ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. децембар 2020.

БРОЈ

1305 - 1306 - 1307
ПЕТАК • 25. децембар 2020.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLV

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ !

ХУМАНИТАРНЕ НОВОГОДИШЊЕ
ЧЕСТИТКЕ ПУНЕ ОПТИМИЗМА
стр. 3.

ПОКЛОН ЧИТАОЦИМА
СТОНИ КАЛЕНДАР
ЗА 2021.

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. децембар 2020.

УСПЕШНА ПОСЛОВНА ГОДИНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ ДОДЕЛИЛА
ПРИЗНАЊЕ НАЈБОЉЕМ ПОСЛОДАВЦУ
Национална служба за запошљавање прошлог петка је, као
и претходних година, поводом дана фирме доделила признања
послодавцима са којима је остварила успешну сарадњу. Признање
је додељено и у вршачкој филијали, а добио га је Данијел Нинков,
власник Молерско фарбарске радње „Паблито колор“ из Великог
Средишта, за остварене резултате у промовисању политике
запошљавања и запошљавању током 2020. године.
- Добитник нашег признања Данијел Нинков у овој години
запослио је осам радника, а у 2019. години ушао је у програм
самозапошљавања, када је и почела наша сарадња – рекао је
Радојица Лазин, директор Филијале Вршац, Националне службе
за запошљавање, пожелевши Нинкову даљи пословни успех и
изразивши наду да ће овај предузетник и у наредном периоду
Националну службу за запошљавање препознати као свог
партнера.
- Средства која сам добио у оквиру програма Националне
службе за запошљавање била су од великог значаја за покретање
посла. Уз пуно труда и рада, иза нас је успешна пословна година –
рекао је Нинков.
Ових дана још један програм Националне службе за
запошљавање, „Моја прва плата“, улази у завршну фазу, а по
речима директора Лазина, Филијала Вршац закључила је 64
уговора са новозапосленима који су ушли у приватан сектор и 25
њих који су се запослили у компанијама из јавног сектора.
- На нивоу Србије за програм „Моја прва плата“, аплицирало

је око 10.000 компанија са 17.000 позиција и 28.000 радних места.
Након више фаза, због провере кандидата и послодаваца, тај
број је смањен, али је свакако већи од оних планираних 10.000

Програми Националне службе за запошљавање
од велике важности за привреднике: Добитник
признања Данијел Нинков и директор вршачке
филијале Радојица Лазин

незапослених, односно корисника. Незапослена лица која су
ушла у овај програм у оквиру приватног сектора, већ су почела да
раде. Накнада која им је обезбеђена износи 24.000 динара за оне
са вишом и високом стручном спремом, а 20.000 динара за оне са
четвртим степеном образовања, уз евентуално плаћање накнаде
повреде на раду или професионалне болести. Иначе, поред
приватног сектора, који је имао и предност у одабиру кандидата,
учествовао је и јавни сектор, где је за могућих 25 компанија
аплицирало 108 незапослених. Национална служба дала је
приоритет неким компанијама, па је до сада 25 особа закључило
уговоре са седам компанија из јавног сектора, а ових дана и
преосталих 18 компанија одабраће кандидате за своје програме
– рекао је Лазин, додавши да сматра да је ово један од најбољих
програма Владе РС преко НСЗ.
Према Лазиновим речима, Филијала Вршац завршава успешно
своју пословну годину.
- Имамо разлога да будемо задовољни, све програме који су
нам дати успели смо да завршимо, неке чак и уз повећане квоте.
Једино програм функционалног образовања одраслих, због
свеукупне ситуације, није спроведен у потпуности. Као и увек,
највеће интересовање било је за програм самозапошљавања –
истакао је Лазин.
Т.С.

УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД ВШ“ ОБРАДОВАЛО МАЛИШАНЕ

Удружење „Параквад ВШ“ одлучило је да
обрадује своје најмлађе чланове за предстојеће
празнике. Забрана окупљања и прописане мере
заштите од коронавируса нису дозволили да
се пакетићи доделе уз дружење, као ранијих
година, али одрасли чланови „Параквада ВШ“
досетили су се да пошаљу Деда Мраза да обиђе
малишане и однесе им пакетиће.
- Ове године је додела пакетића мало теже
ишла, али пријатељи Удружења, донатори,
укључили су се одмах кад су чули за ову нашу
акцију, каже Драган Виторовић, члан Удружења
„Параквад ВШ“ и одборник у градској скупштини.
– Тренутно је спремно 60 пакетића које ће Деда
Мраз уручити деци са инвалидитетом на њихове
кућне адресе. Мислили смо да старосна граница
буде до 10 година, али ако нам буде пристизало
још пакетића, проширићемо листу и поделити
их деци.
Виторовић је позвао све добре, хумане људе
да се придруже акцији прикупљања и доделе
новогодишњих пакетића, јер нема ништа лепше
и вредније од осмеха на дечјем лицу.
- И поред свих потешкоћа, ми смо се
потрудили, уз поштовање свих мера заштите,
да обрадујемо наше најмлађе, да обиђемо нашу
децу из „Параквада“ и усрећимо их за божићне и

Фото: Параквад ВШ

ДЕДА МРАЗ ПОДЕЛИО НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ

новогодишње празнике, рекао нам је Деда Мраз.
– Добио сам доста писама од деце и морам да вам
кажем да су сви заслужили поклоне. Жеље су им
биле лепе, хумане, скромне... почевши од жеље
да нико не оболи од коронавируса, ни њихови
родитељи, породице, али ни сви Вршчани, па

ни Деда Мраз. А, ми смо желели да им улепшамо
празнике, да се деца опусте и развеселе уз ове
пакетиће, пуне слаткиша и сланиша.
Радост малишана, њихова насмејана

лица потврда су да су учесници успели у овој
племенитој намери.

Ј.Е.

ИЗЛОЖБА ЧЕСТИТКИ У УДРУЖЕЊУ МАКЕДОНАЦА „ВАРДАР ВРШАЦ“

ОЧУВАЊЕ КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ МАКЕДОНСКОГ НАРОДА

Прошлог петка у Удружењу грађана
македонске националне заједнице „Вардар
Вршац“ отворена је изложба честитки, радова
најмлађих полазника наставе македонског језика
са елементима националне културе из Гудурице
и Вршца, а овом приликом организована је и
додела новогодишњих пакетића за децу.
Како истиче Весна Мицевска Антал,
председница Удружења „Вардар Вршац“,
Удружење ради већ 17 година. Ове године, због
епидемиолошке ситуације многе планиране
активности нису спроведене, али је написана
монографија Удружења, аутора професора
Стевана Србиновског у лектури професорке
Ленке Стојановић, и у плану је њено објављивање
за наредну годину.
- Град Вршац има одличну сарадњу са
Удружењем грађана македонске националне
заједнице „Вардар Вршац“. Похвалио бих рад
Удружења, посебно у области образовања,
њихов труд и залагање за очување македонског
језика, културе и традиције. Македонски језик

Весна Мицевска Антал, председница
Удружења „Вардар Вршац“

Мирослав Лепир, члан Градског већа
за образовање

се учи у основној школи у Гудурици, а од ове
школске године и у Основној школи „Јован
Стерија Поповић“ у Вршцу и могу се пријавити
сви заинтересовани ученици основних школа
са територије града – рекао је Мирослав Лепир,
члан Градског већа за образовање.
- Изучавање матерњег језика са елементима
културе и традиције јесте императив који би
школовање требало да обезбеди. Задовољство
ми је што је заједница Македонаца показала
своје интересовање, а ми смо им били на
располагању да у овим, изузетно тешким
временима, анкетирамо и формирамо две групе
деце за овај програм, једну од првог до четвртог
разреда и другу од петог до осмог разреда.
Задовољство деце која похађају ову наставу
је велико иако нам услови не иду на руку, али
се надамо да ће се следеће године пријавити
још више деце – истакла је Љиљана Бешлин,
директорка ОШ „Јован Стерија Поповић.
Т.С.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ОБРАЗЛОЖИЛА ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА

БУЏЕТ ЗА 2021. РАЗВОЈАН, СОЦИЈАЛАН, РЕАЛАН
Одборници актуелног сазива
Скупштине Града Вршца усвојили
су предлог буџета за 2021.
годину, на седници одржаној
21. децембра. Предлог буџета је
представила и детаљно образложила
градоначелница Драгана Митровић
нагласивши да је буџет Града Вршца
за 2021. годину развојан, социјалан,
реалан, опрезно, одговорно и
марљиво планиран.
- И поред кризе изазване
епидемијом коронавируса, а имајући
у виду да је и 2021. још увек неизвесна
везано за епидемиолошку ситуацију,
буџет Града Вршца за 2021. годину
припремљен је тако да је и развојни,
и социјални, али и, пре свега, реалан
у обиму и уједначен у расподели
између свих области и сектора који се
финансирају из буџета Града, истакла
је градоначелница. – Опрезно,
одговорно и марљиво настављамо
да даље развијамо град Вршац и
наша села, у најбољем интересу свих
грађана Вршца. Полазну основу за
планирање буџета за 2021. годину
чинило је наше опредељење да
буџет мора бити реалан и планиран
тако да, у условима ограниченог
финансијских ресурса, све области
- сектори буџета буду обухваћени,
као и сви корисници, да имају
довољно средстава за нормално
функционисање, а да се при томе
не угрозе инвестиције, посебно не
започете, али и оне нове које тек
треба реализовати.

Предлог буџета по ставкама
- Укупан буџет Града за 2021.
годину, планиран по свим изворима
финансирања, утврђен је на нивоу
од 2.216.773.000 динара и буџет
планиран из извора финансирања 01
прихода из буџета, утврђен је на нивоу
од 2 милијарде 59 милиона динара,
образложила је градоначелница.
- Утврђен је буџетски суфицит у
износу од 50.840.551 динар. Што се
тиче отплате кредита, којима је Град
задужен од пре 4 и више година, у току
ове године планирано је 117 милиона
700 хиљада динара, а за отплату камата
и пратећих трошкова задуживања
планирано је 8 милиона динара. Град
Вршац се у 2020. није кредитно задужио
иако су постојале непредвиђене
околности, пре свега смањени приходи
које град остварује од пореза на
зараде, те је град опрезно извршавао
све позиције имајући у виду текуће
ликвидности и преузете обавезе. Што
се тиче субвенција у 2021, планиране
су капиталне субвенције ЈКП „Други
октобар“ на име финансијских улагања у
реконструкцију и доградњу централног
постројења
за
пречишћавање
отпадних вода- пречистача, у износу
77 милиона динара. Планирано је и 8
милиона динара за субвенционисање
дела трошкова у Центру Миленијум.
За основно образовање планирано
је 127.565.000 динара, за средње
47.840.000, за предшколску установу
168. 070.000 динара, за Центар за
социјални рад 40 милиона динара, за
Црвени крст 8 милиона (6 милиона
је за народну кухињу). Активности
невладиних
организацији
биће
подржане са 137.200.000 динара, за
установе културе и манифестације
129.700.000, за ТОВ и туристичке
манифестације издвојено је 37.938.000
динара.

Инвестициона улагања
- За зграде и грађевинске објекте
(група конта 511) опредељено је око 218
милиона динара - 9,87 одсто буџета за
измирење уговорених обавеза и израду
пројектно-техничке
документације,
објашњава градоначелница. - У највеће
планиране инвестиције у буџету Града
Вршца за 2021. годину спада израда

власти како би обезбедили укупна
средства од 70 милиона динара колико
нам је у овом тренутку потребно како
бисмо изградили канализациону
мрежу у Павлишу. Веома нам је важна
изградња
канализационе
мреже
у свим насељеним местима тако
да ћемо пројектовати две велике
канализационе мреже у Уљми и
Избишту, као и у Гудурици и Великом
Средишту.

нових пројеката који се суфинансирају
средствима
европских
фондова:
одржива заједничка мрежа за
ванредне
ситуације,
подршка
инклузији Рома у Вршцу, социјално
становање у Балати, спровођење
оперативног плана мобилног тима за
инклузију Рома и Ромкиња за 2020,
истиче градоначелница. - Град Вршац
ће конкурисати и код виших нивоа
власти и код европских фондова
како би обезбедили финансирање
неких нових великих пројеката. У
нади да ће се створити услови у 2021.
години, планирали смо и средства за
наше највеће културне и туристичке
манифестације:
Међународни
фестивал
фолклора,
Вршачку
позоришну јесен, Дане бербе грожђа и
Вршачко културно лето.

Године пуне изазова

техничке документације, опремање
инфраструктуром
дела
Северне
индустријске зоне. За пројектовање
Зоне Север планирано је 16 милиона
200 хиљада динара, један део
пројектовања је завршен ове године.
На прагу смо почетка изградње
Индустријске зоне север која је веома
важна, Технолошки парк је готово
попуњен, Зона Север биће погодно
место за долазак инвеститора, страних
и домаћих, где ће моћи да запошљавају
наше Вршчане. У 2021. настављамо
изградњу канализације употребљених
отпадних вода у Павлишу. Планирано
је 70 милиона динара, од тога је Град
Вршац издвојио 30 милиона у 2021.
Конкурисаћемо и код виших нивоа

Према речима градоначелнице,
планирана су средства за капелу у
Ритишеву (3,5 милиона динара), као и
за изградњу спортске сале у Гудурици,
а све у циљу квалитетнијег живота у
селима. Опредељена су средства за
ново гробље у Вршцу, а грађевинска
дозвола очекује се у марту наредне
године. У буџету за 2021. планирана су
средства и за путну инфраструктуру, за
изградњу и одржавање саобраћајница,
као и за безбедност у саобраћају.

Подршка пројектима
европских фондова
- У буџету су планирана средства
за наставак започетих и реализацију

- Није било лако извршавати расходе
буџета у условима смањених прихода,
али на крају ове, за нас веома тешке
године, показало се да је наш став
да се код планирања и извршавања
буџета мора одговорно понашати и да
је то, уствари, једини прави пут да се
очува текућа ликвидност и превазиђу
непредвиђене ситуације, закључује
градоначелница Митровић. - И 2021.
година је пуна неизвесности и изазова,
стога смо одлуку о буџету припремали
крајње одговорно и реално, али
уважавајући и чињеницу да морамо да
радимо, да и даље развијамо наш град
и наша села. Да улажемо у образовање,
да обезбедимо довољно средстава за
социјалну заштиту, децу и породицу,
за сектор пољопривреде, културу,
туризам,
комуналне
делатности,
саобраћајну инфраструктуру, заштиту
животне средине, да наставимо
започете капиталне пројекте, као и
пројекте Европске уније и започнемо
нове.
Ј.Е.

“Упућујем најискреније честитке свим нашим
суграђанима и њиховим породицама, за
предстојеће
божићне и новогодишње празнике.
Нека ваше домове испуни добро здравље,
радост, мир, срећа и благостање”.
Градоначелница Вршца
Драгана Митровић

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

ИНТРИГАНТНИ ИСТОРИЈСКИ
РОМАН
„ВИТЕЗ МАЛТЕ“
-Трилер по укусу Дена Брауна: „Моја врста трилера!“ За љубитеље књига које историјске
догађаје представљају у новом
светлу прави роман је стигао –
Витез Малте Стива Берија. Узбудљив
историјски трилер о изгубљеним
древним списима и нападу на
само срце хришћанства. Папа је
мртав, а конклава за избор његовог
наследника само што није почела.
Кардинали почињу да пристижу у
Ватикан, сви осим једног, који је из
Рима отишао на Малту у потрази
за документом који потиче још из
ИВ века. У међувремену, бивши
оперативац Министарства правде
САД Котон Малон налази се на
језеру Комо у Италији, на трагу давно
изгубљених писама која су један
другом писали Винстон Черчил и
Бенито Мусолини и која могу изнова
да испишу историју.

Али још неко покушава да дође
до њих, и Малон је увучен у лов
који привлачи пажњу легендарних
Малтешких витезова. Овај витешки
ред постоји дуже од девет стотина
година и сада делује као глобална
хуманитарна организација, али у
њиховим редовима вреба невоља
– Сецрети, древна секта која има
намеру да утиче на предстојећу
конклаву. Избор новог папе доведен
је у питање, а Малон се трка са
одметнутим кардиналом, Сецретима,
витезовима и временом како би
пронашао оно што је изгубљено
вековима.
Стив Бери је један од водећих
писаца
данашњице.
Вулкан
издаваштво је досад објавило
његове романе Тренутак истине,
Кључеви пакла, Четрнаеста колонија,
Краљевска
превара
и
Џеферсонов кључ, који су
одушевили публику.
Нови
роман
овог
надахнутог и талентованог
писца, Витез Малте, можете
купити само једним кликом
на линк 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
Стива Берија „Витез Малте“.
У
прошлом
броју
поклањали смо књигу „Како
да причате да би вас деца
слушала“, освојили су је наши
читаоци Гизела Тосеги и
Радоје Николић. Честитамо!
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„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. У жирију за ликовне радове су вршачки уметници:
Томислав Сухецки, Јелена Враговић Цветковић и Филип
Даћевац, док стручни жири за литерарне радове чине
вршачки књижевници: Дејан Мак, Илија Бакић и Јелена
Маринков.
У фебруару 2021. године Културни центар Вршац
организоваће изложбу ликовних радова приспелих на
конкурс„Златни гроздови“, док ће у Тачки сусретања бити
одржано литерарно вече посвећено младим ауторима
радова приспелих на конкурс.

ДА НЕМА ЗНАМЕНИТИХ
ЛИЧНОСТИ, ВРШЦА НЕ БИ
БИЛО НА МАПИ СВЕТА

Јован Попов, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Алекса Царан, VI 2
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Вршац је град који је посебан, не само зато јер је то
мој родни град, већ због свих значајних личности које
су живеле и стварале у њему. Захваљујући знаменитим
личностима, за мој град су чули и у другим државама.
У Вршцу су рођени велики људи који су захваљујући
својим различитим талентима учинили много за Вршац.
У Вршцу је живео и стварао наш познати сликар Паја
Јовановић. Захваљујући његовом таленту за уметност
за Вршац се чуло и ван наших граница. Јован Стерија
Поповић је познати српски комедиограф. Његова
дела се налазе у школским читанкама. Затим, морам да
поменем и Раду Ђуричин, велику српску глумицу која је
глумила у бројним представама и тако допринела да се
за Вршац чује и зна. Велики српски велемајстор у шаху,
Бора Костић је, такође, Вршчанин. У мом граду живео је и
познати архитекта, Драгиша Брашован који је направио
пројекте за изградњу великог броја цркава, хотела,
музеја и зграда широм Србије. Ове и још пуно личности
учиниле су да се Вршац нађе на мапи света.
Захваљујући свим овим личностима Вршац је
јединствен град. Можда једног дана и ми успемо да
својим успехом и радом прославимо свој град и учинимо
поносним будуће генерације наших суграђана.

Милица Миладиновић, VII разред
ОШ “Олга Петров Радишић”, Вршац
Ментор: Весна Марјанов
великих људи.

Милица Јанковић, V разред
ОШ Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Александар Стојиљковић, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов
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ПАЈА ЈОВАНОВИЋ

Исидор Стевановић, VI разред
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Лука Секулић, VII разред
ОШ Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Једног дана улазим у школу,а у холу велика
гужва и тишина.До мене допире глас:,,Децо,будите
стрпљива!Одговорићу вам на сва ваша питања.’’
Чујем како неко пита:,,Да ли сте Ви познати српски
сликар Паја Јовановић по коме наша школа носи име?’’
,,Јесам,рођен сам у Вршцу давне 1859.године,тата ми
је био угледни фотограф,а мајку сам прерано изгубио.
Тата се оженио Маријом која је била добра и брижна и са
још петоро браће и једном сестром живели смо у срећној
породици’’.
Једна девојчица је питала:,,Да ли сте стварно са
четрнаест година добили своју прву поруџбину?’’
,,Да ,прво сам у тајности цртао,сате и сате сам проводио
у цркву копирајући црквене слике,када је црквена
општина требало да изради цртеже светитеља добио сам
ту прву поруџбину,а тада сам добио и приступницу да
упишем сликарску академију у Бечу,али сам прво морао
да завршим гимназију’’.
,,Хоћете ли нам испричати колико Вам је требало да
насликате,,Проглашење Душановог закона’’,за коју сте на
светској изложби у Паризу 1900.године били награђени
златном медаљом.’’
Други дечак је питао за слику,,Вршачког триптиха’’.
Паја се насмејао и рекао:,,Децо, драго ми је што толико
знате о мени?’’
Пришао сам Паји и рекао му:,,Хоћете ли да прошетате
ходником наше школе?’’
Био сам срећан,што је толико велики уметник пристао
да прошета кроз нашу школу,када смо стигли испред
зборнице он је видео да на зиду поред наших цртежа
стоји и његов портрет.Рекао сам му да је драго што је као
послењу слику нацртао,,Букет црвених ружа’’,и да руже за
мене симболизују љубав коју гајим према тако великом
уметнику.
Стефан Расипанов Рац VII 2
ОШ,,Паја Јовановић’’ Вршац
Ментор: Викторија Гајта

Дуња Влашић, V разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Лазар Шушњар, V разред
ОШ Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ХЕМИЈСКО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

НОВОГОДИШЊЕ
ЧЕСТИТКЕ ПУНЕ
ОПТИМИЗМА
Под слоганом„Јунаци нашег (не)времена“
Хемијско медицинска школа оганизовала
је несвакидашњу новогодишњу акцију пуну
хуманости и љубави. С обзиром да је време
новогодишњих и божићних празника
време даривања, ученици и професори су
желели да, макар за тренутак усреће све
који су се нашли у згради вршачке болнице,
па су болесницима и медицинском особљу
подарили више од 100 честитки и 30
захвалница.
„Овом акцијом слања оригиналних

честитки са порукама охрабрења, вере у
оздрављење и захвалности на колосалним
напорима, ученици су желели да оставе
траг људског акта у времену великих
цивилизацијских искушења. Свака реч,
мисао, емоција настали су из најдубље
потребе да саосећамо. У исто време ова
акција је покушај да стару, добру традицију
слања новогодишњих честитки иницирамо
међу младима“, поручили су организатори
ове акције из Хемијско медицинске школе.
М. В. К.

SREĆNU NOVU 2021. GODINU I
BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

DOM OMLADINE

VRŠAC
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ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ У АКЦИЈИ „ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД

САДНИЦЕ БЕЛОГ ЈАСЕНА КРАСИЋЕ
ШКОЛСКО
ДВОРИШТЕ

“ОШ ,,Паја Јовановић“ из Вршца придружила
се акцији „Посади свој хлад“ која се у Србији
од стране две невладине организације „Зелени
развојни центар“ и „Let ‘s do it, Serbia“ успешно
спроводи већ 5 година . Учешћем у акцији, ова
вршачка школа је добила саднице које ће своје
место пронаћи у пространом школском дворишту.
- У питању су саднице белог јасена, објашњава
Весна Брковић, директорка ОШ „Паја Јовановић“.
- Бели јасен је аутохтона европска врста из
породица маслина , врста која је брзорастућа и која
се успешно размножава. Дрво је изузено безбедно
и за градску животну средину, јер је еластично, па
не страда тако лако ни од јаких ветрова.
Из школе поручују да је акција“Посади свој
хлад“ изузетно значајна не само због боље слике
окружења, већ првенствено због подизања
еколошке свести ученика, као и обнављања и
очувања животне средине.
Ј.Е.

„Пајини“ ђаци у акцији „Посади свој хлад“

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (99)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ
МАТРИЦА ВЕРТИКАЛЕ
ИСТРАЈАВАЊА

Велики сликар Урош Предић
описао је Пају Јовановића као
сликара кога је високо ценио и
као човека који се увек дочека
на ноге као мачка. Да ли је то био
прекор или одавање признања тек
и крилати Пајин Триптихон јесте
слика састављена од вертикала
фигура поносних самосвесних људи
који привидно обављају прозаичне
послове. Да је Паја насликао неке
смушене сломљене сподобе, славили
би га као критичара времена, човека
бритке истине, али Паја је знао да
човеку који тешко хода треба дати
штаке, а не огледало.
Ових дана уметничком активности
одштампана је монографија тежа од
пет килограма за више од четири
деценије авангардног рада који је
почео пљувањем младих песника, док
су рецитовали поезију у време већ
залазеће комунистичке идеологије.
Исти ти људи палили су каталоге
на изложбама као борци против
фашизма од кога нас тобоже бране
користећи управо исте методе.
Паји Јовановићу се замера да
слика улепшани свет; па зар није
лакше тежити животу у салонима него
заувек остати у уџерици.
Ако слушате озбиљну музику
Вивалдија, Баха и друге и после
укључите радио са
турбо фолк
музиком
доживите
шок
кад
препознате карактер те музике која

унижава наше наслеђе и ствара
навику прозаичне духовности.
Паја Јовановић је добро знао
за моћ ликовности њене логике у
тихој сугестији позајмљивања дара
даровите особе онима који имају
права и могућности да расту.
Уметност на неки дискретан нежан
начин активира нашу креативну
хемију док драстична искуства на
инфо мрежи активирају праву буру
хормона среће и депресије, скоро
слично како то раде хемијски опијати
само што мрежа има намере да
своје муштерије контролише дуже,
а дилери хемијских искуства као
краткотрајни илегалци брзо троше
своје муштерије.
Уметност не троши већ улаже,
оздрављује, инвестира у умове своје
публике, доводећи их само у једану
опасност да ако желе да се обогате,
да манипулишу, владају и користе
људе онда стварно нипошто не треба
да читају поезију, иду у праве музеје,
слушају озбиљну музику јер ће почети
да дају, саосећају, помажу.
Посао не понижава човека, али
неимање посла га итекако понижава.
За
почетак
искуство
короне
упоредимо са искуством заразе инфо
мрежом. Лек је дистанца као једина
трајна вакцина, шетња и можда
посета музеју или читање уз музику.
Т. Сухецки

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
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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

vrsackakula@open.telekom.rs
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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.
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива
у Карпатској у Вршцу. Цена 63.000
€Тел.060/083-9339
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. 063/7615969.
Продајем кућу у Горанској улици на
лепом месту или мењам за 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
Број

1305
1306
1307

(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266
Продајем гарсоњеру 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: 064/5128473, 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 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 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, 060/7401210 и 060/1671519
Продајем плац 5 км од центра Вршца,
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

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.

кућица, градски водовод. Тел. 060/7401210,
013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин.
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел.
061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте новије
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом, на
плацу темељи. Погодан за пчеларе Тел.
065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw.
Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом и са
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за
пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари.
Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру града за
мањи стан, има комплетну инфраструктуру.
Тел. 063/8310629

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.062437-236
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: 064/4695-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60 и
60Х65цм. Машину за прање судова, половну.
Тел: 013/833-524.

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

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
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127
Потребан намештен или полунамештен
једнособан стан у згради. Тел. 063/8069409

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.,
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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
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 СадЗрењанин. 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
ВршацПландиштепродаја 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
Продајем 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,

Дана 23. децембра 2020. навршило се 13 тужних година од када нас
је напустио мој вољени и једини брат

СОЛАРЕВИЋ СЛОБОДАН
13.10.1960 -23.12.2007.

Заувек у нашим срцима и сећању.
Твоја сестра Драгана, сестрић Милан, сестричина Миљана и зет Драган.

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
Продајем моторну тестеру Sthil MC 341,
исправна, очувана повољно Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних ствари.
Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до
60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за кућну
варијанту. Копус иверица-сонома храст. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
Ако је потребна радница, неговала
бих старије и инваллиде, бринула о њима,
или спремала пословне зграде. Хвала на
разумевању и поверењу. Тел. 064/9442067
На продају лежећи масажер, масажер за
стопала и масажер за врат. Тел. 061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија дубока
колица и носиљку за бебе. Тел. 013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата,
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер 2
ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач Кирби, хаварисану 128, трофазне
електромоторе. Тел. 064/2355436
Потребна жена за рад и помоћ у кући,

доћи лично у Пекару Дукат , улица Гаврила
Принципа 35.

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
(амортизерифедеригибњеви) 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

На основу 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,
31/2019, 37/2019 и 9/2020) Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца,
оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта за изградњу робне куће
спратности П+1, на парцели бр. 9/12 KO Вршац, у Улици
Степе Степановића бр.4 у Вршцу.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: «Архи пројекат» из Алибунара,
ул.Жарка Зрењанина бр.11-13.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО „Jela Trade“ Вршац, Улица
Милоша Обилића бр.93А.
Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу
зграде Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7
дана почев од 28.12.2020. године.
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.
Интернет адреса на којој се може остварити увид у
урбанистички пројекат је http://www.vrsac.com/Page.aspx?Lan
g=cir&Page=JavnaPrezentacija&Pid=4
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СРЕЋНУ НОВУ
2021. ГОДИНУ,
РАДОСНЕ БОЖИЋНЕ
ПРАЗНИКЕ,
ПОСЛОВНОГ
И ПРИВАТНОГ
УСПЕХА, ЗДРАВЉА И
СРЕЋЕ,
ЖЕЛИ ВАМ
ГИМНАЗИЈА
,,БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
БРАЦА”!
CARPE DIEM!

„SFINTELE
SĂRBĂTORI DE
CRĂCIUN ŞI ANUL
NOU SĂ VĂ ADUCĂ
SĂNĂTATE, PUTERE
DE MUNCĂ ŞI MULTE
SATISFACŢII ALĂTURI
DE CEI DRAGI.
LA MULTI ANI !”
LICEUL, BORISLAV
PETROV BRACA
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Srećne
božićne praznike
želi
Enološka stanica

Vršac

Vršac, Heroja Pinkija 49
Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1., БРОЈ 12, 22.
ДЕЦЕМБАР 1975.

АРМИЈО НАША, ЗДРАВО

Обележавајући овогодишњу јубиларну прославу
Дана ЈНА, у нашој је општини одржан низ пригодних
манифестација, свечаних скупова и предавања. Тако
је прексиноћ, и у Народном позоришту „Стерија“,
одржана академија, у чијем су програму учествовали
војници вршачког гарнизона, хор Дома омладине,
као и рецитатори из вршачких средњих школа и
позоришта „Стерија“.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (247)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1., БРОЈ 12, 22.
ДЕЦЕМБАР 1975.

КЉУЧЕВЕ ОД СТАНА ДОБИЛО
ЈОШ 40 ПОРОДИЦА
Уочи Дана Републике предато је новим
корисницима 20 комфорних станова солидарности,
које „Обнова“ гради на локацији „мала касарна“ у
Вршцу. Међу двадесет породица, које су (захваљујући
солидарности свих радних људи наше општине)
решили ово важно животно питање – налази се
и деветочлана породица Јованке и Светозара
Николина, радника ПИК „Вршачки ритови“ (ООУР
„Уљма“ у Уљми).

Средином протекле недеље, извршена је још једна
свечана предаја кључева станова солидарности.
Овог пута усељена је и друга зграда, (од укупно
четири колико ће их бити) на локацији„мала касарна“.
Свечани чин предаје кључева солидарности
извршен је у оквиру пригодних манифестација у
част овогодишње, јубиларне прославе Дана Армије.
Станове је на симболичан начин, у оквиру мале
свечаности, предао новим власницима председник
Скупштине општине Вршац Радојица Павлов.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Тетрљан (Marrubium) по јендеку нуз жељезничку
долму. Буковица (Betonica offcinalis) на пропланку.
Срчаник (Leonurus cardiaca), по сметлиштима око
вароши.
Од мртвих коприва (Lamiun) има више врста,
тако: вијугава (Lamiun amplexicaule), окрлетна (L.
purpureum), црвена велика (L. maculatum) и жута
(L.Galeobdoln), често у шуми.
Дупчац (Teucrium chamaedrzs), на путу ка Миси.
Горетник или ивица (Ajuga reptans), свуди по
влажнм местима, жути горетник (Ajuga chamaepitys),
по стрњици.
Спорит (Verbena offivinalis), има га посвуд, али
нигди млого.
Од триутница (Plantagineac) налазе се: велика,
средња и мала боквица (Plantago maior, media et
lanceolata), последња важи као лек од рана, има је по
путовима.
Тратор (Amaranthus candatus) по вртовима, и
обични тратор (А.Blitum), по риту.
Од лободњача нарочито се налазе: метлик (Kochia
scoparia) уз баште за зелен.
Јурјевац (Chenopodium urbicum), по излазу. Дивљи
спанаћ (Chenopodium bonus Henricus), свугде по
сметилиштима.
Проста цвекла или бљитва (Beta vulgaris) и бурак
(Zckerrube) сеју се као и прости спанаћ (Spinacia
oleracea).
Баштенска лобода (Artiplex hortensis) по хумкама и
светла лобода (Artiplex nitens) крај путова.
Од дворњача (Polygoneae) споменућемо:
кисељак (Rumex acetosa et acetosella), по ливадама.
Троскот (Polygonum aviculare), попонасти троскот (P.
Convolvulus) по засађеним и незасађеним местима,
прост дворник (P. persicaria) по јендецима и риту, и
дворник водоземац (P. amphibium), у малом риту и по
јамама око циглане.
Кокошиња (Aristolochia elematitis), јако отровна
биљка, има је одвећ често по потоцима и путевима,
крушчасти плодови непријатног су укуса.
Од млечка (Euphorbiaceae) споменућемо: Почистмлечику (Euphorbia helioscopia), широколисту
млечику (Enph. Platyphyllos), баштенску млечику
(Euph.peplus) и просту млечику (Euph. Cyparissias) има
је свугде.
Шитреница или ресуља (Mercurialis parennis), у
шуми близу Превале. Шимшир (Buxus sempervirens),
по баштама као ограда цветним лехама.
Рошковац (Ceratophyllum demersum) по јендецима
у малом риту.
Од копривњача: мала коприва (Urtica urens), велика
коприва (Urtica dioica), налазе се свугди. Конопља или
кудеља (Cannabis sativa), сеје се и има је подивљале.
Хмељ (Humulus lupulus), по потоцима. Смоква (Ficus
carica), по вртовима као шипражје од украса. Бели и
црни дуд (Morus alba et nigra), уз путове, по улицама
и двориштима.
Од брестовњака: прост брест (Ulmus campestris) у
варошкој башти.
Од дрвета с маџом или ресом: орахово дрво
(Juglans regia), у новије време јако се подиже. Бела
бреза (Betula alba), у шуми идући ка Превали, габ

(Carpinus betulus), буква (Fagus silvatica), обоје у шуми
и у варошкој башти.
Леска (Coryllus avellana), у шуми као шипражје. Од
питомог кестена (Castanea vesca) има само једно дрво
у Широком билу. Храст (Quereus sessiliflora), лужник
(Quercus pedunclata), лишће му има дршке а плод
седи на грани, љутик (Quercus Robur), лишће му седи
на грани, а плод има дршку, оба у шуми.
Од врба: бела врба (Salix fragilis) као шипраг и
високо дрво крај воде. Топола или јасика (Populus
tremula), овде неде у шуми, јаблан (Populus pyramidalis)
по алејама, а у новом делу варошке баште налази се и
јагњеда (Populus nigra) чије су пупе пријатног мириса.
И големо одељење бесцветних биљака

(Cryptogamae) јако је заступљено у овдашњој флори.
Ту се налази: разноротка (Marsilia quadrifolia), у малом
риту. Непучка (Salvinia netans), на павлишкој долми
у великом риту. Коњореп или преслица (Equisetum
arvense) по ливадама у малом риту и на ловачком
путу. Од папратница: олезеница (Asplenium Ceterach)
и ослад или слатка папрат (Polipodium vulgare), обе
по стенама на кули, а нарочито у шуми. Навала или
препрут (Aspidium filix mas) у шуми, корен јој, веле,
тамни црве. Црвена слезница или камена папрат
(Asplenium Trichomanes) на Кули по стеновитим
пукотинама и т.д.
По баретинама и влажним местима у планини
налазе се разне маховине (Musci frondosi), а у
потоцима, нарочито идући на Мису, порасница
(Marchantia polymorpha). Разуме се, да на овако
стеновитом земљишту , на ком је доста шуме, има
у изобиљу и лишајева (Lichenes), гљива (Funginae)
и окрека (Algae), но ради одмереног простора,
којм располажемо, морали смо се ограничити на
набрајање онога, што је најважније.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
СВЕТ ОПТИМИСТИЧНИЈЕ ЧЕКА 2021. ГОДИНУ

СРБИ ПЕСИМИСТИЧНИЈИ ОД ПРОСЕКА

Иако ће 2020. година остати
упамћена као година пандемије
корона вируса, светска популација
је оптимистичнија што се тиче
очекивања од 2021. године, али
очекују веће економске тешкоће,
показује глобална студија „Крај
године очекивања широм света”
(Енд оф Yеар) коју је обавио Галуп
интернационал.
Више од две петине (43 одсто)
испитаника верује да ће 2021. година
бити боља од протеклих годину дана,
24 одсто очекује да ће бити лошија, а
26 одсто да ће остати иста ситуација.
Грађани Србије су песимистичнији
у односу на глобални просек, као и у
односу на неке земље у окружењу па тако мање од четвртине, то јест 23
одсто грађана Србије очекује бољу
2021. годину, 36 одсто очекује лошију,
а 39 одсто сматра да се ситуација неће
променити.
Када је реч о економији у 2021.
години 46 одсто испитаника, верује
да ће 2021. година бити година
економских потешкоћа, а само
25 одсто верује да ће бити година
економског просперитета.

Глобално
гледано,
грађани
Европске уније покрећу овај
песимизам, пошто пандемија у
многим земљама ЕУ не показује знаке
да је под контролом, па 63 одсто
верује да ће следећа година бити
година економских потешкоћа.
Грађани Србије њих 53 одсто
верује да ће 2021. година бити година
економских потешкоћа, а само 15
одсто сматра да ће бити година
економског просперитета.
Овај песимизам је, када је реч о
региону, већи у Босни и Херцеговини,
у којој економске потешкоће очекује
66 одсто грађана, а просперитет свега
девет процената.
У Бугарској, поређења ради,
економске потешкоће очекује 64
одсто грађана, али привредни
просперитет свега пет процената.
Општи песимизам у очекивањима
од 2021. је највиши у Хонг Конгу где
57 одсто верује да ће идућа година
бити гора, док је оптимизам највећи
у Азербејџану где 73 одсто грађана
верује у бољу годину, преноси Танјуг.
.
Извор: Политика

ВИРТУЕЛНИ ДЕДА МРАЗ

У МИСИЈИ СПАСАВАЊА БОЖИЋА

Домишљати Деда Мраз задао
је себи мисију спасавања Божића
у Шпанији слањем видео порука
деци која ове године нису у
могућности да се упознају с њим
због пандемије коронавируса.
„Мислили смо да радимо
преко Зума, Скајпа и да
користимо нове технологије
пошто Деда Мраз не може да
посети дечје домове”, рекао
је Ектор Фуентес, обучен у
класично црвено одело, с белом
брадом и божићном капом,
пренео је Танјуг.
Дечји забављач Фуентес,
Чилеанац који живи у Шпанији

последњих
10
година,
преуредио је у студио стари
бродски контејнер у Леганесу,
јужно од Мадрида.
Он снима персонализоване
поруке уз помоћ сина Андреса,
који је иза камере, и колегинице
Пилар Карион, који глуми
његовог вилењака.
Родитељи могу да пронађу
Фуентеса
на
друштвеним
мрежама и пошаљу му писмо
своје деце. Потом он и Карионова
снимају
персонализован
одговор Деда Мраза.
Извор: Политика

УТИЦАЈ ЛЕДЕНОГ БРЕГА НА ЖИВИ СВЕТ НА АНТАРКТИКУ

ЕКОСИСТЕМУ ЈУЖНЕ ЏОРЏИЈЕ ПРЕТИ
ОПАСНОСТ ОД ОГРОМНЕ САНТЕ ЛЕДА

Тим научника под вођством Велике Британије
наредног месеца ће започети истраживачку мисију
у Јужној Џорџији како би изучио утицај огромне
плутајуће санте леда на дивље животиње и морски
свет на том субантарктичком острву, којем прети
судар с леденим брегом.
Уколико стигне до острва то би могло да
представља катастрофу за већину дивљег света на
Јужној Џорџији, острву које спада међу најважније
светске екосистеме.
Велика санта леда, величине америчке државе
Делавер, плута откако се одвојила од леденог гребена
Ларсен Ц 2017. године. Сада се налази на удаљености
око 75 километара од острва Јужна Џорџија, додаје
АП. у саопштењу које преноси Танјуг.
У Јужној Џорџији налазе се многобројне колоније
пингвина, као и шест милиона фока с крзном, које
би санта леда могла да угрози током сезоне парења.
Воде у близини острва су једне од највећих морских

заштићених подручја и у њима се налази више
морских врста него на Галапагосу.
Брод за истраживање „РРС Џејмс Кук” требало би

да крајем јануара 2020.
године крене са Фокландских острва у потрази за
леденим брегом.
Британска мисија за антарктичка истраживања
упозорила је да би ледени брег могао да остане
прислоњен уз обалу до десет година, пре него што се
лед отопи и одвоји.
То би могло да спречи популацију од два милиона
пингвина на острву да допре до воде, како би хранили
своје младе.
Циљ истраживачке мисије је да утврди различите
утицаје које ће имати ледени брег А-68а на живи свет
и екосистем.
С брода ће бити распоређене две подводне
роботске једрилице које ће провести неколико
месеци прикупљајући податке за истрагу утицаја
слатке воде од леда који се топи на ту област.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л
ПРЕДСЕДНИК ОФК ВРШЦА АЛЕКСАНДАР ЛАЗЕВСКИ О ПЛАНОВИМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ:

НАСТАВИЋЕМО УЗЛАЗНОМ ПУТАЊОМ

Традиционално предновогодишње дружење
свих селекција ОФК Вршца, поводом завршетка
календарске године, протекло је у складу са
епидемиолошким препорукама, па из тог разлога
председник клуба Александар Лазевски није био
у могућности да позове госте из других вршачких
спортских колектива и медије. Ипак, био је то повод
да резимира учинак у претходној години.
Улазите у трећу годину вашег мандата као
председника, али такође сте и даље у улози
капитена, како би оценили годину која је на
измаку ?
- Пре свега свим читаоцима „Вршачке куле“
желим срећне предстојеће празнике, пожелео
бих свима пуно среће, здравља и успеха. Иза
нас је успешна година, и слободно могу рећи
најуспешнија у историји вршачког фудбала.
До овог закључка се лако долази с обзиром на
наше пласмане у сениорском саставу, резултате
такмичарских селекција у омладинској школи, број
деце у омладинској школи као и у организацији,
која је и са скромнијим финансијским средствима у
односу на ниво лиге готово професионална.
Да ли сте очекивали овакав пласман, односно
деобу другог места у групи Војводина за коју
стручњаци и извештачи имају неподељени став
да је ове године најјача од свих група Српске

ПОЛУФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ У ФУТСАЛУ

Улагање у будућност: Председник ОФК Вршца Александар
Лазевски са младим надама вршачког фудбала

лиге?
- Сарадницима сам дао јасан циљ, а то је да
после сваких шест месеци будемо бољи него
раније. Идемо линијом успона и лествицу смо
подигли доста високо. Спортски сектор са шефом
Мијаиловићем је беспрекоран и с обзиром на то
колико је цео стручни штаб посвећен, мене добри
резултати не изненађују.
Какав је план за наредни део сезоне, да ли ће

тим остати на окупу, то је питање које навијаче
највише интересује?
- На добром смо путу да задржимо тим од
јесенас, гледаћемо да одласке и доласке сведемо
на минимум и наставимо да афирмишемо младе
играче из наше школе.
Какав је Ваш коментар стања у омладинској
школи, као и да су многи клубови заинтересовани
за неке младе играче ОФК Вршца?
- Школа расте и напредује из дана у дан, поносан
сам на све људе из омладинске школе, тренере и
особље. Академија фудбала „Кристал“, „Јединсто“
Влајковац и ОФК Вршац дишу једним плућима и
праве сјајну ствар за развој младих фудбалера.
Што се тиче интересовања, лепо је да их има, јер
то доказује да се добро ради и да смо радом и
улагањима скренули пажњу на себе. Нисмо више
на маргини фудбалског света. Најтелентованији
играчи имају уговоре , а самим тим и ми добру
преговарачку позицију. Управни одбор одлучује
о свему, а наш мото је да је клуб изнад сваког
појединца. Сусрећемо се са неким отровним
стрелицама и покушајима обмане, али зато смо ту
да заштитимо клуб и сваког нашег члана.
Све селекције ОФК Вршац као и Академије
„Кристал“ на заслуженом су одмору и у току јануара
сви ће наставити са својим фудбалским обавезама.

ФУ ТС А Л

БЕЧЕЈЦИ НА ИСКУСТВО
ФОРУМ – ТИСА (Н. БЕЧЕЈ) 3:8 (3:4)

Вршац, Центар Миленијум, судије: Радојичић (Инђија) 7,
Владимир Блажон (Рума) 7, стрелци: Миошко у 4, Ћирка у 9.
и 14. минуту за Форум, Губеринић у 2, 9. и 26, Илић у 5. и 34,
Стојковић у 13, Икрашев у 28 и Целин у 33. минуту за Тису,
жути картони: Илић, Икрашев, Стојковић, Губеринић (Тиса)
ФОРУМ: Кикош, Корња, М.Ћирка, Јанковић,
Радисављевић, Бобић, А. Ћирка, Тешић, Миошко, Синђелић,
Богданов, Ђорђевић.
ТИСА: Јанићијевић, Томчић, Томић, Губеринић, Целин,
Ћурчић, Илић, Икрашев, Стојковић, Андрић, Стојанов,
Виновић.
Млади Вршчани заслужили су симпатије за велику
борбеност, залагање и одличну игру у првих 20 минута, али

у финале Купа Војводине ипак иду квалитетнији, искуснији
и физички снажнији Бечејци. Форум је у уводним минутима
утакмице пропустио две прилике да дође у вођство, а
казна је стигла после дуплог паса Томчића и Губеринића
у 3. минуту када је најбољи играч меча отворио серију
погодака. Вршчани су брзо узвратили, већ у наредном
минуту Корња је одлично прошао по десној страни и спојио
са голом Миошка коме није било тешко да затресе мрежу
за 1:1. У 5. минуту заблистао је Бечејац Илић, као ватерполо
сидраш изборио се са дефанзивцима Форума и из окрета
савладао Кикоша. Ново изједначење Вршчанима донео
је Андреја Ћирка после лепе асистенције Корње. Тачно на
средини првог полувремена Тиса је поново повела, Целин

је мајсторски пронашао начин да надигра одбрани ривала.
У 14. минуту Форум је нагомилао шести прекршај, а сигуран
извођач казненог ударца био је Стојковић. У наредном
нападу Вршчана и Бечејци су скривили шести фаул, а
сигурно је пенал извео Матеја Ћирка и поставио резултат
полувремена. У другом делу отпор Формуа је потпуно
спласнуо, екипа Тисеу преузела је иницијативу и у 26.
Губеринић је својим трећим поготком, после асистенције
Томчића, повећао на 5:3. Када је два минута касније Икрашев
постигао погодак и повећао предност на три гола разлике
питање победника било је практично решено. Гости су до
краја још два пута затресли мрежу Форума, најлепши гол
постигао је Илић, снажним ударцем са 10 метара.

Б О КС
БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ДОДЕЛИО СТИПЕНДИЈЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ ТАКМИЧАРИМА У 2020. ГОДИНИ

НАГРАДА ЗА ДУГОГОДИШЊИ
РАД САНДРИ МАРАН
Свечана додела стипендија
Боксерског Савеза Србије за
2020 годину одржана је уторак
22. децембра у у Београдском
Драмском Позоришту на којој су
се окупили најуспешнији српски
боксери у протеклој години.
Свечаности је присуствовала и
чланица БК Гард Сандра Маран,
овогодишња шампионка Србије
са својим тренером Стевом
Павловићем.
Уговоре
о
Стипендијама
боксерима је уручивао глумац

Милош
Биковић,
промотер
предстојећег Светског првенства у
боксу које ће се одржати следеће
године у нашој земљи.
- Ова стипендија је велики
подстицај и признање нашој
такмичарки за дугогодишњи труд и
рад у боксерском спорту. Верујемо
да ће јој помоћи и олакшати рад
и бављење врхунским спортом
а такође подићи ниво извођења
за
врхунске
резултате
на
интернационалној сцени, рекао је
поносни тренер Стево Павловић.

Стипендија у правим рукама: Стево Павловић и Сандра Маран
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