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

У организацији Удружења „Параквад ВШ“ у 
Вршцу је свечано отворен Едукативни тренинг 
центар за особе са и без инвалидитета, у уторак 16 
. јуна. Отварању су присуствовали представница 
градске власти Татјана Николић, ресор здравства и 
социјалне заштите, Момир Алвировић, председник 
Асоцијације беспилотних система у привреди, 
Раде Радовановић са дугогодишњим искуством 
у ваздухопловству, и као домаћин, Удружење 
“Параквад ВШ” са менаџером Едукативног центра 
Марком Трикићем.

Овом приликом је, у сарадњи са Асоцијацијом 
за беспилотне системе у привреди, направљена 
промоција беспилотних летелица и представљена 
њихова вишенаменска употреба, попут прецизне 
пољопривреде и екологије, грађевинске геодезије, 
надзора над енергетским и саобраћајним 
системима, кинематографији...

- Едукативни центар ће подржавати сва 
удружења да долазе овде где ће моћи да 
организују разне едукације, не само везано за 
летење, него и радионице, предавања, а ми ћемо 
овде доводити бројне професоре, рекао је Драган 
Виторовић, председник Удружења параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад ВШ“, изразивши наду 
да ће Едукативни тренинг центар заживети.  

У име кабинета градоначелнице Драгане 
Митровић и у своје лично име све присутне 
на свечаном отварању Едукативног центра 
поздравила је Татјана Николић, чланица Већа за 
здравство и социјалну заштиту.

- Удружење „Параквад“ још једном је показало 
да прати и познаје потребе својих корисника, али 
и да је отворено за сарадњу са целом друштвеном 
заједницом, нагласила је Николићева. –  Град 
је још једном препознао њихову иницијативу и 

даће максималну подршку кроз даље пројектне 
активности и евентуално финансирање оваквих 
пројеката.  За почетак смо обезбедили простор 
у коме се све ово одржава и добро је што ће у 
оваквим активностима моћи да учествује више 
удружења.

Едукативни тренинг центар у Вршцу бавиће 
се различитим активностима и обукама везаним 
за програмирање, креативне радионице, обуку 
за беспилотне летелице и другим радионицама 
које ће бити прилагођене, између осталог, и за 
особе са инвалидитетом. Вршац је један од првих 
градова у Србији који ће имати свој центар за обуку 

беспилотних летелица.
Председник Асоцијације беспилотних система 

у привреди Момир Алвировић најавио је 
сарадњу са Едукативним центром и истакао да 
ће се организовати месечна предавања како би 
људима објединили све битне ствари и предности 
беспилотног ваздухопловства.

Менаџер Едукативног центра Марко Трикић 
је нагласио да су заинтересовани за сарадњу са 
удружењима и за разне едукативне радионице, као 
и да ће просторије свог центра уступити за дургим 
удружењима за различите акције.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД ВШ“ ОТВОРИЛО У ВРШЦУ

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА 
БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ

Едукативни центар нова шанса за талентоване особе: Момир Алвировић, Драган Виторовић, 
Марко Трикић, Татјана Николић и Раде Радовановић

ПИШЕ: 
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, 
ДИПЛ. ПСИХОЛОГ

Полазак детета у школу 
представља промену у породичној 
динамици. Дете које је било мало, 
заштићено у породици и окружено 
пажњом, сада улази у свет у коме 
треба да се снађе само. За родитеље 
је ова ситуација извор страха, некада  
великог. Постају уплашени, јер њихово 
дете треба да се одвоји од њих и да 
се нађе у новој ситуацији у којој ће 
имати обавезе. Извршавање обавеза 
се вреднује, дете добија оцене, а 
такође, треба да се укључи у колектив 
и успостави односе са другом децом и 
учитељицом или учитељем. Родитељи 
се плаше да ли ће њихово дете бити у 
стању да се снађе у новој ситуацији и 
да ли ће породица, као целина, успети 
да одговори изазову пред којим се 
нашла. 

Некада родитељи инсистирају да 
им дете пође раније у школу. Тада су 
уверени да њихово дете има довољно 
развијене способности и да неће 
имати тешкоћа у савладавању градива 
у првом разреду. Питају се и да ли 
њихово дете има довољно знања 
да би савладало градиво у првом 

разреду, па велику пажњу посвећују 
томе да дете науче да чита и пише, 
како би осигурали успех.  Када нису 
сигурни да ли су довољно ауторитет 
за своје дете, прибегавају претњи која, 
често гласи: „Видећеш ти, када кренеш 
у школу!“. Овакве реакције потичу из 
страха који родитељи осећају пред 
новом ситуацијом у каквој се никада 
раније нису налазили. 

Да би припремили дете за 
полазак у први разред и почетак 
школовања, родитељи треба да ураде 
неколико ствари. На тај начин ће 
детету створити осећај сигурности и 
одговорности, а сами ће се осећати 
боље и биће сигурнији у своје дете. 
Већина деце која полазе у први 
разред, прошла су искуство боравка 
у предшколским установама што, 
свакако, олакшава ситуацију. 

Успостављање радних навика и 
осећаја одговорности код детета је 
једна од ствари коју би родитељи 
требало да науче своје дете. Тражите 
од детета да у кући обавља задатке 
који су примерени његовом узрасту.  
То може да буде захтев да сложи своју 
одећу, да прљаву одећу однесе на 
одређено место у кући, да одржава 
уредним свој простор у кући. Неће 
увек бити лако да се изборите 
са дететом које одбија и јогуни 
се. Чиниће вам се лакше да сами 
урадите него да улазите у конфликт 
са дететом. Уколико будете истрајни 
у својим захтевима, дете ће схватити 
шта је  обавеза. Ако  сте у могућности, 
повремено наградите дете  за добро 
обављен посао. Исто тако, ставите 
детету до знања да ће, за  непоштовање 
договора, такође, сносити последице. 

Играње друштвених игара је један 
од начина да научите дете да постоје 
правила која треба да се поштују. Дете 
ће, по некада, играјући се са вама, 
изгубити у игри. На тај начин ће се 
припремити да буде у контакту са 
другима, који неће увек бити спремни 
да му  повлађују и  моћи ће да поднесе 
непријатна осећања која се јављају у 
ситуацијама када је фрустрирано.

Ако будете чврсти у свом ставу и 
будете тражили од детета да посао, 
који му је додељен у кући, заврши 
од почетка до краја, код детета ћете 
развити способност да се усредсреди 
на једну активност и заврши је. Ово је 
веома важно, јер ће првак тада бити у 
могућности да своју пажњу, довољно 
дуго, усмерава на садржај којим се 
бави на настави. Дајте детету да слаже 
слагалице, тражите од њега да вам 
помаже у кухињи, и дајте му малу 
количину помешаних зрна пасуља 
и пиринча. Тражите од детета да их 
раздвоји, хватајући свако зрно палцем 
и кажипрстом. На овај начин развијаће 
фину моторику која му је потребна 
за писање. Након извесног времена 
проширите захтев и тражите да зрна 
одваја и ставља у посебне посуде. 
Тако ће научити да координира 
покрете руке и ока. Закопчавање 
дугмади и везивање пертли су, такође, 
вештине које дете треба да зна и које, 
заједно са њим, кроз игру треба да 
савладате. Закопчавајући кошуље и 
везујући пертле, дете ће развијати 
фину моторику.

Важно је и да дете има довољно 
времена за игру са другом децом, јер 
ће на тај начин научити како да се 
понаша у односу са другима. Уколико 

се нађе у конфликтној ситуацији, 
разговарајте са дететом и створите 
однос који подразумева поверење. 

Уместо да учите дете да чита и 
пише, и при томе ризикујете да га 
научите погрешно, па ће учитељи 
имати много више посла да то 
исправе, читајте детету. Посветите 
пажњу овој активности. Детету ће 
пријати да буде са вама. Након читања 
тражите од детета да преприча 
садржај онога што сте му прочитали. 
Тако ће дете вежбати памћење и 
пажњу и развијаће речник. Често 
ће вас питати за значење неке речи 
која му је непозната, па му објасните 
користећи појмове који су детету 
познати и разумљиви.

Најважнији део припреме, односи 
се на то да дете научите да буде 
самостално. То, пре свега, значи да 
оно може да проведе неколико сати 
одвојено од родитеља, а да при томе 
не буде уплашено и плачљиво. Дете 
треба да зна да се само обуче, да 
користи тоалет, да само једе и користи 
прибор за јело и да има успостављене 
хигијенске навике.

Време током овога лета, сви 
прваци и њихови родитељи треба да 
искористе да припреме и место на 
коме ће дете да учи. Није нужно да 
то буде комплетна дететова соба. У 
било којем делу стамбеног простора 
треба да постоји простор који ће бити 
опредељен за дете и израду домаћих 
задатака. Пожељно би било да то буде, 
бар минимално, одвојено, тако да 
остали укућани и њихове активности 
не ометају дете и не деконцентришу 
га. Када настава почне, првак би 
требало да учи на том месту, увек у 

исто време. Одведите дете до школе 
коју треба да похађа. Покажите му пут 
и упознајте га са простором у школи и 
око школе.

Родитељи некада имају веома 
висока очекивања од своје деце. Са 
поласком у школу, деца се уписују 
на курсеве страних језика, разне 
спортове и друге активности. Није 
пожељно преоптеретити ђака првака. 
Дајте му времена да се прилагоди 
на новонасталу ситуацију. Неће 
закаснити, само ћете му олакшати.

Исто тако, не треба журити са 
поласком детета у први разред. Ако 
размишљате о томе да своје дете 
упишете у први разред раније, пре 
него што је напунило 7 година, мање 
ћете погрешити ако то не урадите. 
Родитељи такве деце често питају: 
„Како ће се моје дете снаћи у првом 
разреду?“. Искуство говори да се 
таква деца, као и већина, уз помоћ 
породице и учитеља, у првом разреду 
прилично добро прилагоде, а да 
озбиљнији проблеми настају касније 
током школовања. 

Брига о деци је, свакако, најтежи, 
али и најлепши  део живота. Њихов 
успех родитељима представља 
највећу могућу сатисфакцију. Зато, уз 
све страхове, дилеме и тешкоће које 
полазак у школу доноси, биће ту и 
много радости које доноси стицање 
нових знања и савладавање животних 
вештина. 

Свим првацима и њиховим 
родитељима желимо да се током 
овога лета успешно припреме за овај 
важан животни корак!

КАКО ПРИПРЕМИТИ ЂАКА ПРВАКА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ПРВИ РАЗРЕД - ИЗАЗОВ И ЗА ДЕЦУ И ЗА РОДИТЕЉЕ
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Према речима Алена Делкића, 
председника Градске изборне комисије, 
у Изборној јединици Вршац гласало је 
22.898 бирача од укупно 45.583 грађана 
са правом гласа уписаних у бирачки 
списак.

- На изборе је изашло 50,23 одсто 
грађана са правом гласа, истиче Делкић. 
- Избори су, на 56 бирачких места, 
протекли коректно, у складу са Законом. 
Није било никаквих примедби и жалби 
Градској изборној комисији и бирачким 

одборима.
За локалне изборе у Вршцу су 

проглашене 4 изборне листе које су 
освојиле следећи број гласова: 

1.  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ 
ДЕЦУ - 15.142 гласа (70,01 одсто)

2. ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС) - Драган Марковић Палма - 2.593 
гласа (12,16 одсто)

3. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - 
Уједињени за демократски Вршац 

(Лига социјалдемократа Војводине, 
Војвођанска партија)  - 2.736 (12,83 одсто)

4. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА освојила је 852 
гласа (4,0 одсто).

На основу резултата остварених 
на изборима 21. јуна, нови сазив 
Скупштине Града Вршца изгледаће овако: 
Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 
ЗА НАШУ ДЕЦУ освојила је убедљиву 
већину - 33 одборничих мандата, затим 
следи листа ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ-

Уједињени за демократски Вршац 
(Лига социјалдемократа Војводине, 
Војвођанска партија) са 6 мандата. 
Једног одборника мање, односно 5 
мандата припало је изборној листи 
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - 
Драган Марковић Палма, док ће листа др 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА имати једног одборника у 
вршачком локалном парламенту.

Ј.Е.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ ВРШАЦ ГЛАСАЛО 22.898 БИРАЧА

УБЕДЉИВА ПОБЕДА НАПРЕДЊАКА
- На изборе изашло укупно 22.898 грађана (50,23 одсто) - На 56 бирачких места  гласало је 22.113 и 785 грађана ван бирачких места - Српска напредна странка освојила 
15.142 гласа (70,01 одсто) - Напредњацима 33 одборничких места у новом сазиву Скупштине Града Вршца - Војвођански фронт освојио 6 одборничких мандата, СПС ће 

имати 5 одборника, а СРС једно одборничко место у вршачком локалном парламенту -
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 У циљу повећања безбедности у 
саобраћају свих учесника у саобраћају, 
Савет за безбедност саобраћаја 
Града Вршца је, на основу захтева 
грађана, предузео одговарајуће мере 
како би се безбедност у саобраћају 
повећала на појединим путним 
деоницама, улицама и раскрсницама 
где су се дешавале учестале 
саобраћајне незгоде и поред тога 
што су те раскрснице биле прописно 
регулисане.

- У склопу ових мера, Град 
Вршац је поставио два успоривача 
саобраћаја на Маргитском насељу у 
близини дечјег игралишта, успоривач 
саобраћаја испред раскрснице у 
Хемограду, у Улици Куштиљски пут, на 
раскрсници улица Краљевића Марка 

и Лазе Нанчића и испред Месне 
заједнице у селу Избиште, објашњава 
Милош Васић, председник Савета 
за безбедност у саобраћају и члан 
градског Већа задужен за ресор 
заштите животне средине. - Такође је, 
у циљу унапређење тока саобраћаја, 
у Карпатској улици промењен 
режим саобраћаја на основу захтева 
становника те улице који су се жалили 
на отежено одвијање саобраћаја. Све 
ове активности на терену су захтевале 
и постављање одговарајуће 
вертикалне сигнализације. 

Према речима Васића, реализацију 
ових мера пратио је и утрошак 600.000 
динара која су и наменски планирана 
за унапређење безбедности 
саобраћаја.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ ГРАДА ВРШЦА ПОСТАВИО УСПОРИВАЧЕ

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ -  ПРИОРИТЕТ 

Градоначелница Драгана Митровић, носилац локалне листе „Александар Вучић – за 
нашу децу“ гласала је у ОШ „Олга Петров Радишић“ на бирачком месту бр. 13

Избори прошли у демократској атмосфери у складу са законом

Једна од најопаснијих раскрсница у граду добила успоривач саобраћаја: Раскрсница 
улица Лазе Нанчића и Краљевића Марка

Дивље депоније, као један од 
највећих загађивача животне средине, 
велики су проблем са којим се суочава 
локална самоуправа Града Вршца. 
Лоше навике појединих грађана и 
неодговоран однос према животној 
средини и здравом окружењу, 
допринели су да у појединим нашим 
селима, као што су Војводинци, Стража, 
Уљма и Велико Средиште, настану 
дивље депоније које су директно 
угрожавале здравље становника 
поменутих села.

Схватајући овај проблем као 
значајан, зато што је у питању здравље 
становника и здрава животна средина, 
Град Вршац је спровео активности на 
уклањању ових депонија у наведеним 

селима. Активности су врло ефикасно 
спроведене у сарадњи са Јавним 
комуналним предузећем „Други 
октобар“.

-Апелујем на становнике наших 
насељених места да свој кабасти 
отпад довозе на градску депонију, а 
да кућни комунални отпад правилно 
одлажу у кесама или кантама, а Јавно  
комунално предузеће „Други октобар“ 
ће, организованим сакупљањем, тај 
отпад одвести на градску депонију. 
На тај начин ће свако од нас дати 
свој допринос очувању наше здраве 
животне средине што нам је свима и 
заједнички интерес, истиче Милош 
Васић, члан градског Већа задужен за 
ресор заштите животне средине.  

ГРАД ВРШАЦ СПРОВЕО АКТИВНОСТИ НА УКЛАЊАЊУ НАЈВЕЋИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СЕЛИМА

АПЕЛ МЕШТАНИМА ДА ПРАВИЛНО ОДЛАЖУ ОТПАД
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Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре 

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној 
обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 
7/11), Министарство одбране објављује

 
 

Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце 

курса за резервне официре Војске Србије
 
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2020. години 

навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде 

пуштен на условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
 
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
-да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
- да има позитивну безбедносну проверу.

 2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за 
слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

 
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике 

Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
 
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
-фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.
 
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање 

у посебне јединице Војске Србије.
 
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства 

одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним 
војноздравственим установама.

 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу 

са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне 
официре за одређени упутни рок.

 
4. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи 

почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења 
војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном 
дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

 
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре 

Војске Србије у 2020. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.
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Како памтите своје 
детињство?

- Рођен сам у Вршцу 1971. 
године од оца Мирољуба, 
магистра психологије, и 
мајке Љубице, професора 
српског језика. Одрастао 
сам на вршачком брегу 
на коме и сад живим. 
Од најлепших сећања 
из тог периода су ми 
сигурно дани проведени 
на кошаркашком 
терену Полет, фудбал на 
помоћном стадиону, али 
и истраживања вршачког 
брега са другарима 
из краја. То време је 
обележила огромна 
безбрижност и сигурност 
коју смо ми, тадашња деца 
имали.

У којим сте се школама 
образовали?

- Основну и средњу 
школу завршио сам у 
Вршцу. Основну, садашњу 
„Младост“ или “нова Олга” 

како смо је онда звали. 
Као последња генерација 
усмереног образовања, 
средњу школу започео 
сам у школи „Никола 
Тесла“, а завршио је  у 
П о љ о п р и в р е д н о ј . 
Завршио сам и Вишу 
педагошку академију, а и 
ту сам задња генерације, 
пре промене у Вишу 
васпитачку школу. 

Почетком деведесетих 
почиње моје интересовање 
за алтернативну уметност 
и културу. У том периоду 
са групом пријатеља, 
окупљали смо се око 

фанзина “Крпељ” и почели 
да снимамо филмове, 
радио емисије, цртамо 
стрипове и свирамо. 
Већи део тога што смо 
створили пре се објављује 
у иностранству него код 
нас. А да и алтернативну 
сцену, ипак, и код нас неко 
прати, доказује пријем у 
тадашњи Клуб “Ликовних 
уметника Вршца”, чији сам 
1997. постао члан. Четири 
године касније, 2001, 
учествовао сам у раду 
ентузијастичне уметничке 
групације “Артерија”, 
која се бави издавањем 
фанзина и организовањем 
концерата и перформанса.

 Како се развија 
Ваша професионална 
каријера?

- У Дому омладине Вршца 
(ДОВ) почињем да радим 
као уредник програма, 
2001. године. После четири 
дивне године отишао 
сам из ДОВ-а. Од 2005. до 
2011. године радио сам на 
две локалне телевизијске 
станице на разним радним 
местима: као реализатор 
програма, монтажер, 
сниматељ.

У априлу, 2011. године, 
вратио сам се у Дом 
омладине на место 
организатора програма.

Од када сте на 
функцији директора 
Дома омладине Вршац? 
Каква је Ваша визија 
установе која треба да 
испуни захтеве младих 
генерација?

- На фукцију в.д. 
директора Дома омладине 
поставила ме је Скупштина 
Града Вршца, 2016. године. 
Као неко ко је на челу једне 
од најстаријих установа 
овог типа у земљи, моја 
визија развоја и рада ове 
установе за младе иста је 
као и визија људи који су 
овде били пре мене. А, то 
је да вршачкој публици 

ВЛАДИМИР БЛАНУША, В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ:

РАД СА КРЕАТИВНИМ И ПАМЕТНИМ 
ЉУДИМА ЈЕ БЛАГОСЛОВ

Владимир Блануша везан је за вршачки Дом 
омладине већ двадесетак година. Почео је да ради 
као уредник програма, 2001. године. Након паузе 
од пар година, које је провео радећи на локалним 
телевизијама, поново се  вратио у Дом омладине 
на место организатора програма, 2011. године. 
Скупштина Града Вршца поставила га је на функцију 
в.д. директора Дома омладине 2016. године.

Воли свој посао. Лепо је радити са младим, 
креативним и паметним људима, каже. Жеља му је 
да Дом омладине вршачкој публици константно и 
бескомпромисно нуди само квалитетан програм. 
Иако је овакав приступ врло често некомерцијалан, 
Блануша сматра да је једино такав начин исправан. 
Најбоља потврда за исправност оваквог става 
јесу задовољна лица вршачке омладине након 
концерата и других културних дешавања у 
овдашњем Дому омладине.
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бескомпромисно нудимо 
само квалитетан програм. 
Такав приступ је неретко 
некомерцијалан, али 
мислим да је једино такав 
исправан.

Дом омладине сада већ 
више од 40 година одолева 
било каквом упливу шунда 
и кича, а то је оно на шта, 
као установа културе, а и 
Град морамо да будемо 
поносни.

Шта млади данас 
желе и воле? Да ли је 
тешко пратити њихова 
интересовања?

- Колико год се чинило 
да се свака генерација 

разликује једна од друге, 
разлике су заиста мале. 
Публика која прати 
програме Дома омладине 
Вршац увек у великом 
броју подржава квалитетан 
ауторски рад.

Који су то значајнији 
пројекти које сте 
реализовали као 
директор?

- Радови на 
инфраструктури Дома 
омладине је нешто на 
чему се непрекидно ради. 
Сама зграда Дома је са 
краја 18. века, а потреба за 

безбедношћу посетилаца, 
корисника и запослених 
мора да буде приоритет. 
Друга ставка на коју 
посебно обраћамо пажњу 
је одржавање и набавка 
музичке опреме. Јер, због 
све виших продукцијских 
стандарда концерата, 
а и других догађаја, 
желимо да избегнемо 
изнајмљиване исте, што 
буџет Дома омладине и 
Града Вршца излаже већим 
трошковима.

У чему је лепота Вашег 
посла?

- Рад са креативним 
и паметним људима је 
благослов. А, срећним 
ме чине задовољна и 
насмејана лица публике на 
крају неког од концерата.

Имате ли неки 
хоби? Како проводите 
слободно време? Шта 
волите?

- Хоби ми је непрекидно 
увећавање моје колекције 
грамофонских плоча, а и ту 
је и одговор како проводим 
слободно време. Треба све 
то преслушати.

Имате ли своју 
породицу? Када сте је 
формирали?

- Ожењен сам. Моја 
супруга Слађана по 
занимању је психолог.

Која је Ваша животна 
филозофија? Шта је у 
животу најважније?

- Ако нешто хоћеш да 
урадиш -  иди до краја. У 
супротном, ни не почињи.

У животу је, наравно, 
најважније здравље.

Јованка Ерски

.ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK   . ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA  ..   ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD.ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA.
 vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов •   Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов 
Маркетинг и огласи А. Бенка  • Штампа: Штампарија Борба Београд  
• CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске, Нови Сад • НедељноOvo izdanje je prijavljeno za odit 

kod ABC Srbija



ПЕТАК • 26.  јун 2020.ВРШАЧКА КУЛА8

Апелациони суд у САД 
пресудио је у корист Грчке у 
парници са аукцијском кућом 
„Садеби” због продаје грчке 
античке бронзане фигурине 
коња, преноси Танјуг. Грчко 
министарство културе 
саопштило је да ће сада од 
аукцијске куће затражити 
повраћај античке фигурине 
старе 2.700 година. 

У саопштењу грчког 
министарства културе се 
наводи да одлука суда има 
„огроман правни значај” и да 
ће имати шире импликације 
за материјалну баштину и 
културно наслеђе других 
земаља поред Грчке, као и да 
представља значајну победу 
у борби против илегалне 
трговине антиквитетима. 

Античка бронзана фигурина 
коња нашла се на аукцији 
„Садебија” 2018. године са 
почетном ценом од 250.000 
долара. 

Грчка је постала сумњичава у 
погледу порекла ове фигурине 
након што је сазнала да је 
прошла кроз руке британског 
трговца антиквитетима који је 
на лошем гласу, тражећи да се 
повуче из продаје. 

У необичном потезу који је 
након тога уследио, власници 
„Садебија” и породица Барнет 
у чијем се власништву налази 
фигурина тужили су Грчку и 
тражили одобрење да продају 
овај предмет, негирајући 
оптужбе да је украден. 

Апелациони суд у Америци 
донео је пресуду у корист 
Грчке за коју тврди да није 
поступала подстакнута 
комерцијалним интересима. 
Иако су разочарани одлуком 
суда, из аукцијске куће „Садеби” 
истичу да још нема доказа који 
потврђају власништво Грчке 
над фигурином, као и да ће 
размотрити своје даље потезе. 

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ГРЧКА ДОБИЛА ПАРНИЦУ ПРОТИВ „САДЕБИЈА”  

ОД АУКЦИЈСКЕ К У ЋЕ БИЋЕ ЗАТРАЖЕН ПОВРАЋА Ј 
АНТИЧКЕ ФИГ УРИНЕ С ТАРЕ 2.700 ГОДИНА 

 Норвешке власти укинуле су употребу апликације 
за праћење ширења коронавируса, након што је 
државна агенција за заштиту података објавила да 
превише задире у приватност, јавља Гардијан. 

Апликација за паметне телефоне Smitttestopp (Стоп 
зарази) покренута је у априлу с циљем прикупљања 
података који би помогли властима да прате ширење 
коронавируса и обавештавају кориснике ако су у 
близини заражене особе. 

Међутим, прошлог петка агенција за заштиту 
података Datatilsynet издала је упозорење норвешком 
Институту за јавно здравље у којем их обавештава 
да морају да престану са прикупљањем података 
добијених помоћу апликације Smittestopp. 

Из Datatilsyneta су рекли како ограничено ширење 
вируса у Норвешкој, али и неуспешност апликације 
због чињенице да је није користило много људи није 
оправдало задирање у приватност корисника. 

Камила Столтенберг, директор Института за јавно 
здравство, рекла је да се не слаже с овом одлуком, 
али да ће институција на чијем је челу  уништити све 
прикупљене податке и угасити апликацију. Додала је и 
како ће ово успорити напоре за спречавање ширења 
коронавируса. Апликацију је користило 600.000 људи 
од 5,4 милиона становника колико има Норвешка. 
Развијена је у Норвешкој, а њена употреба била је на 
добровољној бази. 

 Извор: Политика

НОРВЕШКА УГАСИЛА АПЛИКАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОРОНАВИРУСА

РАЗЛОГ – ЗАДИРАЊЕ У ПРИВАТНОСТ 
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Ваш роман „Бандоглавић 
Страхиња“ је авантура у чијем 
је средишту дванаестогодишњи 
јунак. Да ли је књига намењена 
искључиво тинејџерима? 

- „Бандоглавић Страхиња“ је од 
почетка замишљен 
као прича за млађе 
тинејџере, али већ 
током писања ми је 
било јасно да није 
могуће написати 
такав роман, а да у 
исто време не буде 
занимљив и њиховим родитељима. 
Свака добра књига за децу је уједно 
и корисно искуство за родитеље, 
јер може да им помогне да боље 
разумеју дечји поглед на свет, али 
у случају тог кратког периода, 
када су деца пред вратима света 
одраслих, то је посебно важно. 
Неспоразуми су чести, постављају 
се велика питања и појављују се 
велике сумње, све за тих пар година 

које муњевито прођу и прилике за 
разумевање и праву подршку остају 
пропуштене. Међу читаоцима који 
су ми се јављали, „Бандоглавића“ су 
углавном прочитале целе породице, 
укључујући и баке. Ако баке и нису 

разумеле како су 
се тачно одиграли 
делови романа 
који се одвијају на 
Инстаграму, добро 
су разумеле шта се 
заправо десило, јер 
се на друштвеним 

мрежама не догађа ништа што се међу 
младима није дешавало одувек, само 
на другим местима и на друге начине. 

Колики је изазов написати роман 
за данашње тинејџере, генерацију 
која је упознала 
бежични интернет и 
„паметне“ телефоне 
у предшколском 
узрасту? 

- Чини нам 
се да данашњи 
тинејџери имају 
мање пажње него 
раније генерације, 
али можда је њихова 
пажња заправо 
само друкчија. Они 
одрастају у свом свету. Родитељи и 
они који раде с децом, па и писци, 
морају то да разумеју на прави начин. 
Много тога им је лако доступно, или 
бар нама, деци другог времена, то 
тако изгледа. Истовремено, може се 
рећи и да су им, у том мору садржаја 
за све нас, неке ствари теже доступне, 
поготово без вођства и поверења 
одраслих. Ипак, истинска питања, 
сумње и неспоразуми одрастања 
се нису нимало променили. Ако се 
књига обраћа њима и ако то ради на 
искрен начин, ако не моралише без 
покрића него је искуствена и стварна, 

онда ће је деца с пажњом читати. Али, 
то је изазов пред свим писцима, у 
свим епохама, за све узрасте. 

Какве критеријуме треба да 
задовољи добра књижевност за 
децу и тинејџере? 

- Да се не 
понављамо, важи 
исто што и за 
сваку књижевност 
– искреност и 
релевантност. Оно 
што је друкчије се 
своди на то да свет 
деце и свет одраслих 
нису исти. Основни 
услов је разумевање 
те разлике. Што се 
тиче специфичности 

писања за тинејџере, потребно је да 
мотивима „погађа“ 
оно што се њима 
дешава у тој „ничијој 
земљи“ између дечјег 
и одраслог доба. 
Потребно је да им се 
не обраћа „с висине“, 
јер су делом одрасли, 
па ће таква књига тешко задобити 
њихово поверење. Не сме ни да 
им подилази, јер су делом деца, па 
ће им бити нелагодно. Сем тих пар 
напомена, а могуће је и да је то само 
мој стил и ништа више, не постоји 

рецепт, као ни за било коју другу 
уметност. 

У каквој су вези ваш књижевни 
јунак и епска поезија? 

- Бановић Страхиња у песми 
доводи у питање моралне норме 
свог времена, и то својим акцијама, 
људскошћу и храброшћу. Страхиња 
из мог романа ради то исто у свом, 
данашњем времену. Пошто за школу 
прочита епску песму о свом имењаку, 
потребно му је да о томе поразговара 
са родитељима, али брзо му све 
постаје јасно. 

Недавно сте објавили и свој 
први роман за одрасле, трилер 
„Убисвет“. По чему се разликује 
писање за децу и одрасле? 

- По мени, главна разлика је у 
одговорности. Књига код детета 

има много већу 
шансу да заиста 
понуди формативно 
искуство, да остави 
траг, него код 
одраслог читаоца. 
Зато писање за 
децу носи више 

одговорности. Све друге разлике – 
прилагођавање језика, тона и узорка 
стварности, одабир тема и приступ – 
мање су важне, мада одлучују о томе 
да ли ће књига успети или не. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - СИНИША СОЋАНИН

„СВАКА ДОБРА КЊИГА ЗА ДЕЦУ УЈЕДНО ЈЕ 
И КОРИСНО ИСКУСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ“ 

Роман „Бандоглавић Страхиња“, драма са елементима 
трилера, али и љубавним заплетом, писан је за школарце 
и млађе тинејџере, али како његов аутор Синиша Соћанин 
образлаже, књиге за децу увек су и књиге за родитеље, 
подршка за лакше разумевање света младих у ком данас 
владају другачије прилике, али који је суштински исти као и 
онај од пре неколико деценија... 

Синиша  Соћанин   аутор  је збирке прича „Три реда зуба“ 
(Матица српска, 2002), као и романа за децу „Бандоглавић 
Страхиња“ (Лагуна, 2018) и романа за одрасле „Убисвет“ 
(Лагуна, 2019). Његов еколошки комад „Господари метле“ 
најгледанија је дечја представа позоришта „Добрица 
Милутиновић“ у Сремској Митровици, а комад за децу 
„Петрарка“ је на репертоару истог позоришта од 2017. 
године. 

„На друштвеним 
мрежама не догађа 
се ништа што се 

међу младима није 
дешавало одувек, 

само на другим 
местима и на друге 

начине“ 

„Не постоји рецепт 
за уметност“ 

„Пажња данашњих 
тинејџера није мања 

већ другачија“ 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Модерна уметност инспирисана 
објективним наукамадеветнаестог века 
уситњавала је разлагала кидала , ткиво 
слике, бојом код импресиониста, сировом 
композицијом кубиста, одсуством реалног у 
свим видовима апстракције да би завршила, 
са  белим платном а онда празним зидом и 
концептом где реч замењује слику као апсурд 
свих ---------.

Пајин Типтихон пажљивом посматрачу 
указује се као раскошно симфонијско дело, 
са елементим импресионизма, поентизма, 
тачкастог неба, реализма у сликању сочних 
детаља наговештаја кубизма, у пределима 
падине брега па до енформела у мрљама 

чистим структурама насликаних простора 
земље или житног поља. Оваквих синтетичких 
приступа потпуно револуционарнихј без 
преседана као гозба за дух и очи скоро да 
нема.

Паја је на време свету објавио хуманију 
раскошнију истину по мери човекове распона 
духовности, али механизам модерне уметности 
и златне  финансијске грознице  која траје  до 
данас, тражио је  суровост, бруталност и успут 
ускраћивање људима искуства духовности 
претварајући и изложбе у забавне догађаје.

Као што постоје крвави дијаманти тако 
постоје и крвљу натопљени банковни рачуни 
надувани фамама живота и дела Ван Гога, 

Саве Шумановића и низа проклетника чије 
је страдање било димна завеса да се не виде 
суштинске намере мешетара.

Колико је морало страдати, крви, зноја, 
мука, преиспитивањња сталног рађања  из 
простора негације да тече и искида живот 
поменута два уметника па да Вангогова дела 
данас вреде на стотине милијарди долара, а 
продао је само једну слику за неколико долара.

Такву светачку несрећу и страдање 
мотивисано месијанским намерама да свет 
буде боље место исти ти који су и онда 
својим поседима правили лични пакао за оне 
приморане да раде тај бунт ту визију понизили 
су у скрајнули  бестијалним уновчавањима.

 Паја Јовановић привилегијом свог 
талента и студиозности, дискретне 
мисије која је  уздигла младу васкрслу 
нацију, стварао је у сигурности више 
од  седамдесет година широм планете и 
његов опус може сам испунити просторе 
једног Лувра. 

Атомизирана модерна и потпуно 
бласфемична постмодерна  уметничка сцена 
најурила су публику из галерија одвикла је од 
искуства и смисла слике, али су на државном 
буџету дубоко укопани као судбина нације 
зависе од њих, а не од Паје.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (73)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН ПРИМЕР ВЕЛИКЕ ЛИКОВНЕ СИНТЕЗЕ

У виртуелној 3Д галерији Културног центра 
Вршац, у току је четврта изложба по реду – „Хомо 
луденс“, вршачке ауторке Јелене Враговић. 
Изложба се може погледати на сајту КЦ-а, на 
платформи „Кунстматрикс“ до 28. јуна. 

„Пројекат, циклус слика мушког акта „Хомо 
луденс” промовише класичан сликарски чин 
на савремени начин. Концепт пројекта је да се 
прикаже, осим сликарске вредности, мушкарац 
у актуелном друштвеном тренутку“, каже се у 
најави изложбе. 

Ауторка истиче да је намера пројекта да 
нагласи лепоту мушког тела и персонификује 
човека. 

„Савремени свет доноси све више нових 
изазова, захтева и очекивања од нас, што 
данашњицу често чини неизвесном, опасном, 
што доноси усамљеност, отуђеност и 
несигурност. Није необично да се у покушају 
одговора на захтеве узбуркане стварности 
ремети самопоуздање, греши се у самопроцени, 
лута се у тражењу свог места и сврхе. Тако, 
и исконска улога мушкарца, са утврђеним 
правилима и познатим моделима понашања 
постаје превазиђена, а улога нејасна. Да би 

нашао своје место у свету, он се игра. Кроз 
игру учимо и истражујемо све димензије овог 
света. Дилеме које доноси , врли нови свет, 
приказала сам сликама на којима су фигуре у 
различитим грчевитим положајима, у тражењу, 
борби, игри или пак, у положајима који указују 
на несигурност и потребу за заштитом“, речи су 
ауторке Јелене Враговић. 

Јелена Враговић рођена је 1973. године у 
Вршцу. Имала је више колективних и седам 
самосталних изложби у Панчеву, Нишу и 
Вршцу. Добитница је Дипломе за оригиналан 
приступ ликовном делу на 28. Смотри ликовног 
стваралаштва аматера Србије, Чачак 2008; затим 
Похвале Савеза 98 у Београду; освојила је трећу 
награду 2003. на Смотри у Новом Саду; Похвалу 
2005. у Новом Бечеју; другу награду на 5. Смотри 
2004. у Новом Саду; трећу награда на Изложби 
минијатура „ВОВа“ мини Арт у Мађарској 
2011. Носилац је признања за најтрофејнијег 
ликовног уметника аматера Војводине. Ауторка 
је илустрација за књигу др Љубице Стојковић 
„Брачни лавиринт“ и за „Сребрне бајке“ 
Драгославе Шаулић. 

ЧЕТВРТА ИЗЛОЖБА У ВИРТУЕЛНОЈ ГАЛЕРИЈИ КЦ-А 

„ХОМО ЛУДЕНС“ ЈЕЛЕНЕ ВРАГОВИЋ 

На Републичком конкурсу Министарства просвете 
„Дани Ћирилице“, организованом у Баваништу, уз 
покровитељство Вукове задужбине, ученице Хемијско 
медицинске школе из Вршца Дениса Гурила (IV6) и 
Данијела Радак (III4) освојиле су прво и друго место. 
Менторка награђених ученица била је професорка Нађа 
Бранков. На конкурс је пристигло више од 1.100 радова 
ученика из Србије, Републике Српске, Белгије, Италије, 
Немачке, Шведске,  Француске, Јужне Африке, Русије, а 
о најбољима је одлучивао жири којим је председавао 
председник Вукове задужбине др Миодраг Матицки. 

- У садашњици електронских комуникација, поезија 
постаје мелем за отуђеност, отупелост, равнодушје. 
Суоченим са поплавом антивредности, младима се 
сервира „култура великог брата“, где су присиљени да 
знају мноштво безвредних података о другима, а што 
мање о себи. Да знају ко су, шта су, одакле су, доказале су 
моје ученице Дениса и Данијела. Приволевши се царству 
поезије, у први план су истакле своју јаку емоционалност, 
осећај за правду, снажно родољубље. Обе се у песмама 
на тему „Љубав,“ баве узвишеним мотивима. Дениса пева 
о својој задивљености ликом и делом Николе Тесле, а 

Данијела , кроз стихове, живи своју најдубљу повезаност 
са домовином. Обе на пијадестал стављају чистоту, 
племенитост, победу светла над мраком. Моћ језика, у 
њиховој се поезији огледа – речи су менторке награђених 
ученица Нађе Бранков, која је иначе недавно постала 
чланица Удружења књижевника Црне Горе. 

- У Црној Гори сам режирала духовну академију „Кошаре 
, битка која траје – Христу на дар“, са којом сам, уз сабрање 
Христодарје и пуковника Љ.Ђурковића, затворила Трг од 
Ћирилице (манастир Савина, Херцег Нови). У Подгоричком 
листу Дан, објавила сам приказ романа године „Сура Гора“, 
дивног човека и писца Радојице Радовића. На Сајму књига, 
у Београду, била сам гост на штанду УКЦГ и казивала своју 
поезију, КК Зенит из Подгорице наградио ме је Дипломом 
за најлепшу љубавну песму, а штампана ми је песма и 
у Бару, часопис Неказано – објашњава Нађа Бранков и 
додаје: 

- Не може се замислити истински уметник, а да није 
верујуће срце и дубоко частан човек. За мене је Црна Гора 
источник чојства и јунаштва, а њени витезови пера, под 
свеприсутним оком тајновидца Његоша, чувари раскошне 
језичке ризнице, со земљи, светлост свету. 

УЧЕНИЦЕ ХЕМИЈСКО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ НАГРАЂЕНЕ НА „ДАНИМА ЋИРИЛИЦЕ“ 

ПОЕЗИЈА КАО МЕЛЕМ ЗА РАВНОДУШЈЕ 
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Врло повољно кућа 
на продају у Војводе 
Книћанина 24. плац 
8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/8076858.

Плац Х.Пинкија 134, 
984 м², ширина до 
улице 17 м, очишћен, 
ограђен, комплетна 
инфраструктура, може 
замена за стан у Вршцу. 
Тел.065/2640944.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/2098617

На продају двособан стан  
у строгом центру Вршца. 
Тел. 064/6610072

Продајме двособан стан 
59 м²2 спрат. Уз стан иду 
кухињски елементи, плакар 
и клима. Одмах усељив.Трг 
Андрије Лукића. Поглед на 
улицу. Тел. 064/3962064

Продајем трособан 
стан на Војничком тргу, 
71 м², 44.500 еура. Тел. 
065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. 
Тел. 064/8977766.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
други спрат, Трг 
Андрије Лукића 4/2. Тел. 
064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру 
града од 66 м². Тел. 
065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, 
налази се у Вршцу, улица 
Далматинска бр.1. Тел. 
063/320019

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на 
плацу од 7 ари, кућа 50 ², 
струја, вода, ПВЦ прозори, 
сигурносна  врата. Тел. 
065/2510357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 ари. 
Тел. 062/1081097

Продајем једнособан стан 
20 м² трг св.Теодора 3/4 
Вршац. Тел. 063/8100154.

Продајем кућу са 
двориштем и баштом у 
Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. 
Тел. 062/1081097.

Продајем кућу на спрат. 
Цена тел. 67.000 €. Тел. 
064/9174777.

Продајем или мењам за 
једнособан стан 1. или 2. 
спрат, кућу приземну са 
малим плацем, потребно 

реновирање уз договор. 
Тел. 064/9174777.

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао Козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129.

Продајем кућу у 
Влајковцу, ул. Железничка 
34. Тел. 064/8263038

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. 
Лукића. Тел. 064/2805881

На продају двособан стан 
65 м² на Војничком тргу и 
трособан стан 67 м² код 
Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на 
Гудуричком путу, десна 
страна, има градски 
водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико 
Средиште. Тел. 060/1671519

Продајем једнособан стан 
20 м² Трг  св.Теодора  3/4 
Вршац.Тел. 063/ 81-00-154

Купујем једнособан стан 
или гарсоњеру, предност 
новија градња. Тел. 
060/3333441

Лепа породична кућа  на 
доброј локацији, стамбени 
простор 100м², двориште 
са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена 
башта. Тел. 063/1303001

Продајем двособан  
комфоран стан од 66 м² на 
4. спрату, на Омладинском 
тргу бр 15. Тел. 063/8512698

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у 
Првомајској 46, Вршац, на 
плацу од 12 ари. Тел. 834-
128 

Продајем кућу у 
Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, 
гаража, шупа, башта, 
чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Плац на продају 4,63 
ари потез Брег, изнад 
Миленијума. Тел. 
069/1117040.

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. 
Тел. 063/8909960.

Продајем плац од 15 
ари и 48 м² са кућом 48 м² 
Вноградарски пут 6. Тел. 
063/8309960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² 
на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 
240 м²са сутереном и 3 
ари плаца, одмах усељива 

у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/0839339

Продаје се кућа са плацем 
20 ари у Вршцу, Гудурички 
пут бб. . Tel. 064/2111774

На продају кућа са баштом 
у Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 
837631 и 064/2805868.

Продајем кућу у изградњи 
сива фаза на Гудуричком 
путу. Тел. 069/3545058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 66 м² на 
4. спрату на Омладинском 
тргу бр. 15. Тел. 063/8512698

Плац на продају, 
грађевинско земљиште 440 
м². Улица Авијатичарска бб. 
Тел. 065/3131000

Продајем двособан 
стан 56 м²-3, 1. спрат, 
двособан, реновиран, Трг 
Константина Спајића, плин, 
може и опремљен. Тел. 
061/1530800

Нова спратна кућа у 
Вршцу са две одвојене 
целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/4911005

Продајем спратну кућу од 
200 м²и приземну од 70 м² 
на плацу 2200 м² са базеном 
за купање из гараже. Тел. 
064/2717123

Продаје се кућа 51м² са 
плацем 20 ари, у Вршцу, 
Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774.

Продајем локал од 23м2 
са подрумом од 16,6о м2 
и таваном од 23,15 м2 у 
Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Тел. 060/0940333.

Продајем кућу у Влајковцу 
улица Железничка 34. Тел. 
064/8263038.

Продајем кућу у Иланџи 
са нус просторијама и 
плацем. Тел. 063/1815504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², 
застакљена тераса, подрум, 
реновирана кухиња, 
купатило, све ново, паркет, 
преко пута социјалног, 
улични, високо приземље, 
41.000€. Тел. 063/7615969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу 
кућу. Тел. 064/37591459

На продају двособан стан 
од 59 м² Трг Андрије Лукића, 
2 спрат, поглед на улицу, уз 
стан иде кухиња, плакар и 
клима. Тел. 064/3962064

Продајем приземну 
кућу 60 м² код Маргитског 
насеља – почетак. Цена 
26.000€. Тел. 064/9174777

Продајем сеоску кућу 
30 км од Вршца, у добром 
стању са купатилом, цена 
5.000 €. Тел. 022/441005

На продају кућа ул. 

Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, 
предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу 
је  две школе и три маркета. 
Тел. 064/2262910.

Мељам гарсоњеру у 
центру Вршца за Панчево 
или Београд, уз договор. 
Тел. 060/1671519

Продајем на  Вршачком 
брегу плац 60 ари, потез 
Павлишко брдо погодно 
за виноград, воћњак и 
пчеларе. Тел. 060/1671519 
и 060/7401210

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129

Кућа  у Иланџи, у центру 
ул. Светозара Марковића 
на продају, цена повољна. 
Тел. 063/7440598

Продајем плац 12 ари 
у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

За  продају кућа на 
селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830753

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издавање стана у згради 
код стадиона, једнособан, 
намештен, грејање плин, 
комуналије мале. Цена 
100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

Издајем собу на спрату 
ученицама, студентима 
или самцима. Посебан 
улаз, купатило, употреба 
кухиње, кабловска, 
интернет. Станоја Главаша 
на Војничком тргу. Тел. 
013/806214 и 065/6688383.

Студент тражи стан у 
Зрењанину у близини 
Техничког факултета. Тел. 
062/255119

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

Издајем собу купатило 
и чајна кухиеа, засебан 
улаз, клима, веш машина, 
запосленој девојци. Тел. 
013/401-210 , 060/1671519 
и 060/740210.

Издајем полу намештен 
стан. Дворишни. Тел. 
064/1572948

Издајем пословни 
простор на Омладинском 
тргу,  згодан за фризере, 
кафић, играоницу 
било коју самостзалну 
делатност. Врло повољно. 
Тел. 064/1704999

Потребан пословни 
простор за коришћење 
Удружењу слепих и 
слабовидих Јужног Баната. 
Моле се сви који имају 
могућност да уступе 
простор једном или два 
пута недељно по 3 до 
4 сата да се јаве на тел. 
063/842- 99- 99 за договор 
и детаљније информације.

Издајем магацин 300м² 
у Вршцу, Подвршанска 
17, 300 € месечно. Тел. 
063/8100154

Издајем мањи локал у 
улици Гаврила Принципа 
45. Тел. 064/1443406

Издајем трособан стан 
на првом спрату. Тел. 
064/2355436

Издаје се намештена 
гарсоњера код железничке 
станице у Новом Саду. 130 
€. Тел. 062/8284002

Изаје се намештен једно 
и по собни стан (35 м² плус 
тераса 10 ) у Београду, 
Мирјево 3, цена 180 евра, 
обавезан депозит. Тел. 
064/2599960.

Издајем комфоран 
једнособан стан, засебан 
улаз, клима, бвеш машина, 
соба, купатило, чајна 
кухиња. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

РАЗНО
Продајем замрзивач, 

фрижидер, електричну 
шиваћу машину. Тел. 827-
367.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ 
кровни прозор немачки 
са рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 120. 
Tel. 061/2188086

Издајем казан за печење 
ракије, довозим га на вашу 
адресу. Тел 062/502437

Продајем соковник Бош 
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КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

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.

КОНКУРС
за пријем у радни однос

За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу, 
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује 
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и 
друго помоћно особље.

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном 
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести 
позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном 

радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове 
из конкурса неће се разматрати у даљем поступку 
пријема, а кандидати о томе неће бити посебно 
обавештени.

Рок за достављање пријава је 3. 7. 2020.

Компанија задржава право да не изврши избор по 
овом огласу.
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нов, велики, цена 6.000, 
ел. бојлер Тики 5 и 8 л,  
високомонтажни по цени 
20 €, судопера дводелна 
ростфрај само корито, цена 
2.000 дин. Тел. 063/1077271.

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, 
дечjу столицу за храњење, 
украсне оградице за 
креветац, клуб сто. Teл. 
060/6262984.и 064/9158835

Продајем ручни 
фрижидер 28 л, стаклени 
балони за ракију, машину 
за млевење меса, машину 
за млевење ораха, малу 
машину за млевење 
парадајза, пластичну бурад 
за ракију. Тел. 064/3906276.

На продају тостер, 
миксер, грил, ел.роштиљ 
равна плпча, електрична 
месорезница, све је 
ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 
ком.Тел. 064/2906053

Продаје се 
радијатор(ребра) чланова 
13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Правим (месим) ситне 
колаче и домаћу супу по 
наруџбини од домаћих 
јаја у Малом Жаму. Тел. 
060/3050960, 013/838-351 и 
060/4441538.

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. 
Повољно. Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  
2 пећи од 5 kw и 
7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и 
ракасто, котао-казан-
карлица за свињокољ, 
старији женски бицикл. 
Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41- 59-59. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и 
квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 061/2342612

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном 
опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

П р о д а ј е м 
малокалибарску пушку. 
Тел. 064/3511952

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631

Продајем дрвену 
столарију у одличном 
стању, собна врата, 
прозорре са ролетнама, 
храстову трокрилне капије 
2 комада. Тел. 060/0873863.

Храстова врата 180х220, 
пећ на дрва новија 
краљица, бојлер Металац 
димензије 125х35 
две године стар. Тел. 
061/1112821.

Продајем пианино 
Чајковски, кухињу 
Марлес, храстову 
т р п е з а р и ј у ( к о м о д а , 
витрина, сто, столице), 
храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. Тел. 
837-586.

Продајем већи 
кауч „Шипад“ 3.000, 
дводелну витрину 4.000, 
фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 
МИО-Осјек 250 еура. Тел. 
063/1871673 и 807-793

Продајем замрзивач, 
фотељу на расклапање, 
машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

Продајем нов тросед  
крем боје некоришћен, 4 
месеца стар. Имам рачун 
цена 15.000дин. Тел. 
064/1319128.

Бицикл мушки, ауто 
приколицу, светларник 
2,50х1,40 м, улазна врата 
дим 2,00х1,30м. Тел. 
064/4256130

Продајем балконска 
врата 210х140 цм са вакум 
стаклима. Тел. 063/8769824

Продајем дечији 
креветац дрвени, Тики 
бојлер потисни, Томос 
преносна пумпа за воду. 
Тел. 060/8435003.

Продајем једнокрилни 
дупли прозор висине 
115цм, ширине 
65, дубине 15,5 цм 
термоакомулационе пећи 
од 5 и 7 киловата заједно за 
12.000 динара, чучавац за 
пољски wc Тел. 013/834549 
и 065/8834549

Продајем хармонику 
мало коришћену“Standard 
Royal“ 80 басова за 300 €, 
машину за шивење Багат 
кабинет за 9000 динара. 
Тел. 065/8834549

На продају угаона 
гарнитура за спавање, 
бојлер на струју од 80 л, 
дечији бицикл као нов. Тел. 
064/2805881

Маасажер за  цело тело, 
два масажера за ноге, 
све под гаранцијом. Тел. 
013/831-560 и 061/6806244

Продајем фурнирано 
крило за лева собна врата, 
за шток 205х90 цм. Тел. 
063/8769824

Продајем стаклене 
флаше литарске од 
киселе воде, тегле 
стаклене са поклопцем 
разневеличине. Тел. 
013/834-549 и 065/8834549

Бутан грејалица за собу 
на точкиће, боца позади, 
продајем повољно и хитно. 
Тел. 063/482478 и 861419.

Замрзивач од 150 л за 
продају , повољно 100 
€. Тел. 013/837-631 и 
064/2805862

Продајем двобразни плуг 
350 €. Тел. 064/9174777 и 

вибер 064/1830018
Пензионер 65 год. 

чувао би и одржавао 
кућу и двориште даваоцу 
становања уз плаћање 
трошкова –могућ сваки 
договор- уговор. Тел. 
064//1850079.

На продају замрзивач 150 
л. полован 100 €. Тел. 837-
631 и 064/2805862

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Хонда -200 
€, замрзивач Ободин 310 л. 
-80 €. Тел. 063/1867385

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/1867385.

На продају сетвоспремач 
2,9м цена 600€, монтажну 
ауто гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ 
Тел. 063/1867385.

Продајем круњач 
Пољострој 120€, абриктер, 
циркулар и бушилица 
600€, култиватор  150€, Тел. 
063/1867385

На продају леђна 
моторна прскалица цена 
60€, круњач Лифам 100€, 
комбинирка Миостандард 
350€. Тел. 063/1867385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, 
лампа стона велика. Тел. 
060/0833293.

Продајем један ланац 
земље у Избишту, потез 
Врбара , погодан за  
воћњак или башту. Тел. 
835-391

Продајем плинске 
половне пећи и чаробну 
пећ на чврсто гориво. Тел. 
064/2625554.

Продајем лустере-кугле, 
машину за развијање 
теста Петерх, тексас јакну 
са крзном, шаховску 
гарнитуру, електрични 
шпорет, репродукцију 
пејзажа, црне ципеле. Тел. 
832-267.

Продајем трпезаријски 
округли сто са четири 
столице.Тел. 064/3208200

Плиносервис врши 
поправку плинских 
бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 
063/482418 и 013/861419

На продају плинске пећи 
и плински бојлери више 
комада. Тел. 063/482418

Услужно вршим 
култивирање и орање 
мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 
063/8321772

Услужно вршим кошење 
траве и кречење плацева 
моторним тримером и 
моторном тестером. Тел. 
063/8321772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. 
Пазова. Исправан. Тел. 
064/5128473

За продају хармоника 

Велтмајстор, 80 басова, 
црне боје, исправна, цена 
50 €. Тел. 061/3071085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и 
ракију од  кајсије. Тел. 
065/2579100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном 
стању, цена 80 €, договор. 
Тел. 061/3071085.

Продајем половни 
намештај, спаваћа соба, 
трпезарија, два кауча, 
орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3 

м,светларник 145х250, 
балконска врата дупла 
2,30х70, прозор са 
ролетном 1,60 х 1,20, врата 
( дупла) 2,30х90, бицикл 
мушки. Тел. 064/4256130 

Мешаона сточне 
хране капацитета 
150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 
063/262840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали и 
већи. Цена 300 дин ком. У 
Малом Жаму. Тел. 013/838-
440

Продајем кућу, 2 
приколице, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растурач за 
вештачко убриво, тегле од 
1 кг. Тел. 013/2832-563

На продају две трубе 
„Кинг“, бакарни казан, 
тучани казан, фуруна, 
корито за клање свиња. 
Тел. 064/3962064

Продајем мушки бицикл 
унис спринт Смедеревац 
МБС3. Тел. 013/833-123 и 
063/85925407.

Телефон са факсом, 
дечији бицикл, спортска 
справа-лег мађик, 
застакљен прозор 
старински алат- машина за 
предење, телевизор, туш 
када. Тел. 013/830-753.

Продајем дводелну 
судоперa  од росфраја, 
трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, 
тепх 3х2 м, лустер са пет 
кугли,  мали прозор 60х60  
застакљен има шалон. Тел. 
061/1844316

Продајем 6 нових 
писаћих столова (три мања 
три већа) клуб сто метал 
стакло, модеран, полован 

лежај  и вршачки камен. 
Тел. 060/0821134

Продајем неколико 
кинези трака за вежбање, 
футроле за картице, 
светиљке за комарце. 
Све по 300 д комад. Тел. 
064/9174777

На продају дрвени 
држачи за  мобилне 
телефоне, кавез за зечеве, 
куниће и сл. Зидне полице 
за цвеће, кућице за псе и 
мачке. Тел. 064/9912221

Уступам два гробна места 
на Српском православном 
гробљу уз договор, близу 
цркве. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном 
стању. Тел. 060/1671519 и 
013/401-210

Вршим услуге чишћења 
тавана, подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање 
кровова чишћење црепова 
и каљева. Тел. 061/1036528 
и 063837860

На продају лежај, кауч, 
тросед, двосед, фотеља 
, трпезаријска витрина 
и сто, собни регал две 
гарнитуре). Тел. 069/117040

Продајем спаваћу собу, 
два ормана, два кревета, 
наткасне . Тел. 061/1570550

П р о д а ј е м 
термоакумулациону пећ, 
плинску грејалицу зидну 
и alt deutsch орман. Тел. 
061/1570550На продају 
њива крај пута за Београд 
у правцу Кевериша, 
површине 93 ари и 15 
м². Тел. 065/6919699 и 
0684063899.

Спремам станове, куће и 
пословне  просторе. Тел. 
063/1842709

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере. Тел. 
063/482418 и 064/3892738

Продајем 2 фотеље 
као нове, 5 ком. тепиха 
разних величина. Тел. 
064/4902239.

Комплетна адаптација 
вашег стамбеног 
простора, керамика, вода, 
канализација...дугорочно 
искуство, приступачне 
цене. Тел. 061/2263850

Одговорна педантна 
жена 59 година радила би 
у породици, код старијих 

особа или чувала дете. Тел. 
061/2059900.

Продајем слике, графике, 
цртеже, повољно, 
урамљено. Предајем 
енглески и ликовно 
основцима, такође мењам 
и продајем гардеробу 
мањих бројева. Повољно. 
Тел. 069/626699

Проадјем веш машину А 
класе „Горење“ senso care, 
6,5 капацитета стару 2,5 
годнине у одличном стању, 
исправну. Цена 100 €. Тел. 
061/3071085.

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан(висина 
кухињских делова) цена 
30 €, у добром стању. Тел. 
061/307-1085.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2, дизел, 
1988. годиште, у одличном 
стању. Тел. 063/304163

Купујем мању исправну 
камп приколицу. Тел. 
060/1671519 

Продајем  Опел Астра 1,4  
Б твинпорт, 2008 годиште, 
централна брава АБС, 
електроподиѕачи стакла, 
клима, нов акумулатор, 
регистрована  до 17. 03. 
2021. год. власник. Цена 
1.700 €. Тел 061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 
49 кубика, нове гуме, 2000 
годиште, регистрован 
за двоје, може замена за 
ауто (доплата, договор). 
Тел. 061/3071085

Ауто приколица на 
продају, димензија 
175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Продајем ауто Мазду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 
400€. Тел.013/2891209.

Застава 101 на 
продају, регистровна до 
децембра, цена 200€. Тел. 
062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 
2008, регистрован до 
2020. Тел. 064/4533780.

Оргинал точкови за 
цитроен, челичне фелне 
/4 рупе, Р16,1 Мишелин 
гуме 205/55, раткапне- 
Цитроен. Тел. 062/1175955

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

Због новонастале 
ситуације и затварања 

Агрико пијаце 
обавештавамо вас да 

куповину цвећа и расада 
за дворишта можете 

обавити у стакленику у 
улици Загорке Маливук 

бр. 14, радним даном од 
7 до 15 часова. Постоји 

могућност доставе цвећа 
на кућну адресу у Вршцу. 

Информације на тел: 
063/353-720.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Али да се вратимо на г. 1880. 
Већ г. 1875. константовано 
је да се у Панчеву појавила  
филоксера. Није дакле чудо 
што се Вршчани забринуше 
за будућност своју. Мада је 
год.  1879. професор др. О. 
Херман многи болестан чокот 
испитујући, констатовао, да 
у Вршцу нема филоксере, 
народ се није могао умирити. 
Његова слутња показа се год. 
1880. 8. јунија констатовао је 
учитељ грађанске школе Јосиф  
Валдхер, да се је филоксера и 
код нас у „Забрану“ угњиздила 
1). К нами су је донели , као 
што се мисли, Павлишани на 
мотикама, јер се она у Павлишу 
пре тога појавила. 

Кр. уг. министарство 
пољопривреде, на извештај 
који му наша власт одмах 
поднесе, чинило је све што 
му стојаше на расположење, 
да уништи овог непријатеља 
виновој лози. Оно пошље 
овамо комесаре, приреди 
предавања, сакупи анкетне 
одборе и т.п. Напослетку 
дође се односно Вршца и на 
једну обесну мисао. На име 
предузме се да се водом из 
артешког бунара прелије сво 
земљиште „Забрана“ и да се 
тако уништи овај зарезник. 
Год. 1881. 2) отпоче се бушити 
бунар. Трошак је варош дала, 
а радњу је руководио Јул. 
Варади, кр. уг. комесар над 
окнима у Оравици. Но како 
се је за време бушења боље 
срачунало, да није могуће том 
водом прелити оне винограде, 
одустане се год. 1882. од тога, 
пошто је рупа 161.33 м дубоко 

избушена.
Но и после овог  несретног 

покушаја није се престало 
радњом. Како влада и вар. 
општина, тако и појединци 
смишљали су начина да се 
филоксера уништи. Год. 1882. 
преда варош 350 хвати с 

кућом у старом магазину за 
дрва друштву за продуковање 
вина, да ту подигне виноград 
из  семена америчке винове 
лозе, којој филоксера не 
може шкодити 3). Г. 1883. 
влада је чинила покушаје 
са сумпороугљеником, а  
варош закључи да подигне 
веџбаоницу, примивши од 
државе лозу 4). Овај виноиград 
3 ланца велики и од вароши 
купљен, засађен је  г.  1883. 5).

Из Вршца распростре се 

филоксера у Куштиљ (1881.), а 
после  у Ритишево (1883.) Отуда 
Вршац са околином већ г. 1883. 
сачињава особену заразну 
групу. По званичним подацима 
г. 1883. износимо следеће 
заражено филоксером: Вршац: 
9714 укупно л. 191 ланаца 
заражено филоксером, 50 л. 
сасвим опустело, Павлиш  484 
л. укупно, 484 ланаца заражено 
филоксером, 25 исушено, 
Ритишево  408 л. Укупно, 59 
ланаца заражено филоксером, 
Куштиљ  2271 л. укупно, 5 
ланаца заражено филксером. 
Укупно 12.877л. 739 ланаца 
заражено, 50 л. сасвим 
опустело, 25 исушено 6).

Пошто се филоксера 
брзо мложила, покрене се 
године 1884. 7) питање, да 
се у делиблатском песку 
подигне школа, американском 
лозом засађена. Г. 1885. 
прими се виноделска 
седница „пољопривредног 
друштва“ дужности, да 
набави американску лозу 
из  кечкеметске државне 
виноградске школе, а 3. 
априла и.г. окружни инспектор 
за  филоксеру, Јован Вени, 
раздавао је већ први пут оваку 
лозу да се сади. 10. априла 
министарство пошаље овамо 
Француза Ј. Комија, који је 
како ваља познавао културу и 
оплемењивање американске 
лозе. С њиме дође и 
министарски конциписта Бела 
Тимари и инспектор Ј. Вени из 
Беле Цркве. Коми је неколико 
дана држао практична 
предавања како се лоза у 
Француској оплемењује. 7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (221)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)“Werschetzer Gebirgsbote” год. 1880., бр. 24
2)Ове године 22. маја паде велика туча и учини штете за 300ф. .
3)Записник седнице  од 7. марта 1882.
4)Исто од 29. фебруара 1883.

5)Годишњи извештај окружног инспектората за филоксеру Ј. Венија, 
“Werschetzer Gebirgsbote” год. 1884., бр. 37
6)Фридрих Хешл.
7)Извештај државног инспектора виноделства г. 1882-1884.

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.- 

Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана, 
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ. 327, ГОДИНА 20. 28. ЈУЛ 1995.

ЛУЦИЈА НИЈЕ ЕМИГРАНТ
То тврди Златислав Гуга некадашњи самостални 

референт за тешка кривична дела у  вршачком СУП-у, чиме 
се, након пуне три деценије – разјаснила дилема: да ли је 
крава Луција „побегуља“ из Румуније, или је власништво 
некадашње ПИК „ Вршачки Ритови“ који није имао 
евиденцију својих крава на имању.

Пре, без малo пуне три деценије, Вршац је потресла 
једна за то време велика афера, која је  могла да изазове и 
међународни нцидент.

„ХАПШЕЊЕ„ КРАВЕ

Све је почело 1964. године, када је погранични део 
милиције у граничној зони „ухапсио“ краву,  црвено-беле 
расе, с повећим вименом. Мислило се, па и у бројним 
партијским расправама, чак, тврдило, да је крава 
„емигрант“ из суседне Румуније, и да је, наводно, без знања 
и одобрења – прешла на запад. Ваљда је за то добила кума 
и име – Луција. То је било ново име и сви су је радо тим 
именом ословљавали, поштујући њено источно порекло и 
млечност.

Крава је након „хапшења„ пребачена у одмаралиште 
СУП-а дебелу четинарску хладовину, где јој је одређен 
старалац и – музач. Свакодневно је, редовно, Луција 
била мужена, а млеко су пили и сир јели и суповци и 
затвореници, који су се углавном, старали о непозваној 
гошћи.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ. 327, ГОДИНА 20. 28. ЈУЛ 1995.

РАДЕ СА ДОТРАЈАЛОМ 
ОПРЕМОМ

Када се пре осам година кренуло са изградњом нове зграде 
Интерног одељења у кругу Здравственог центра „Вршац“ било је 
извесно да ће радови финансирани из самодоприноса потрајати. 
Међутим, мало ко је претпоставио да ће бити доведени у питање 
тим пре што се  ради о здравственој установи димензионираној 
за потребе четири општине: Вршац, Бела Црква, Алибунар и 
Пландиште.

Управо то се догодило када су се грађани  вршачке општине 
у децембру прошле године изјаснили против продужетка 
самодоприноса. У међувремену, завршени су раније  уплаћени 
радови и ту се стало. Вероватно да би данас ствари другачије 
изгледале да се у старту размишљало о заједничком финансирању 
нове зграде при чему би друге општине учествовале својим 
средствима процентуално коришћењу капацитета Здравственог 
центра што данас изгледа овако: општина Вршац 44 посто, 
Пландиште 11, Алибунар 14 и Бела Црква 28 посто.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 26.  јун 2020. ВРШАЧКА КУЛА 2121

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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СПОРТ

СПОРТ

Одлична организација и сјајан 
фудбал обележили су други по 
реду Трофеј ОФК Вршца који је 
окупио шест екипа кадетског 
узраста, Црвену звезду, Мачву, 
ОФК Београд, Раднички 
(Зрењанин), ИМТ и ОФК Вршац. 
Вршчани су имали прилику да на 
делу виде фудбалску будућност 
Србије, неизвесне мечеве са 
узбудљивим завршницама у 
којима су највише приказали 
момци из београдске Црвене 
звезде. У великом финалу 
црвено-бели су савладали 
шабачку Мачву са 2:1 (1:0) и 
уз пехар намењен победнику 
освојили и сва појединачна 
признања. Најбољи стрелац је 
Лука Бошковић, најбољи голман 
Урош Китановић, за најбољег 
играча проглашен је капитен 
Звезде Стефан Мелентијевић. У 
неизвесној утакмици за треће 
место Вршчани су савладали 
ОФК Београд са 1:0 (1:0). У борби 
за пето место Раднички из 
Зрењанина савладао је ИМТ са 
3:0 (2:0). Пехаре првопласираним 
екипама и најбољим појединцима 
уручили су председник ОФК 
Вршца Александар Лазевски 
и играчке легенде вршачког 
фудбала, Љубан Вучковић, 
Горан Милићевић и Александар 
Кирков. Турнир је одигран под 
покровитељством Града Вршца 
уз техничку организацију Центра 
Миленијум.

Б.Ј.

СЈАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДЛИЧАН ФУДБАЛ НА КАДЕТСКОМ ТУРНИРУ ОФК ВРШЦА

ТРОФЕЈ ЦРВЕНО – БЕЛИМА, ВРШЧАНИМА ТРЕЋЕ МЕСТО

Велики напредак: Кадети ОФК Вршца са тренерима Миоком и Мушкињом

ФУД БА Л

БК Гард је јуче наступио на такмичењу 
у саватеу на националном првенству са 15 
такмичара. У јакој конкуренцији од око 200 
учесника првенства, вршачки такмичари 
успели су да освоје 14 медаља. По успешности 
„Гард“ је на овом такмичењу укупно успео 
да се пласира на 4 место. Освајачи медаља 
су: Старије пионирке:Милица Николић 1. 
место -33 кг, старији пионири: Михајло Грујић 
2. место -42кг, Милан Печеничић 2. место 

-56кг, кадети:Милан Костадинов 3. место 
-45кг, Марко Печеничић 3. место -48кг, Лука 
Секулић 2. место -56кг, Сергеј Топалов 3. 
место -56кг, Бранислав Секулић 1. место -75кг, 
кадеткиње:Вања Станисављев 2. место -52кг, 
Марија Николић 2. место -65кг, Нађа Ранков 
2. место -56кг, Анђела Баришић 5. место -65кг, 
млађе јуниорке:Милица Павловић 2. место 
-70кг, Анђела Костадинов 3. место -70кг, млађи 
јуниори:Вукашин Пурић 2. место -75кг.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 2020. У САВАТЕУ У РУМИ

ВРШЧАНИМА 14 МЕДАЉА
С А В АТ Е

Такмичари Гарда са тренером Стевом Павловићем

На Отвореном Првенству Београда за старије 
пионире,солидан наступ имао је Атлетски клуб Атина из 
Вршца. Наступили су такмичари који су млађи 2 године од 
својих ривала, изостала је медаља,али је стечено драгоцено 
искуствои постигнуто је неколико значајних резултата:Марко 
Младеновски 60м-8,33с  300м-44,23 с, Кнежевић Душан 60м-
8,59 с  300м-46,85 с, Дамјан Немања 60м-8,65с 300м-47,66 
с, Марко Танкосић 300м-45,10с. И мушка штафета 4x100м 
(Дамјан,Танкосић,Младеновски, Кнежевић)  постигла је време од 
51,38 с. 

На Првенству Србије за млађе пионире одржаном у Сремској 
Митровици Атлетски клуб Атина је постигао историјски успех у 
тој конкуренцији.

Освојене су 3 медаље и неколико 5-тих и 6-тих места.
Сребрне медаље су освојили Марко Младеновски у трци на 

200 м са личним рекордом 26,32 с, као и мушка штафета 4x60м 

у саставу Кнежевић Душан,Дамјан Немања, Танкосић Марко и 
Младеновски Марко са временом од 32,37 с. Бронзану медаљу 
је освојио Марко Танкосић у бацању кугле са резултатом од 11,06 
метара. Такође 5.место је освојио и Марко Младеновски у финалу 
трке на 60м са временом од 8,33 с, као и Марко Танкосић у трци 
на 200м са резултатом од 27,90 с. Такође у првих 8 такмичара на 
200м је било 4 такмичара из Ак Атина. Наступила је још и Миња 
Милојевић у трци на 200м као дебитант.

Овакав успех није прошао незапажено од стране челника и 
тренера Српског атлетског Савеза. 

- Добили смо признање од Мире Стојановић,једне од наших 
најбољих тренера у историји, затим од Драгутина Топића, као 
и од Емира Бекрића.За атлетску будућност такмичара у Вршцу 
не треба бринути,а следећи корак је позиционирање атлетике 
у граду,као и прихватање и обухват што већег броја деце,која 
би имала прилику да се упозна са краљицом спортова.Да би 
се то постигло потребна су још већа и значајнија улагања у 
атлетику,коју је држава препознала кроз своје институције попут 
Спортског Савеза Србије и Министарства Омладине и Спорта  и 
сврстала по категоризацији у прву категорију спортова.” - изјавио 
је председник клуба Срђан Јовановић.

УСПЕШАН НАСТУП МЛАДИХ ВРШАЧКИХ АТЛЕТИЧАРА

НОВЕ МЕДАЉЕ И ВЕЛИКО ИСКУСТВО 
АТЛ Е Т И К А

Тренер Јовановић са млађим пионирима „Атине“
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За треће место

ОФК ВРШАЦ – ОФК БЕОГРАД 
1:0 (1:0)

Градски стадион, гледалаца 200, 
судија: Дејан Петровић (Вршац), 
стрелац: Мачкић у 11. минуту.

ОФК ВРШАЦ: Седљак, Дугић, Грауре, 
Врањеш, Благојевић, Радибратовић, 
Алавања, Главинић, Милићевић, 
Мачкић, Савић. Играли су још: Тешић, 
Шушњар, Трњанац, Тошић, Петковић, 
Жула, Дунат, Бериша.

ОФК БЕОГРАД: Васиљевић, 
Миљковић, Милојевић, Вишић, 
Ракић, Павловић, Јовић, Филиповић, 
Милентијевић, Маричић, Хрњаз. 
Играли су још: Адамовић, Стојановић, 
Поповић, Мојсиловић, Мутавџић, 
Јовић, Марјановић, Јовановић, Грујић, 
Славковић.

Финале 
Ц. ЗВЕЗДА – МАЧВА 2:1 (1:0)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
200, судија: Предраг Јањуш (Панчево), 
стрелци: Мелентијевић у 15. из 
једанаестерца и Бошковић у 65. за 
Звезду, Шуман у 56. минуту за Мачву.

Ц.ЗВЕЗДА: Китановић, Петровић, 
Граоња, Мелентијевић, Жакнић, 
Кић, Бошковић, Веселиновић, 
Кахвић, Огњеновић, Матић. Играли 
су још:Маринковић, Стефановић, 
Сандуловић, Радоман, Азлан, 
Јовановић, Ненезић.

МАЧВА: Иванчевић, Стојановић, 
Ђокић, Лаћарац, Максимовић, 
Јовановић, Јуришић, Макивић, Шуман, 
Павловић, Вукојевић. Играли су још: 
Ранковић, Стевановић, Мишић, Лукић, 
Несторовић, Папић, Тривуновић, 
Марковић, Кладар.
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