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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”

Славни аустријски сликар, Вршчанин 
пореклом, Роберт Хамерштил, преминуо је 
у понедељак у 87. години живота, у болници 
у Бечу. Уметник чији се радови налазе у 
најпрестижнијим светским галеријама, један 
од својих последњих интервјуа 2017. године 
дао је управо за „Вршачку кулу“, а ми вам овом 
приликом преносимо најважније делове тог 
разговора. 

Чувени аустријски сликар и графичар 
Роберт Хамерштил, од пре неколико година 
почасни је грађанин свог родног Вршца. Вршац 
се изузетно поноси Хамерштилом; реч је о 
вероватно најчувенијем живом Вршчанину. Ако 
је мала варош у Банату икако могла да му се 
одужи што је учинио да јој се име чује широм 
света (као онда када је америчком новинару 
објашњавао географију ових простора, 
додатно закомпликовану бурним историјским 
приликама), учинила је то подаривши му 
детињство на три језика и инспирацију за читав 
један уметнички век. 

Познаваоци Хамертиловог дела истичу, а 
сваки „обичан“ посматрач његових радова ће то 
и потврдити – на сликама, цртежима и графикама 
овог великог уметника, присутна је цела његова 
биографија. А она почиње у Вршцу, 18. фебруара 
1933. године. 

Роберт Хамерштил рођен је као син Антона 
Хамерштила и његове супруге Терезе. Као дете 
је, од 1944. до 1947. године боравио у неколико 
логора за Немце у Банату, да би 1948. године 
после бекства из логора, кроз Мађарску доспео 
у аустријски Терниц. Радио је као пекар,а затим 
као ливац, а упоредо је учио сликарство, најпре 
од оца, иконописца, а касније од професора 
Герде Матејка Фелдена, Роберта Шмита, Герхарда 
Швободе и Ханса Гризгабера. 

Хамерштил је аутор више од 120 самосталних 
изложби, а учествовао је у десетинама 
колективних изложби широм света. Излагао 
је у најпознатијим галеријама у Бечу, Берлину, 

Лајпцигу, Риму, Бремену, Грацу, Дортмунду, 
Келну, Дизелдорфу, Нирнбергу, Хановеру, 
Салзбургу, Прагу, Београду, Новом Саду, Вршцу, 
Улму, Базелу, Загребу, Братислави... Његова дела 
су у власништву најпознатијих музеја и галерија 
Европе и Северне Америке. Добитник је бројних 
признања у готово свим европским државама. 

У Вршац је први пут после прогона дошао 
почетком седамдесетих, и од тада се стално 
враћа. И поред болних сећања, његова веза 
са Вршцем изузетно је снажна. Језике свог 
детињства говори и данас, а радове потписује – 
ћирилицом! 

- У време мог детињства у Вршцу су у мом 
крају заједно живели Срби, Мађари и Немци. 
То је био сиромашан крај, Немци су радили као 

надничари. Богатији крај је био према брегу, 
тамо су људи имали имања, виле... Године 1939. 
сам пошао у школу, а 1940. године мој отац 
је морао да оде у војску. То је било страшно 
време, раздвојеност породице... Послали су нас 
у логор – каже Роберт Хамерштил, присећајући 
се свог детињства, чији су призори обележили 
многа његова дела. Нека од њих излагана су и у 
чувеном Леополд музеју у Бечу, што је својеврсан 
преседан галерије која не излаже дела живих 
уметника. 

Упркос страшним искуствима којима је био 
изложен као дете, или можда баш захваљујући 
њима, Хамерштил је данас човек највиших 
хуманистичких идеала. У његовој уметности 
садржана је вера у правду, вера у добро. 
Централна тема његовог дела је човек, чак и 
онда када је приказан као силуета или сенка, 
присутан само у сећању. 

Још један чест мотив у Хамерштиловим 
радовима је и мајка, тема о којој он говори 
необично страсно, тема којој је посветио и своју 

скулптуру „Војвођанске мајке“, поклон родном 
граду који је 2014. године откривен на Градском 
тргу. 

- Одрастао сам у веома тешко време, а то је 
утицало на моју блискост са мајком. Времена 
су била другачија, није било много простора за 
дечија зановетања. Касније, када сам одрастао, 
увидео сам да су војвођанске мајке најбоље 
на свету. Обишао сам читав свет: Европу, 
Азију, Америку... Таквих мајки, какве постоје 
у Војводини, има само на још једном месту у 
свету. Јерменске мајке су сличне нашим мамама 
– једноставне, а снажне. Мислим да на првом 
месту долази мајка, а тек касније вољена жена 
– објашњава Хамерштил тек једну од бројних 
војвођанских специфичности због којих му је 
родни крај и данас толико важан. 

А колико му је заиста битан Вршац, којем 
је током година полонио на десетине својих 
радова, можда најбоље показује анегдота која 
каже да га је неколико пута поредио са Њујорком. 
И сада, Хамерштил озбиљан објашњава – Вршац 
и Њујорк су у многим аспектима веома слични, 
једино што Вршац има снажнију енергију од 
америчке метрополе! 

Т.С. 

IN MEMORIAM: РОБЕРТ ХАМЕРШТИЛ, АУСТРИЈСКИ СЛИКАР И ГРАФИЧАР, ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ВРШЦА (1933 – 2020) 

СЕЋАЊА УТКАНА У СЛИКЕ 

Поводом Светског дана детета, који се 
обележава 20. новембра сваке године, Град 
Вршац подсетио је на активно примењивање 
мера за бригу и заштиту деце ради стварања 
оптималних услова за равноправан раст и развој, 
изградњу позитивних друштвених вредности, 
ставова, безбрижно и лепо детињство, које 
редовно спроводи. 

- Посебна брига води се о деци са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, а неке од најзначајних 
мера које се спроводе ради унапређења 
квалитета њиховог живота и свакодневног 
функционисања, јесу услуге ангажовање 
личних пратилаца. Њихова улога састоји се 
у помагању у свакодневним активностима, а 
Град Вршац је обезбедио бесплатан превоз до 
школе преко социо-хуманитарног удружења 
„Параквад ВШ“, специјализованим возилима. 
Обезбеђена је и новчана помоћ за сву децу 
предшколског узраста, ученике основних 
и средњих школа и студенте, из социјално 

угрожених породица, за опремање и куповину 
прибора за школу. Најбољим ученицима 
завршних разреда основне школе који нису 
примаоци новчане социјалне помоћи, али су из 
породица лошијих материјалних услова,  уручује 

се новац за опремање за матуру. Град Вршац 
ораганизује и доделу новогодишњих пакетића 
деци из хранитељских породица и деци чије су 
породице корисници народне кухиње – изјавила 
је Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа 

задужена за социјална питања. 
Светски дан детета установљен је на 

Генералној скупштини Уједињених нација 1954. 
године са циљем да се у свим државама слави 
истог дана. Овај дан обележава се да би се 
скренула пажња јавности на обевезе друштва 
према најмлађим становницима света. 

Најважнији документ који утврђује основна 
права детета, који су ратификовале 193 државе 
је Конвенција о правима детета, а основна 
права детета загарантована овим документом 
јесу право на живот, опстанак и развој, најбољи 
интерес, право на партиципацију и право на 
недискриминацију. 

Како УНИЦЕФ истиче, ове године пандемија 
коронавируса изазвала је кризу у погледу права 
деце. Последице ове кризе по децу су тренутне 
и, ако се не ради на њиховом отклањању, могу 
их пратити током читавог живота. Време је да 
се различите генерације окупе и да заједно 
поново осмислимо нашу заједничку будућност, 

наглашавају из ове организације. 
УНИЦЕФ је са својим партнерима осмислио 

и План од шест тачака за заштиту сваког детета 
и позвао владе свих земаља да га усвоје и 
примене. План подразумева обезбеђивање 
услова у којима сва деца уче, што укључује и 
затварање дигиталног јаза, затим гарантовање 
приступ здравственим услугама и одговарајућој 
исхрани, и приступачну и доступну вакцинацију 
за свако дете, подржавање и заштиту менталног 
здравља деце и младих и заустављање 
злостављања, родно заснованог насиља 
и занемаривања у детињству, повећање 
приступа чистој води и санитацији и реакцију 
на деградацију животне средине и климатске 
промене, заустављање раста сиромаштва деце 
и осигурање инклузивног опоравка за све и 
удвостручивање напора да се заштите и подрже 
деца и њихове породице који су погођени 
сукобима, еколошким катастрофама или који су 
расељени. 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 

БРИГА ЗА БЕЗБЕДНО И ЛЕПО ДЕТИЊСТВО  

Низом обука усмерених 
на унапређивање дигиталних 
компетенција васпитача које су 
одржане у Новом Саду, Зрењанину, 
Апатину, Панчеву и Вршцу – почео 
је званично са радом Центар за 
целоживотно учење, организациона 
јединица Високе школе струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов”, 
Вршац (www.uskolavrsac.edu.rs). 

Центар је формиран и отворен 
кроз велики међународни пројекат 
Keep Educating Yourself (KEY), у 
оквиру програма Еразмус+ за јачање 
капацитета у високом образовању. 
Циљ овога вишегодишњег пројекта 
(2018–2021), финансираног из 
средствима Европске уније, јесте да се 
у Србији и Црној Гори оформе центри 
за целоживотно учење, као и да се 
понуде савремени курсеви за њихово 

усавршавање. Пројектни конзорцијум 
чини 17 партнера из Србије, Црне 
Горе, Румуније, Мађарске, Словеније и 
Велике Британије, а међу пројектним 
партнерима је и Висока школа у 
Вршцу. Након бројних пројектом 
планираних активности – између 
осталог и детаљног разматрања 
стандарда за акредитацију програма 
стручног усавршавања, упознавања са 
образовним политикама и искуствима 
европских партнера и др., у септембру 
2019. године донета је одлука о 
оснивању Центра за целоживотно 
учење при Високој школи у Вршцу. 
Данас је овај Центар опремљен 
савременом информатичком и 
дидактичком опремом, чија је набавка 
такође финансирана средствима ЕУ, 
и нуди обуке различитог типа, које 
су осмишљене према претходно 

испитиваним потребама. 
Тако је 19. 10. 2020. године успешно 

реализована и онлајн обука под 
називом „Трансверзалне дигиталне 
компетенције”, а у оквиру догађаја 
Meet & Code 2020. 

Из просторија Центра за 
целоживотно учење Високе школе 
у Вршцу, уживо је – путем twitch.
tv портала, емитован програм 
усмерен на оснаживање личних, 
интерперсоналних и организационих 
вештина, с посебним акцентом на 
унапређивање дигиталних вештина. 
Обуку су припремили и реализовали 
професори Високе школе, а пренос 
уживо у трајању од 120 минута 
пратило је више од 100 учесника, међу 
њима највише васпитача и студената, 
из више градова. 

Тренутно су у току пројектне 
активности на усклађивању 
приоритета и стандарда за 
предшколско васпитање и 
образовање у сарадњи са 
Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања (ЗУОВ), 

једним од пројектних партнера, 
те конципирање, сажимање и 
систематизовање елемента за 
иновирање и самог Правилника за 
акредитацију програма стручног 
усавршавања. У наредном периоду 
Центар за целоживотно учење 
Високе школе у Вршцу радиће на 
популаризацији обука и садржаја 
које нуди и то на начине прилагођене 
тренутним околностима изазваним 
ширењем вируса ковид-19, тј. кроз 
онлајн обуке, семинаре, конференције 
и друге облике стручног усавршавања 
за васпитаче, али и за друге 
заинтересоване полазнике.

Детаљније информације о раду 
Центра, као и обукама које пружа 
могуће је добити на следећој адреси: 
https://www.uskolavrsac.edu.rs/3l/.

др Јелена Пртљага

ПОЧЕО СА РАДОМ ЦЕНТАР ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ У ВРШЦУ 

ВИШЕ ОД 100 УЧЕСНИКА ПРАТИЛО УЖИВО ПРЕНОС ОБУКЕ  

ДЕТИЊСТВО ОД 
ХЛЕБА И ИКОНА 

У Градском музеју Вршац у згради 
Конкордије у уторак 9. маја отворена је 
Хамерштилова изложба слика и графика са 
релегијском темом под називом „Приче у 
слици – у потрази за идентитетом”.  

- Нови циклус мојих радова обележили су 
сакрални мотиви. Боравио сам у Македонији 
и у једној цркви видео икону која ми је 
послужила као инспирација. Мој отац је, иначе, 
био иконописац, мада је живео од пекарског 
заната. У његовој радњи продавао се хлеб, 
а около су биле иконе које је он насликао. То 
је обележило моје детињство – присећа се 
Хамерштил. 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ 
УПУТИЛА ПИСМО САУЧЕШЋА ПОРОДИЦИ 
РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА

„ВРШАЦ ЈЕ ИЗГУБИО 
СВОГ АМБАСАДОРА“

Градоначелница Вршца Драгана Митровић 
употила је поводом смрти Роберта Хамерштила 
писмо саучешћа његовој породици.

“Свет је изгубио уметника који је задужио 
светску културну баштину, а Вршац је изгубио 
свог амбасадора, који је пленио љубављу 
према свом граду. Роберт Хамерштил био је 
човек света, али изнад свега био је наш човек, 
свој Банат носио је у срцу увек, ма где стварао. 
Град Вршац ће чувати успомену на њега, човека 
чија је уметност пуна тихе величине и снаге, 
сигурности и чврстине, кроз Међународно 
бијенале ликовне графике које се од 2018. 
године одржава као својеврстан омаж овом 
великом уметнику.” наводи се између осталог 
у писму саучешћа градоначелнице Драгане 
Митровић породици Роберта Хамерштила.
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На основу  члана 43. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама Градски штаб  за ванредне ситуације 
за територију Града Вршца,  донео је закључак 
који преносимо у целости:

„Сходно Уредби о допуни Уредбе о мерама 
за спречавање и сузбијање заразне болести 
ковид - 19 Владе Републике Србије, у периоду 
почев од 24. новембра 2020. године закључно 
са 3. децембром 2020. године, радно време 
угоститељских објеката (ресторана, кафића, 
барова, клубова и слично), трговинских центара, 
позоришта, биоскопа и других установа културе 
и приређивача посебних и класичних игара 
на срећу ограничава се тако да ти објекти неће 
радити од 18,00 часова до 05,00 часова наредног 
дана.

Изузетно, радно време продавница и 
других малопродајних трговинских објеката, 
изузев радног времена апотека, бензинских 
пумпи у обављању делатности продаје горива 
и угоститељских и других објеката који врше 
доставу хране, ограничава се тако да ти објекти 
неће радити од 21,00 часа до 05,00 часова 
нредног дана.

Рад школских и предшколских установа 
обавља се у складу са инструкцијама и 
препорукама Министарства просвете, науке и 

тенолошког развоја и надлежног завода односно 
института за јавно здравље.

Док траје опасност од ширења заразне 
болести ЦОВИД-19, за време боравка на јавним 
местима у затвореном простору, грађани су 
дужни да, због спречавања ширења заразне 
болести ЦОВИД-19, обавезно носе заштитне 
маске и одржавају међусобно растојање од 
најмање један и по метар између два лица која 
не бораве у истом домаћинству, односно на 
свака 4 м2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, 
уколико није могуће одржати растојање између 
два лица од најмање један и по метар (испред 
продавница, апотека, на аутобуским и другим 
стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је 
обавезно.

У јавном друмском и железничком превозу 
путника обавезно је ношење заштитних маски, 
редовно проветравање и дезинфекција возила.

Родитељи малолетне деце или деце 
са посебним потребама, односно њихови 
старатељи дужни су да обезбеде да деца носе 
заштитну маску у случајевима из ст. 1. до 3. овог 
члана.

Правна лица и предузетници (послодавци) 
примењују превентивне мере прописане 
наведеном уредбом и утврђене актом 
послодавца, сагласно закону и прописима из 
области безбедности и здравља на раду.

Ставља се ван снаге Закључак Штаба за 
ванредне ситуације Града Вршца  број 217-
15/2020-И-01/1  од 17. новембра 2020. године  

Закључак ступа на снагу даном доношења.

ПОДРШКА ГИЗ-А ГРАДОВИМА 
И ОПШТИНАМА У ВИДУ 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Немачка развојна сарадња (ГИЗ) обезбедила 

је маске, рукавице, визире, дезинфекциона 

средства и бесконтактне топломере за део 
установа социјалне заштите у Вршцу, у циљу 
заштите запослених и корисника услуга 
социјалне заштите током поновног повећања 
броја заражених од ковида-19.

Донација се уручује у оквиру пројекта 
немачко-српске развојне сарадње „Услуге 
социјалне заштите за осетљиве групе“ и обухвата 
2,778 пари рукавица, 2,778 заштитних маски, 
106 визира, 101 литар дезинфицијената и 13 
бесконтактних топломера.

“Веома је важно да запослени у социјалној 
заштити и у јединицама локалне самоуправе 
имају одговарајућу заштитну опрему како би 
подржали осетљиве друштвене групе током 
епидемије. С обзиром да су осетљиве друштвене 
групе уједно изложене и већем ризику заразе 
вирусом ковид-19, наш пројекат наставља 
сарадњу са градовима и општинама, а подршка 
у виду заштитне опреме је један пример тога“, 
изјавио је Маркус Мајер, вођа пројекта.

Подршка Вршцу део је веће мере подршке 
ГИЗ-а која обухвата 18 градова и општина. 
У периоду од 16. до 20. новембра 2020. 
године биће уручено укупно 50.000 пари 
рукавица, 50.000 маски, 1.900 визира, 1.800 
литара дезинфицијената и 230 бесконтактних 
топломера.

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”

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА САОПШТИО НАЈНОВИЈЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОВИДА-19

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДА УГОСТИТЕЉА 
И ТРГОВАЦА ДО 18 ЧАСОВА

-Од  уторка 24. новембра, угоститељски објекти и трговински центри неће радити у периоду од 18 до 5 часова. Апотеке, бензинске пумпе и угоститељски објекти који врше 
доставу хране неће радити од 21 до 5 часова, одлучио је Градски штаб за ванредне ситуације Града Вршца на седници о сузбијању корона вируса -

Насиље над женама представља 
сваки облик једном учињеног или више 
пута поновљеног понашања којим се 
угрожава женина психичка, физичка, 
сексуална, економска или социјална 
идентификација. Насиље над женама је 
друштвено неприхватљиво понашање 
и представља кривично дело, рекла је 
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског 
већа за социјалну политику, у обраћању 
медијима поводом обележавања 
Међународног дана борбе против 
насиља над женама.  Уједно био је то 
почетак кампање „16 дана активизма 
против насиља над женама“ који се 
обележава у више од 100 земаља света 
у преко 1700 организација.

- Најраспрострањенија предрасуда 
у друштву јесте да је жена сама крива за 
понашање које је изазвало насиље што 
апсолутно није тачно, јер жена никада 
није крива за насиље које јој се дешава и 
које трпи. Само је починилац одговоран 
за сопствене поступке, оправдања 
за насиље које се врши над женама 
нема. Изузетно важно у спречавању 
насиља је и реализација превенције 
од најранијег детињства, преко 
вртића, основних и средњих школа, 
кроз различите радионице у којима 
се деца уче социјалним вештинама, 
комуникацији да препознају насиље, 
да реагују на насиље и да пријаве 
насиље. Ово је и апел свим особама 
које трпе насиље као и свим особама 
које знају или имају информацију да 

се негде дешава насиље да то насиље 
слободно пријаве. Насиље није нешто 
што је нормално, то је друштвено 
неприхватљиво понашање, нагласила 
је Ристић Лажетић. 

Ове године због пандемије корона 
вируса неће се одржавати скупови и 
манифестације поводом обележавања 
кампање „16 дана активизма“ , али 
ће тим поводом бити осветљене 
важне институције у свим градовима. 
Вршачки Центар за социјални рад 16 
дана биће осветљен и наранџаста боја 
представљаће симбол борбе против 
насиља над женама као оптимизам у  
будућности за све девојчице, девојке и 
жене које ће живети без насиља. С тим 
у вези Влада Републике Србије  издала 
је саопштење свим институцијама које 
се баве заштитом жена од насиља у 
породици за координисану сарадњу 
и активну улогу у стварању услова да 

све жене буду адекватно заштићене и 
збринуте у случају насиља. 

- Од кад је на снази Закон о 
спречавању насиља у породици од 
1. јуна 2017. постоје хитне мере које 
се изричу и у оквиру којих постоји 
могућност да се сам насилник измести 
из породице што раније није био 
случај већ се жена смештала у сигурну 
кућу. У вршачком Центру за социјални 
рад постоји мобилни тим за хитне 
интервенције који је доступан 24 часа 
свим особама које су у ризику и које 
трпе насиље. У оквиру Центра постоји и 
саветовалиште за предбрачне и брачне 
односе у којима се одвија саветодавни 
рад са жртвама насиља, исто тако и са 
починиоцима, што је изузетно  значајно 
у њиховој ресоцијализацији и стварању 
нових и позитивних система вредности 
здравог функционисања у породици, 
закључила је чланица Градског већа.

Директорка Центра за социјални 
рад у Вршцу, Мирјана Кнежевић, рекла 
је да је направљен пресек стања до 20. 
новембра 2020. године по које Вршац 
има 170 пријављених процеса насиља.

- Могу рећи да полиција, 
тужилаштво и суд  врло лепо сарађују 
и сваких 15 дана имамо састанак групе 
за координацију где се ревидирају сви 
случајеви и праве планови како би 
едуковали људе и смањили насиље. 
Ово наранџасто светло је сигнал да 
људи размисле како да се понашају 
поготово над женама, девојчицама и да 

насиље престане. 
Саветовалиште за брачне и 

предбрачне породичне односе до сада 
је тужилаштву упутило 44 мушкараца 
који су вршили насиље над женама. 
По процедурама иправилнику 
Министарства ради се групно са њима 
како би се извршила ресоцијализација 
њиховог понашања. Од тих 44, 31 
лице је из Вршца, 8 из Беле Цркве и 5 
из Пландишта. Са 23 лица се процес 

завршио,21 је још увек у поступку. То је 
један врло комплексан програм како 
би они сами  увидели да се понашају 
другачије и да промене своје понашање 
у породицама. Хитне мере су такође 
изречене, изриче их полиција, а то 
су:  забрана приласка и исељење из 
породичне куће, рекла је Кнежевићева.

Центар има мобилни тим који 

дежура 24 сата, радници центра су 
константно присутни и увек оснажују 
жене да пријављују, да подносе тужбе.  
У време пандемије У Вршцу није дошло 
до скока насиља.

- То су параметри да да радимо 
квалитетно по процедурама и трудимо 
се да максимално, колико је у нашој 
моћи, да женама и девојчицама 
пружимо сву адекватну подршку, 
закључила је директора Центра за 
социјални рад

Мобилни телелефон на који се може 
пријавити насиље је: 064/645-4066.

 Б.Ј.

ПОЧЕТАК КАМПАЊЕ „16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА“

ВРШАЧКОМ ТУЖИЛАШТВУ ПРЕДАТО 44 НАСИЛНИКА

У оквиру просторија ОШ „Ђура Јакшић“ у Павлишу, уз подршку 
Града Вршца, почео је са радом целодневни боравак деце у 
вртићу, како би се запосленим родитељима из Павлиша олакшала 
брига о деци. 

- Дужи низ година радно време вртића је било од 8 до 12 
часова, а због великог интересовања родитеља, Градско веће 
одобрило је организовање целодневног боравка деце, са новим 
радним временом од 6 до 16:30 часова. Школа има капацитет за 
реализацију, довољно просторија, кревета и трпезарија. Деца 
ће имати обезбеђена три оброка, а Град Вршац суфинансираће 
половину цене дневног боравка – објаснио је члан Градског већа 
за образовање Мирослав Лепир. 

Вртић у Павлишу похађа четрдесеторо деце подељене у три 

групе, старости од три године до предшколског узраста. 
- Тренутно је број деце мало смањен, због пандемије, али 

надамо се и већем броју деце. Ова ситуација мало уноси страх, али 
живот не може да стане због тога, морамо да се чувамо, али и да 
идемо напред. Поштујемо све заштитне мере које су прописане, 
носимо маске, а ограничен је и број деце у просторији. Редовно се 
врши дезинфекција, а учионице се проветравају – рекла је Данка 
Станковић, директорка Основне школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу. 

- Постоје реалне потребе за већим смештајним капацитетима 
у вртићима у целом граду, Град ће радити на томе и већ постоје 
неке назнаке да ће бити проширења капацитета вртића – додао 
је Лепир. 

Т.С.

ДУГО ОЧЕКИВАНА ПОМОЋ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ 

У ПАВЛИШУ ПОЧЕО СА РАДОМ ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋУ 

Не трпите насиље, пријавите га: Чланица 
Градског већа за социјалну политику Маја 

Ристић Лажетић

Наранџасто светло над насиљем: Директорка 
Центра за Социјални рад Мирјана Кнежевић

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ВРШАЧКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

ДОДЕЛА ПАКЕТА У ХРАНИ 
И СРЕДСТВИМА ХИГИЈЕНЕ

Од 23. 11.2020. до 15.12.2020. године 
примају се пријаве пензионера за 
добијање пакета у храни и средствима 
хигијене..

Пријаве се примају у Удружењу 
пензионера Вршац, Жарка Зрењанина 
28, у канцеларији број 5, понедељком, 
средом и петком од 8 до 11 часова.

Пензионери  који желе да конкуришу 
за пакет са собом треба да понесу чек од 
пензије и личну карту на увид. 

За пакет могу конкурисати само 
они пензионери који имају пензију до 
15.113,01 динара, која је једини извор 
прихода.

Могу да конкуришу сви пензионери 
без обзира да ли су чланови Удружења.
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ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ
Јован Стерија Поповић је био велики писац комедија, 

песник, правник и позоришни писац. На мене је оставио 
утисак великог човека, који је био генијалног ума и духа. 
Да ли је Стерија Поповић заиста био највећи српски 
комедиограф? 

Стварао је са великом инспирацијом. Највећа дела 
је створио 1830.  година.  У својим делима је описивао 
навике човека, покондиреност човека, лажи, мане, 
врлине... На пример, у делу ,, Покондирена тиква“ описује 
ликове Евицу, Фему и многе друге. Фема је покондирена. 
Презире физички рад и воли да наређује. Њена ћерка 
Евица је вредна и радна девојка, којој мајка забрањује 
рад. Ово дело је за мене било изузетно упечатљиво. 

Одмах сам се сетио дела Бранислава Нушића  “Госпођа 
министарка“, када сам прочитао дело ,, Покондирена 
тиква“ . 

Тужна је истина да се и сада човек покондири, одмах 
пошто добије неку привилегију. Ја волим да проучавам 
менталитет, а поготово себе. У сваком од нас има егоизма 
и уображености. Међутим, важно је то испољити као 
врлине, а не као мане. 

У то време је било пуно људи који су лагали, само 
да би нешто постигли. Баш то је Стерија и описао у 
делу “Лажа и паралажа“. Лаж из чистог користољубља 
долази до изражаја у том Стеријином делу. Човек који 
је исмевао, баш такву тужну страну човека, био је јунак 
наше књижевности о ком диванимо. Мало људи има ту 
титулу човека у најдубљем смислу те речи.

Јован Стерија Поповић је насмејао овај народ много 
пре Нушића и зато је мој идол. 

Давид Бичанин VII в
ОШ „Вук Караџић“, Вршац
Ментор: Симонида Јурић

Анита Јовић III4, Пољопривредна школа 
„Вршац“,  Ментор: Никола Митревски

Милица Иванов I3, Хемијско-медицинска 
школа Вршац, Ментор: Никола Митревски

Мила Стојисављевић II1, Гимназија „Борислав 
Петров Браца“, Ментор: Невена Чолаков

Ксенија Вучетић II1, Хемијско-медицинска школа 
Вршац, Ментор: Никола Митревски

„ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ“ 
ПОД 

„ВРШАЧКОМ КУЛОМ“
У жељи да промовише уметнички таленат вршачких 

основаца и средњошколаца, уједно и рад њихових 
ментора, професора ликовног васпитања и српског 
језика и књижевности, редакција „Вршачке куле“ 
покренула је ликовно-литерарни конкурс „Златни 
гроздови“ . У премијерном издању „Златних гроздова“ 
приспело је 80 ликовних и 28 литерарних радова који 
равноправно конкуришу за награде по категоријама. 
Радови свих учесника конкурса биће објављени на овим 
страницама, а о њиховом квалитету одлучиваће стручни 
жири.
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Јелена Обрадовић II4, Пољопривредна школа 
„Вршац“, Ментор: Никола Митревски

Марија Тисменар II4, Хемијско-медицинска 
школа Вршац, Ментор: Никола Митревски

Јована Величковић II4, Пољопривредна 
школа „Вршац“, Ментор: Никола Митревски

Нађа Белић II4, Пољопривредна школа „Вршац“
Ментор: Никола Митревски

ИЗ АЛБУМА МОГА ГРАДА    
 
Познати Вршчани наши,
били су песници,
борци, комедијаши...
И данас се славе, 
у борби пале,
главе вршачких хероја,
не зна им се броја.

Архитекта Брашован 
и сликар Јовановић Паја,
били су уметници
из истог краја.
Вршац и познате 
писце има.
Поноси се радо њима.

Лаза Нанчић, Јаша Томић, 
чувени Васко Попа...
Ко за њих чуо није, 
треба га бити срамота.

Ђуричин Рада 
отишла из Вршца млада.
Убрзо је почела 
позориштем да влада.
Стеријина дела
баш су јој била мера.
Шта о Стерији рећи,
већ да је 
комедиограф највећи.

Кад нападне краљицом,
Костић Бора,
сваки шаховски велемајстор
пасти мора.                                                                                    
У Сан Рему титулу   
велемајстора освојио,                                              
па му се цео свет поклонио.                                   

У Вршцу још много                                                    
познатих људи има,                                  
Вршчани се морају
поносити њима.

Ана Ружанов VII 1
ОШ,,Младост, Вршац

Ментор: Јадранка Ћулум
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Да ли је Вршац Ваш родни 
град?

- Не. Рођена сам у 
Крагујевцу 1978. године. Од 
оца Милана и мајке Светлане 
Виторовић. Основну школу 
„Мирко Јовановић“, затим 
средњу медицинску школу 
“Сестре Нинковић“завршила 
сам у Крагујевцу. Природно-
математички факултет, 
смер биологија, уписала са 
у Крагујевцу а завршила у 
Косовској Митровици, 2004. 
године. Тата је пензионер, 
мама је, нажалост, преминула 
у марту ове године. 

Период одрастања уз 
своје родитеље памтићу 
као нешто најлепше. Могу 
слободно рећи да сам имала 
безбрижно детињство, са 
пуно успомена и сећања на 
дивне тренутке проведене са 
мојим родитељима. Када се 
сетим колико су се трудили 
око свега, колико су желели 
да тај период мог одрастања 
буде леп!

Када сте одлучили да се 
определите за биологију 
као науку?

- Одувек сам имала 
склоности и амбиције ка 
природним наукама, а 
посебно ка грани биологије. 
Видела сам себе у раду са 
децом. Увек сам маштала 
да држим дневник, да учим 
дечицу, да се са њима дружим, 
да створим поверење код 
њих...

- Након завршеног 
факултета нисам успела одмах 
да остварим овај свој циљ и да 
се запослим у школи.

- Мој први посао био је у 
веледрогерији Медифарм 
Београд као дистрибутер 
лекова за Јужни Банат. Волела 
сам тај посао, био је пун 
изазова, имао је својих чари. 
Девет месеци сам радила на 
том радном месту, а затим 

се указала шанса за ново 
радно место као наставник 
биологије у ОШ “Вук Караџић“ 
у Вршцу. Тако се од јануара 
месеца  2006. године, 
остварује мој сан.

Шта је то лепо у Вашем 
послу?

- Дивно је радити са децом, 
провести време са њима, 
уживати у кабинету где се 
чује дечја граја, смех. Када 
се сетим мог упознавања са 
њима, мог уласка у кабинет, 
њиховог погледа. Сваку реч 
су упијали и били дивни. 
Када сам добила одељење 
за разредно старешинство, 
уживала сам са њима. Трудила 
сам се да  будем и другарица, 
да се спустим на њихов ниво, 
како би задобила поверење 
и како би увек били искрени 
према мени. 

ОШ “Вук Караџић“ је 
школа богате традиције. 
Који то јубилеј обележавате 
ове године?

- ОШ “Вук Караџић“ у Вршцу 
је школа са традицијом која 
ове године слави јубилеј 125 
година постојања и рада. 
Вековно постојање школе 
на овом месту обележило је 
једну временску епоху и њене 
токове, али су много већи 
траг оставили људи који су 
поникли на овим просторима, 
који су похађали ову школу 
и из њених клупа наставили 
кроз живот. Ова скромна, 

варошка, али по много чему 
богата средина, изнедрила 
је истакнуте појединце 
који су својим знањем, 
радом и делом постали 
познати и ван граница овог 
поднебља. Из многобројних 
генерација ове школе 
издвојили су се појединци 
који су се истакли у својим 
професионалним доменима 
и духовно обогатили нашу 
научну, образовну, културну 
и уметничку стварност. Стога 
је Вршац добио многобројне 
епитете и постао позоришни, 
Стеријин град, уметничко је 
полазиште Паје Јовановића 
и његових сликарских 

приказа, шаховски je симбол 
Боре Костића у чију част се 
играју турнири ... У њему су 
живели, радили и стварали 
многи књижевници, песници, 
архитекте, лекари, глумци, 
привредници... Поменућу 
само неке од знаменитих 
Вршчана, ученика наше 
школе: Јован Стерија 
Поповић, родоначелник 
српске драме, Ђура Цвејић, 
адвокат, Никола Брашован, 
народни просветитељ, 
Андрија Лукић, глумац и 
редитељ, Лаза Нанчић, 
публициста, Јаша Томић, 
публициста и политичар, Паја 
Јовановић, академски сликар, 
члан Академије наука, Султана 
Циук, оперска певачица, 
Бора Костић, шаховски 
велемајстор, Драгиша 

АНА АВРАМОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“:

УВЕК САМ МАШТАЛА ДА УЧИМ 
ДЕЦУ, ДА ДРЖИМ ДНЕВНИК...

Ана Аврамовић постала је члан колектива ОШ „Вук 
Караџић“ у Вршцу, најпре као професор биологије, а 
од пролетос директорка је ове најстарије вршачке 
основне школе. Воли свој посао, каже, дивно је радити 
са децом која су пуна енергије, младости, радости... 
Ана има жељу да „Вук Караџић“ постане још 
квалитетнија, савремена школа у коју би с радошћу 
долазили и ђаци и запослени. Тренутна ситуација са 
коронавирусом успорила је све инвестиције које ће 
морати да сачекају боља времена.
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Брашован, архитекта, Иван 
Радовић, сликар, Васко Попа, 
песник...

Кроз историју дугу читав 
век, овај број успешних 
људи се знатно повећавао. 
Многи од њих и данас живе 
и раде у Вршцу или радо 
свраћају у њега, значајни 
су у својим професијама, 
мотивишу нас својим радом 
и делима. Поменимо само 
неке од њих: Рада Ђуричин, 
прослављени драмски 
уметник, Душан Белча, 
књижевник, сценариста, 
уредник, публициста, 
Радомир Путник, драмски 
писац и редитељ, драматург 
Народног позоришта у 
Београду, мр Јавор Рашајски, 
академски сликар, др Милан 
Блануша, академски сликар 
и професор на Ликовној 
академији у Новом Саду и 
многи други, економисти, 
лекари, привредници. Сви су 
они достојно и величанствено 
представили себе и своју 
професију, али и свој град и 
своју школу. Свакодневно нас 
инспиришу својим делима или 
нас уче животним дометима 
и указују на чињеницу да - 
границе не постоје!

Када сте именовани 
за директора ОШ „Вук 
Караџић“? Која је Ваша 

визија савремене 
основношколске установе?

- За в.д. директора 
именована сам  1. марта 
2020. године, а од 11. маја 
2020. године за директора 
ОШ „Вук Караџић“. Моја 
визија савремене школе 
је квалитетно образовање 
и васпитање у циљу 
развијања индивидуалних 
карактеристика свих 
ученика и давање једнаких 
шанси свима за успешну 

интеграцију у савремено 
друштво. Негујемо хумане 
вредности, солидарност и 
једнакост међу ученицима, 
уважавајући различитости. 
Отворени смо за сарадњу са 
свим интересним групама и 
институцијама у окружењу. 
Тежимо да постанемо 
савремена школа, која 
непрекидно унапређује 
наставни процес, развија 
практична знања код ученика 
и негује тимски рад. У 
наредном периоду радићемо 
на побољшању маркетинга и 
промоције школе.

Који су планови за 
унапређење наставе и 
рада у Школи? Да ли сте 
реализовали неки пројекат 
од када сте на функцији 
директора?

- Руководство школе ће 
се залагати за дугорочни 
педагошки развој школе и 

побољшање безбедносних 
услова свих ученика и 
наставника. Што се тиче 
пројеката, рађено је на 
санацији крова и сређивању 
унутрашњег ентеријера 
школе.

Наша школа броји 26 
одељења (13 одељења у 
нижим и 13 одељења у вишим 
разредима), са 634 ученика. 
Наша школа је место у коме 
раде стручни и креативни 
наставници отворени за 
перманентно усавршавање 
и тимски рад. Место у које 
ученици радо долазе, јер 
је настава у њој савремена, 
квалитетна и прилагођена 
њиховим потребама. 
Отворена је за нове идеје, 
размену и сарадњу. Чиста, 
пријатног изгледа. Место у 
коме су односи културни, 
толерантни и подржавајући, а 
руковођење јавно, праведно, 
подстицајно. Основни 
принципи су подстицање 
личног развоја сваког ученика 
и наставника, развијање 
савремених процеса 
усвајања знања, подстицање 
креативности код ученика 
и наставника и стварање 
личности способних за тимски 
рад, са развијеним социјалним 
вештинама и свешћу о 
правима и одговорностима.

Како сте се прилагодили 
раду у условима епидемије?

- Због новонастале 
ситуације настава се одвија 
другачије, у нижим разредима 
настава је по непосредном 
моделу, а у вишим разредима 

настава је по комбинованом 
моделу. Сви ученици су 
подељени у две групе. Пријем 
првака за ову школску годину 
реализовао се такође у 
складу са епидемиолошким 
условима, где су деца била 
позивана по групама и 
тако примљена код својих 
учитељица.

- Поменула бих да је 
наша школа позната и по 
шаховским секцијама које 
је држао дугогодишњи 
директор школе Милорад 

Капелан, ФИДЕ мајстор. 
Наши ученици су активни и 
успешнии у  ваншколским 
активностима, као што су 
спортска такмичења на 
републичком нивоу, 
активности у Истраживачкој 
станици Петница.

- Дан школе ове године 
се реализовао у складу са 
новонасталом ситуацијом, 
са идејом, уз разговор 
са ученицима Ђачког 
парламента, да се направи 
видео запис у трајању од 15 
минута са темом „Дан школе 
2020/2021.“ Тај видео запис је 
забележен на школском сајту.

- Због епидемије, сви  
планови и замисли, као и 
многи пројекти се отежано 
остварују. Улажемо велике 
напоре да се прилагодимо 
тренутном стању. Лепота мог 
посла је у раду, а рад рађа 
идеје. Нема ничег моћнијег 
на свету од идеје која је 
реализована, а користи пре 
свега деци.

Како проводите слободно 
време?

- Своје слободно време 
проводим са својим сином 
Александром, који има 10 
година. Ученик је 4. разреда. 
Често путујемо, користимо 
сваки слободан тренутак да 
шетамо, да се дружимо, да 
уживамо.

Задовољна сам својим 
животом. У животу сам се 
остварила, јер сам постала 
мама мог предивног 
малишана. Желим да будем 
успешна у свом раду, а исто 
тако желим своје дете да 
изведем на прави пут. За 
крај желим да поменем 
једну изреку Теодора 
Рузвелта:„Тајна успеха у 
животу није да човек ради оно 
што воли , већ да воли оно што 
ради“. 

 Јованка Ерски



ПЕТАК • 27.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА10



ПЕТАК • 27.  новембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1111

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

Нова књига из фантастичног серијала Академија 
једнорога одушевиће све заљубљенике у једнороге, 
чаробне боје и магична пријатељства! 

Академија једнорога је место где су чуда могућа! 
Упустите се у необичне авантуре са незаборавним јунацима, 
уживајте у духовитим обртима и дивним илустрацијама!

Софија је толико узбуђена што је на Академији једнорога! 
Уверена је у то да ће Дуга, чудесни једнорог, постати њен 
најбољи пријатељ.

Када боја Светлуцавог језера постане веома чудна, а 
магија једнорога крене по злу, Софија и Дуга знају да то могу 
да поправе. Да ли су довољно храбри да се упусте у велику 
авантуру у шуми?

Академија једнорога: Софија и Дуга је књига у којој ће 
уживати свако дете, а можете је купити по специјалној, 
сајамској цени у оквиру онлајн Вулкановог сајма књига 
путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог 
пута ћемо два љубитеља књиге који пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com 
обрадовати књигом „Академија једнорога: 
Софија и дуга“.

У прошлом броју  поклањали смо књигу 
„Окружен лошим шефовима“ Томаса Ериксона,  
освојили су је наше читатељке Драгана 
Петровић и Данијела Бавански. Честитамо!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:

ЧАРОБНА КЊИГА ЗА НАЈМЛАЂЕ ЧИТАОЦЕ: 
АКАДЕМИЈА ЈЕДНОРОГА: 

СОФИЈА И ДУГА

Пајин Триптихон идеализује покретачке силе не 
тако давног времена махом неписмених људи, чије се 
амбиције и животне филозофије завршавају тамо где 
се небо спаја са земљом.

Никада на свету није као данас живело толико 
просвећених, писмених, едукованих људи, као 
последица праве експлозије знања и информатичких 
система и та бескрајна људска радна и креативна 
понуда, показује се, постаје неупотребна, бесмислена 
јер све покрећу неке друге амбиције, воља и моћ.

Паучинасто ткање наших микро и макро социјалних 
мрежа указује се као фатаморгана која постоји јер 
велики ткалац, држећи нас у свету инерције нашег 
мишљења, одржава симулакрум стварности која је 
увелико другарчија од онога што ми можемо и шта 
желимо.

Задовољни, остварени људи на Пајином 

Триптихону су као со земље и једино гориво које 
покреће свет, а данас, у глобалном свету, људи одавно 
не оплођују капитал, већ га полако замарају, круне, па 
би власници капитала, да своје благо заувек осигурају 
од оних који немају ништа.

Ако препознамо фијук коронарног бића, који нас је 
увео у све безусловнију послушност, сиву зону наше 
људске акције у свету у коме се све мање производи 
а све више поседује, у коме отпадају љуске свеколике 
наше цивилизације надградње да постанемо људски 
вирус, препун страха од неке пошасти без мотива.

Ових дана одштампана је монографија авангардном 
уметнику, тежа од пет килограма, за заслуге што је 
још пре четири деценије имао креативну храброст 
да пљује на младе песнике који су рецитовали 
револуционарну поезију као средство амнезије, да 
опстане једно време кога се носталгично сећају они 

који су имали привилегију да живе, а никада га неће 
искусити они који живе у свету слободе коју су им 
авангардни уметници освојили уништавајући идеје 
другачије стварности.

На један клик компјутер преводи наш текст на 
енглески или други језик, компјутер лекторише наше 
текстове, компјутер боље од било ког психолога уочава 
алгоритмове гвоздене логике нашег понашања која и 
Фројдова открића чини смешним. Ако компентенције, 
стручна знања која смо гравирали у живо ткиво 
наших умова постају ефемерна, како овако горди да 
препознамо себе у Пајином Триптихону да освојимо  
одвојимо и чувамо своје парче света на коме ћемо 
градити своју храброст и сигурност.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (95)

ПАЈИН ТРИПТИХОН НЕВИНА УТОПИЈА НЕКАД 
И БРУТАЛНО ЗЛАТНО ДОБА ДАНАС

Од аутора „Словенске митологије“ 
Ненада Гајића пред читаоце стиже трећи 
део трилогије „Бајка над бајкама“ – „Трећа 
ноћ“, тријумфална завршница јединствене 
епске приповести. 

Мала дружина преживелих, окупљена 
чудним силама, налази се пред кобном 
мисијом: морају да сиђу у доњи свет, 
злогласну Мрачну земљу, у царство мртвих 
људима ненамењено, како би у лавиринту 
вечно тамних пећина пронашли оно што 

ће, можда, спасти њихов свет од пробуђене 
страхоте из дубине времена. 

„Моја четврта књига баш је онаква какву 
сам одувек желео да напишем“, рекао нам 
је Ненад Гајић. „Уживао сам у целом путу, 
у спајању коначне целине, повезивању 
ствари које су у ранијим књигама биле 
скривене или деловале насумично. Највећи 
део ове приповести јесте пут у непознато, 
уз ређе тренутке када сам прихватао 
ограничења постављана у народним 

причама и песмама. Радујем се коначном 
објављивању и верујем да ће у комплетној 
причи уживати многе генерације – то је све 
што писац може да пожели“. 

Трећи део трилогије „Бајка над бајкама“ 
можете пронаћи од петка 20. новембра 
у продаји у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:

„ТРЕЋА НОЋ“ НЕНАДА ГАЈИЋА  
ТРИЈУМФАЛНА ЗАВРШНИЦА 

ЕПСКЕ ПРИПОВЕСТИ 
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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 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

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

– ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат- легализована, 

са свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. 
Тел. 064/280-5881

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и шупом, 
велика ограђена башта. Тел. 063/130-3001

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. 
Тел. 063/877-0604.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² са кућом 
48 м² Вноградарски пут 6. Тел. 063/830-9960

Продајем кућу Гаврила Принципа 12 од 
400 м² на плацу од 400 м². Тел. 063/890-9960

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива 
у Карпатској у Вршцу. Цена 63.000 
€Тел.060/083-9339

На продају кућа са баштом у Пећкој 15 у 
Вршцу.Тел. 837-631 и 064/280-5868.

Продајем кућу у изградњи сива фаза на 
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058

Продајем  двособан комфоран стан од 
66 м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 
15. Тел. 063/851-2

Нова спратна кућа у Вршцу са две 
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда са 
великим плацем. Тел 060/491-1005

Продајем локал од 23м2 са подрумом од 
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 
53 а, у Вршцу. Тел. 060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са нус 
просторијама и плацем. Тел. 063/181-5504.

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. 063/761-
5969.

Продајем кућу у Горанској улици на 
лепом месту или мењам ѕа одговарајућу 
кућу. Тел. 064/375-91459

На продају двособан стан од 59 м² Трг 
Андрије Лукића, 2 спрат, поглед на улицу, 
уз стан иде кухиња, плакар и клима. Тел. 
064/396-2064

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. 064/226-2910.

Продајем приземну кућу од 80 м², угао 
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €. 
Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија кућа на 
продају. Цена договор. Тел. 063/744-0598 
и 013/836-340.и, у центру ул. Светозара 
Марковића на продају, цена повољна. Тел. 
063/744-0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу 

(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од Вршца, 
цена повољна. Тел. 013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска 
Вршац. Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 35 м² на 5. спрату, 
Хемоград. Тел. 063/8055785

Повољно продајем кућу у Банатској 
Суботици са легализованим помоћним 
објектима (штала, свињци, летња кујна, 
амбар на пола ланца земље) и 0,5 ха земље. 
Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије градње, 
предност шири центар, брег приступачан 
прилаз. Тел. 064/879-5697

Купујем већи конфоран стан са лифтом, 
новије градње, предност центар. Тел. 
064/879-5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у горанској улици на 
лепом месту код „Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-9459

Продајем четворособни стан 71м², ул 
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 
807-585

На продају викендица у Думбрави 112 
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 
5517 м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, Његошева 
улица, укупна квадратура 420 , стамбена 
175. Цена 36.000 евра. Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по 
договору. Тел: 063/425-334

На продају хектар земље потез Јарак 
поред обилазнице за Павлиш. Тел: 064/512-
8473, 063/559-577.

На продају викендица на Маргитском 
путу са помоћним просторијама, њивом и 
воћњаком. Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан стан са гаражом. 
Цена по договору. Тел. 064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, 
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел. 
063/575980

Купујем кућу чврсте градње у Павлишу 
са баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 
м². Вршац, Светозара Милетића 82

Продајем кућу на почетку новог 
маргитског насеља са две стамбене 
целине плус незавршено поткровље. Тел. 
0646347325

Продајем двособан стан са гаражом. 
Цена по договору. Тел. 064/2392587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 
063/425334

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/1979069

Плацеви за продају на три локације од 
500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069

Продајем кућу у ул. Хероја Пинкија, 
приземна  и продајем кућу у ул.Југ Богдана, 
приземна. Тел 064/2355436

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Подајем  грсоњеру центру Вршца, 
одмах усељива, или мењам за Београд. Тел 
013/401210 и 060/1671519

Продајем на Брегу 60 ари потез 
„Павлишко брдо“, плац је погодан за 
воћњак, виноград и пчеларе. Тел. 013/401-
201 и 060/7401210

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски водовод. 
Тел. 060/7401210, 013/401210 и 060/1671519

Продајем плац у Улјми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин. 
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел. 
061/1530800

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру града, 

одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285 
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца, 

Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел. 
064/1513853

Радионица за издавање, добра 
локација. Тел. 064/1979069

Издајем намештен једнособан стан 
у приземљу нове зграде у Мирјеву, 
последња станица аутобуса 27. Тел. 064/ 
2599960

Брачни пар тражи једнособан 

намештен или малу  кућицу за педесетак 
евра или кућу за чување. Тел. 061/8139998

Издајем намештен дворишни стан у 
ул. Хероја Пинкија за запослене самце, 
самице, брачни пар без деце. Тел. 
063/8103228

Издајем намештен стан од 52 м² ,у 
центру , у Дворској улици, комуналије и 
струја одвојене. Тел. 060/8435026

Издаје се намештен  стан у  кући 
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 
063/8860704.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062-
437-236

На продају храстова бурад за ракију, 
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни, 
косачица бензин Томосова. Цена по 
договору. Тел. 066/411496.

Продајем виноград 500 метара  од 
раскрснице  за Мало Седиште 100 метара 
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара. 
Тел.  063/7306041

Радила бих кућне послове и чувала децу. 
Дајем часове енглеског језика основцима и 
продајем гардеробу мањих величина. Тел: 
069/62-66-99.

На продају ловачки карабин 30-06 са 

оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар 
12, ловачка пушка хамерлес-застава 
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу, велики 
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал Вилерове гоблене и 
трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 064/46-
95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 
и 60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу плафоњеру, 
столице на расклапање, колица за пијацу, 
комплет кухињу 4м дужине, кацигу, 
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац 
бицикл. Тел. 064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони 
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац. 
Гвоздени зидни старински чивилук, два 
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 
0600837418

Продајем сто и столице. Тел. 
642262888

Продајем угаону гарнитуру нову, 
микроталасну, два штапа –мушица, 
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат 
уз дозволу. Тел. 064/3858314 

Продајем писаћи сто са три фиоке 
(прављен) и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за вц шољу, 

то је за лица која имају проблема 
са куковима, монитор за компјутер, 
телевизор, хармонику(малу) за мањи 
узраст. Тел. 060/0833293.

Продајем кокошке расе 
италијанке, угаону гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 064/4902239.

Продајем кауч на развлачење у 
добром стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са 
стакленом плочом вреди видети. Тел. 
064/4902239

Два дечја креветца са мадрацима 
на продају и колица дечја. Тел. 
063/1123270

Продајем јаја јапанске препелице 
ком., већа количина договор. Тел 
060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, 
половну зимску и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину 
и један кауч на спуштање. Тел. 
013/2105429

На продају ланац и по земље 
вечито, вршачки атар потез Јабучко 
поље. Тел.064/9541284и 013/2105070

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

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.

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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Продајем казан за печење ракије 
120 л, превртач са новом фуруном од 
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем 
кауч као нов, велики, на клик- клак. 
Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, нови 
повољно, светларник 1,40х2,50 м, балконска 
врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор са ролетном 
1,60х1,20 м, канте за маст разне велилчине. 
Тел. 064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/1979069

Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м 
висине. Тел. 064/1979069

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 литар са 
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/1979069

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Припрема из математике за 
Електротехнички факултет Нови Сад-
Зрењанин. Тел. 013/2839461

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон и 
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42 
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови. 
Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  боцом од 
25 литара, нов, VOX –цд радио плејер нов, 
ручни миксер са посудом, саморезница, 
тостер, грил, ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало 
коришћена, електрични шпорет, полован, 
фрижидер мањи, две нове плинске пећи 
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски 
сто и 6 столица. Тел 064/3806276

На продају две електричне плафоњерке 
грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“ 
Тел. 065/3355343

Продајем половни фрижидер, рерна са 
две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска врата 
са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика (6), 
повољна за сале  и продавнице, исправна и 
мало коришћена. Тел. 061/1125698

Продајем четворокрилни и двокрилни 
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића 
57. Тел. 013/834-061

Продајем 4 краве и два телета у Малом 
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933

Продаје се собни регал, трпезаријске 
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини 
машина за прање судова (4 комплета) Тел. 
069/1117040.

Припрема математике за 
електротзехнички факултет у Новом саду и 
Зрењанину. Тел. 065/2839461

Купујем брилијант минђуше најстарији 
тип са руском капом постоји могућност и 
друге. Тел. 833-524 и 064/4695175

Уступам гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки пут. Тел. 
063/7375149

Продајем нове некоришћене полице за 
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994

Обављам посао уношења и слагања 
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Радим послове сређивања куће и 
пословних просторија. Тел. 063/1842709

18-то недељнљ коке носиље, ручни сат, 
мушки , фосил нов (упола цене), бицикл 
мушки у возном стању, врата, светларник 

метални, канте за маст. Тел. 064/4256130
Продајем француски лежај од еко коже, 

нов. Тел. 063/1121270 
Комплет судова од  росфраја 16 

делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци 
за снег некоришћени више врста. Тел. 
063/1077271

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

Купујем исправну, мању камп 
прикколицу. Тел.  013/401210 и 060/1671519

 Потребан козји лој, за лек. Тел. 
060/1671519

Продајем електрични шпорет 
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. Тел. 
064/4695175

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум и 
бушени бунар. Тел. 064/4695175

Плинске пећи и бојлери на продају све 
исправно. Тел. 064/3892738

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске пећи и плинске 
бојлере, неисправне због делова. Тел. 
063/482418 и 013/861419

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања или 
гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом и 
чеоном бушилицом – мотор трофазни. Тел. 
063/308331

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter therapy air 
пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532

Продајем одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 кс 

нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 

тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 

клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам , 

сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
На продају ауто марке „Тавриа“ 1991 годиште 

у одличном стању, регистрован до децембра. 
Тел. 064/991-2221.

На продају Застава 101, година производње 
2005, нерегистрована, прешла 70.000. Тел: 
063/730-6041.

Продајем Опел Вектру А  у исправном стању, 
нерегистрован, мотор добар. Тел. 064/1432911

На продају ауто марке Фиат Чиквеченто 
900м³, регистрован до маја 2021. године, 2003. 
годиште. Тел. 066/8013286

Мазда 626 у возном стању, нерегистрована.
Тел. 064/5125724

На продају  хитно и повољно лака ауто 
пиколицаАТП 460 гаражирана и очувана, 
под ребрасти лим ојачана конструкција. Тел. 
064/6585499

Продајем цитроен Хсра Пикасо 2006г. у 
добром стању, има плин и регистрована  је до 
06.2021. пун пакет опреме. Тел. 064/1587557.

Продајем  ауто приколицу, квалитетну 
(амортизери- федери-гибњеви) нерегистрована 
Повољно. Тел. 061/1530800

Продајем гаражу за кола у центру 
Пландишта. Тел. 063/8829782

На продају ауто приколица од поцинкованог 
лима, цистерну са пумпом 4.500 лит. Тел. 
063/1867385

Продајем Сузуки Мартини, 1997. годиште, 
регистрован до августа 2021.Тел. 060/0345801

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

НИКОЛА ДИВЉАКОВ
1960-2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима
Твоји најмилији

2. децембра навршава се година дана како није са нама наш 

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 37/2019 и 9/2020) 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
1.Урбанистичког пројекта бр. 98/20-УП 
од новембра 2020. године за изградњу 

производно пословног објекта за обраду и 
складиштење плочастих и дрвених материјала П+1 

на катастарској парцели бр.27613 КО Вршац, на 
Гудуричком путу б.б.

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: БИРО „Д3 ПРОЈЕКТ“, ВРШАЦ 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДАНИЈЕЛА ДИДАХОС МАРУШИЋ, ВРШАЦ 

Наведени урбанистички пројекат биће изложени у холу зграде СГ 
Вршац. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 03.12.2020. године.

Увид у пројекат може се извршити у холу зграде Скупштине Града 
Вршца и на интернет адреси http://www.vrsac.com.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на 
изложене урбанистичке пројекте за време трајања јавне презентације, 
у писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца Дамир Средић пружиће 
обавештења о садржају јавне презентације путем телефона 013 800 
544. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА

  

ЖИВОРАД ЉУБИЧИЋ
Једино је вечна и моћна љубав јер побеђује смрт и заборав. Увек ћеш бити у нашим 

срцима и мислима.
Твоји: ћерка Катарина, зет Зоран, унук Стефан, сестра Вера са породицом, братаница 

Милена са породицом и шурак Живко са породицом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 28.новембра 2020.године навршиће се десет тужних година од када није са нама наш 

најдражи отац, деда и брат
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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

Диван пролетни украс јесте 
саса (Pulsatilla), коју налазимо 
по обасјаним присојима, 
знатна је са свог љутог, 
опојног отрова, жути ветренац 
или овчије руно (Anemone 
ranunculoides), по млогим 
местима наше белогорице.

За наш предео 
карактеристичне су разне 
врсте новчића (Ranunculs). 
И на ливади и у риту, једном 
речи свуд се сусретамо са 
овом сјајно жутом биљком, 
тако, да где својом мложином 
заклања све друго биље, а 
сводница (R. aquatilis) виђа се 
и на води, по чијој површини 
њезини млогобројни, ко млеко 
бели а на основи жути цветови 
тамо амо плове. Значајан је 
и лединак или златица (R. 
ficaria), који се често виђа 
по влажним пропланцима, 
некада је употребљаван 
против пољачине (скобрут) а 
још и сад као пролетња салата. 
После цветања његови ситни 
гомољци (кртолице) остају у 
земљи, и кад их киша спере, 
буду голи, отуда је постала 
гатка о житној киши. Гомољци 
су отровни.

Као одвећ отровне биљке 
споменућемо смрдљиви 
спреж и зелени кукурек 
(Helleborus viridis et foetidus). 
Они су у нашој шуми где где 
јако заступљени.

На пропланку према 
Превали налази се пужарка 
(Isopyrum). Као житни коров 
позната је црњика (Nigella), 
она се негује и по цветњацима 
(Nigella damascene).

Жаворњак или кокотић 
(Delphinium) прост је коров, ал 
се негује и по вртовима. У гори 
по висовима ређе се налази 
лековити налеп (Acontum 
napellus) са отровном 

медљиком. Жутика (Berberis) 
налази се и по пољу и по 
вртовима. Но у пољу неби је 
ваљало трпети, јер на листу 
јој се образује нека гљива, 
која пређе на жито, те отуда 
постаје пикац. 

Мак успављач (Papaver 
somniferum), често се негује 
по вртовима ради уљастог 
семена, које је омиљени 
зачин у јелу. Прост свет кува 
макове тоболце и даје ону 
кашу одојчади ради спавања, 
но тиме се подрива дечје 
здравље, а нарочито умне 

способности. И ако је несносан 
коров, турчинак или булка 
(P. rhocas) даје особит изглед 
ливадама, а особито житу.

Роспас (Chelidonium) са 
својим жутим, отровним 
соком често је видети међу 
џбуновима. Димљача (Fumaria 
officinalis) обичан коров, млађа 
(Corydalis cava et bulbosa), 
пролетња шумска биљка.

Разне врсте грбача, 
гронице или угасда (Lepidium, 

Nasturtium) горког и пољског 
режуха   (Cardamine amara et 
pratensis) јако су заступљене 
по влажним местима. У шуми 
се налази лукасти зубатац 
(Dentaria bulbifera) који 
се размножава већином 
сићушним луковима (пупама) 
што се справљају у лисним 
паузама, а доцније падају на 
земљу. Уопште су крсташице 
одвећ јако заступљене, тако 
н. пр. разне врсте купуса 
(Brasaiea) и рена (Cochleria 
armoracia), чији се корен 
употребљава као зачин.

Мирисава љубичица (Viola 
odorata), за њу је значајно, да 
јој се плод не развија из првих, 
пролећних цветова, већ из 
мајушних без крунице, који се 
тек доцније појављују. Често 
се виђа још и пасја љубичица 
(V. canina), шимширасти и 
обични крстушац (Polygala 
chamaebuhus et vulgaris), 
последњи  на путу ка Превали 
као одвећ красна биљчица. 
По горским ливадама 
пољски каранфио (Dianthus 
cartbusianorum), а по 
песковитим њивама садарка 
(Gypsophila). Сапуњача 
(Saponaria), а на ливадама и 
по пољани лепица ( Silene) и 
дрема (Lychnis) у више врста. 
Кукољ (Agrostemma githago), 
семе му је отровно и ако га 
повише има у брашну, може 
бити шкодљиво.

Пржинка или нешчарица 
(Arenaria) у разним врстама, а 
нарочито лепа, маховинаста 
пупкореса (Moehringia), са 
којом се по пољани идући 
Кули, међу маховином и 
мајчином душицом (Thymus 
serpyllum), сусретамо. 
Мишјакиња ( Stellaria media) 
најнесноснији виноградарски 
коров.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (243)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 42. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1144, 24. НОВЕМБАР 2017.

ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 
1926 ОБЕЛЕЖИО 14 ГОДИНА 

ОБНАВЉАЊА РАДА
Вршачки атлетски клуб 1926 је у петак, 17. новембра 

2017. године, у малој сали Културног центра обележио 14.-
ту годишњицу обнављања рада. Сумирани су резултати у 
протеклом периоду и свечано је обележена резултатски 
најуспешнија година од када је клуб поново основан, 

новембра 2003. године. 
Подсећања ради, клуб је оформљен 14. новембра 

далеке 1926. године, за шта постоји писани документ који 
се чува у Вршачкој библиотеци. Почетком другог светског 
рата клуб престаје са радом, па се у наредном периоду 
такмичи под именом АК Јединство. Група ентузијаста, међу 
којима су најистакнутији атлетски тренер Душан Хеђеши, 
Михаљ Кардош, др Радомир Поповић и први председник 
клуба Ђура Мрђа, поново покреће клуб 2003. године и у 
назив му додаје годину оригиналног оснивања – 1926.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 42. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1144, 24. НОВЕМБАР 2017.

ОДРЖАН „МЕМОРИЈАЛ 
ДИМИТРИЈЕ АРДЕЉАН“

У вршачкој Гимназији ‚‚Борислав Петров Браца“ 
одржан је ‚‚Меморијал Димитрие Арделеан“, у четвртак, 
16. новембра. И ове године, девети пут по реду, ова је 
манифестација окупила истакнуте академске уметнике 
и талентоване ученике да, у бојама јесени, уз музику и 
рецитал, овековече Димитрија Ардељана, истакнутог и 
вољеног професора ликовне уметности.

У официјалном делу Ликовне колоније, Тамара 
Пешић, директорка Гимназије ‚‚Борислав Петров Браца“, 
поздравила је цењене уметнике, учеснике и госте и 
указала на велики значај овог догађаја за наш град и 
вршачке гимназијалце.

Ученицима су се обратили, у име организатора, проф. 
др Бриндуша Жујка, др визуелне уметности Даниела 
Барбулов Попов, као и цењени гости, академски уметници, 
мр Виорел Флора и Даниела и Доминика Морариу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 27.  новембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК • 27.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА22

Британски истраживач Кен Дарк, археолог из 
Универзитета Рединг, тврди да је нашао кућу у којој 
је детињство провео Исус Христ и да се она налази у 
Назарету, саопштила је Европска асоцијација археолога на 
званичном твитер налогу. 

Дарк је провео 14 година тражећи остатке самостана 
сестара Назарета у Израелу, у којем је, према његовој 
тврдњи, живео Исус. 

Како пише „Дејли мејл”, Дарк је на основу истраживања 
на терену закључио да је кућа припадала Јосифу, 
Маријином мужу, односно Исусовом оцу. 

„Кућа је имала неколико соба, двориште, балкон на 
крову, а данас се на том месту виде једино степенице 
направљене од камена и иза куће је природна пећина”, 
рекао је Дарк, преноси Танјуг. 

Дарк признаје да нема физички доказ да је то заиста 
била Исусова кућа, међутим, додаје да је тешко наћи доказ 
који досеже 2.000 година уназад, додаје „Дејли мејл”. 

Извор: Политика 

ЕВРОПСКА АСОЦИЈАЦИЈА АРХЕОЛОГА САОПШТИЛА: 
КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Кина је послала на Месец свемирску летелицу која 
треба да донесе материјал с површине тог небеског 
тела први пут после више од 40 година. 

Мисија „Чане 5”, названа по кинеској богињи 
Месеца, представљала би велики напредак 
свемирског програма Кине ако буде успешна. Могла 
би да допринесе бољем разумевању Месеца и 
Сунчевог система у целини. Неки стручњаци наводе 
да би могла да отвори врата за доношење узорака с 
Марса или чак за слање посаде на Месец. 

Свемирска летелица је лансирана са космодрома 
у Венчану у уторак у 4.30 по локалном времену. 
Тајновите кинеске власти су претходно потврдиле 
само да ће лансирање бити крајем новембра. 
Летелици је обично потребно три дана да стигне до 
Месеца, преноси Бета. 

Главни циљ мисије је продирање до два метра 
дубине испод површине Месеца, прикупљање око 
два килограма камења и другог материјала и његово 
доношење на Земљу, наводи америчка свемирска 
агенција НАСА. То би научницима пружило прву 
прилику да проучавају нови материјал са Месеца од 
времена америчких и руских мисија из 60-их и 70-их 
година прошлог века. 

Извор: Политика 

КИНА ЛАНСИРАЛА СВЕМИРСКУ ЛЕТЕЛИЦУ КОЈА  ТРЕБА ДА ДОНЕСЕ МАТЕРИЈАЛ СА МЕСЕЦА 

ОТПОЧЕЛА МИСИЈА „ЧАНЕ 5“ 

БРИТАНСКИ ИСТРАЖИВАЧ ТВРДИ ДА ЈЕ 
ОТКРИО ИСУСОВУ КУЋУ 

Археолози су открили изузетно добро 
очуване остатке двојице мушкараца који су 
погинули у вулканској ерупцији приликом 
које је уништен древни римски град 
Помпеја 79. године нове ере, саопштило је 
италијанско министарство културе. 

Један је вероватно био човек високог 
друштвеног статуса, стар између 30 и 40 
година, који и даље има трагове вуненог 
огртача испод врата, преноси Ројтерс. 
Други, вероватно у доби од 18 до 23 године, 
био је одевен у тунику и имао је неколико 
згњечених пршљенова, што указује да је 
био роб који је обављао тежак посао. 

Остаци су пронађени у месту Ћивита 
Ђулијана, 700 метара северозападно од 
центра древних Помпеја, у подземној 
комори у пределу велике виле која се 
ископава, преноси Танјуг. 

Зуби и кости мушкараца су очувани, а 
празнине које су оставиле њихова мека 
ткива попуњене су гипсом који је остављен 
да се стврдне, а затим ископан како би 

показао обрисе њихових тела. 
„Ове две жртве су можда тражиле 

уточиште када их је око 9 сати ујутро однела 
струја топлог гаса”, рекао је Масимо Осана, 
директор археолошког налазишта. „То је 
смрт од термичког шока, што показују и 
стиснуте ноге и руке”, додао је. 

Министар културе Дарио Франчески 
рекао је да је ово откриће подвукло 
статус Помпеја као „невероватног места за 
истраживање и проучавање”. 

У Помпеји, 23 километара југоисточно 
од Напуља, живело је око 13.000 људи када 
их је ерупција затрпала пепелом, плавим 
каменчићма и прашином, „замрзавајући” 
их у времену. Остаци су откривени тек 
у 16. веку, а организована ископавања 
започета су око 1750. године. Међутим, у 
новије време пажња је усредсређена на 
заустављање пропадања или урушавања 
изложених остатака града. 

Извор: Политика 

АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ У РУШЕВИНАМА ПОМПЕЈЕ 

ОТКРИВЕНИ ОСТАЦИ ГОСПОДАРА И РОБА 
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КО Ш А Р К А

Вршац, Центар Миленијум, 
судије: Белошевић, Седлар, 
Хаџић

ВРШАЦ: Симић 15 (7 ск, 7 
ас), Петерсон 8, Недељковић 
16, Џенкинс, Мајсторовић, 
Газибеговић 6, Димић 17 (6 
ас), Живановић 18 (4 укр), 
Јековић 11 (8 ск, 5 ас).

ОКК БЕОГРАД: Пауновић 
2, Вујић 24 (4 ск), Тодорић 11 
(7 ас), Болтић, Ђуришић 18 
(6 ск), Марковић 3, Брекић 2, 
Павић 9, Мушикић 10 (7 ск), 
Стојадиновић 7, Грујанић.

Вршчани су свега девет играча 
у саставу успели да прекину 
серију пораза и освоје важне 
бодове против врло доброг ОКК 
Београда. Гости су боље почели и 
захваљујући свом најефикаснијем 
играчу Вујићу држали резултатску 
дистанцу у првом периоду. 
Међутим, у другој четвртини су 
играчи тренера Владе Лучића 
дошли до шута са дистанце и 
тројкама Симића, Живановића, 
Недељковића и Јековића успели 
да направе преокрет и предност 
нису испуштали до краја. У трећој 
четвртини гости су заиграли 
агресивније у одбрани и успевали 

неколико пута да дођу до четири 
поена заостатка, али више од тога 
нису могли. У последњих десет 
минута разиграо се и Газибеговић 
чиме је вршачка игра осим 
ширине добила и дубину, па 
је предност домаћих добила и 
двоцифрену размеру (82:71). 
У свом најборбенијем мечу од 
почетка сезоне Вршчани су 
заслужено славили, Београђани 
су до краја успели само да ублаже 
пораз. Нови члан Вршца Дејан 
Јањић није дебитовао јер је 
позитиван на коронавирус.

Б. Ј. 

ВРШЧАНИ СА ДЕВЕТОРИЦОМ У ТИМУ НАДИГРАЛИ ОКК БЕОГРАД И ПРЕКИНУЛИ СЕРИЈУ ПОРАЗА

ДАЛЕКОМЕТНА ПАЉБА ПО КЛОНФЕРИМА
ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 91:86 (25:29, 27:16, 19:20, 20:21)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 18. КОЛО

ОФК Вршац - Стари Град  3 : 0
1. Мај Рума - Омладинац  1 : 0
Бачка 1901 - Војводина 1928 2 : 1
Хајдук 1912 - Козара  6 : 1
Дунав - Раднички 1912  0 : 4
Слога (Ч) - Јединство (СП)  2 : 1
Слобода - Бечеј 1918  2 : 5
Борац - Раднички (Зр)  0 : 1
Динамо 1945 - Феникс 1995  2 : 1
Тиса - Младост (НС)  0 : 2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 16. КОЛО

Борац - Јединство (В)  3 : 2
Јединство (НБ) - Крајина  3 : 0
Младост - Пролетер  3 : 2
Јединство (БК) - ОФК Кикинда 1909 2 : 3
Будућност - Омладинац ФАМ 3 : 2
Банат - Слога   1 : 1
Црвена звезда - Бегеј  3 : 2
ЖАК - Раднички (К)  0 : 2
Раднички (С) - Нафтагас  2 : 4

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО

Банат (И) - Црвена звезда  0 : 2
Стари Тамиш - Југославија  0 : 0
Слога (БНС) - БАК  3 : 1
Потпорањ - Будућност (А)  0 : 3
Полет (Ид) - Долина  2 : 1
Партизан (Г) - Стрела  1 : 2
Спартак 1911 - Раднички (Б)  3 : 0
Партизан (У) - Хајдучица  2 : 4

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 20. КОЛО

ОФК Вршац - Војводина  0 : 5
Мачва - РФК Графичар  0 : 4
Спартак ЖК - Црвена звезда 1 : 3
Младост (Л) - Чукарички  1 : 2
Телеоптик - Раднички (Н)  1 : 1
Рад - Земун   0 : 2
Реал Ниш - Партизан  1 : 3
Интернационал - Кикер  1 : 3
Аполон 4 - Бродарац  0 : 2
ТСЦ - Напредак            одложено

ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО

Форум - Бечеј 2003  0 : 10
САС - Јастребац   1 : 5
Лозница Град 2018 - Палеж  0 : 0
Металац Колорадо - Ивањица 4 : 5
Лесковац - Бањица  2 : 1
Тиса - Зуфо             одложено

Победа за ведрији поглед на наставак 
првенства: 

Нови капитен Вршца Стефан Живановић

ФУД БА Л

Вршац, Градски стадион, 
судија: Алекса Бибин 
(Зрењанин) 7, стрелци: 
Сарајлин у 32. из једанаестерца 
и 72. минуту, Грек у 65, жути 
картони: Пуповић, Османовић 
(ОФК Вршац), Крстић, Илић, 
Бузаџија, Јухик (Стари Град)

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, 
Б. Благојевић, Пуповић (од 
68. Бељин), Сарајлин, Спасић, 
Врањеш (од 58. Грек), В. 
Благојевић (од 79. Чејић), 
Лазевски, Илић, Вујић (од 79. 
Главинић), Османовић.

СТАРИ ГРАД: Бузаџија, 
Текић, М. Глувић, Стојановић, 
Влајић, Тодоровић, Илић (од 60. 
Новевски), Радић, Б. Глувић (од 
46. Вујић), Јухик, Крстић (од 71. 
Будисављевић).

Тешко да и најстарији 
фудбалски радници у граду под 
Кулом памте када су Вршчани 
овако убедљиво доминирали над 
неким противником, надигравши 
га у свим елементима игре 
и потукавши га до ногу. 
Бачкопаланчани могу бити 
пресрећни што се кући враћају 
свега са три поготка у својој 
мрежи јер су вршачки стрелци 
пропустили да реализују по 
неколико повољних прилика 
у сваком полувремену и један 
једанаестерац. Огромну предност 
у поседу лопте изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића, 
који и даље због здравственог 
стања не може да води тим са 
клупе, створили су још у првом 
делу меча. Низали су се напади 

пред голом Бузаџије, дефанзивци 
гостију једва да су и прекршајима 
успевали да зауставе растрчане 
играче ОФК Вршца, а судија Бибин 
је од три очигледна прекршаја 
за најстрожу казну досудио 
само један. Сигуран извођач 
био је најбољи појединац меча, 
Сарајлин. У другом полувремену 
се на прсте једне руке могло 
избројати колико су пута играчи 
Старог Града прешли центар. У 
56. минуту после слалома Илића 
кроз одбрану Бачкопаланчана 
Јухик га срушио са леђа, судија 
Бибин оправдано показао на 
белу тачку, али је овог пута 
шут Вујића парадом зауставио 
Бузаџија. Вршчани су наставили 
са пресингом и неколико 
пута приморали на грешке 

противничке одбрамбене играче, 
после једне такве ситуације 
млади Грек је у 65. минуту 
правовремено реаговао и уписао 
се у листу стрелаца. Серију 
голова затворио је Сарајлин 
после акробатског сналажења у 
противничком шеснаестерцу у 
72. минуту.

Б. Ј. 

НОВА ПОБЕДА УЧВРСТИЛА ОФК ВРШАЦ НА ДРУГОМ МЕСТУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ДОМИНАЦИЈА ВРШЧАНА
ОФК ВРШАЦ – СТАРИ ГРАД 3:0 (1:0)

Иланџа, судија: Марјан Сарка 
(Вршац) 7, стрелци: Леваја у 48. И 
Балог у 88. минуту, жути картони: 
Петров, Јанков, Буја (Банат), Ердеји 
(Ц. Звезда)

БАНАТ: Томић, Керкез, А. 
Радивојев (од 67. Богданов), Петров, 
С. Радивојев, Јанков, Станисављев, 
Буја, Ракић (од 58. Тодор), Живојнов, 
Бабић.

Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев, 
Ердеји, Костадиновић, Делкић, 
Јарковачки (од 86. И. Јовановић), 
Мајсторовић (од 46. Леваја), 
Поморишац, Којић (од 72. 
Добричић), Балог, Стрнад (од 89. 
Николајевић).

Павлишани су без шесторице 
стандардних првотимаца славили 

важну победу у Иланџи и, 
захваљујући поразу Партизана из 
Гаја, избили на прво место. На тај 
начин су, после скоро три деценије 
чекања, заслужили јесење почасти.

Изабраници тренера Јована 

Стефанова до тријумфа су дошли 
конкретнијом игром у другом 
полувремену, када је практично 
у првом озбиљнијем нападу 
Стрнад упутио употребљив 
центаршут са десне стране, 

Леваја је правовремено реаговао, 
изненадио одбрамбене играче 
домаћих својом хитрином, 
и постигао водећи погодак. 
Фудбалери Баната су од тада 
преузели иницијативу, средином 
другог дела имали су три узастопна 
корнера , али праве прилике није 
било. У финишу је најбољи играч 
утакмице, Дарко Балог, са своје 
половине кренуо у соло акцију, у 
слалому обишао четворицу играча 
Баната и савладао голмана Томића. 
На овом мечу су играчи Црвене 
звезде који јесенас нису имали 
велику минутажу доказали да се 
на њих итекако може рачунати на 
пролеће.

Б. Ј.

ПОСЛЕ 28 ГОДИНА ЈЕСЕЊА ТИТУЛА У ПАВЛИШУ
БАНАТ (ИЛАНЏА) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) 0:2 (0:0)

Продор у врх листе стрелаца: Двоструки 
стрелац Сарајлин постиже први гол на 

мечу
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Рукометаши Младости савладали су 
алибунарску Будућност у изузетно узбудљивој 
завршници јужнобанатског дербија после којег 
су ближи средини него зачељу табеле. Гости су у 
читавом току првог полувремена били у вођству, 

највећу предност ималу су у финишу првог 
полувремена када су стекли 5 голова разлике 
(20:15). Међутим Вршчани су почетком другог 
полувремена за само 4 минута успели да надокнаде 
пропуштено из првог дела меча и по први пут 

дошли до изједначења (24:24). У 43. минуту Младост 
је повела са 29:26 и чинило се да је врло близу 
тријумфа. Међутим, уследио је нови резултатски 
лом, Будућност се „вратила“ у меч и последњих 
десет минута виђена је резултатска клацкалица 
до последњег секунда. Јунак завршнице био је 
најефикаснији играч Младости, Душан Раковић, 
који је са два поготка у последњем минуту 
пораз Младости претворио у тријумф.

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ДРАМАТИЧНОМ ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ

РАКОВИЋЕВИ ПРОЈЕКТИЛИ РАСТУЖИЛИ АЛИБУНАР
МЛАДОСТ – БУДУЋНОСТ 42:41 (17:21)

ОД Б О Ј К А

Одбојкаши Баната учврстили су се 
на првом месту табеле Прве Б лиге 
пошто су у драматчној утакмици, у пет 
сетова, савладали одличну екипу Футога. 
Изабраници тренера Игора Сантрача 
били су пред поразом после два одиграна 
сета, чинило се да ће тешко пронаћи 
начин да се извуку из тешке ситуације, 
међутим, после убедљиво освојеног 
трећег сета, појавила се нада. У изузетно 
напетом четвртом сету Вршчани не само 
да су дошли до изједначења већ и до 
психолошке предности уочи тај брека, па 
су у петом сету демонстрирали сигурност, 
борбеност и прецизност и освојили важне 
бодове.  Банат у наредном колу гостује 
екипи Војводине која има чак четири 
утакмице мање одигране.

БАНАТ СЛАВИО У УЗБУДЉИВОМ МЕЧУ ПРОТИВ ФУТОГА

ВРШЧАНИ ПОРАЗ 
ПРЕТВОРИЛИ У 

ПОБЕДУ
БАНАТ – ФУТОГ 3:2 

(22:25, 20:25, 25:16, 25:23, 15:11)

РУ КО М Е Т
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