимовић, пре доласка у Вршац,
посетио је пољопривредно домаћинство
ратарског произвођача у Владимировцу.
Ј.Е.

У ДОМУ КУЛТУРЕ У МЕСИЋУ ПРОШЛОГ ВИКЕНДА

ОДРЖАН ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ ФАНФАРА

Прошле суботе Месић је био домаћин
овогодишњег Великог фестивала фанфара
„Коло јединства“, традицоналне манифестације
која негује културну баштину припадника
румунске националне мањине који живе на
овим просторима. Светковина фанфара почела
је дефилеом учесника од сеоске цркве до
Дома културе где је Фестивал свечано отворен.
Манифестацији су присуствовале бројне званице
међу којима су били војни аташе Амбасаде
Републике Румуније у Србији г. Ловин Шербан,
Дину Георге, генерални конзул Конзулата
Републике Румуније у Вршцу, градоначелница
Вршца Драгана Митровић, као и домаћини Лука
Роман, председник Фестивала, Даниел Радуц,
председник Фондације Протопоп Трајан Опреа,
и Тодор Басараба, председник Савета месне
заједнице Месић.
Конзул Републике Румуније подсетио је на
богату традицију румунске националне заједнице
што потврђују месићка фанфара, која слави 85
година постојања, као и друга удружења која
постоје безмало стотинак година. Он је честитао
организаторима на добро обављеном послу и
учесницима пожелео успешне наступе.
-Ова манифестација је порука и пример
неговања мултиетничке традиције и добрих
односа многобројних нација које на овим
просторима већ вековима заједно живе у слози,
нагласила је граоначелница Драгана Митровић.
Град Вршац је препознао значај културних

манифестација у очувању баштине румунске
нације, а локална самоуправа наставиће
са пружањем подршке свим активностима
румунских културно - уметничких друштава и
осталих организација, као што је и овај Фестивал
фанфара.
Организатори Фестивала фанфара су

Фондација Протопоп Трајан Опреа, сеоска Месна
заједница и Културно - уметничко друштво из
Месића, а покровитељ манифестације је Град
Вршац. На Фестивалу је наступило 11 фанфара из
наше земље и један оркестар из Румуније.
Гости су, у пратњи домаћина, обишли изложбу
народих ношњи и посетили новоизграђену цркву
Светог Константина и Јелене, а градоначелница
Митровић поделила је своје утиске са мештанима,
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гостима и представницима медија.
-Када видим колико се овде људи окупља, на
манифестацијама као што је овај Фестивал, и друга
славља, сигурна сам да смо учинили прву ствар
када смо донели одлуку да се, после 30 година,
реновира Дом културе у Месићу, нагласила је
градоначелница Вршца. Оно што је јако важно
јесте да су мештани Месића изузетно активни
кроз разна удружења, као што су удружења
ловаца, жена, месна заједница је, такође, врло
активна, сарађује са локалном самоуправом. И
ја ћу се потрудити да у будућности ту сарадњу
подигнемо на још виши ниво и унапредимо
квалитет живота свих мештана Месића.
Према речиима Славише Максимовића, члана
Већа задуженог за рурални развој, Дом културе у
Месићу реновиран је у више фаза.
-Уложено је 3,5 милиона динара, а
реконструкција је почела 2016. године
сређивањем крова и заменом столарије,
подсетио је Максимовић. Настављени су радови
унутар Дома да би данас он био у функцији.
Максимовић се захвалио мештанима Месића
што су имали стрпљења да сачекају 2-3 године да
се заврши реконструкција сеоског Дома културе.
Он је нагласио да вршачка градска власт на
овај начин показује да мисли и на развој малих
насељених места, попут Месића, да улаже у такве
средине и помаже очување румунске културне
традиције у овом крају.

Ј.Е.

ОДБОРНИЦИ
ДОНОСЕ
ОДЛУКУ О
ДОДЕЛИ ЈАВНИХ
ПРИЗНАЊА ЗА
2019. ГОДИНУ
Одборници скупштине Града Вршца
доносиће у понедељак, 27. маја, одлуке
на две седнице. На 34 седници, која ће
имати свечани карактер, одлучиваће се о
додели јавних признања за 2019. годину,
а на редовној, 35. седници одборници ће
расправљати по 30 тачака које се налазе
на предложеном дневном реду.
На свечаној седници одборници
ће разматрати предлог да се Лућијану
Берловану додели награда за животно
дело за изузетне резултате остварене
на пољу развоја и едукације из области
правосуђа. Берлован је још 1986.
године именован у Општински орган за
прекршаје а у периоду од 1990. до 2005.
године био старешина органа. Од јануара
2010. до маја 2019. године, када је отишао
у заслужену пензију, Лућијан Берлован
био је на функцији председника
Прекршајног суда у Вршцу.
Одборници ће се потом изјаснити о
предлозима да се за изузетне резултате на
пољу просвете, културног стваралаштва
и очувању баштине Повеља Града
Вршца за 2019. годину додели Високој
школи струковних студија за васпитаче
“Михаило Палов”, ОШ “Младост” и ГКУД
“Лаза Нанчић”. Висока школа струковних
студија за васпитаче “Михаило Палов”
наставља богату традицију вршачких
педагошких школа које своје корене
вуку још са почетка 19. века када је у
Вршцу основана тадашња Препарандија.
Од тада до данас ова институција
образовала је стотине генерација
будућих учитеља, данас васпитача,
који су свој допринос дали не само
Вршцу већ и целој Војводини, Србији и
некадашњој Југославији. ОШ “Младост”
основана је 1996. године, опремљена је
најсавременијим наставним средствима,
наставу изводи 46 педагошких радника
који помно ослушкују потребе ученика
и наставу прилагођавају њиховим
индивидуалним карактеристикама и
потребама. Ученици ове школе постижу
запажене резултате на такмичењима из
многих предмета. ГКУД “Лаза Нанчић”
основан је 1919. године и једно је од
најстаријих културно - уметничких
друштава у Војводини. Гостовало је у
многим европским земљама, победник
је многих међународних фестивала а
једном је наступило и у Белој кући у
Вашингтону. Члан је ЦИОФ-а, светске
међународне организације која се бави
очувањем народног стваралаштва,
На 35. седници најважније тачке
дневног реда биће доношење Одлуке
о усвајању плана детаљне регулације
Северне индустријске зоне у Вршцу,
разматрање Извештаја о раду Градске
управе и јавних предузећа и установа
чији је оснивач Град Вршац за 2018.
годину, као и доношење Одлуке о
установљавању права службености у
корист Града Вршца на непокретностима
у приватној својини у Озренској улици.
У том делу града радиће се секундарни
колектор канализације употребљених
вода.
Б.Ј.

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”
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 24. мај 2019.

РАДЕ ЂУКИЋ, РУКОВОДИЛАЦ ТОПЛАНА ЈКП “2. ОКТОБАР”

ГРЕЈНА СЕЗОНА УСПЕШНО ЗАВРШЕНА,
ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНУ

Без обзира што је грејна сезона ове зиме
трајала неуобичајено дуго, и зашла у други
месец пролећа, у ЈКП “Други октобар”
су задовољни јер је протекла готово без
икаквих проблема. На ову тему, али и о
припремама за наредну грејну сезону као
и о модернизацији система даљинског
грејања за “Вршачку кулу” говорио је Раде
Ђукић, руководилац Топлана.

Током протекле године ЈКП“2. октобар”је модернизовао систем
даљинског грејања омогућивши корисницима квалитетнију
испоруку.
-Прошлогодишња улагања у систем даљинског грејања
износила су 27 милиона динара. Уз све то, ради боље дистрибуције
гаса и топлотне енергије, заменили смо око 4,км мреже и 1800
гасних мерила, каже Ђукић.
Служба гасовода почела је замену цевне мреже у улици
Иве Андрића и Загорској као и редовну замену гасних мерила.
Поред ових активности вршачки комуналци раде и контроле
унутрашњих гасних инсталација, детекцију цурења гаса на мрежи
како би превентивно реаговали. Систем дистрибуције гаса
тренутно користи око 12.000 корисника на нивоу целог града.
- Служба топлане је у протеклим грејним сезонама својим
постојећим капацитетима успевала да загреје станове својих
потрошача. Топлана има 1500 корисника и грејна површина
износи око 90.000 м2. Почели смо ремонт котловског постројења у
насељу Хемоград, као и замену дотрајалог топловода на Војничком
тргу код зграде 25 који је током ове зиме створио мало проблем.
У топлани Центар и Војнички трг набављена су и уграђена два
нискотемпературна котла са гасним горионицима који имају
фреквентне регулаторе у циљу смањења потрошње. Повећан је
степен корисности постројење и управљење системом, наводи
саговорник “Вршачке куле”.
ЈКП“ Други октобар”је ове зиме експериментало модернизовао
три подстанице на Војничком тргу. Био је то својеврсни пилот
пројекат којим је проверена енергетска ефикасност и могућност

даљинског управљања.
- С обзиром на то да се систем тј. његова функционалност добро
показала, планирамо модернизацију још 6 топлотних подстаница
за ову годину, а касније израду система који би сакупљао податке
о раду. Ово је најсавременије постројење које може да се нађе на
нашем тржишту, осим што постоји могућност управљања преко
рачунара или мобилног телефона испуњава и све норме заштите
животне средине, истиче Раде Ђукић.
На крају, руководилац Топлана оценији је протеклу грејну
сезону.
- Грејна сезона је прошла уобичајено, без већих кварова, имали
смо малих проблема на систему са циркулационим пумпама и
неким дотрајалим контролорима, али то смо успешно решавали,
наши мајстори су благовремено обавили интервенције,
отклањавши проблеме у ходу. Имали смо два дана прекида у
снабдевању топлотном енергијом и то две зграде на Војничком
тргу (зграде 19 и 25), али је и тај проблем био отклоњен.

Б.Ј.
(Фото: Б. Вила)

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ГРЕЈНУ
СЕЗОНУ ВЕЋ ПОЧЕЛЕ

Раде Ђукић истиче да је већ
продужетак претходне грејне сезоне
умногоме допринео припремама за
наредну.
- Ремонти као припрема за наредну
грејну сезону већ су почели. Нова
грејна сезона почеће највероватније
15. октобра и планирано је да траје до
15. априла, али временске прилике
су непредвидиве и због тога ћемо ми
већ 1. октобра бити потпуно спремни.
Овом приликом апелујемо на наше
кориснике да уредно измирују своје
обавезе. Ми смо јавни сервис у служби
грађања и наћи ћемо најбоље решење
за наше кориснике.

Раде Ђукић, руководилац Топлане ЈКП “2. октобар”

ПРОДУЖЕНА ЗИМА НИЈЕ НАПРАВИЛА ПРОБЛЕМ ТОПЛАНИ

Модернизована подстаница Топлане Војнички трг

Руководилац Топлане Раде Ђукић наглашава да дуготрајна зима није утицала на
квалитет снабдевања топлотном енергијом потрошачима.
- Вршац има најстарију дистрибуцију гаса, топлана се добро припремила за
претходну зиму, тако да никаквих проблема није било имајући у виду да је инвестирано
у побољшање система и његово управљање. Ако се изузмустандардне интервенције
по становима током грејне сезоне, који су рутнина, можемо рећи да је грејна сезона
протекла без проблема.

ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И МИХАЈЛО ПУПИН“

У оквиру обележавања јубилеја 160 година од
рођења Паје Јовановића, прошле среде је у Великој
сали зграде Конкордија, у организацији Градског
музеја Вршац одржан Велики школски час „Паја
Јовановић и Михајло Пупин“. Предавање је одржала
Александра Нинковић Ташић, председница
Образовно-истраживачког центра „Михајло Пупин“,
а у програму су учествовали и ученици Музичке
школе „Јосиф Маринковић“, ученици Хемијско-

медицинске школе у Вршцу, као и Хор „Распевани
професори“.
- Банат је један од кључева разумевања нашег
наслеђа, културног и научног. Ко не погледа у
Банат, тај разумети неће да се ту неко чудо збива,
да те звезде над Банатом нису баш обичне, чим су
у њих гледали и Михајло Пупин и Урош Предић
и Паја Јовановић и Милош Црњански и Доситеј
Обрадовић и Васко Попа... Банат је један од наших
кључева – рекла је Александра Нинковић Ташић.
Ђаке и све присутне у име Града Вршца
поздравила је и градоначелница Драгана
Митровић.
- Драго ми је што смо заједно обележили
овај јубилеј и сачували сећање на једног од
најзнаменитијих Вршчана. Означавање овог важног
јубилеја за град Вршац представља заједнички
пројекат Града Вршца, Музеја, свих вршачких
школа и удружења. Желели смо да на овај начин
приближимо ученицима живот, рад и дело Паје
Јовановића. Град Вршац планира да и у будућности
на овај начин долазећим генерацијама приближи
дела свих вршачких великана – рекла је Митровић.
- Трудимо се да што више увежемо ова два
сектора, културу и образовање. До сада смо успешно

организовали велики број пројеката заједно,
укључили децу у све манифестације и обележили
заједно све битне датуме. Ова манифестација је
то и потврдила као круна наше сарадње. Децу
морамо посматрати као спону, карику која повезује
различите цивилизацијске нивое. Циљ нам је да
ширимо културу и негујемо нашу културну баштину
и традицију, а једини инструмент у постизању тог
циљ су деца – изјавила је Наташа Маљковић Чонић,
чланица Градског већа задужена за културу.
Т.С.
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ПОДРШКА ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ ВРШАЦ

ПОМОЋ ДОНАТОРА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД ШКОЛЕ

ШОСО “Јелена Варјашки“ успешна
је образовна установа, која из године
у годину постиже све боље резултате,
између осталог, и захваљујући
значајној подршци донатора и људи
добре воље.
-ШОСО “Јелена Варјашки“ добила
је неколико донација, од априла 2018.
године до сада, које су здружене
дале добар резултат у уређењу
школске зграде, како фасаде, тако
и унутрашњости школе, каже
Александра Пекаровић, директорка
ШОСО “Јелена Варјашки“. Обновљени
су фасада, подови, купљен нов
кухињски намештај и бела техника,
покривена је рампа сертификованом
подлогом за инвалидска колица
и купљена је заштитна подлога

за фискултурну салу. Средствима
покрајинске Владе обновљена је
фискултурна сала и рестаурирани
су прозори. Овим путем захваљујем
се донаторима: DM drogerie markt
, Продуцентској кући „Clocwork“ из
Београд, Телекому Србија за додељене
донације, које су на најсврсисходнији
и најекономичнији начин утрошене,
за лакше и боље функционисање
ученика и запослених.
Захваљујући Удружењу „Параквад
ВШ“, донирана су једна инвалидска
колица, која су нашла своју намену
у овој вршачкој Школи. Иначе,
Удружење „Паракавд ВШ“ је партнер
и у реализацији транспорта ученика.
- Ове школске године, априла
месеца, ученица Ш.А. у пратњи

Републичко такмичење у текстилству и кожарству

Републичко такмичење фризера у ШОСО „Јелена Варјашки“
наставника
практичне наставе
Милице Андонов и Душице Ђан,
учествовала је на 21. Републичком
такмичењу у знању и вештинама,
подручје
рада
Текстилство
и
кожарство,
смер
ручни
ткач,
објашњава директорка Пекаровић.
Такмичење је одржано у Пироту и
ученица је освојила треће место.
Одлазак на такмичење реализован је
донацијом Компаније „Swisslion“, којој
се захваљујемо.
ШОСО „Јелена Варјашки“
је,
по први пут од оснивања, била
организатор Републичког такмичења
фризера, 15. маја ове године. На 21.
Републичком такмичењу фризера у
знању и вештинама, подручје рада:
личне услуге, образовни профил
: женски и мушки фризер, ШОСО
„Јелена Варјашки“ је угостила 8
школа из целе земље.

- Било је једанаест такмичара у две
категорије, наглашава Пекаровићева.
Организацију
такмичења
су
подржали: Штампарија „Тули“, Keune
hair cosmetics, ХЕРБАМАРКЕТ - Ниш,
Multiketering D.o.o., Beauty line, Иван
парфимерија , Кика парфимерија,
Спирит - спортска опрема, Цвећара
„Јулија“, Фото Дејан, штампарија
Dekorprint plus, Deltix security.
Захваљујемо се свим спонзорима
који су својим донацијама подржали
реализацију овог, за Школу али и Град
Вршац, важног догађаја.
Директорка истиче да је за све
овогодишње новине у школи, поред
спонзора, заслужан и колектив
Школе, који је својим преданим
радом, осветлао образ ове васпитно образовне установе.
Ј.Е.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је
акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на
три наставна језика: српском, румунском и ромском, на основним и мастер
струковним студијама.
На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите, у складу
са европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три
модула - смера који вам се нуде (модул са појачаним компетенцијама за рад
са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за
рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за
касније запошљавање.
Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма
ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више
универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој, Румунији, Литванији) уз стипендије
које овај програм нуди.

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних
студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском
програму: струковни мастер васпитач) у трајању од две године (120 ЕСПБ).

•

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 19, 20, 21.
и 22. јуна 2019. године у времену од 09.00 до 12.00 часова.

•

Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера
способности (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

•

Класификациони испит одржаће се 25. јуна 2019. године по следећем
распореду:
- српски/румунски језик од 09.00 часова;
- општа информисаност од 10.30 часова.

•

Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 26. јуна 2019. у 12.00
часова.
Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су
завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.
Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Начин финансирања:				
Број студената
–одељење на српском језику
из средстава буџета Републике Србије				
60
на терет личних средстава (самофинансирајући)		
70
–одељење на румунском језику
из средстава буџета Републике Србије			
10
–одељење на ромском језику
из средстава буџета Републике Србије			
10

•

Примедбе на ранг-листу подносе се 27. јуна 2019. године од 10.00 до
12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније
до 28. јуна 2019. године (до 12.00 часова).
Упис примљених кандидата обавиће се 01. и 02. јула. 2019. године од
09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.

•

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од
01. јуна 2019.г., па закључно до 01. јула 2019. године у времену од 10.00
до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.
Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих
испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и
доступне на бр. тел. 013/831-628.
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СВЕТИСЛАВ СВЕТА СТОЈАНОВИЋ, ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ У ПЕНЗИЈИ:

МАТЕМАТИКА ЈЕ МОЋАН АЛАТ ЗА РЕШАВАЊЕ
ОЗБИЉНИХ СИТУАЦИЈА У ЖИВОТУ, АЛИ И
РАЗУМЕВАЊЕ НАЈВЕЋИХ ТАЈНИ КОСМОСА!

С

ветислав Стојановић, Вршчанима познатији
као Света, радни век је провео у овдашњем
школству, а од недавно је у пензији. Вршачким
средњошколцима откривао је све лепоте
математике, радећи као професор, а највише
година провео је у Хемијско-медицинској школи
одакле је пролетос и отишао у пензију. Учествовао
је у бројним пројектима, међународним и домаћим,
са братом близанцем Вељком. Заједно се баве и
хуманитарним радом, донатори су мермера за
више споменика српским великанима, активни
су у разним удружењима, добровољни даваоци
крви, редовни учесници Богојављенског пливања.
Светислав је редовни посетилац вршачког језера
у коме се купа и лети и зими свакодневно. Једна
од опсесија му је шах, а посебно га привлачи и
тзв.“шаховска бајка“. Највећа радост за супругу
Ленку и Свету јесу двојица унука и најмлађа унука
Мина, њихова љубав, радост и занимација.
Какве успомене носите из
детињства?
-Рођен сам у Земуну, 5. 4. 1954, 15
минута пре мог брата Вељка. Тата
Живан је тада завршавао студије. Са
мамом Бојаном (девојачко Станков из
Томашевца код Зрењанина) венчао се
маја 1953. Брат и ја смо имена добили
по очевима наших родитеља. Мајка
је остала сироче са 2 и по године и
касније, када је основала породицу,
јако се трудила да нас окупи и брине
о нама, зато смо тако и повезани
међусобно у породици. Мама је
била пољопривредни техничар, а
завршила је и за кројача па је брату
и мени, док смо били мали, шила све
што треба. Тата је био дипломирани
пољопривредни инжењер,професор
и народни посланик.
Када долазите у Вршац?
-У Земуну смо били само пола
године, не памтимо га, а у Вршац
долазимо после Рековца и Велике
Дренове. Тата је у Рековцу радио
9 година, основао је и Средњу
пољопривредну
школу.
После
смо прешли у Велику Дренову код
Трстеника. Тата је био директор
плантаже фирме која је производила

лозне калемове, држали су 98 одсто
тадашње југословенске производње.
У то је време код тате је често долазио
Добрица Ћосић, био му је комесар у
партизанском одреду. У Вршац смо
дошли на крају 6. разреда, у Дренови
није било школе. Иначе, тата је био
средњошколац у Вршцу, од 1939.
Завршио је нижу винарску школу. Био
је овде до 3. априла 1941. Учествовао
је
у
двадесетседмомартовским
демонстрацијама,
отишао
је
одавде последњим возом. Био је у
партизанима, са стрицем и дедом,
прво као позадински ратници, а
1943. одлази у одред. Родитељи нам,
нажалост, нису живи. Тата је умро
2001, а мама фебруара 2017, у 88.
години. Много нам недостају. Били
смо јако везани за њих. Били су нам
огромна подршка.
После основне школе, завршили
смо је у ОШ „Вук Караџић“, уписили
смо Гимназију 1969, математички
смер. Обојица смо на време завршили
Природно-математички
факултет
у Београду, смер математичке
структуре. Касније, 2003, на Природноматематичком факултету у Новом Саду
завршио сам специјалистичке студије
из методике наставе математике ,
положивши све испите са просеком
9.89.
Зашто баш математика?
-Вељку и мени, као близанцима,
склоности су биле сличне. Математика
је код мене постала важна од 2.
основне. У једној радној свесци, на
питање шта ћу бити кад порастем,
изјавио сам да ћу бити математичар.
На то сам и заборавио, подсетио сам
се када сам много касније наишао на

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

ту свеску.
Где почињете радну каријеру, по
завршетку факултета?
-Први посао добио сам у основној
школи у Пландишту, на мање од
годину дана, а у Вршац сам прешао
1979, као професор математике у
Заједничком средњем образовању
„Браћа Стефановић“. Од 1980. до 2019.
радио сам као професор у Средњој
школи хемијске струке у Вршцу. На
овој истој адреси Стеријина 113, у
истој школској згради, остао сам до
пензије, једино што је ова школа
мењала имена и профиле. Током рада
у овом периоду предавао сам додатно
у Пољопривредној школи у Вршцу
(око 3 године), као и у Основној школи
и Средњој школи текстилне струке
око четири године у Пландишту.
Да ли је лепо радити са ђацима?
Ученици вас воле. Добили сте и
један занимљи дар од њих, као
потврду. Какав?
-Мислим да, ако се неко определи
за то, може у потпуности да се нађе,
снађе и одради ваљано. Од једне
генерације добио сам мајицу са 4„С“. На
њој је писало„Само Света све спасава“.
У последње време ђаци штампају своје
мајице где сами одаберу натписе. Уз

редовну наставу, учествовао сам у
бројним међународним и домаћим
пројектима. Државна репрезентација
младих математичара 13 година се
припремала у Хемијско-медицинској
школи за наступ на Математичкој
олимпијади,
међународном
такмичењу деце до универзитетског
узраста. Били су задовољни условима
код нас, а ми смо били поносни на
њихове најбоље резултате, боље него
у време бивше СФРЈ. Већ 11 година
наши ђаци постижу одличне резултате
на
републичким
такмичењима
медицинских школа из математике, а
математика им није била проблем ни
на пријемном за факултет.
Поменуо бих овде да смо се Веља
и ја бавили и семинарским радом
за добијање лиценци наставника.
Акредитовали смо код ЗУОВ-а

и реализовали преко
30 пута
семинаре за наставнике и професоре
математике основних и средњих
школа Републике Србије и Румуније
(за преко 1000 учесника до сада).
Називи семинара са одговарајућим
каталошким бројевима су: Геометрија
на шаховској табли ( кат. број 291),
Примена шаха у математици (кат. број
316), Примена шаха у комбинаторици
(кат. број о64 ) при чему смо све
те семинаре одржали без икакве
новчане надокнаде икада.
Вршчанима сте познати и по
хуманитарном раду. Где сте све
укључени?
-Добровољни
сам
давалац
крви, дао сам 67 пута крв, то што

је убележено. Добио сам повељу
Црвеног крста Вршац за ДДК за више
од 50 давања крви и за организовање
акција ученика Хемијско-медицинске
школе, 2013. Имам и десетак давања
крви у иностранству, у Русији као
туриста, у Бих, као војник. Иначе,
био сам на одслужењу редовног
војног рока у артиљеријским и

командним јединицама у Мостару и
Сарајеву, 1981. и 1982. Награђиван
сам више пута. На ноћном гађању,
као нишанџија на топу, на полигону
Чобаново поље, у близини Невесиња,
из двадесетмилиметарског уметнутог
топа остварио сам јединствен
погодак у тадашњој ЈНА. Погодио сам
конзерву од 3 л са растојања од 5 км,
због чега је читава вежба оцењена
оценом одличан. Дуго се још, кажу,
причало о том поготку, ретком и
несвакидашњем.

-Новцем који нам је наша мама
оставила, мој брат Веља и ја до
сада смо донирали мермер за 3
споменика: скулптуру Николе Тесле
у Школском центру у Вршцу, Уроша
Предића у Орловату, споменик Козми
и Дамјану у Хемијско-медицинској
школи, и то је једини споменик нашим
врачевима на свету. Већ је набављен
мермер за попрсје Добрици Ћосићу
и за Патријарха Германа, оба у
Великој Дренови. Члан сам СУБНОР-а
где активно учествујем у свим
манифестацијама дужи низ година,
са жељом да се што више младих
упозна са историјом наше домовине.
Потпредседник сам и члан Друштва
српско-руског пријатељства из Вршца
и учествујем у организовању бројних
активности.
Веља и ја смо активни у Црквеном
одбору Српске православне цркве у
Вршцу. Увек сам се трудио да својим
ђацима личним примером укажем на
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Radno vreme

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

Tel: 837-902

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 24. мај 2019.

здрав спортски живот. Сматрам да је
најбољи начин за то моје и Вељино
учешће у Богојављенском пливању
за Часни крст. Редовно пливамо од
обнављања (2013.) овог православног
подвига до данас, при чему сам сваки
пут до сада био најстарији пливач. Од
појединих пливача био сам старији
и више од 40 година,а намеравам да
пливам све док могу да одем до језера
на својим ногама, поготово сада када
са мном пливају и моји унуци када
дођу за Вршац.Не улазимо у језеро
једино када је грмљавина. Више пута
пливао сам за Богојављење и у Русији.
Редован сте посетилац вршачког
језера. Пливате ли и по хладном
времену?
-Сваки дан одлазим на језеро,
пливам до средине и назад,
истуширам се, проведем пола сата
бос на бетону, независно од доба
године и спољне температуре. Кад
је топлије, идем увече, од 20 часова
до 1 ноћу. На минусу је лакше да се
скаче у језеро. Најтеже ми је било у
Русији, у манастиру у Констатинову,
када сам скакао у извор, где је било
+2, а напољу 34 степена. Веља је исто
редован на Богојављенском пливању.
Једне године пливао је на Охриду.
Имате ли још неки хоби. Шта још
волите?
-Шах ми је једна од преокупација.
Нисам играо такмичарски, немам

никакву шаховску категорију (као
ни возачку дозволу), али волим
шах и њиме се бавим и на обичној,
стандардној табли, као и у „шаховским
бајкама“. Шах се може играти и на
шестоугаоној табли, где су поља у
3 боје, има 5 варијанти у којима се
такав шах игра, као и на таблама
правоугаоног облика,чак и на таблама
са бесконачним бројем поља. На
стандарној шаховској табли са 64
поља саставио сам, заједно са Вељом,
око 15.000 нових шаховских игара.

Игра се по правилима обичног шаха,
али су позиције потпуно непознате
шаховском свету. Намеравамо да
формирамо сајт на коме би се тај
шах играо. С обзиром на то да се за
стандардну шаховску игру, односно
почетну позицију не зна да ли је

добијена за белог или црног, или је
реми при правилној игри оба играча,
наша су размишљања да би се на то
вечито питање одговор могао наћи
на потпуно неочекивани начин: кроз
налажење одговора за то на крајње
поопштеним шаховским играма
по стандардним правилима, где би
се одговор на ово питање нашао
као само један посебан случај тога
поопштења и тиме ћемо се убудуће

више бавити.
- Хтео бих да овде поменем да
сам током живота успешно учио и
користио подоста страних језика,
да ми је од словенских језика још
преостао Словачки, који планирам
да почнем чим завршим, током ове
године, Чешки језик, са несмањеним
жаром учим у последњих годину дана.
Када сте формирали породицу?
-Оженио сам се својом садашњом
и једином супругом Ленком, девојачко
Миленковски, родом је из Охрида.

Упознали смо се на скијању, срели
смо се у Тетову, у аутобусу за Попову
шапку. Волим да кажем у шали да сам
био на скијању, а да сам се насанкао.
Моја Ленка и ја смо у браку од 1985.
Лепо живимо, добро се слажемо.
Добили смо две ћерке: Бојану (1985)
и Јелену (1988). Обе су завршиле
факултет, професорке су енглеског,
као и моја супруга Ленка. Млађа
ћерка завршила је још један факултет,
на ПМФ, департман за географију,
група туризам. То су 2 петогодишња
факултета са мастер студијама, за
укупно 6 година, са просецима изнад
9,5. Али, не ради ни један од та два
посла. Већ је шеста година како лети
за Ер Србију као стјуардеса. Бојана и
Јелена имају своје породице, а Ленка
и ја троје унучади, наше највеће благо.
Бојана и Владимир Росић (капетан у
Војсци Србије) имају двојицу синова
Бранислава и Небојшу, а ових дана
чекамо и трећег унука. Јелена и
њен супруг Угљеша Живковић
(пољопривредни инжењер) имају
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његово име поистоветили са својим
рударским занатом, а и иначе је падао
у датум када су они прослављали
Светог Мартина, свог дотадашњег
свеца, пре свога стапања са Србима,па
је Мартин постао Мрата.
У чему је лепота математике?

применама. Математика је једно од
најснажнијих оружја за решавање и
многих озбиљних ситуација у животу,
али и моћан алат за успешност у
разумевању највећих тајни Космоса,
његовог настанка и трајања, његових
граница и структуре. Без ње је све

ћерку Мину (2017) која је добила име
по нашој породичној слави Свети
Мина Мрата. Захваљујући тој слави
и предањима која су се преносила
код наших предака, као и нашим

-О математици, како је ја видим,
после толико деценија озбиљног
бављења њоме, рекао бих да су
је давно прогласили краљицом,
али и слушкињом Науке и свих
њених дисциплина.То је свакако,
по моме мишљењу, ставља у улогу
људске делатности која ствара људе

истраживањима на сајту „Порекло“
закључили смо да једна наша грана
породичног стабла потиче и од
Лужичких Срба,тј Саса који су доспели
у Ново Брдо као рудари у доба Краља
Милутина.Они су тада одабрали да
славе као славу Светог Мину, јер су

универзалне по карактеру мишљења
и закључивања, људе који учећи је и
владајући њоме, стичу способности
за
разумевање
најсложенијих
ситуација
и
за
решавање
најразноврснијих
и
најтежих
проблема
у
најразнороднијим

што се јавља као проблем у ма ком
сегменту мишљења, много теже и
нејасније него када се размишља
са њених становишта и уз њено
коришћење. Мени је такав поглед
на математику омогућио да уживам
бавећи се њоме, да налазим
задовољство у сваком задатку који
сам решавао примењујући је, при
чему је, увек, највећи изазов био
захтев да се поступци и методе
Математике и њене логике приближе
ђацима и да им се, на најподеснији
начин, омогући да је разумеју, усвоје и
правилно примењују. Тада математика
постаје лака и драга, причињава
задовољство и осећамо је као моћ коју
смо стекли да нам траје вечито. Мени
је омогућила да се успешно сналазим
у послу којим сам се бавио, али и
помагала да савладам многе занате по
принципу „Уради сам“, поготово сада у
доба интернета, где се на сва питања
зачас нађу одговори на мрежи.
Остаје ми да се њом надаље бавим
при дружењу са својим унучићима, па
се надам да ће ми та два задовољства,
математика и моја унучад, бити водич
кроз пензионерске дане ка срећној
старости.
Јованка Ерски
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IN MEMORIAM

ДР МИЛАН БЕШЛИН
(1938- 2019.)

Дана 19. маја преминуо је др Милан
Бешлин,
дугогодишњи
директор
Специјалне болнице за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“ у
Вршцу.
Рођен је у Београду 1938. године, где
је завршио Гимназију, а 1966. године
и Медицински факултет у Београду.
Након завршеног факултета, започео је
свој професионални рад у амбуланти у
Уљми, а од 1970. године ради као лекар
у Специјалној неуроспихијатријској
болници у Вршцу.
Лекар специјалиста неуропсихијатар
постаје 1975. године, а 1981. године
именован је за директора Болнице. На тој
функцији остаје све до 2001. године, до
свог последњег радног дана када одлази
у пензију. Имао је богату и успешну
професионалну каријеру, а 1990. године
докторирао је на Медицинском факултету
у Новом Саду.
Дао је свој посебан печат раду ове
вршачке Болнице, промовишући је на
најбољи могући начин, а симпозијуми
„Психијатарија и религија“, чије је он био
један од твораца, постали су и традиција
и Болнице и овог града.
-Напустио нас је човек, који је читав
свој радни век, свој живот посветио
овој Болници, живећи са њом и са свим
запосленима, пацијентима, подједнако
без изузетка, рекла је др Татјана
Воскресенски, директорка Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др
Славољуб Бакаловић“, на комеморацији,
одржаној 21. маја у овој вршачкој Болници.
Много година по одласку из ове болнице,
памтили су га, ценили и поштовали.
Био је човек, широке, племените душе,
отвореног срца, да прихвати и разуме
човека, да помогне, онда када му је
то најпотребније. Ми, његове младе
колеге, стасали смо уз његову несебичну
подршку и велико професионално и
људско искуство. Памтићу увек његове
речи „да би био добар психијатар, пре
свега мораш бити добар човек“, и у животу
и у нашем раду је то, заиста, тако када
говоримо о вредностима, човечности
и величини. Био је човек неисцрпне
енергије и живео је свој живот истински,
часно по својим принципима до свог
последњег дана. Увек са разумевањем,
за сваку подршку и помоћ (дати, учинити,
саслушати, дочекати...) јесу само речи
које је његово велико срце могло, хтело
и чинило свима без резерве. Живео је
живот пуним плућима, на свој начин и са
својим избором. Опраштање никада није
лако и никада речи неће бити довољне,
али како је песник рекао „да смрт не
постоји, јер људи умиру само када те
сви забораве“. Др Милана Бешлина неће
заборавити колеге, пријатељи, запослени
ове болнице, јер је оставио истински
непролазан траг у времену историје ове
болнице и психијатрије.
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У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОРГАНИЗОВАНА

ИЗЛОЖБА „ТЕСЛИНЕ МУЊЕ У ВРШЦУ“

Школски центар „Никола Тесла“
дао је свој допринос овогодишњој
манифестацији
„Ноћ
музеја“.
Организовали су, по шести пут,
изложбу под називом „Теслине муње
у Вршцу“, суботу, 18. маја, од 17 до 24
часа. Ове године електротехнички
део изложбе су спремили наставници
електротехничке групе предмета
Милан Његомир, Светлана Његомир,
Мирјана Анкић и Ненад Цветковић са
својим ученицима.
-Изложбу је посетило око 650
грађана Вршца, задовољно каже
Милан Његомир, професор. Није
било
организованих
посета,
углавном породично или у кругу
пријатеља.
Најзнатижељнија
и
најзаинтересованија била су деца
узраста 4 до 10 година и старији људи.
Најмлађи посетилац је имао свега шест
месеци. Експонати су били изложени у
ученичком клубу и у CNC кабинету.
Према
речима
професора
Његомира, део поставке били
су ученичке радове из области
електротехнике. Сви су рађени
или као матурски радови или као
радови настали на секцијама које се
организују у ШЦ „Никола Тесла“.
Изложени радови су: Паметна канта
(отвара се сама када јој се приближите),
Бескорисна кутија, Макета стакленика
који има електронику за одржавање
температуре, влаге и осветљења,
Робот који балансира на два точка,
Аларм за заштиту дијаманта, Макета
силоса са мерењем нивоа материје у
њему, Дводимензионални светлосни
ефекти, Робот скакавац, Роботска рука
на аутомобилу, Робот са 4 ноге, Робот
у кугли (као BB-8 из филма „Ратови
звезда“), Игра брзине, Цртање по
зиду без остављања трагова (помоћу

Велико интересовање посетилаца

ласера и пројектора), „Бензинска
пумпа“ (за вежбање фине моторике
код предшколаца), Радови који су
настали у оквиру међународног
eTwinning пројекта Lights on (пројекат
је добио националну и Европску
ознаку квалитета, а школа ознаку
eTwinning школа), Детектор алкохола,
Живцомер (мали и велики), Макета
пружног прелаза, Детектор буке,
Бесконачно огледало и Електронска
коцка за „Не љути се човече“.
Изложба „Теслине муње у Вршцу“
садржала је и машински део који су
припремили наставници машинске
групе предмета Радован Атанацков,
Мирослав Лепир, Миодраг Васић,
Марко Соколовић, Роберт Живанов и
Игор Ничевски, са својим ученицима.
Приказали су како раде ЦНЦ глодалица
и 3D (тродимензионални) штампач
и ученичке радове: Хармонограф и

макете хидрауличних багера.
-Изложба „Теслине муње у Вршцу“
први пут је одржана 18. мaja 2013,
године у оквиру манифестације
„Ноћ музеја“, подсећа професор
Његомир. Покренули су је наставници
електротехничке групе предмета
Светлана Његомир, Мирјана Анкић,
Ненад Цветковић и ја. Изложбе су
одржаване и наредне 4 године 2014,
2015, 2016 и 2017, на тим изложбама
се
још
неколико
наставника
електротехничке
и
машинске
групе
предмета
прикључило
организаторима.
Велико интересовање за изложбу
и број посетилаца како ове, тако и
ранијих година, мотив су за „Теслине“
ђаке и професоре да наставе са овим
пројектом и наредних година.
Ј.Е.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ ОБЕЛЕЖИЛА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ

ДРУЖЕЊЕ У ВРТИЋИМА

Протекла седмица у Предшколској
установи „Чаролија“ била је знаку
обележавања Међународног дана
породице. Вршачки вртићи отворили
су своја врата, а малишани су позвали
родитеље да дођу у њихову школицу и
да се друже.
Било је весело, а програм
активности, који су осмислиле и
спровеле васпитачице и остали
запослени у „Чаролији“, био је
богат. Од луткарских представа,
прављења маски за маскенбал, до
спортских активности и разних других
радионица где су заједно стварали
родитељи и њихови малишани.
У објекту „Бубамара“ маме и тате
су помагале својој дечици да смисле
и направе најлепшу маску коју су
после прошетали на балу. Друга група
малишана вежбала је у фискултурној
сали заједно са родитељима. Биле
су то занимљиве вежбе којима су се
обрадовали и најмлађи, али и они
старији учесници.
-Сваки од васпитача договорио
се, заједно са родитељима, како да
се дружимо у току ове недеље када
обележавамо
Међународни
дан
породице, каже Ленуца Живков,
васпитачица
припремне
групе
обданиште у објекту „Бубамара“

У здравом телу, здрав дух

Предшколске установе „Чаролија“.
Моја група ће имати спортске
активности,
дружићемо
се
са
родитељима и заједно вежбати.
У објекту „Бубамара“ програм
активности осмислиле су, поред
Ленуце Живков, и васпитачице Зорица
Пауновић и Теодора Сантрач. То су све
припремне групе малишана који се

спремају да пођу у школу и на јесен
постану ђаци прваци.
Весело је било прошле недеље
у свим објектима Предшколске
установе „Чаролија“, а заједничко
дружење малишана и њихових
родитеља указало је на значај и
важност породице.
Ј.Е.
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ПАРАДА ВРШАЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ЦЕНТРУ ГРАДА

НА 4. МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ
ПОЕЗИЈЕ ЗА ТЕБЕ ЉУБАВИ МОЈА, У ГОРЊЕМ
МИЛАНОВЦУ

МАТУРСКИ ПЛЕС УЗ ЗВУКЕ ШТРАУСА

И ове године,
ученици завршних
разреда шест вршачких средњих школа,
њих 456, заплесало је у центру града,
тачно у подне, 17.маја, заједно са својим
другарима
вршњацима
у
бројним
земљама Европе. Ово је једанаести пут
како се у Вршцу организује “Матурантска
парада”, плес матураната уз звуке Штрауса.
Параду ђака завршних разреда овдашњих
средњих школа подржала је, и ове године,
локална
самоуправа
обезбедивши
комплетну опрему и озвучење.
У име локалне самоуправе, матуранте
је поздравила градоначелница Драгана
Митровић и пожелела им успешан
наставак школовања.
-Драги матуранти, желим да честитам
матуру вама и вашим учитељима,
наставницима,
професорима,
директорима,
а
посебно
вашим
родитељима, као и свима који су
учествовали у вашем васпитању и
образовању, рекла је градоначелница
Митровић. Град Вршац има 456 матураната,
поносни смо на вас, јер сте показали
да сте не само добри ђаци, већ и добри
спортисти, уметници, а најважније је да
сте добри људи. Желим вам пуно успеха
у даљем раду и образовању. На вама је
да учите, радите, усавршавате се, а на

нама, као локалној самоуправи, је да вам
обезбедимо амбијент да Вршац буде град
у који ћете се ви вратити где ћете радити и
засновати своје породице.
Вршачке матуранте за плес је
припремала
Драгана
Даниловић,
професор физичког у Гимназији. У исто
време када и Вршчани, заплесали су и
матуранти у још 40 градова и општина у
Србији, као и у седам европских земаља.
Матурантској паради у центру Вршца
присуствовали су родитељи, пријатељи и

БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

ПЛАКЕТА СЛОВО
ЉУБВЕ НАЂИ
БРАНКОВ

бројни суграђани који су дошли да подрже
овдашњу младост и поделе са њима срећу
због овог важног животног тренутка.
Иначе, манифестација под називом
“European Quadrille Dance Festival” или
Матурантски плес у Србији је почела 2005.
године, а први град који се прикључио
овом пројекту Плесног Савеза Словеније
био је град Краљево, највећом заслугом
њиховог братског града Марибора. После
Краљева 2006, прикључио се и Ниш, а од
2007.и многи други градови: Јагодина,
Зрењанин, Београд, Нови Сад, Панчево,
Крагујевац, Смедерево, Пирот, Зајечар,
Неготин, Крушевац, Трстеник, Ћуприја,
Вршац, Алибунар, Кикинда, Лапово,
Свилајнац, Врање, Прокупље, Нови Пазар,
Бела Црква, Прибој, Нова Варош, Сјеница ,
Ужице, Врњачка Бања, Горњи Милановац,
Бајина Башта...
Сви
матуранти
плешу
исту
кореографију, уз музику Јохана Штрауса
“Слепи миш”, а музика се најчешће емитује
преко сателитског радија и сви европски
градови плешу у исто време, тачно у подне
(12:00). Тако заједно обарају и Гинисов
рекорд као највећи симултани плес у
свету. Рекорд који је оборен још 2011.

године, износи 33.202 плесача.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ “ЗЛАТНА КАЦИГА”

председника, Родољуба Драшковића, на
разумевању и подршци, обезбеђеном
превозу. Изузетна је част била наћи
се међу одабранима, песмом служити
царици Љубави и освојити плакету Слово
љубве, истакла је професорка Бранков.
Чланови стручне комисије , независно
су у Крушевцу, Чачку, Косјерићу и Г.
Милановцу оцењивали
шифрована
поетска остварења.
„Најближа мотивско значењском
слоју неизоставног изворишта лепоте
велике традиције српске епике, сада у
модерном руху и новом ритму, показала
се изванредна песма, пуна питке
музикалности, психолошки уверљиво
потресна, „пријезда,морави“, песникиње
Нађе Бранков, која са добрим разлогом,
добија овогодишњу плакету, наводи се
саопштењу стручне комисије.
- Моје стихоткање је Божијом милошћу
пронашло пут до срца жирија, душе
публике, али и уваженог књижевника Н.
Лапчевића, који је пожелео да га пројави
књигом, међу најлепше о реци Морави,
уз песме М. Бећковића, Љ. Симовића, Р.
Петрова Нога, Г. Ђога, каже добитница
повеље Слово љубве.
Гдин М. Пауновић, који је у корелацији
са Чешком амбасадом
у Београду,
затражио је дозволу да песму преведе на
чешки језик.
На месту тако крхком као што је свет
(и Горњи Милановац у њему), где нас све
ломи и ућуткује, вара и раставља, сабрали
смо се, сјединили и усхвалили Љубав! „
и читаоцима. На фестивалу “Златна Тешко је. Није немогуће.
Немогуће, то је наш циљ!“ (М. Трнавац)
кацига” Ђуровић је поделио друго
Убила нас љубав, песници и све вас,
место.
који њоме постојите, врелим јој заносом
треперите...

УСПЕШАН НАСТУП ЂУРОВИЋА У КРУШЕВЦУ

На
недавно
одржаном
27.
Међународном фестивалу хумора
и сатире Златна кацига у Крушевцу
вршачки
афористичар
Зоран
Ђуровиђ Ђурке пласирао се међу

прва три аутора афоризама и освојио
специјалну диплому. Омашком смо
у претходном броју написали да
је фестивал одржан у Крагујевцу.
Извињавамо се Зорану Ђуровићу

Песникиња и професорка Нађа
Бранков, освојила је 1. место и плакету
Слово љубве, за најлепшу песму
слободног стиха. Свечаност промоције
зборника Песма никад допевана,
уз музичку пратњу, организована
је 17. маја у Модерној галерији, под
покровитељством КЦ- а, а реализована
изузетним прегалаштвом иницијатора,
врсног књижевника Миливоја Трнавца.
Циљ фестивала је да се вратимо коренима
и традицији, те празник Младенце
(22. март) ојавимо Српским даном
љубави и да се овај Празник запише као
нематеријална културна баштина Unescо
- а. На Младенце, вилински извори и
змајевите воде изнедре на површину
Камено срце, да га траже момци и девојке.
Свако ко нађе то магијско срце и пољуби
га, имаће среће у љубави и ступиће у
Светост брака до следећих Младенаца.
- Најтоплије се захваљујем компанији
Swisslion-Таково и хришћанској доброти

.Ј.Е.

ТРЕЋА НАГРАДА ЗА МИХАЈЛА АНТАЛА

Дванаести по реду,
Банатски
Ликовни Салон, одржан је у петак
12.05.2019. у Културно Образовном
центру “Вук Караџић” у Пландишту.
Учествовало је 30 сликара из 8
општина, а сликарске награде
додељене су најбољим радовима.
Прво место освојио је Иван Зубанов
из Ковина , друго место Мирослав
Радојев Б. Карловац, а треће Михајло
Миша Антал из Вршца. Специјалне
плакете уручене су Радмили Секи
Балашевић и Милишу Мемићанину,
обоје из Беле Цркве. Диплому за
дебитантско
излагање
примио
је Драган Ђорђевић из Опова.
Покровитељи манифестације били су
Општина Пландиште и Покрајински
секретаријат за културу, јавно
информисање и односе са верским
заједницама.
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НОЋ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

СЛОБОДА ИНСПИРИСАЛА
БРОЈНЕ АУТОРЕ

Још једно омиљено дружење
у музејима, манифестација Ноћ
музеја која је одржана у суботу 18.
маја, све од 16 часова до поноћи,
пробудила је публику широм Србије
у преко 40 градова, на 155 локација
са 225 различитих дешавања,
доказујући из године у годину да
за узбудљиве приче из културе,
уметности, историје и науке влада
велико интересовање! Инспирисани
овогодишњом темом „Слобода“,
музеји, галерије и бројне установе
културе у целој земљи, отворили
су своја врата бројној верној, али и
новој публици свих узраста.
Вршац се и ове године придружио
манифестацији, уз различите нове
програме и сталне поставке.
Културни центар Вршца за Ноћ
музеја припремио је неколико
различитих програма, па су тако
посетиоци били у прилици да виде
самосталну
изложбу
скулптура
Ђорђа Аралице у Великој галерији
КЦ-а,
ретроспективну
изложбу
поводом 40 година рада сликара
Томислава Сухецког у галерији
Дома војске, изложбу Жарка Глумца
„Моја слобода“, као и продајну
изложбу уникатног накита Анђелије
Стојановић у простору Сувенирнице
КЦ-а. Амбасада Републике Пољске
у Београду и Културни центар
Вршац у сарадњи са Центром
за мултикултурални дијалог и
регионализам, организовали су и
несвакидашњу изложбу „Плакати
солидарности“ у простору Мале
галерије КЦ-а.
- Ове године обележавам 40
година
професионалног
рада,
али 50 година сликарства као

аматер, а аматери често имају више
страсти него академски сликари.
Посматрање и искуство слике не
захтевају никакво образовање. Ноћ
музеја је сјајна прилика да људи

обиђу двадесетак места и погледају
оно што се нуди. Уметност и слика
су ту да нас подстакну да мислимо
другачије, да осетимо укус и мирис
слободе, логике слике, и да искуство
са слике пренесемо на улицу и на

свој лични живот – рекао је Сухецки.
Удружење „Тачка сусретања“ за
Ноћ музеја приредило је изложбу
слика
академског
сликара
и
наставника ликовне културе Николе
Митровског под називом „Porta
Sanctа“ (лат. Света врата).
„Слике
Николе
Митровског
представљају
спој
емотивно
недостижног, космичког и реалног
у материјалном смислу. Његов
ликовни израз је идеалан спој нечег
што је јако тешко спојити, а то је
фигурација и апстракција. Зато што
жели да остане тајанствен и естетски
нетакнут, Митровски апстрахује све
сувишне елементе фигуре и своју
изостављену нарацију синтетише
у узвишен апстрактни свет. У
техничком смислу, уметник користи
вешто изведене лазурне слојеве који
у сваком смислу дочаравају дубину
узвишеног простора и вертикалу
Човек – Бог (Универзум). Снажна

енергија, искуство и префињен осећај
за естетско главне су карактеристике
овог ствараоца, те он не може
створити ништа друго осим тежње за
искреношћу према себи, бавећи се

одговорно најсуштинскијим темама
које прате човечанство у уметности
и филозофији“, рекла је ликовна
педагошкиња
Невена
Чолаков,
рецензенткиња ове изложбе, о
сликама Митровског.
- Моја изложба представља игру
слика где се сакрални мотиви налазе
унутар слика, али су на један начин
апстраховани. Слике се посматрачу
откривају асоцијативно – истиче
Митровски.
Изложбу
„Вилински
снови“
Гордане Станковић Максимовић у
Градској библиотеци је током Ноћи
музеја погледало око 250 Вршчана.
Изложене слике су рађене техником
енкаустике, која се сматра старом,
скоро заборављеном египатском
сликарском техником. Посетиоци
Градске библиотеке су током суботње
вечери могли да прате и програм

Максимовић.
У холу Високе школе струковних
студија за васпитаче „Михаило
Палов“ у Вршцу изложене су слике
и илустрације Тијане Ђорђевић,
студенткиње друге године Високе
школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“. Изложбу
је отворила мр Невена Чолаков,
ликовни педагог и предавач на
Високој школи речима:
- Слике и илустрације Тијане
Ђорђевић враћају нас у детињство,
баш као и ауторку, која је као мала
девојчица слушала бајке које су
јој читали родитељи, док би она
замишљала свој свет фантастичних
бића,
чудесне
шуме
јарких,
нестварних боја. Ауторка се у
својим радовима ослања на машту и
осећања, на своје снове. Ови радови
подсећају на мотиве за децу из књига

Радио Београда 2 „Поезија уживо“,
у овогодишњој Ноћи музеја први
пут је организован програм на два
места у Београду, уз учешће песника
различитих
генерација.
Осим
најчувенијих песника, академика,
чланова удружења књижевника и
добитника најугледнијих књижевних
награда, своје стихове у Ноћи
музеја говорили су и одабрани
песници најмлађе генерације. У
шесточасовном
програму,
који
се одвијао од 18 сати до поноћи,
истовремено
у
Каменој
сали
Радио Београда и сали Коларчеве
задужбине, своје песме говорили су
50 најпознатијих српских песника, уз
директан пренос на Радио Београду
2 и мултимедијалној дигиталној
платформи РТС планета.
- Моји радови су зановани на
топљењу воска и боја, а радим са
пеглом. Свака жена у себи носи
неку вилу, отуда и назив „Вилински
снови“, а ове моје слике су подстицај
на инспирацију, машту и доброту
– каже ауторка Гордана Станковић

које смо некада читали, ведре и
топле попут „ Алисе у земљи чуда“
или „Бескрајне приче“. Љубав према
примењеној уметности и васпитном
раду са децом предшколског узраста
спојена је у један исти осећај
слободе и задовољства који ова

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

млада уметница носи у свом изразу.
Ноћи музеја и ове године су се
придружили Градски музеј Вршца,
Књижевна општина Вршац, Хемијскомедицинска школа и Школски центар
„Никола Тесла“.
Т.С.

VIN

PING
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Одржани пословни сусрети туристичке
привреде Војводине и Приморско-горанске и
Истарске жупаније, Република Хрватска
Привредна комора Војводине
(ПКВ), у сарадњи са Жупанијском
комором Ријека, у периоду од
8. до 10. маја организовала је
тродневну посету војвођанске
туристичке привредне делегације
Приморско-горанској и Истарској
Жупаније, Република Хрватска.
У оквиру посете, у Жупанијској
комори
Ријека,
одржан
је
Пословни форум представника
туристичке привреде Војводине
и Приморско-горанске иИстарске
Жупаније са циљем успостављања
нових
пословних
контаката,
интензивирања
пословне
сарадње на подручју туристичке
размене, те развоја билатералне
сарадње и економских односа две
регије.
Том
приликом,председник
ХГК-Жупанијске коморе Ријека
проф.др Видоје Вујић је истакао
задовољство добром пословном
сарадњом са Војводином и
посебно Новим Садом, градомпобратимом са Градом Ријека и

бројним заједничким привредним
активностима ПКВ и Жупанијске
коморе Ријека, који су резултат
потписаног Протокола о сарадњи.
Виши саветник за туризам
у ПКВ Драгица Самарџић, која
је
предводила
војвођанску
туристичку
делегацију,
представила је
туристичку
понуду АП Војводине, истакла је
да посебан интерес за сарадњу
постоји у области туризма – пре
свега дугогодишњи пријатељски
односи две регије, географска

близина, као и атрактивност и
различитост туристичке понуде
региона, Нови Сад и Ријека су
градови-побратими, Нови Сад
носи овогодишњу титулу Европске
престонице младих, а 2021.године
Европске престонице културе, а
Ријека је 2020. године Европска
престоница културе.
„Војводина бележи константан
раст броја долазака туриста
и остварених ноћења тако да
је прошле године остварено
повећање броја долазака туриста

за 8,5 одсто броја ноћења за 13,5
одсто у односу на исти период
2017.године. Када је структура у
питању, страни туристи остварују
веће повећање и у доласцима –
више од 14 одсто, и у ноћењима
– више од 17 одсто. Што се туриста
из Хрватске тиче, иако смо током
годинеостварили повећање броја
долазака за 12,5 одсто и броја
ноћења за 15,6 одсто, мислим да
имамо много више потенцијала и
могућности за већи раст“, рекла је
Драгица Самарџић.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 061/29411-61.
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. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
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.

Број
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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. 061/32154-51.
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. 064/65854-99.
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.
Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул.
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.
Продајем гарсоњерру или мењам за
једнособни стан. Тел. 833-478.
Хитно продајем једнособан стан (46) у центру,
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у центру, први спрат,
стара градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/2355-436.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 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. 834975.
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 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.
Млађем брацном пару потребна празна куца
на цување и одрзавање или уз неку мању доплату
на дузи временски период.062/157-72-61
Млађи брацни пар трази старију особу
на цување, негу дозивотну бригу и помоц за
некретнину. 062/157-72-61

РАЗНО

Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број,
нову 2500 дин и две беле краће зимске јакне 42 и
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно

љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну
особу са мадрацем 7000 дин, бунду тамно браон
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000
дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631
и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/3454-538.
Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони
тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају пржионица кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-33-37.
На продају 2 плафонске електрогрејалице
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-2821
Продајем половнну столарију, прозоре и
балконска врата вакум стакло, полицу гепека
Цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским
надајањем, разна врата и светларник (метални).
Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње са
вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 063/3200-19.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и риљам
баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две фотеље,
кауч на расклапање. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица кал 12,
као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. Тел.
064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827367.

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.
Продајем казан за топљење масти и чаробну
пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан за
пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и
резервним точковима, круњач са прекрупаром,
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на чврсто
гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет, велика
носивост, демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067
и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-
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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.064/23-55426.
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. 064/129-7323.
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, 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•2,55•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.
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 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.

за ноге купљен децембру гаранција 2 године.
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.
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. 837631 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. 064/91747-77.
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.
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.
На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел.
013/832-438 и 063/890-99-31.
Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/3355-343.
На продају земља, (4 ланца) два хектара, у
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел.
061/173-86-28 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну храну,
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830795 и 061/69754-41.

ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку
и/или пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у
Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се
електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком:
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.

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. 013/837631 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 цело тело лежећи,
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер

Продајем цртеже за дечију собу (без рама),
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.
На продају исправна машина за шивење,
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих,
димензије 280х240х55, двокрилни старински
ормар. Тел. 013/827-367.
Кошење дворишта, воћњака тримером и
крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом тримером и
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.

47.

Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-03-

На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну
пушку... Тел. 064/19-55-269.
Продајем каду, лавабо, Алфа плам плинску пећ
и металне ограде. Тел. 064/183-00-18.
Продајем тример за траву 165 kw, двотактни,
акваријум са прибором 300л и осовину са
главчинама са два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и
још 3 половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.
Продајем укоричен комплет часописа „Сам
мајстор“ годиште од 76,шиваће машине Багат и
Сингер. Тел. 061/111-28-21.
Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице,
Тики бојлер. Тел. 063/287-949
На продају угаона гарнитура врло повољно,
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/280-58-81.

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.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/1175-955.

Помен за наше родитеље

ЖИВАН (СВЕТИСЛАВ) СТОЈАНОВИЋ

БОЈАНА (ВЕЉКО) СТОЈАНОВИЋ

(26.08.1923.село Лазаревац-25.05.2001.Вршац)

(02.08.1929.Томашевац-05.02.2017.Вршац)

Дана 25.05.2019. године навршава се 18 година од смрти нашег оца Живана Стојановића,
професора и дипломираног инжењера агрономије, народног посланика, оца, деде и прадеде;
дана 05.02.2019. године навршило се две године од смрти наше мајке Бојане Стојановић,
мајке, баке и прабаке. Наши родитељи су нама и члановима наше породице читавог живота
били диван узор и огромна подршка у свим нашим настојањима да им будемо достојна деца и
исправни људи. Желимо да им се овим поменом захвалимо за све што су учинили за нас.
Вељко и Светислав Стојановић, са својим породицама

18 ВРШАЧКА КУЛА
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ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 218, 14. ЈУН 1989.

СРПСКА ПОСТОЈБИНА
Шестота годишњица косовског боја и у Вршцу се обележила
низом манифестација. Ових дана у холу Хотела „Србија“ може
се погледати изложба са аукцијом на тему „Косово је српска
постојбина“, а били смо у прилици да погледамо још две изложбе:
„Косовски бој и стваралаштво младих“ и изложбу домаће радиности
„Косовски мотиви“.
У свим месним заједницама на територији општине одржавају се
свечане седнице на тему „Косовски бој“, а за 16. и 24. јун предвиђене

ПЕТАК • 24. мај 2019.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (173)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.
су јавне трибине: „Косовски бој у делима Његоша и Стерије“ и
„Косовски бој у историографији југословенских народа“. Обе ће се
одржати у сали Педагошке академије са почетком у 18 часова.
Свечана академија посвећена 600-годишњици косовског боја
одржана је у петак, 9. јуна. Многобројним посетиоцима излагања
„Косовске теме у српској уметности и уметничкој књижевности“
припремила је мр. Драгана Тимотијевић, а у организацији Актива
наставника српскохрватског језика ученици основних и средњих
школа пригодним рециталом дочарали су присутнима догађаје и
личности из наше шест векова старе прошлости.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 216, 1. МАЈ 1989.

МЕЂУНАРОДНИ ОДБОЈКАШКИ
СУСРЕТ У ВРШЦУ

Посебан спортски догађај, посебно за љубитеље
одбојке догодиће се у Вршцу, где ће се састати
женске сениорске репрезентације Југославије и
Румуније. Утакмице ће бити одигране 26. и 27. маја
(петак и субота), у оквиру припрема државних
селекција за квалификације за европски шампионат
јуна у Шпанији.

У репрезентацији Југослвије највише је играчица
из клубова који су овогодишње такмичење у Првој
савезној лиги завршили на самом врху табеле.
Највише их је из екипе државног првака“ Младостмонтер“ из Загреба, затим из „Паломе Браник” и
београдске „Црвене звезде“.
Утакмица планирана за петак (26. мај) одржаће се
у 19 часова, а у суботу (27. маја) у 16,30 у спортској
сали „Никола Тесла“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Заједничка настава, оба разреда у
једном локалу, трајала је, до свршетка
1857/8. школске године. И како се је
прва година имала више усавршавати
теоријом, друга пак више практиком, т.ј.
методичким поступком, томе више није
могао одговарати онај начин наставе. С
тога дозволи, ставивши се у споразум
са
епископским
ординаријатом,
онога
времена
српско-банатска
Штатхалтерија, на предлог управе овога
завода, да се оба разреда оделе. Но
како се на овај начин часови предавања
намножили, испомагали су наставу у
овом заводу 3 учитеља са подреалке и
један учитељ са основних школа, као
помоћник 1). Овај завод имао је и своју
сопствену библиотеку, коју је основао
епископ чанадски, Александер Чајаги.
Да би се завело вртарство у
препарандији и у 4. разреду мушке
школе, оснује варош год. 1856., на
заузимање учитеља препарандије
Бениша, у варошкој башти школу
младица. Касније ова је школа
премештена у варошки магазин сена 2).
Премештена препарандија у Вршац
не само што је имала големи утицај
на школе наше вароши, већ је она
тако рећи унапредила целокупно
школарство у Банату. Завод је стекао
особити глас и дао је школи преко 400
учитеља. Неки од њих дођоше касније
до врло лепог положаја, као н. пр.
покојни Максимилијан Мајер, секретар
у кр. уг. министарству просвете: Јосиф
Рил, уредник: др. Јован X. Швикер,
професор: Антоније Штајнбах школ.
надзорник торонталске жупаније и др.
И богословија, јошт г. 1821.
установљена
за
изображење
свештеника вршачке ист. Православне
епархије, која се издржавала из
карловачког српско-народног фонда,
преустројена је према духу времена.
Пошто је она по 1848. неко кратко
време систирана, бејаше подељена,
према одношајима народности, крајем
ове периоде у два течаја, за Србе и
Романе. Сваки од ових течаја трајао је
три године. У сваком заводу делала су 2
професора 3).

Отпустом министарства просвете
заведени су и у Угарској г. 1857.
учитељски скупови 4). Прва учитељска
скупштина
учитеља
вршачког
католичког школског среза држана је у
Вршцу 8. октобра оне године 4).
Год. 1853. било је у Вршцу само 40
јеврејских породица и имале су своју
школу и сепаратног учитеља 5); пре тога
бејаше им учитељ општински шахтер.
Како ова општина не бејаше имућна

те не могаше издржавати своју цркву
и школу, на чега јој потребаше 1360
форината С.М. годишње 6), варошка
општина, на молбу њену, дозволи јој
припомоћ од 200 фор. С.М. годишње,
почевши 1. новембра1853. 7), уз то се
1857. г. у репрезентацији закључи, да се
овој школи јошт 3 хвата дрва издаје 8).
Год. 1855. стављена је ова школа, која се
међутим у “тривијалну” са два учитеља
проширила, под управу директората
кат. учитељске школе 9).
У овој школи настављало се је
јеврејским и немачким језиком. Године
1858/9. ова школа бројала је 81 ђака, 43
мушких и 38 женских 10).
Поред овог великог полета школског
морамо забележити, да је мађарска
школа, коју је варош и жупанија
издржала, престала јошт у почетку ове
периоде постојати.
Као благодетна новина на пољу
школе може се споменути заведена
и према приликама онога времена
уређена недељна и повторна школа.
Већ г. 1851. постојала је код Немаца

“шегртска школа” 11). Али тек идуће
године основно је уређена пофторна
школа. На основу наредбе земаљске
школске власти од 17. септембра 1852.
заведена пофторна настава, коју су до
сада уживали трговачки и занатлијски
шегрти, за сву омладину дорасла за
школу, испод 16. године 12). Ова школа
држала се недељом и празником од 2 - 4
по подне.
Год. 1855. наново се поправи
пофторна настава. Ово се најпре извело
на немачкој страни.
Представници трговачких гремија
и удружења обвежу се, да подмирују
издржавање ове школе годишње
са 410 фор. К.М. и да ову своту у две
погодишње рате исплате 13).
Затим се ова институција заведе
и код Србаља уз припомоћ од 190
форината К.-М. годишње, што су
удружења обећала 14). Услед тога
настављали су у тој школи 1855/6.
школске године на немачкој 4, а на
српској 3 учитеља 14).
Две
године
после
тога
учињен је корак даље. Како на
немачкој тако и на српској страни
пофторна школа стојала је у
свези са главном школом, имала
је 4 одељења са 5 учитеља. Ову
школу имали су похађати они
шегрти, који 4. разред главне
школе нису походили. Они пак
шегрти, који су 4. разред или с
овим у свези стојећу пофторну
школу свршили, примани су у
“трговачку и занатлијску школу”,
која се састојала из два одељења
и у којој су 6 учитеља са реалке
предавали.И како је годишњи
трошак 10) учитеља а 50 ф. и 6
професора а 66 ф. 40 н. = 900
ф. К.-М.) прелазио приход, то је
општина јошт 300ф. К.-М. годишње
вотирала 15).
У другој половици ове периоде
стекао је Александер Бонац,
садашњи чанадски владика а
онда школски саветник, млоге
заслуге што је школа у Вршцу
напредовала.

1) Пети годишњи извештај подреалке,
1859,стр. 44-46
2) Седнички записници од 30. новембра 1855.
и 17. маја 1856.
3) Седнички записници и A. Vaszita, Denkschrift

etc., str. 31.
4) “Werschetzer Gebirgabote”, god. 1857, br.
26,27
5) Ibidem, br. 40
6) Седнички записник од 21. јунија 1853.

7) Исто од 15. декембра 1853
8) Исто од 12. новембра 1853.
9) Исто од 4. септембра 1857.
10) Исто од 30. новембра 1855.
11) A. Vaszita, Denkschrift etc., str. 31.,32.
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КУЛИН КУВАР

Њоке
са парадајзом
и босиљком
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Ликер торта са јагодама
НАМИРНИЦЕ:
Кора:
4 јајета
5 кашика шећера
прстохват соли
5 кашика брашна
1 прашак за пециво
100 г чоколаде за кување
2 кашике воде
3 кашике уља
Фил:
5 дл слатке павлаке
300 г чоколаде за кување
1 чеп ликера од вишње
600 г јагода
шећер у праху
ПРИПРЕМА: Умутити беланца са прстохватом соли. Жуманца
умутити са шећером, брашном и прашком за пециво, па сјединити
са беланцима. На пари отопити чоколаду с водом и уљем и умешати
у смесу од јаја. Излити у калуп пречника 24 цм обложен папиром за
печење, па пећи у рерни загрејаној на 200°Ц, око 45 минута. Охлађену
кору пресећи на два дела. Фил: У слаткој павлаци растопити чоколаду.
Кад се прохлади, додати ликер. Јагоде исецкати на средње комаде
(оставити пар за украшавање). Посути шећером у праху и оставити да
тако одстоје и упију слаткоћу. Јагоде оцедити, а соком попрскати коре.
Припремљен фил умутити миксером да се лакше наноси. На кору
послагати јагоде и 1/3 фила, поклопити кором и целу торту премазати
филом. Украсити целим јагодама и ставити у фрижидер да се стегне.

НАМИРНИЦЕ:
500 г готових њока
1 мања главица лука
1 чен белог лука
2велике кашике
маслиновог уља
400 г парадајза из
конзерве
мајчина душица
босиљак
со
бибер

ПРИПРЕМА: Њоке ставити у кључалу воду у коју је додато
мало соли и уља. Скуване су кад испливају на површину. Извадити
их да се оцеде. Сос: Ситно исецкати лук, продинстати на маслиновом
уљу, додати уситњен парадајз и бели лук. Промешати и оставити да се
лагано динста око 20 минута. Додати мало мајчине душице и босиљка.
Уз повремено мешање динстати још мало. На крају додати со и бибер.
Њоке прелити сосом од парадајза и по жељи посути ренданим
пармезаном и свежим босиљком.

Хлеб с белим луком

Чоколадне
штангле
НАМИРНИЦЕ:
1 багет
200 мл доброг
маслиновог уља
1 кашика уситњеног
белог лука
150 г омекшалог крем
сира
1 кашичица сушеног
оригана
1 кашичица сушеног
босиљка
1 кашика ситно
исецканог свежег
першуна
прстохват соли
по укусу свеже
самлевеног бибера
50 г свеже наренданог
пармезана

ПРИПРЕМА: Загрејати горњу жицу
на рерни. Обложити тепсију алуминијском
фолијом. Сипати у шерпицу једну кашику
маслиновог уља и на тихој температури кратко
пропржити бели лук. Багет исећи на тање
кришке. Измешати крем сир, бели лук, оригано,
босиљак, першун, со и бибер и у смесу додати
мало више од пола уља. Свако парче хлеба
премазати овом смесом, посути наренданим
пармезаном и прелити остатком маслиновог
уља. Пећи испод горњег грејача између 3 и 5
минута, или док сир поцне да се топи и постане
златно жуте боје.

НАМИРНИЦЕ:
300 г шећера
4 јајета
1 дл скуваног какаоа
200 г брашна
150 г млевених ораха
1 прашак за пециво
1 ванилин шећер
Фил:
2 ванилин шећера
200 г шећера
4 јајета
200 г нарендане
чоколаде
200 г путера
Остало:
мешавина рума и
скуваног какаоа

ПРИПРЕМА: Улупати жуманца са
шећером, ванилин шећером и скуваним
какаом, да се добије густа смеса. Умешати орахе,
брашно с прашком за пециво. Лагано умешати
снег од беланаца. Укључити рерну на 220°Ц.
Плех науљити и посути брашном, па излити
смесу. Пећи 5 минута на јакој ватри, па самњити
на 180° и пећи још отприлике 45 минута. Фил:
Скувати јаја, шећер, 1 ванилин шећер и чоколаду
на пари. Када се згусне, умешати још 1 ванилин
шећер, па оставити да се охлади. У охлађен
фил додати добро умућен путер и промешати.
Охлађену кору пресећи на 5 уздужних трака,
натопити их мешавином скуваног какаоа и
рума, нафиловати и послагати једну преко
друге. Преосталим филом премазати цео колач
и, кад се стегне, сећи на штангле.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
ЗАВРШЕНА ПРВА СЕЗОНА БИЗНИС ЛИГЕ

АЛЕНИК ОСВОЈИО ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР

Прва сезона кошаркашке
Бизнис лиге која је установљена
захваљујући идеји Ервина
Вита а играна у организацији
Спортског
савеза
Вршац,
успешно је окончана. У финалу
су снаге одмерили Аленик
и Хемофарм. У одличној и
неизвесној утакмици више
спортске среће и снаге имали
су играчи Аленика и заслужено
су освојили победнички пехар.
Председник Спортског савеза
Вршац Александар Стојаковић,
уручио је медаље финалистима
и предао победнички пехар.

ФУД Б А Л

2323

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У МЕЧУ СА ПУНО ГОЛОВА У НОВОЈ ПАЗОВИ

ДОБАР ГЛАС ИЗ
ЧЕЛАРЕВА
ЛЕЧИ
РАНЕ
РАДНИЧКИ (НП) - ОФК ВРШАЦ 5:3 (2:2)
Фудбалери ОФК Вршца нису успели да понове
добру игру у оба полувремена ефикасном меча у Новој
Пазови и доживели су пораз у последњих 12 минута.
Изабраници тренера Радована Радаковића су после
примљеног гола успели да преокрену резултат, али
се на одмор ипак отишло са нерешеним резултатом.
У наставку су пазовчани били бољи за надахнуће
ефикасног Ђиласа који је својим хет-триком обележио
меч. Ипак, Вршчани нису незадовољни. Добре вести
стигле су од комесара за такмичење Српске лиге
Војводина Миодрага Радаковића који је меч ЧСК - ОФК
Вршац регистровао службеним резултатом у корист
Вршчана. Клуб из Челарева је меч добио на терену (3:2),
али због административних пропуста у пререгистрацији
играча Огњена Мршића, остали су без бодова. Све то су
помно пратили клупски оперативци ОФК Вршца који су
правовремено реаговали.

Победници: Екипа Аленик

АЛЕНИК - ХЕМОФАРМ 53:47
(14:11, 9:14, 16:10, 14:12)

РАДНИЧКИ (НП) - ОФК ВРШАЦ 5:3 (2:2)

АЛЕНИК: А. Савић 14,
Живковић, Кораћ, Д. Савић
8, Цвркота 12, Јаков, Авејић,
Мандић, Н. Савић, Прљенић,
Пиперски
ХЕМОФАРМ: Завишин, Репац,
Јовановић, Узелац, Гачановић 8,
Петров, Радмановац, Туркан 8,
Петровић 11.

ВРШАЧКА КУЛА

Вицешампиони: Екипа Хемофарм

Нова Пазова, Градски стадион., гледалаца 200. Судија
Дино Калафат (Нови Сад). Стрелци: Ђилас у 6,78 и 83,
Бурсаћ у 43. и Петрошевић у 75. за Раднички, Станковић
у 10, Благојевић у 33. и Вујевић у 70 минуту за Вршац.
Жути картони: Ђилас (Раднички), Белић (Вршац).
РАДНИЧКИ:Ђурић, Чепрња, Ивановић, Николић,
Цвјетиновић (Грујић), Ђилас, Дујић, Србијанац, (Зорић),
Шавија, Петрошевић, Бурсаћ(Стајић).
ВРШАЦ: Ђулчић, Благојевић, Велимиров, Станковић,
(Јанковић), Бељин, Б ожић, Белић, Благојевић, (Бала),
Станков, Лазевски, Којић (Вујевић).

АТЛ Е Т И К А
АТИНСКЕ ИГРЕ

ПРЕКО СТО УЧЕСНИКА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

На
овогодишњим
6.Атинским
играма које традиционално организује
Ак Атина из Вршца,окупило се преко
100 такмичара из 5 клубова. Осим
организатора Ак Атине,наступили су
и реномирани клубови Ак Динамо из
Панчева,Ак Пролетер из Зрењанина,ак
Панонија
из
Панчева.Такмичари
су се надметали у спринтерским
дисциплинама,а
од
вреднијих
резултата треба напоменути резултате
у конкуренцији сениора Бегенишић
Марка
на
400м-51,12
с,Марка
Младеновског у конкуренцији млађих

пионира 300м-43,23,као и резултат
Сање Марић у конкуренцији млађих
пионирки на 300м-43.38. Треба
подсетити да су Атинске игре биле
замишљене у почетку као развојно
такмичење за младе,а временом је
ту поникло и неколико шампиона
државе.
Следећи
догађај
који
очекује такмичаре АК Атина је
интернационално
такмичење
са
земљама у региону које ће бити
одржано у Румунији,а за шта је АК
Атина добила специјалан позив.

У НЕДЕЉУ, 26. МАЈА, ОДРЖАЋЕ СЕ ТРАДИЦИОНАЛНА АТЛЕТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА, ЈЕДИНСТВЕНА У СРБИЈИ

ТРКА НА СТЕПЕНИЦАМА ПО СЕДМИ ПУТ

Традиционална
спортска
манифестација Трка на степеницама по
седми пут ће у Вршцу окупити љубитеље
краљице спортова. За учешће у трци
према речима организатора влада
изузетно интересовање атлетичара
из свих крајева Србије. У тренутку
закључења овог броја “Вршачке куле”
(пет дана пре почетка трке) било је
пријављено 180 атлетичара из Београда,
Новог Сада, Зрењанина, Суботице,
Лесковца, Неготина, Апатина, Тополе,
Врбаса, Бечеја, Новог Кнежевца, Ваљева
и многих других градова покушаће да
савладају најтежу од свих атлетских
стаза у нашој земљи дужине око 750 м,
са висинском разликом од око 107 м, уз
константан успон од око 18% и са укупно
430 степеника. Трчаће се у конкуренцији
жена и мушкараца, а биће проглашени
победници у неколико категорија. Код

дама у конкуренцији 50+, 40+, а код
мушкараца у конкуренцији 80+, 70+,
60+, 50+, 40+. Такође, организатор
је предвидео награде за најбоље
Вршчане, као и посебне награде за
такмичаре који оборе рекорд стазе.
Подсетимо, рекорд стазе у женској
конкуренцији држи атлетичарка Црвене
звезде Невена Јовановић и он износи 5
минута 11 секунди и 48 стотинки, а код
мушкараца рекордер је Ђуро Борбељ
члан АК Апатин са 4 минута, 1 секундом
и 83 стотинки.
Старт трке дама је у 10 часова и
30 минута, а старт трке мушкараца је
у 10 часова и 45. минута. У 11 часова
стартоваће трка задовољства. Старт
је изнад горњег паркинга Центра
Миленијум, а циљ код црквице Светог
крижа.
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