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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК СА РАДОМ

МАЛИШАНИ КРЕЋУ У ШКОЛИЦУ

Предшколска установа „Чаролија“ отвориће
своја врата за вршачке малишане почетком
наредне седмице, тачније у понедељак, 11. маја.
Све је спремно за пријем најмлађих Вршчана у
њихову школицу.
- У складу са Одлуком Владе Републике
Србије, Предшколска установа „Чаролија“
Вршац почиње са радом у понедељак, 11. маја,
наглашава градоначелница Драгана Митровић.
- Рад ће бити организован у шест објеката
ове установе, у њима ће боравити деца чија
су оба родитеља радно ангажована. У овом

тренутку то је 132 вршачких малишана. Јавно
комунално предузеће „2. октобар“ извршило
је дезинфекцију свих објеката, као и комплетну
површину око објеката. Град Вршац је обезбедио
довољно средстава за дезинфекцију, као и
неопходну заштитну опрему коју ће користити
васпитачи. Предузели смо и све друге мере како
би боравак наших малишана у овим установама
био безбедан.
Од укупно девет објеката у граду, рад ће бити
организован у шест и то на следећи начин: два
објекта користиће се за боравак деца јасленог

Предузете све мере за безбедан боравак деце у вртићима: Драгана Митровић, Градоначелница Вршца

Дезинфиковани сви објекти Предшколеске установе „Чаролија“

узраста од 1 до 3 године: објект бр. 8 „Цврчак“,
Ђуре Јакшића 3, и објекат бр. 9„Звончица“, Жарка
Зрењанина бб.
Деца узраста од 3 до 6 година боравиће
у преосталих шест објеката: „Плави чуперак“,
Ђуре Јакшића 3, „Колибри“, Стевана Немање 70,
објекат бр. 4 „Бубамара“, Жарка Зрењанина 87, и
објекат бр. 7 „Детлић“, Насеље Хемоград.
Све просторије су темељно очишћене,
извршена је дезинфекција играчака, док су
плишане играчаке потпуно уклоњене јер их није

могуће дезинфиковати више пута током дана.
- На улазима ће бити постављане дезо
баријере, истичу у Предшколској установи
„Чаролија“. - У радним собама ће боравити
минималан број деце док ће столови, столице
и кревети бити постављени на безбедном
одстојању. Сви запослени у установи биће, пре
почетка рада, обавезно тестирани на присуство
вируса КОВИД-19.
Ј.Е.

ПОНОВО УСПОСТАВЉЕН ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈ

ПУТНИЦИ ПОНОВО У АУТОБУСИМА СТУП-А

После 44 дана паузе вршаки аутобуски
превозник СТУП успоставиоје саобраћајна
приградским и међуградским линијама. Додуше,
не у режиму као пре мера Владе о ванредном
стању када је забрањен превоз путника, али су
од 4. маја успостављенеприградске саобраћајне
линије, као и међуградске, ка Београду и Новом
Саду. Директор саобраћаја вршачког СТУП-а,
Драган Амижић, истиче да ће по укидању
ванредног стања број линија бити повећан у
складу са потребама.
- У складу са Одлуком о ублажавању мера
забране обављања јавног превоза путника
у време ванредног стања Владе Републике
Србије од 30. априла поново је успостављен
међуградски саобраћај уз обавезне мере заштите.
Најпре морам да кажем да није неопходна
никаква радна дозвола да би путници користили
аутобуски превоз, довољно је само да купе карту,
и наравно, да имају заштитну маску и рукавице.
Правило које путници такође морају да поштују
је да се у аутобус улази на предња а излази
на задња врата. Број путника на међуградској
линији ограничен је бројем седишта у аутобусу

Аутобуси СТУП-а поново у саобраћају
што значи да није као у градском и приградском укидању ванредног стања СТУП ће повећати број
превозу где на дуплом седишту може да седи полазака како на линији за Београд тако и за Нови
само један путник, каже Амижић.
Сад. У складу са потребама повећаће се и број
Аутобуси СТУП-а од 4. маја имају два полазака полазака на приградским линијама, с тим што ће
ка Новом Саду (један преко Зрењанина и један на снази остати мера да на дуплом седишту на
преко Београда) и седам полазака ка Београду приградским линијама, може седети само један
од тога по један из Беле Цркве, Пландишта и путник, наглашава директор саобраћаја СТУП-а.
Добрице.
СТУП има редовну међународну линију
- Сви поласци и доласци аутобуса за Беч из Пожаревца коју ради у кооперацији
прилагођени су актуелном времену забране са неколико аутобуских превозника (Ласта,
кретања што значи да је повратак до 18 часова. Севертранс, Аутопревоз Чачак и др) која ће
Одмах по доношењу Одлуке Владе Србије о поново бити успостављена одмах по отварању

Већи број међуградских линија по укидању
ванредног стања: Драган Амижић, директор
саобраћаја СТУП-а
државних граница.
-Овакав режим рада биће највероватније
на снази до септембра, тако нам је и Уредбом
прописано, ако се стекну услови и постоје
потребе путника ми ћемо врло радо повећати
број полазака. Наравно, деловаћемо у складу
са епидемиолошком ситуацијом, уколико се
ситуација погорша мораћемо да прилагодимо
пословање мерама које ће бити евентуално
уведене, закључио је Амижић.
Б.Ј.

ПОНОВО СЕ УСПОСТАВЉА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

КРЕНУЛИ ВОЗОВИ КА БЕОГРАДУ
Након застоја током ванредног стања,
уведеног као мера у борби против ширења
корона вируса, возови за превоз путника почели
су постепено да саобраћају широм Србије. Тако
је и са вршачке железничке станице кренуо први
воз ка Београду у понедељак, 4. маја, у 7 сати и 51
минут.
Тренутно из Вршца за српску престоницу

има два посласка: у 7,51 и 9,40 часова. Повратак
из Београд Центра је у 11 и 50 и у 15 и 29 сати.
Временом ће бити уведено још полазака са
повећањем броја путника и смањењем мера
заштите. Прва два дана било је мало путника, а
овдашњи железничари тврде да ће их из дана у
дан бити све више, како се живот враћа у нормалу.
Из „Србија Воз“а.д. поручују да су предузете

све прописане мере заштите путника и
возопратног особља. Обављена су додатна
чишћења возова, што подразумева дезинфекцију
подова, стаклених и металних површина, као и
свих осталих површина са којима путници долазе
у контакт приликом путовања.
Железничка станица Вршац спремно је
дочекала прве путнике, уредно су означена
правила којих путници треба да се придржавају.
Путници су дужни да приликом
путовања, а у циљу спречавања ширења заразне
болести КОВИД -19, обавезно користе заштитна

средства маске и рукавице, да држе безбедну
дистанцу и прате упутства кондуктера и обележја
у и на возу, изричити су у „Србија возу“. - Још
једном апелујемо на све путнике да се понашају
одговорно и у складу са препорукама Владе
Републике Србије. Уколико дође до накнадних
промена у организацији саобраћаја возова,
путници ће бити благовремено обавештени.
Кондуктери ће контролисати понашање
путника у возу и на железничкој станици. Радно
време станичне благајне је од 7 до 15 часова.
Ј.Е.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА НАСТВЉА СА РАДОМ

НА 47. СЕДНИЦИ ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 15 ТАЧАКА
Председник Скупштине Града Вршца, Ненад
Барош, сазвао је 47 седницу на којој ће одборници
разматрати 15 тачака дневног реда. Седница је
одржана пре закључења овог броја „Вршачке
куле“ и опширнији извештај биће објављен у
наредном броју.
На дневном реду је доношење Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о радном
времену угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву, затим, доношење
Одлуке о допуни Одлуке о пијацама, као и
доношење Одлуке о утврђивању урбанистичких
зона обавезног инвестиционог одржавања и
унапређења својстава зграде и зона обавезног
одржавања спољњег изгледа зграде. Четврта
тачка је доношоње Одлуке о покретању поступка

отуђења оставе у јавној својини Града Вршца,
пета тачка је доношење Одлуке о отуђењу
пословног простора – локала, катастарска
парцелаброј 7183 КО Вршац, Козарачка 30а, из
јавне својине Града Вршца поступком јавног
надметања. Шеста тачка је доношење Одлуке
о отуђењу сувласничког удела катастарске
парцеле број 2122 КО Вршац из јавне својине
Града Вршца поступком јавног надметања. Затим
следи доношење Одлуке о покретању поновног
поступка отуђења непокретности – станова
из јавне својине Града Вршца у улици Хероја
Пинкија број 34, затим доношење Одлуке о
прихватању поклона – катастарске парцеле број
21821/3 у Гудуричком насељу, блок 136. Девета
тачка је доношење Решења о измени Решења

о именовању председника и чланова Управног
и Надзорног одбора Народног позоришта
„Стерија“, доношење Решења о измени Решења
о именовању председника и чланова Управног
и Надзорног одбора Градског музеја Вршац, а
потом доношење Решења о измени Решења
о именовању Надзорног одбора Привредног
друштва за економски развој пројекта о
некретнинама Града Вршца „Технолошки
парк“. Дванаеста тачка је доношење Решења о
образовању комисије за доделу награде „Паја
Јовановић“, тринаеста тачка је доношење Решења
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Апотеке Вршац, а после ње
одборници ће расправљати о Решењу о давању
сагласности на методологију за одређивање цене

радова на одржавању атмосферске канализације.
15 тачка дневног реда је доношење Решења
о давању сагласности на ценовник радова на
одржавању атмосферске канализације.
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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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ НАСТАВИЛА СА РАДОМ

ДО КЊИГЕ СА МАСКАМА И РУКАВИЦАМА
Министарства културе и информисања
Републике Србије објавило је Препоруку
библиотекама да могу да отворе своја врата
љубитељима књиге. У складу са поменутом
препоруком поступила је и вршачка Библиотека.
Посета храму књиге могућа је само уз поштовање
прописаних мера заштите.
- Градска библиотека Вршац започела је рад
са корисницима 27. априла, а како је на снази
ванредно стање, рад са корисницима биће
организован у складу са мерама које је донела
Влада Републике Србије, објашњава Весна
Златичанин, в.д.директора Градске библиотеке
Вршац. - Библиотека ће рад организовати тако
да обезбеди поштовање свих прописаних
превентивних мера које се односе на
спречавање ширења заразе болести КОВИД-19
и усвојила је план мера заштите запослених
за време трајања ванредног стања. Планом
примене мера заштите запослених у Градској
библиотеци Вршац организује се процес рада
у условима проглашеног ванредног стања и
утврђују обавезе послодавца да за све запослене
обезбеди примену свих превентивних мера од
утицаја на безбедност и здравље запослених,

а посебно оних које се односе на спречавање
ширења заразе КОВИД-19 (одржавање социјалне
дистанце, дезинфекција и употреба заштитних
средстава, тј. маски и рукавица), као и мере које
се односе на максималан број лица која могу
да бораве у затвореном простору и распореда
обављања послова у пословним просторијама.
Према речима директорке Златичанин, рад
са корисницима обавља се само у једној смени
од понедељка до петка, у времену од 7,30 до
14,30 часова.
- Молимо кориснике услуга Градске

библиотеке Вршац да
се придржавају
прописаних мера, а то значи да приликом
доласка у просторије Градске библиотеке
обавезно носе заштитну маску и рукавице,
наглашава Златичанин. - На самом улазу у Градску
библиотеку поставили смо дезо баријеру у
циљу безбедности како запослених, тако и
наших корисника. На позајмним одељењима
је дозвољено присуство једног корисника, што
значи један корисник на Дечјем одељењу и један
корисник на Одељењу за одрасле кориснике.
Како су више пута истицали стручњаци који воде
Кризни штаб, одржавање социјалне дистанце
представља најделотворнију меру у спречавању
ширења Ковида – 19. Молимо наше кориснике
да то стално имају на уму. На пултовима се
налазе и средства за дезинфекцију руку, која
могу да користе и наши корисници. Сходно
прописаним мерама, у читаоници могу да читају
новине два корисника. Искрено се надамо да ће
корисници услуга Градске библиотеке Вршац
имати разумевања и да ће се понашати у складу
са прописаним мерама.
Директорка Градске библиотеке нагласила је
да књижевне вечери, предавања и скупови било

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР“ УРЕДИЛИ ВРШАЧКА ШЕТАЛИШТА

ГРАДСКИ ПАРК И ЈЕЗЕРО ОТВОРИЛИ СВОЈА ВРАТА
У складу са постепеним укидањем
појединих мера заштите, везано за
ванредно стање и заустављање ширења
коронавируса, Градски парк и језеро
отворили су врата за шетаче и љубитеље
природе. Пре тога су запослени у
Јавном комуналном предузећу „Други
октобар“ детаљно уредили ова вршачка
шеталишта како би спремно дочекали
прве посетиоце, након више од месец
дана.
- С постепеним укидањем мера
Владе Републике Србије, отворене
су капије градског језера и парка,
истичу у ЈКП „Други октобар“. - Екипе
Јавног комуналног предузећа на овим
локацијама, чија је површина већа од
60. 000 квадрата, обавили су кошење,
постављање мобилијара и комплетно
уређење. Свакодневно је радно
ангажовано 15 радника Зеленила, који
врше и уређење прилазних путева ка
граду и шетачке зоне.
Вршачки комуналци уређују и зелене
површине око објеката Предшколске

установе „Чаролија“ који ће у понедељак
наредне седмице поново примити
вршачке малишане жељне своје
школице.
Постепеним укидањем мера заштите,
живот у граду враћа се у старе токове.
Отварају се самосталне занатске
радње, фризерски и козметички
салони, а са радом почињу и вршачки

ШТА ДОНОСИ УКИДАЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (6)

ПИШЕ:

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ
Реченица која је ових дана, вероватно,
најчешће изговара јесте :“Када све ово прође...?!“.
Када све ово прође, видећемо се, отићи ћемо
на места на која смо одувек желели да одемо,
редовно ћу се виђати са пријатељима, почећу да
се бавим нечим новим....
Након страхова од вируса корона који су се
појавили са почетком епидемије у нашој земљи,
па прилагођавања на ванредну ситуацију, сада
се налазимо у тренутку када ишчекујемо да
ванредно стање буде укинуто и да се, колико
је могуће, вратимо редовним, уобичајеним,
животним токовима.
Информације које добијамо од стручњака
говоре о томе да ће бити потребно да се, и

угоститељски објекти. Бенефит укидања
заштитних мера борбе против ширења
коронавируса осетили су, у одређеној
мери и спортисти и рекреатори, посебно
када је реч о вежбању на отвореном.
Отворају се и теретане, а и справе за
вежбање на градском језеру добиле су
прве рекреаторе.
Ј.Е.

које врсте неће се одржавати у овој вршачкој
Кући књиге све док је на снази ванредно стање.
Ј.Е.

ШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА“ ОБЕЛЕЖИО ШКОЛСКУ СЛАВУ

ПРИРЕДБА НА ЈУТЈУБУ

И поред ванредног стања и празних учионица, Школски центар
„Никола Тесла“ обележио је школску славу Ђурђевдан. Урадили су то на
несвакидашњи, јединствен начин. Са својим гостима дружили су се путем
интернета, преко Јутјуба, на који су поставили приредбу уприличену за своју
школску славу.
Идеја је потекла од Жељка Ивковића, директора ШЦ „Никола Тесла“,
и здушно је прихваћена од колектива и ученика. Гостима су послали
позивнице и тачно у 12 сати на Ђурђевдан, 6. маја, у време када је обично и
скуп гостију у школи, била је доступна славска приредба на Јутјубу.
-Опште је познато да је Ђурђевдан крсна слава нашег великана Николе
Тесле, а наш Школски центар који носи његово име, већ дужи низ година
прослава Ђурђевдан као школску славу. Овако су вршачки „Теслаши“
поздравили своје госте преко Јутјуба, пожелевши им добро здравље.
- Ове године решили смо да обележимо Ђурђевдан упркос пандемији и
тиме покажемо своју веру у боље сутра. Док будете гледали овај програм,
жеља нам је да се осећате као гости на нашој школској слави.
Након присећања на то како су изгледала ђурђевданска славља
протеклих година, приказан је леп и пригодан програм који су припремили
„Теслини“ ђаци са својим менторима.
Према речима директора Ивковића, сви који нису били у прилици да
славску приредбу ШЦ„Никола Тесла“ погледају на Ђурђевдан, могу то учинити
и ових дана на Јутјубу, на интернет адреси https://youtu.be/XX92jgLpf98
Идеја и труд директора, колектива и ученика ШЦ “Никола Тесла“ за сваку
су похвалу.

Ј.Е.

КАДА СВЕ ОВО ПРОЂЕ

након укидања ванредног стања, придржавамо
мера заштите. Још неко време треба да
одржавамо растојање са саговорницима, да
перемо и дезинфикујемо руке и да се мање
рукујемо и љубимо. Дакле, да изменимо
одређена понашања која су била саставни део
комуникације са људима који су нам блиски.
После периода изолације, времена које смо
провели без уобичајених активности, људи су
постали жељни да уживају у лепом времену,
да се виђају са пријатељима, путују, оду на
одмор... Неки ће пожурити да се врате, а други
ће оклевати и наставити да буду опрезни и да
се током дужег времена придржавају мера
заштите. Спољашњи свет је постао опасно место
за нас.
Време које смо провели у изолацији,
силом прилика, упућени на себе и најближе у
својој оклини, без сумње је утицало на односе
које имамо према себи и другима. Били смо
у ситуацији да проводимо много времена у
ограниченом простору, са децом, партнером
или партнерком, родитељима... Да ли се нешто
променило у нашим односима са њима?
Сигурно је да су многи почели да
размишљају другачије о себи и односима које
имају са блиским људима. Емотивне релације
које су засноване на поверењу и узајамном
разумевању, могу да постану боље и да наставе
да изазивају пријатност.
Велики број емотивних проблема појавиће

се код оних који се налазе у лошим односима.
То што смо били принуђени да једни са другима
проводимо много више времена у кући, без
могућности да „побегнемо“ на посао, спортску
активност, на кафу у комшилук, прилика је да се
постави читав низ питања у вези са односима у
којима се налазимо.
Како сте се осећали током викенда, када није
могло да се излази, са својим укућанима? Да ли
је било насиља међу вама? Да ли сте почели
да осећате телесне симптоме? Да ли је неко од
укућана почео више да узима алкохол? Да ли
сте се чешће свађали? Колико сте плакали, били
бесни, страховали од петка када ћете остати
затворени? Али не због саме затворености него
чињенице да ћете бити затворени са партнером
или партнерком и децом? Или страха зато што
ћете остати сами? Да ли сте у присуству својих
најближих осећали тескобу и незадовољство?
Тешка питања са којима су се многи суочили
током периода ванредног стања. Поставља
се још теже питање: „Шта и како даље?“. Да ли
треба чекати да се ствари, саме по себи, врате
у нормалу и буду као што су биле раније? Или
треба нешто предузети?
Како ћете се понашати је ствар ваше
одлуке. Можете да останете у непријатној
ситуацији и осећате се незадовољно. То не
захтева ангажовање, осим прилагођавања.
Прилагођавање, као процес, може да има веома
високу цену. Плаћа се у здрављу, лошем квалитету

живота који водите и преплављеношћу лошим
емоцијама.
Друга могућност је да нешто предузмете у
вези са стањем којим сте незадовољни. И ова
одлука је тешка. Захтева јако много активности
и корака које морате да предузмете. Често ти
кораци и акције имају исход који не можемо
са сигурношћу да предвидимо. Уколико нисте
сигурни шта треба да предузмете, посаветујте
се са блиским људима или потражите помоћ
стручњака.
Најважније је да не дођете у ситуацију да
се „клацкате“, то јест да не донесете одлуку.
Недоношење одлуке је, такође, одлука!
Важан фактор о коме морамо да
размишљамо када доносимо одлуке које су
везане за будућност, јесте материјално стање.
Информације које добијамо о томе каква ће бити
економска кретања након завршетка епидемије
су неконзистентне, често контрадиторне.
Чињеница је да спољашњи свет и наши
односи са другим људима неће бити сасвим исти
као што су били пре пандемије. Мораћемо да се
прилагодимо променама у спољашњем свету. То
не зависи од нас.
Како ће наш лични живот изгледати у
новим околностима је, највећим делом, наша
одговорност. Промена јесте тешка и изазовна,
али може значајно да измени квалитет живота
који водите.
Поштујте и даље мере заштите!

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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СНЕЖАНА ИЛИЋ, ДИРЕКТОРКА ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ, ПСИХОЛОГ, ТРЕНЕР ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА:

ЗА МЕНЕ СУ ВАЖНИ ВЕРА У
БОГА И ПОВЕРЕЊЕ У ЖИВОТ

Снежана Илић одабрала је психологију за
професију. Рад у вршачким школама, стечено
искуство, разне организаторске активности,
отвориле су неке нове могућности. Именована је
за директорку Хемијско - медицинске школе. За 2-3
године, колико је на овој функцији, остварила је
завидне резултате, реализован је низ пројеката у
циљу унапређења наставе и рада у школи.
Како памтите своје детињство?
- Детињство као најбезбрижнији
период живота обележавају сећања
на пријатне, лепе догађаје и ретке
догађаје који су били непријатни. Иако
у првим годинама живота усвајамо
бројна искуства, временом добар део
тих сећања као да ишчезне. Сећамо
се оних догађаја за које су везане
јаке емоције или су догађаји сами
по себи били интензивни. Памте се
догађаји када смо се осећали сигурно
са родитељима, њиховог подстицаја
и подршке када је требало савладати
неку препреку, остварити неки циљ
и бројних путовања. Родитељи су
ту да у овом периоду живота дају
печат сигурности, да подстакну
самопоштовање и самопоуздање
и покрену мотив постигнућа. Из
тог обимног корпуса доживљаја
формирамо особине које ће нас
пратити током живота, како то лепо
рече Фројд: „Дете је отац човека“.
- Рођена сам у Вршцу, одрастала
у Павлишу у породици досељеника
из Босне, вредних људи који су у
Банат дошли са једним кофером,
али вредним и поштеним радом,
са својих десет прстију, стекли
доста. У нашој породици одувек су
се неговале вредности вредног и
поштеног рада, гостољубљивости,
искрености и поштовања сваког
човека. Отац Момко радио у
кланици „Граничар“ на различитим
пословима, а по завршетку радних
обавеза у фирми настављао је рад
на пословима зидара и керамичара.
Статус вредног радника стекао је врло
брзо посвећеношћу и императивом
да плодове свога рада види на крају
дана. Иако често уморан, за мене и
брата имао је времена. Време пред
спавање било је резервисано за
заједничко вежбање како би развили
и увежбавали физичке способности
од вежби обликовања, колута напредназад до стоја на рукама. Доследан и
са изграђеним принципима који су га
понекад и коштали добио је надимак
Људина.
Мама
Савуна,
изузетно
прагматична, носила је кућу,
домаћинство, васпитање и истрајност
у ономе што се почне да се заврши.
Пожртвована, вредна и мудра у
доношењу одлука, спремала нас је за
живот. Велики ослонац, подршка пуна
љубави и топлине, вешто је користила
подстицаје и критику у васпитању.
Старији брат Жељко велики

заштитник, брижан и осетљив, био је
и остао мој јунак, моја ризница знања
за сва питања из историје, географије
и математике.
Наше одрастање уз овакве
узоре довољно је да могу рећи да
смо имали најсрећније детињство,
нисмо живели у изобиљу, а ипак

веома успешно је руководио школом
читав радни век. Личност које се
издваја међу дивним наставницима,
професор
српског
језика
и
књижевности Јован Шићаров - Јојка,
несебичан у давању себе остаће
запамћен по квалитету наставе,
упечатљивости и нарацији којом је
успевао да нас одведе у било које
време и створи слике које су се тако
живописно одвијале пред нашим
очима. Сјајан педагог и мотиватор
трудио се да нама, павлишкој деци,
усади семе жеље за образовањем
и стицањем знања. Средњу школу
завршила сам у Вршцу у Хемијско
- текстилној школи „Браћа Ацкета“.
Ту сам стекла изузетно образовање,
трајна пријатељства уз родитељско
вођење одељења од стране Николете
Радека.

Филозофски факултет одсек
Психологија завршила сам у Новом
Саду. Студије су пратиле тешке године у
којима се држава борила са ембаргом,
тешкоћама око збрињавања великог
броја наших људи који су дошли из
ратом угрожених подручја и великом
економском кризом. Све ово носило
је висок степен бриге и несигурности
за девојчурка што из мале сеоске
средине одлази у велики град. Па,
ипак, тврђаву сигурности градили

садржаји.
Како сте се определили за своју
професију?
- Први контакт са професијом
психолога одиграо се у забавишту
приликом тестирања способности
и спремности за полазак у школу.
Приступ и начин рада психолога
оставио је снажан утисак на мене.
У 2. разреду средње школе сазрева
жеља да мој позив буде усмерен на
пружање помоћи људима и боље

су еминентни професори, изузетни
предавачи, личности које су код нас
студената изазивали дивљење и
осећај части да смо студенти и колеге
таквих људских громада.
Поред
овог
формалног
образовања завршила сам и обуку
за тренера животних вештина код
Оливере Птице, која омогућава да се,
уз примену психотерапеутских алата
и техника, научи како се постављају
циљеви, реализују кораци до циља,
изграде комуникацијске вештине
и очисте нагомилани непријатни

схватање људског функционисања, па
је пала одлука да то буде психологија.
Где сте све радили?
- Моја професионална искуства
и каријера започеле су и одвијају се
у установама у којима сам стицала
образовање. Прва радна искуства
стичем у ОШ„Ђура Јакшић“ у Павлишу,
2001, радећи на пословима стручног
сарадника и у недостатку кадра
предавала сам биологију. Искуство у
вођењу наставе помогло ми је касније
по преласку у средње школе где сам
у једном периоду радила у настави у

смо добили све што је потребно да
постанемо то што јесмо. Одрастање у
Павлишу прате најпријатнија сећања
и емоције, дивно проведеног времена
са децом из улице, у природи поред
павлишке баре, уз игре којима смо се
опробавали и потврђивали у улогама
које ће нас дочекати у одраслом
добу. Када смо порасли и усвојили
знања о кошарци, елементима игре
стекли смо право да учествујемо у
такмичењима која су се организовала
између представника сокака, која
су допринела да на најбољи начин
научимо да губимо и побеђујемо.
Где сте стицали образовање?
- Основну школу завршила сам
у Павлишу. Директор Бошко Лекић
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све 4 средње школе. Дивна искуства
носим из тог периода, иако помало
напорно, захвална сам што сам имала
прилике да радим и сарађујем са
великим бројем колега, нарочито
у тимском раду на конкурсима
Завода за унапређење образовања и
васпитања и Мајкрософта, „Креативна
школа“ где се у њиховој бази налази
5 радова. Један од њих реализовала
сам са колегама из ШЦ „Никола Тесла“
Светланом Његомир и Његомир
Миланом, рад је награђен првим
местом. Искуство које носим из школа
пролазећи кроз различите моделе
руковођења, дали су ми могућност да
сагледам специфичности сваке школе,
колектива и структуре ђака. Од 2014.
радим у две школе, Пољопривредној
школи Вршац и Хемијско-медицинској
школи, на пословима стручног
сарадника и наставника психологије.
Дуго година била сам сарадник
Црвеног крста у активностима које
су биле намењене пружању психосоцијалне подршке родитељима и
ромској популацији.
Две године радила сам као
модератор у Удружењу Млади за
младе „Лотос Театар“. Организација
је укључивала средњошколце, где су
се, кроз драмски приказ и сценски
покрет,
обрађивали
проблеми
болести зависности, дискриминације
и насиља.
Оно што је важно да истакнем
јесте да сам имала част да будем члан
Школског одбора 2 године, а након
тога 4 године провела сам на месту
председника Школског одбора у
Хемијско-медицинској школи.
Од када сте на функцији
директорке Хемијско - медицинске
школе?
- Јануара 2018. директор школе
Вељко Стојановић прелази на место
члана Градског већа за образовање.
На његов предлог Наставничком
већу и давањем сагласности од истог,

прелазим на место в.д. директора.
Морам признати да је био велики
изазов прихватити ту дужност после
тако успешног руководиоца и лидера,
који је школу водио тако да буде
препознатљива по квалитету рада,
не само на локалном нивоу, већ и ван

граница наше земље. Част је била бити
у колективу којим је он руководио
тако да сам прихватила дужност, уз
искуства која сам стицала у Хемијскомедицинској и другим школама и
уз његову подршку. Убрзо су стигле
прве потврде за успешно спроведене
одлуке и активности које су предузете
од јануара 2018. до периода када
сам именована за директора, 20. јула
2018. Охрабрена тим резултатима, са
великом посвећеношћу приступам
пословима и обавезама које са својим
сарадницима успешно обављам. Том
успеху допринела су знања и искуства
које сам стицала обављајући послове
стручног сарадника и председника
Школског одбора.
Каква је Ваша визија образовања
у Хемијско - медицинској школи?
- Друштвени токови и промене
пресликавају се и на живот школе,
добијањем
веће
аутономије
у планирању рада и нашим
развојним планирањем, трудимо
се да се прилагодимо потребама
локалног окружења. Планирањем,
иницијативом,
социјалним
компетенцама и предузетничким
духом, трудимо се да изађемо у

сусрет свим изазовима који се
јављају. Квалитетно образовање као
кључ напретка, даје нам способност
да исправно сагледамо свет око
себе, донесемо праве одлуке и на
најбољи начин искористимо шансе
које нам се пружају. Стога желимо
да будемо школа са одличним
излазним резултатима кроз успехе
на такмичењима, матурском испиту
и упису на факултете. Да будемо
школа која спремно одговара на
потребе савременог човека
у
промењивом друштвеном окружењу
кроз
оспособљавање
ученика
за
перманентно
образовање
и
коришћење
могућности
самообразовања применом метода
и стратегија успешног учења. Тежимо
да наша школа буде савремена и
функционална, а тај циљ постижемо
обезбеђивањем сталног стручног
усавршавања наших наставника

и улагањем у опремању школе
савременим училима. Задовољни
ученици који имају развијен осећај
припадања нашој школи је императив.
Оно што једну школу чини успешном
јесу људски ресурси запослених у
школи и добри међуљудски односи.
Инвестирајући у те компененте,
успели смо да формирамо тимове
који раде на унапређивању квалитета
како наставе, тако и других сегмената
живота школе. Срећна сам што сам на
челу колектива који чине дивни људи
и професионалци у свом послу.
Које сте значајне пројекте
реализовали као директор Школе?
- Један од најзначајнијих је
добијање средстава од Покрајинског
секретаријата
за
образовање,
прописе и националне заједниценационалне мањине за санацију
мокрих чворова. Вредност тих
радова износила је 2.444.000 динара.
Заменили смо сва оштећена стакла на
фискултурној сали, завршили радове
на летњим учионицама, окречене
су све учионице и школски холови,
опремили смо информатички кабинет
новим рачунарима, у 5 учионица
постављени су смарт телевизори,

оформљена је читаоница и ученички
клуб.
Остварили смо сарадњу са
Хемофарм Штада и Фрезенијусом око
реализације блок наставе за одређен
број ученика и тиме омогућили
ђацима да развијају компетенце у
реалним радним условима.
Учествовали смо и били домаћини
различитих активности у вези
са очувањем животне средине и
одрживог развоја: Скар пројекат,
Пројекат за чистије и зеленије
школе Војводине. За уложени труд
и постигнете резултате стигле су и
награде: златна плакета Новосадског
сајма (2019) и сребрена плакета
Новосадског сајма (2020.) Започет је
ИПА пројекат са Румунијом који је,
због Ковида-19, тренутно замрзнут.
Какви су планови за унапређење
школе, наставе?
- Планови за унапређивање
школе оријентисани су на подизању
компетенција
наставника
за
успешан васпитно-образовни рад
и још успешнију комуникацију
са ученицима, као и побољшање
материјално-техничких
услова.
Актуелне промене у образовању,
које су врло динамичне, захтевају
брзо прилагођавање уз ефикасну
реализацију. Коришћење дигиталних
технологија, различитих платформи
за учење биће приоритети за стручно
усавршавање у наредном периоду.
Развијање сарадње са локалном
средином и земљама у окружењу
ради размена примера добре праксе
биће у фокусу, као и проширење
сарадње са социјалним партнерима
хемијско-фармацеутске индустрије и
здравственог центра. Жеља нам је да,
када то могућности дозволе, пређемо
на једносменски рад, а за реализацију
тог циља неопходна је доградња
неколико учионица. Финансијска
средства јесу камен спотицања, али
нису непремостива препрека, уз
упорност и иницијативу, могуће је
допрети до социјалних партнера који
препознају значај сарадње са школом
и улагање у унапређивање услова
рада.
У чему је лепота Вашег посла?
- Лепота и радост овог посла
доживљавају се у непосредном
раду са ученицима, њиховим
родитељима и колегама, у циљу
успешног образовања и подршке у
одрастању, сазревању и савладавању
препрека које се јављају у том
развојном периоду чине ме срећном
и задовољном, јер добијате повратну
информацију да сва љубав и
уложени труд доносе добре плодове.
Заједничким снагама сваке године
испраћамо генерације младих људи,
који успешно завршавају школу и
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отварају нове странице живота, јер им
нисмо давали само знања, већ смо их
припремали за живот.
Посао директора школе веома
је одговоран и динамичан, пун
изазова који дају могућност развоја
компетенци које су неопходне за
успешно обављање посла, али и
могућност да себе несебично дајете
кроз љубав, подршку и подстицаје
како ученика, тако и колега и то је
нешто што ми доноси читав спектар
лепих и пријатних емоција.
Како проводите слободно
време? Неки хоби?
- Иако је на располагању мало
слободног времена, волим да

га проводим у природи, уз дуге
шетње око језера или по вршачком
брегу. Волим дружења и путовања,
пружају прилику за упознавање
нових култура, њихових достигнућа
у архитектури, уметности и другим
аспектима живљења. Недељом волим
да одем у цркву и активно учествујем
у литургијама.
Који је Ваш животни мото? Шта
је у животу најважније?
- Речи или реченице које ме
покрећу у животу на неки начин ме и
описују, захваљујући њима пролазим
кроз неке животне ситуације уз наду,
снагу, утеху и осећај среће. Више је
таквих реченица сходно искуствима
којим пролазим или животном
аспекту који је потакнут. На пример:
„У злу се не понизи, у добру се не
узвиси!“, „Ја желим , ја хоћу, ја могу!“,
„Све се може кад се хоће!“ (васпитна
из детињства), „Све пролази, проћи ће
и ово“.
У различитим периодима живота
смењује се по значају оно што мислимо
да је најважније. Неки од животних
догађаја на неки начин освесте нам
шта је у животу најважније. За мене је
то вера у Бога и поверење у живот.
Јованка Ерски
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