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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”

Протекла година успорила је све 
друштвене и животне активности. 
Епидемија коронавируса отежала је 
и организације акција добровољног 
давалаштва крви. Међутим, Црвени крст 
Вршац и овдашњи добровољни даваоци 
били су на нивоу задатка.

- Свесни смо да је од марта 
месеца 2020. епидемиолошка ситуација 
утицала на здравље наших добровољних 
давалаца и могућности да редовно 
дају крв, али када резимирамо целу 
годину,  задовољи смо одзивом и бројем 
прикупљених јединица крви, каже Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац. - Укупно је реализовано 13 акција 
добровољног давања крви у 2020. години 
и прикупљено је 1.145 јединица крви, 
док су у 2019.години сакупљене 1.374 
јединице.

Нову годину дочекали смо са надом 
и жељама да ће се епидемиолошка 
ситуација поправити и да ћемо се 
вратити нормалном животу, обавезама и 
навикама.

- Нову 2021. годину очекујемо 
са стабилнијим здравственим стањем 

свих нас и још бољим и успешнијим 

акцијама, истиче Цветановићева. – Такође, 
надамо се да ћемо у овој години бити у 
могућности да укључимо и пунолетне 
ученике вршачких средњих школа који 
су се радо и организовано одазивали на 
наше акције добровољног давалаштва 
крви.

Према речима Цветановићеве, 
за јануар су планиране две акције 
добровољног давалаштва крви. Једна 
је одржана 14. док је друга заказана 
за 27. јануар и биће организована у 
просторијама Црвеног крст Вршац, у Змај 
Јовиној 9. Из Црвеног крста апелују на 
све добровољне даваоце да се одазову 
акцији и дођу у седиште ове вршачке 
хуманитарне организације, 27. јануара, од 
9 до 12 часова.

Ј.Е.

УПРКОС ЕПИДЕМИЈИ КОРОНАВИРУСА, 2020. УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

У среду је обележен јубилеј, 215 година од рођења 
Јована Стерије Поповића. Тим поводом, представници 
Града Вршца и Народног позоришта „Стерија“ положили 
су венце на гробницу овог великана. 

- Јован Стерија Поповић рођен је 1. јануара по 
старом или 13. јануара по новом календару. Ове 
године обележавамо 215 година од његовог рођења, 
а 165 година од његовог упокојења. Кратак животни 
пут једног од најзнаменитијих Срба у себи је окупио 
све оно што не би испунило десетине других људских 
живота. Стерија је несебично и пожртвовано радио 
за добробит српске културе. Свој печат Стерија је 
оставио у области науке, законодавства, школства, 
књижевности, позоришне критике, реторике. Био је 
иницијатор и утемељивач најдрагоценијих институција 
културе – Друштва српске словесности, музеја, 
поторишта, лицеја. За све то време, његов Вршац је 
увек био његов духовни центар, и у првој етапи, када 
је писао весела позорја у периоду од 1830. до 1840. 
године, па и у периоду када вршачке сокаке замењује 
београдском престоницом, па и у тренутку када се за 
време немирних револуционарних година 1848. године 
због сукоба са уставобранитељима поново враћа у свој 
град где дочекује и крај свог живота. Све што је урадио 
свакако излази из временских оквира и два века 
након његовог физичког одсуства из овоземаљског 
живота итекако је добио трајну вредност и улази у 
наше културно наслеђе и у наше национално благо. На 

свему томе његов му је Вршац неизмерно захвалан, а 
ми смо као локална самоуправа, као што је то и до сада 
био случај, увек ту да подржимо рад свих институција 
културе у нашем лепом граду – рекла је чланица 
Градског већа за културу, Ивана Ранимиров. 

Венац су испред Града положили Ивана Ранимиров 
и заменик председника Скупштине града Милован 
Вујичић, као и запослени у НП „Стерија“ и чланови 
глумачког ансамбла. 

 Т.С

ОБЕЛЕЖЕНА 215. ГОДИШЊИЦА СТЕРИЈИНОГ РОЂЕЊА

СЕЋАЊЕ НА ОЦА СРПСКЕ ДРАМЕ 

Вршачки хуманисти на нивоу задатка

Црвени крст Вршац реализовао 
је, пред новогодишње празнике, 
традиционалну активност под 
називом “Један пакетић,много 
љубави”. Акција је организована 
у сарадњи са Градом, Центром 
за социјални рад Града Вршца 
и донатором великог срца, а 
пакетићи су били за кориснике 
програма народне кухиње.

- Сваке године у 
децембру месецу обраћамо се 
нашим сарадницима како би ова 
активност била што масовнија и 
како би обрадовали што већи број 
социјално угрожене деце, али и 
старијих особа, јер поклону се 
свако радује, наглашава Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног 
крста Вршац. - Ове године акција је 
била врло успешна, задовољни смо 
учешћем друштвено одговорних 
фирми. Исто тако задовољни су 
били и наши корисници, за које је 
по породици обезбеђен по један 

слатки пакетић, као и за све малишане 
до 10 година старости, а био је и 
одређени број донираних пакетића 
са играчком. Пакетићи су подељени 
у граду Вршцу, али и у 12 насељених 
места где се програм народне кухиње 
реализује.

Према речима секретара 
овдашњег Црвеног крста, 210 
новогодишњих пакетића подељено је 
вишечланим породицама, старачким 
и самачким домаћинствима, док су из 
компаније DANNA WATERS донирали 
274 новогодишњих пакетића за 
малишане до 10 година. Акцији су 
се прикључили и Palladio east, ДДОР 
осигурање, СТУП Вршац, ЗЗ Повртар.

- Поштујући све мере заштите 
против ширења ковид 19, ове године 
акција „Један пакетић, много љубави“ 
реализована је без новогодишње 
представе за најмлађе, истиче 
Цветановићева. - Поделу пакетића 
вршили смо у просторијама Црвеног 
крста, по насељеним местима, као и 
на кућне адресе корисника.

Сваки новогодишњи пакетић 
малишани су наградили осмесима, а 
најлепша награда за хуманост јесте 
срећа на дечјим лицима.

Ј.Е.

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА „ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ“

ПРАЗНИЧНИ ДАРОВИ ЗА МАЛИШАНЕ
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ГОДИШЊИ ПЛАН ОДНОШЕЊА СМЕЋА ИЗ 
ДОМАЋИНСТВА И УЛИЧНОГ СМЕЋА ЗА 2021. 
ГОДИНУ

I РЕОН                             ПОНЕДЕЉАК
Михајла пупина, Војвођанских бригада, 
Игманска, Бихаћка, Војводе Мишића, Карпатска, 
Султане Цијук,Јанка Халабуре, Милан  Тепића, 
Борачка, Прва Нова, Друга Нова ,Личка, 
Топовски пут, Стадионска, Дрварска, Првомајска, 
Ђуре Смедеревца, Трг Андрије Лукића, Поп 
Маринкова,
Павлишки пут, Невесињска, Загорке Маливук, 
Синђелићева, Змај Јовина, 2 Октобар,  
Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска, Цара 
лазара, Бранка Радичевића, Дворска, Трг Св. 
Теодора, Сплитска, Војнички Трг, Пашићев 
Трг, Кумановска, Доситејева, Ђуре Јакшића, 
Београдски пут.
II РЕОН                             УТОРАК
 Паје Јовановића, Тврђавска, нушићева, 
Ђакова, Балканска, Абрашевићева, Стевана 
Немање, Подвршанска, Гудурички пут,   
Призренска, Ритска, Панонска, Танаска 
Рајића, Хаџи Проданова, Васе Чарапића, 
Кајмакчаланска, Романијска, Ломина, Јанка 
Катића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, 
Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, 
Сремска, Булевар ослобођења, Железничка, 
Студеничка, дечанска, Гундулићева, Илије 
Бирчанина, Банатска, Цветна,, Новосадска, 
Саве Мунћана, Станоја Главаша, 
Шумадијска, Светозара Марковића, 
Трг Партизана, Мокрањчева, Трг К. Спајића, 
Слободана Пенезића.
III РЕОН                          СРЕДА
Његошева, Црног Јована, Вардарска, 
Ђуре Цвејића,Трг Зелена пијаца, Ђуре 
Даничића, Николе Нешковића, 
Косанчић Ивана, Страхињића Бана, 
Реље Крилатице, Јаноша Ленђела, Паје 
Маргановића, Чарнојевићева, 
Делиградска, Генерала Емануела Арсенијевића, 
Врачарска, Радничка, Војводе Степе, Милоша 
Обилића, Николе Тесле, Трг Победе, Светосавски 
Трг, Јаше Томића, Данила Илића, Јакова 
Игњатовића, Гаврила Принципа, Стевана 
Мокрањца, Жарка Зрењанина, Феликса 
Милекера, Вука Караџића, Васка Попе, 
Козарачка, Иве Милутиновића.
IV РЕОН                           ЧЕТВРТАК
Партријарха Рајачића, Јаворска, Језерска, 
Брегалничка, Краљевића Марка, Југ Богдана, 
Радакова, Хајдук Вељка, Љутице Богдана,Боре 
Костића, Старине Новака, Косовска, 
Звездана, Ђердапска, Ибарска, Ситничка, 
Авалска, Мирочка, Дунавска, Светозара 
Милетића, Савска, Хероја Пинкија, Никите 
Толстоја, Димитрија Туцовића, Митрополита 
Стратимировића,
V РЕОН                             ПЕТАК
Трг Дејена Бранкова, Борислава Јовановића, 
Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе Јовановића, 
Војводе Путника, Филипа Вишњића,
Маргитска, Јелене Варијашки, Гаврила 
Пекаровића, Охридска, Јадранска, Данила Киша, 
Ђуре Ђаковића, Владике Јована Георгијевића, 
Карела Направника, Јосипа Дебељака, 
Владимира Стојшина, Симе Гвозденова, Николае 
Попеску, Боре Станковића, Петра Кочића, Бранка 
Ћопића, Милоша Црњнског, Скадарска, Васе 
Пелагића, Петра Драпшина, Милана Токина, 
Рудолфа Корнауера, Церска, Жупска,Стари 
Куштиљски пут, Шабачка, Нишка, Цетињска, 
Космајска, Колубарска, Мачванска, Копаоничка, 
Карађорђева, Ужичка,Виногорска, Куштиљска, 
Прве Крајишке Бригаде.

Акција „Један пакетић, много љубави“

У 13 АКЦИЈА ПРИКУПЉЕНО 1.145 ЈЕДИНИЦА КРВИ
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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”

Пре пар дана почела је 
имунизација у вршачком Дому 
здравља. Прве вакцине примили су 
најстарији суграђани и запослени 
у вршачким здравственим 
установама.

- На основу препорука 
Института за јавно здравље Србије, 
у Вршцу је 8. јануара почела 
ванредна препоручена имунизација 
становништва против ковид 19, 
каже прим. др Даниела Туркоање, 
специјалиста опште медицине, 
координатор за имунизацију против 
ковид-а 19 у Дому здравља Вршац, 
који спроводи вакцинацију у Вршцу. 

- У првој фази  вакцинишу  
се само приоритетне групе, 
здравствени радници и особе  
старије од 65 година које бораве у 
домовима за стара лица и другим 
установама социјалне заштите. 
Одзив здравствених радника је 
добар. Имунизација је настављена 
вакцинaцијом корисника 
Геронтолошког центра и пацијената 
који леже на Геријатријском 
одељењу Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“, а истог дана 
(13. јануара) вакцинисани су и 
здравствени радници ове установе, 
рекла је др Туркоање и додала:

-  За сада користимо 

Фајзерову вакцину (P� zer BioNTech 
COVID 19). Вакцина ће стизати 
континуирано и наредних недеља, 
а интересовање је све веће. 
Имунизација се спроводи вакцинама 

према прописаној документацији, уз 
писмену сагласност примаоца према 
доступним врстама и количинама 
вакцина током трајања пандемије, 
истакла је саговорница „Куле“.

Почела је акција пријављивања 
грађана који желе да приме вакцину, 
а заказивања се врше преко портала 
euprava.gov.rs. Већ првог дана у 
Србији се за вакцинисање пријавило 
више од 100.000 грађана. Ових дана 
ће бити отворена и телефонска 
линија за пријављивање, уз већ 
поменути портал.

Према препорукама Светске 
здравствене организације, 
стратегија вакцинације у пандемији 
има три циља: заштита интегритета 
здравственог система и критичних 
инфраструктура у земљи, смањење 
оболевања и морталитета и 
редукција трансмисије пандемијског 
вируса у заједници. На значај 
имунизације у време пандемије 
указује и др Туркоање:

- Драго ми је да сам и сама  
примила вакцину, јер је ово почетак 
краја, а вакцинација је једини начин 
да се заустави пандемија, истиче др 
Туркоање уз препоруку грађанима 
да се пријаве за имунизацију.

Ј.Е.

ПОЧЕЛА ИМУНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА ПРОТИВ КОВИД-А 19 У ВРШЦУ

ВАКЦИНИСАНИ МЕДИЦИНАРИ И НАЈСТАРИЈИ ВРШЧАНИ

Вакцинација здравствених радника у 
Вршцу

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНО ЧЕКА НОВЕ ПАДАВИНЕ 

ОБЕЗБЕЂЕНЕ НЕОПХОДНЕ КОЛИЧИНЕ СОЛИ И РИЗЛЕ 
Снег који је падао почетком недеље није направио 

проблеме на путевима у граду и околним местима, а 
зимске службе су спремно дочекале падавине. 

- Током претходног викенда у раним јутарњим 
часовима превентивно је бачена со и ризла, а зимска 
служба је почетком недеље изашла са шест возила. 
Током ноћи рађено је чишћење пешачких стаза и тргова 
у центру града, као и чишћење прилаза свим јавним 
институцијама – рекао је Дејан Чебзан, члан Градског 
већа за инфраструктуру. 

Према Чебзановим речима, у очекивању нових 
падавина и пада температуре, зимска служба је у 
приправности да реагује по приоритетима првог, 
другог и трећег реда. Служба располаже са 11 машина, 
а обезбеђене су и потребне количине соли и ризле 
како би се саобраћај безбедно и неометано одвијао у 
зимском периоду. 

Т.С. 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

У оквиру пројекта јавно 
приватног партнерства за изградњу, 
реконструкцију, одржавање 
и обезбеђивање доступности 
саобраћајно локалне путне 
инфраструктуре на територији 
града Вршца, изводе се радови на 
санацији ударних рупа. 

- Град Вршац је у децембру 
започео радове на санацији 
ударних рупа и очекујемо да ће 
радови бити готови до краја месеца 
– рекао је Драган Мартиновић из 
одељења за капитална улагања и 
инвестиције. 

Према Мартиновићевим речима, 
Град Вршац је потписао иговор 
о јавно приватном партнерству 
и у оквиру њега су извршене 
одређене инвестиције у путној 

инфраструктури, а у оквиру истог 
уговора обезбеђено је и одржавање 

путева, како у летњем, тако и у 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ РУПА  

ГРАД ВРШАЦ НАГРАДИО 
ТАЛЕНТОВАНЕ ОСНОВЦЕ И 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Град Вршац, наградио је 
талентоване ученике основних и 
средњих школа, који су учествовали 
на семинарима и боравили у 
Истраживачкој станици “Петница”, 
са по 15.000,00 динара по учешћу. 
Укупно за ову намену је издвојено 
270.000,00 динара.

“Прилику да учествују у раду 
Истраживачке станице “Петница” 
имају само најбољи, а из наших 
школа ту част је имало чак 15 
ученика, неки од њих чак и по два 
пута у току 2020. године. Поносни 
смо на наше вредне и талентоване 
ученике. Фотографије наших ученика 
генерације сада красе наш Град 
Вршац, а сваки од њих награђен је 
и новчаном наградом од 30.000,00 
динара. У августу је исплаћена 
и материјална помоћ најбољим 
студентима по 56.000,00 и најбољим 
ученицима по 30.000,00 динара, 
укупно 5.076.000,00 динара за ову 
намену”, изјавио је члан Градског 
већа за образовање Мирослав 
Лепир. 

Подсећамо да Град Вршац редовно 
брине о својим ученицима и 
студентима, па је у овој години 
издвојено је укупно 6.000.000,00 
динара за награде и помоћ 
најбољима. Циљ је да се ученици 
подстакну да постижу што боље 
резултате и да на прави начин 
представљају своје школе и свој град.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 
РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА 
ПРВАКА

Ради организованог уписа деце 
у први разред основне школе 
на начин прописан Законом о 
основном образовању и васпитању, 
Одељење за друштвене делатности, 
Градске управе Града Вршца, издаје: 
Обавештење

Основна школа дужна је да 
упише у први разред дете које има 
пребивалиште на подручју школе. 
Школа може да упише и дете са 
подручја друге школе, на захтев 
родитеља, у складу са просторним 
и кадровским могућностима школе. 
Родитељ, односно други законски 
заступник  може да изабере основну 
школу у коју ће да упише дете, о 
чему подноси захтев изабраној 
школи најкасније до 1. фебруара 
2021. године, а за школску 2021/2022. 
годину.

За све информације, евидентирање 
и образац захтева који се подноси 
изабраној школи обратити се у собу 
број 140 зграде Града Вршца, или на 
телефон 800-565.
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У месецу даривања, радости и 
најлепших жеља, поклоните вашим 
малишанима књигу с којом ће 
закорачити у свет зимских чаролија. 
Препустите се занимљивим 
авантурама и невероватним 
причама у књизи Звончићи, 
звончићи!

Нежне илустрације одушевиће 
мале читаоце, али права магија ће 
настати кад протресу књигу и зачују 
звончиће.

Узбуђење ће употпунити и 
занимљиви стихови. Нека ваш дом 
врви од радости! 

Најлепше успомене из детињства 

везујемо управо за празнично доба 
године. Зато усрећите оне које 
највише волите и обојите магијом 
детињство ваших малишана.
Чаробни свет Деда Мраза и зимске 
идиле учините још лепшим овом 
јединственом књигом необичног 
облика.

Током празничних дана – 
приредите вашим најмилијима 
најлепшу  чаролију! 

Књига Звончићи, звончићи 
јеидеалан новогодишњи поклон 
за децу узраста од 3 до 5 година. 
Можете је купити путем сајта vulkani.
rs.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ОБРАДУЈТЕ СВОЈЕ 
МАЛИШАНЕ КЊИГОМ 

ЗВОНЧИЋИ, ЗВОНЧИЋИ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја 
на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 
бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПРОЈЕКТА – БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ ‘’ВРШАЦ 5’’

 ‘’Цетин’’ до.о. из Новог Београда, Омладинских 
бригада бр. 90. поднело је Градској управи Града Вршца, 
Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове 
заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину Пројекта Базна 
станица мобилне телефоније ‘’Вршац 5’’ на к.п. 2009 К.О. 
Вршац, у улици Школска бр. 5. У Вршцу.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца 
пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града 
Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 15. јануара до 
26. јануара 2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 
часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог 
обавештења, заинтересована јавност може доставити 
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене 
утицаја предметног пројекта на животну средину овом 
органу.

 Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека 
рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да 
ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја 
на животну средину, о чему ће благовремено обавестити 
јавност.

 Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца

На основу члана 34 Закона о јавној својини Хемијско 
медицинска школа из Вршца, Стеријина 113 упућује:

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за 
давање у закуп  слободних термина у сали за  физичко 
васпитање

Предмет овог јавног позива је давање у закуп слободних 
термина у сали за физичко васпитање са правом на 
коришћење помоћних просторија (сала   и  свлачионице), 
које се налазе у саставу Хемијско медицинске школе у 
Вршцу,  Стеријина 113:

- Сала се може користити искључиво за: тренинге, 
утакмице и рекреацију

- Почетна висина закупнине је 1.050,00 динара по сату 
коришћења (изведена по основу цене квадратног метра 
утврђене Одлуком скупштине града Вршца)

- Рок трајања закупа је:  од дана потписивања уговора 
па до 30. јуна 2021. године (закуп се неће вршити јула и 
августа када је летњи распуст) 

Обавезе закупца:
- Плаћање закупнине:  је на основу броја сати коришћења 

сале за претходни месец по испостављању фактуре,  а 
плаћање најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец

- Закупнина не обухвата: трошкове комуналија (грејање, 
струја, вода, одржавање чистоће...) о чему ће се сачинити 
посебан уговор а на основу стварних трошкова

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава односно понуда мора садржати: висину 
закупнине која се нуди, фотокопију Решења о упису у 
АПР, а физичка лица име и презиме, ЈМБГ, адреса, контакт 
телефон.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној 
коверти са назнаком „ЗАКУП- не отварати“ на адресу 
Хемијско медицинска школа Вршац Стеријина 113.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања 
позива у листу Вршачка кула.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 
013/830 292 и 013/839 085.

„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 

књигама „Звончићи, звончићи“. 

У прошлом броју поклањали смо књигу „Витез Малте“, освојиле 

су је наше читатељке Силвана Куневски и Ангелина Миљуш. 
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БЛАГО ПОД КУЛОМ
Вршац је један од мањих градова у Србији који се налази 

у јужном Банату близу румунске границе. Град се налази 
на ободу Панонске низије, а на истоку се издижу Вршачке 
планине. Вршац има прелеп положај јер грађани имају 
поглед на велики број нијанси зелене на Вршачком брегу и 
на бескрајан поглед преко Војвођанске равнице.

Лети када је изузетно вруће и када сунце угреје тротоаре 
и путеве мог града, у вечерњим сатима се осети свежина коју 
са Вршачког брега носи лагани ветар. Вршчани који живе 
на крајевима града највише уживају у свежини вршачког 
ваздуха. Мој град је познат као ветровит град и зими ветар 
уме да буде изузетно јак, али лети су Вршчани срећни што 
живе на оваквом поднебљу. Ми, Вршчани, користимо своје 
слободно време како бисмо прошетали до Куле на врху 
Брега са које се пружа прелеп поглед. Моји суграђани 
имају прилику да свој град виде увек другачије,захваљујући 
прелепом видиковцу. Иако знам како изгледа, сваки пут 
на неколико минута застанем на том месту и у тишини га 
посматрам. На Брегу је савршена тишина и чујем само фијук 
ветра. Интересантно је то што можемо да будемо толико 
близу града, а опет можемо да уживамо у савршеном миру 
природе. Тих неколико тренутака је довољно да се осећам 
мирно и растерећено. Осећам као да сам се разведрила, 
да сам неке лоше мисли оставила иза себе и да ће следећи 
дан бити још лепши. Овде сваког дана могу прошетати 
са Стеријом и Попом и ослушнути песму Султане Цијук. 
Прошетам парком и одиграм у мислима партију шаха са 
Бором Костићем. Постанем убрзо предмет сликарске 
маште славног Паје Јовановића. И тако у мојој машти живе 
сви они и причају своје приче...

Зарумене се и зрели гроздови па се поносно осврћем на 
широке винограде који су одело града.

Осећам да је мој град по много чему посебан и зато сам 
поносна што у њему живим. 

Катарина Ивановски VII 1
ОШ ,,Младост“, Вршац

Ментор: Јадранка Ћулум

ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ
У мом граду су живеле многе знамените личности: 

сликари, песници, писци, глумци, шахисти.
Бора Костић, наш познати шахиста, рођен је у Вршцу, 

24.02.1887, а преминуо у Београду, 3.11.1963. Љубав према 
шаху открио је у средњој школи када је и почело његово 
интересовање. Шаховску каријеру започео је као студент. 
Тада није имао толико  успешан  резултат. Његов први 
значајни турнир био је у Карловим  Варима 1911. године. 
Шах му је био једино занимање, на крају се то исплатило. 

Био је шампион Караљевине Југославије 1935., 1937. и 
1938, а 1936. првак у игри на слепо.

Када сам била мала, деда ми је стално причао приче 
о њему. Говорио би ми како је он стално, сатима и сатима 
вежбао сам да би био најбољи. Кад год бисмо били код  
споменика, стали бисмо да се мало поиграмо и попричамо.

Угледала сам се на мајстора. Хтела сам да  пробам сама 
да вежбам и да играм шах. То није  успевало, вероватно, 
јер сам била баш мала. И данас играм шах, наравно, не 
професионално, него са дедом и братом када имамо 
времена.

Грађани Вршца и околине иду стопама велемајстора и 
остварују сјајне и завидне резултате.Поносна сам сто сам из 
овог града и драго ми је што живим у овој земљи где је било, 
има и биће талентованих и добрих људи.

Ана Живков  VII a 
ОШ “Вук Караџић”, Вршац
Ментор: Симонида Јурић

Ивана Пуја VI 2
ОШ „Жарко Зрењанин“,  Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

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

Матеја Србиновски VI разред
ОШ „Бранко Радичевић“, Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Стефан Нађ II 3
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски



ПЕТАК • 15.  јануар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 77



ПЕТАК • 15.  јануар 2021.ВРШАЧКА КУЛА8
ИНТЕРВЈУ

БРАНИСЛАВ ВИЛА, ВЛАСНИК ЈЕДНОГ ОД ПРВИХ ВРШАЧКИХ СТ УДИЈА АУДИО ВИДЕО ПРОДУКЦИЈЕ:

КАМЕРА ЈЕ КАО ВИРУС, ЈАЧИ ОД КОРОНЕ!
Бранислав Вила дошао је у Вршац као 
средњошколац, био је станар у овдашњем 
Дому ученика. Заволео је овај град, вратио се 
након војске заједно са садашњом супругом 
Иваном, овде су основали породицу, свој дом и 
остали да живе у њему.
Вила је власник једног од првих студија аудио 
видео продукције. Камера га је опчинила при 
првом сусрету, каже, и одвела у свет телевизије 
и тв продукције. Спојио је две опсесије - 
екологију и продукцију, резултат су бројни 
успешни пројекти, филмови, радионице, 
школице за основце и средњошколце на 
еколошке теме. Задовољан је јер се бави 
послом који воли, а то је, уз породицу, каже 
Вила, једна од најважнијих ствари у животу.

Када сте отворили продукцију?
- Моја супруга Ивана и ја отворили смо 
продукцију 2005. године. Била су то за мене тежа 
времена. Радио сам хонорарно у РТС-у. Појавиле 
су се прве субвенције за самозапошљавање, преко 
Бироа, и конкурисали смо. Било је различитих 
идеја за посао, од хигијеничарске службе до такси 
превоза, али Ивана је сугерисала да отворим 
оно што највише волим и умем да радим. Тако 
смо одлучили да то буде студио аудио видео 
продукције. Био је то тада други приватни студио 
у Вршцу. Први је отворио Александар Аврамеску, 
сниматељ РТС-а, заједно са Славком Женаром. 
Лепо смо сарађивали, свако је имао своје теме.

Које сте Ви теме обрађивали?
- Мене је одувек привлачила екологија 
тако да сам читаву продукцију пребацио на 
еколошке теме. Радио сам емисије о екологији, о 
Брегу, разним еко камповима, радионицама... Тих 
година почели су да се раде пројекти, европски, 
прекогранични, ЛЕАП у коме сам учествовао и као 
еколог, и као сниматељ. Путовали смо по Европи, 
много сам научио, снимао сам примере добре 
праксе, сконтао сам да екологија и продукција 
могу да буду добар спој, нешто сасвим ново. 
Похађао сам семинаре, радионице, учио да 
пишем, тај ми је део био некако најјачи, радило 
се за општине, за Вршац, Пландиште, Алибунар... 
Са Сретком Марјановим сам радио серијал о 
Винку Лозићу - „Лозићеве бахусалије“. Радили смо 
са задовољством, с љубављу, без пара, уживали 
смо, новац је био мање битан. Касније сам, у 

организацији са ЦЕФИКС центром за енергетску 
ефикасност, почео да обрађујем више образовне 
теме везане за екологију, уштеду енергије. Радили 
смо и кампове, правили пројекте типа сушаре 
за воће и поврће у Пољопривредној школи 
„Вршац“. Кад год смо могли, трудили смо се да 
укључимо и децу, имали смо доста едукативних 
серијала за децу и омладину: Мала школа уштеде 
енергије, Мала школа електронике, 3 Е вести, које 
обрађују екологију, зелену економију, енергетику, 
обновљиве изворе енергије, нове трендове... 
Урадио сам доста наменских филмова за „Варош“, 
разне институције, Геа, Станиште, за привредне 
субјекте, појединце стручњаке - са Милетом 
Вучановићем „Заштитимо сове“...
Имате ли сараднике? Сарађивали сте и са неком 
ТВ?
- Сараднике бирам зависно од теме и 
пројекта. Најчешће ми је ту Сретко Марјанов, 
затим професор Хасан Хеља који је у пензији, који 
је увек у „спиду“, ажурнији од нас, увек пун добрих 
идеја. Ту су и све остале колеге, кад се стекне 
прилика увек лепо сарађујемо. У периоду од 2011. 
до 2018, наша продукција је била дописништво 
Прве ТВ и ТВ Б92. Радили смо прилоге из Вршца 
и околине, од информативних до свега осталог, 
као што то ради вршачка екипа РТС-а и ТВ Банат 
за РТВ Војводину. Лепо смо радили, жао ми је што 
се сарадња са дописништвима угасила, што није 
било разумевања. Последњих 3-4 година пружали 
смо подршку румунској редакцији РТ Војводина 
са Отилијом Пескариу, Јоном Ардељаном који су 
обрађивали живот, традицију, културу румунског 
живља на нашим просторима. 
Како сте се и када нашли у свету телевизије, 
камера?
- Сећам се када сам био 5.-6. разред, моји 
су имали пријатеља који је камером бележио 
свадбе и сва славља. Када сам први пут видео чика 
Јовицину камеру, био сам одушевљен, опседнут 
њоме. Кад год он дође, тражио сам да видим 
камеру, проучавао сам је, завиривао сваки детаљ. 
Имао сам, сва срећа, и компјутер у то време. Почео 
сам да мењам шпице на игрицама, техника је 
почела све више да ме занима. Кад сам кренуо у 
средњу школу, био сам у Дому ученика у Вршцу. 
На домијадама сам видео како други домови имају 
камере, снимају. Затражио сам од Душана Милића, 
тадашњег директора вршачког Дома ученика, 
да и ми добијемо камеру да покажемо своју 
креативност. Тако смо и ми почели да снимамо, 
играли смо се камером, правили представе, 
снимали спортска такмичења, уживали смо. Била 
су то прва искуства са камером. Остао сам и даље 
у интернату, када је прошла средња школа, уписао 
сам овде васпитачку. Нисам желео да идем из 
Вршца, заволео сам овај град. Тамо негде 1998. 
почели су да причају о новој телевизији - ТВ Банат, 
чувени Канал 33 је био већ угашен, није било ТВ у 
граду тада. Кад се отворио ТВ Банат, повукао сам 
цимера Давора Радића (био је филмофил) и кад 
смо отишли, Давора приме на ТВ Банат, мене не! 
Е, ту сам полудео! Креће тада да ради и ТВ Лав, 

Миленко Гвоздић. Повучем Јелену Димитријевић 
(моју венчану куму, радила је на РТС- у касније), 
поведем је са мном, одемо у ТВ Лав и Гвоздић нас 
прими, 1998. Прво сам радио у режији, било ми је 
досадно да вртим тејпове, некако ме није држало 
место. Био сам одушевљен када сам изашао први 
пут са камером на улицу ван редакције „Лава“, 
снимао сам „Други октобар“ покривалице, сећам 
се. Много су ми помогле колеге Данијел Неда, Аца 
Јерковић, а ја сам се трудио да што више знања 
„украдем“ од њих. Онда ми се осладила и монтажа. 
Велико је задовољство када снимиш нешто и после 
тај материјал измонтираш. Тако је и дан данас. 
Касније сам радио 4 године са Ремусом 
Аврамескуом у дописништву РТС-а у Вршцу. Било је 
то прелепо искуство, волео сам да идем са Ремусом 
на терен, а лепу сарадњу сам имао и са Сашом 
Аврамескуом и Славком Женаром. Био сам стално 
уз њих, гледао и „крао“ занат. 
Кад сам отворио свој студио, радио сам 
самостално док нисам, 2008. године, добио 

прилику да, уз помоћ Радио Макса и ТВ ИН у 
кабловском систему, помогнем отворању прве 
комуналне ТВ ИН Октобар. Тада друштвено 
предузеће „Други октобар“ имало је своју ТВ где су 
грађани информисани о свим активностима овог 
комуналног предузећа. Ту сам био око 4 године, 
било нас је 7-8 у екипи. Све своје знање трудио сам 
се да им пренесем, често у шали кажем да су сви 
они моја деца. Све је лепо функционисало, били 
смо и у кабловском систему. Била је то солидна 
ТВ. Из те ТВ приче излазим 2012. године, враћам 
се у свој студио и радим за ТВ Прва и Б 92 да бих 
се 2017. вратио у „Други октобар“ када је ТВ ИН 
октобар била угашена, јер је „Други октобар“ 
прешао у јавно комунално предузеће и по закону 
није могао да има телевизију.
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И данас сте запослени у ЈКП „Други октобар“. На 
којим пословима радите?
- У ЈКП “Други октобар” радим на пословима 
референта за маркетинг и односе са јавношћу 
и веома сам задовољан својим радним местом, 
јер пре свега радим оно што волим и један 
сам од ретких који може да се похвали да ради 
оно што воли. Сликам и фотографишем сваку 
активност, акцију, инвестицију и дешавање 
током дана, недеља и година у комуналном 
предузећу. Ево после 4 године у предузећу, док 
претурам терабајте и терабајте видео материјала, 
фотографија, видим како је наше комунално, 
односно “моје” комунално, урадило тако велике 
и значајне пројекте и инвестиције. Испратио сам 
камером и фотоапаратом сваки блок и циглу 
грађења фабрике за прераду воде у Павлишу, 
сада се ради реконструкција пречистача отпадних 
вода. И то сликам и снимам из дана у дан. Нон стоп 
се ради, 24/7, инвестира, купује, обнавља, буши, 
поправља, а ја шкљоцам и шкљоцам и правим 
архиву, која је све већа и већа. Најлепши је осећај 
када после пар година прикупљеног материјала 
(нпр. израдње постројења у Павлишу) седнеш у 
монтажу и те 2-3 године изградње спакујеш у 8 
минута филма. А, онда пустиш колегама и очекујеш 
реакцију, хоће ли им се свидети или не то што си 
урадио.
Шта је то што Вас везује за камеру, снимање, 
телевизију? У чему је лепота тог посла?
- Мислим да су у праву када кажу да је 
тај посао као вирус, када се заразиш, тешко је 
напустити све то. И јесте као вирус и то јачи од 
короне! И што си старији, све те више хвата тај 
вирус, не можеш да се отмеш, стално нешто ново 
измишљаш, све више и више радиш. Где год одеш 
видиш да је требало да понесеш камеру, чак и 
кад си решио да ти је то слободно време и одмор. 
Задовољан сам својим послом, мислим да је врло 
важно да човек ради оно што воли. С камером 
у руци отворена су ти сва врата, посетиш разна 
места, упознаш много људи, дружиш се. А, има 
у овом послу и мање лепих ствари. Ослониш се 
само на тај посао, комуницираш са много људи, 
са свима си добар, а на крају схватиш да ти не 
остане пуно времена за себе, породицу, пријатеље. 
Дуго сам већ у овоме, али жао ми је што нема у 
Вршцу младих људи заинтересованих за све ово, 
неко ко би нас старије заменио и наставио истим 
путем. Немају млади интересовања за новинарски 
посао, за сниматеље, монтажере. Људи снимају 
свадбе, фотографишу, али као да нико не жели 
да се озбиљно и професионално посвети овом 
послу. Желим да позовем младе да ми се јаве, да 
их научим свему што знам у свету аудио и видео 
продукције, и снимању, и монтажи, и фотографији. 
Сви су добродошли само ако имају жељу и вољу да 
нешто науче.
Реците нам нешто о себи. Где сте рођени?
- Рођен сам у Земуну, 1977. Ја сам студентско 
дете, дете љубави. Прве дане провео сам у 
Студењаку. Мајка Мирјана је из Беле Цркве, отац 
Младен из Руме. Обоје су у исто време студирали 
ветерину. Нашли су се у Београду, ја сам рођен 
у земунској болници. Спавао сам на „пољаку“ са 
родитељима у самици у Студењаку. Они су остали 
да студирају, а ја сам отишао у Белу Цркву где сам 
живео са бабом Рузмаринком и ујаком. Када је 
ћале завршио студије и војску, прешли смо у Руму 

где сам пошао у 1. разред. Ћале је убрзо добио 
посао у Белој Цркви па смо се вратили тамо. Кад 
сам био 2. разред, прешли смо у Јасеново и ту 
смо се лоцирали. Кад сам пошао у средњу школу, 
у „Теслу“ за машинског техничара, отишао сам у 
Вршац, у Дом ученика. Заволео сам Вршац, касније 
сам завршио Васпитачку школу, али не бавим се 
ниједним од тих занимања. 
Кад сте формирали своју породицу?
- Имам супругу Ивану и нашу ћерку Милицу 
која сада пуни 17 година. Мислим да је то нешто 
најлепше што ми се догодило у животу. Милица је 
дивна ћерка, којом се поносимо и Ивана и ја. Чини 
ми се да ја, у њеним годинама, нисам био тако 
сигуран шта у животу желим. Милица зна. Жели да 
буде кувар и ми ћемо бити уз њу и подржати је у 
свим њеним жељама. 
- Ивана и ја смо се упознали у Београду, 
док сам био у војсци, 2002. Покушао сам да нађем 
посао у Београду, али тешко, тако да смо одлучили 
да дођемо у Вршац. Ја сам се вратио на ТВ Лав, а и 
Ивана је полако почела да ради. Данас смо обоје 
запослени у ЈКП „Други октобар“. 
Имате ли неки хоби? Како проводите слободно 
време?
- Док сам био у средњој школи, била је 
екипа која се бавила рагбијем. Кренуо сам и ја, али 
није ме то дуго трајало. Убрзо се и клуб распао. 
Међутим, 2016 .враћа се рагби у Вршац. Вратио 
сам се и ја рагбију, као ветеран. Играли смо тако 
матори, али са вољом и еланом, јер волимо тај 
спорт. Од свега нам је остало то треће полувреме 
када се сви дружимо, то су исто тренуци за 
памћење. Пре неки дан је била хуманитарна 
утакмица за настрадале од земљотреса у 
Хрватској, прикупљена су нека средства. Рагбисти 
су, пре свега, добри и хумани људи.

- Поред рагбија, недавно сам почео са 
пријатељима да идем на AirSoft  јер је у Вршцу 
основан и клуб “Guns N’ Beers”. Редовно се 
окупљамо у старом “Клузу” и играмо се рата, 
каубоја и индијанаца, партизана и Немаца, скоро 
сваке недеље. Наравно, као и у рагбију, после 
напорних борби, видања рана, дружење се некада 
одужи до касно у ноћ, уз пиво и кобасице.
- Ту је још једна занимација, овог пута 
породична. Нас троје и Ивана и Милица и ја смо 
чланови ПСД “Вршачка кула” и активно учествујемо 
у акцијама и пешачким и планинарским 
турама. Посебно сам поносан на своје девојке, 
моје планинарке. Јер, Милица је освојила 2. 
место у пласману за јуниоре, а Ивана 29. у 
категорији сениорки за најуспешније планинаре 
Планинарског савеза Војводине. Ја сам мало 
подбацио, у јакој конкуренцији сениора заузео 
сам високо котирано 32. место. Био бих и бољи да 
сам мало више шетао и планинарио, али морао 
сам да сликам и фотографишем те лепе пределе 
и природу коју смо обилазили. Нисам могао да 
одолим!
Да ли сте задовољни својим животом?
- Јесам! Сећам се да моји родитељи и нису 
баш посебно били одушевљени када сам се 
латио камере и почео да снимам. Отац ми је увек 
говорио:“Е, мој уметниче, лати се књиге и ради 
нешто паметније у животу!“. Међутим, сада када 
погледам, мислим да су, ипак, поносни на мене. 
Радим оно што волим, упознајем људе, путујем 
пуно. И даље учим и доказујем се. Основао сам 
своју малу-велику породицу. Мучимо се као и сви, 
али у принципу све имамо. Имамо и своју кућу 
и своју фирмицу. Запослени смо и супруга и ја. 
Могу да кажем да живимо нормално, пристојно и 
активно! Срећан сам и задовољан!

Јованка Ерски
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Миа Симовић VI 2
ОШ „Паја Јовановић“, Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Бојана Комлоши II 5
Пољопривредна школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Ивана Милованчевић II 5
Пољопривредна школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Ивана Хајдуковић II 4
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

ЛИЧНОСТИ БЕЗ КОЈИХ  СЕ ВРШАЦ  НЕ БИ ПОЈАВИО НА КУЛТУРНОЈ МАПИ СВЕТА

Сасвимслучајносамједномнателевизијигледаоједнуемисију у којојјеједнастаријажена, 
поменулаВршац.БилајетоРадаЂуричин,наша познатаглумица.

Занимљивојеописиваласвојесвојеродитеље,детињство,својукапију.Отацјојјебиосв
ештеник,чувениПопМаринко. Причала је како је недељом трчала испред свог оца да 
му пољуби руку,а он јој онда да бомбону.Данас,признајем ,деца то не раде.Касније сам 
схватио да кућа у којој је живела је близу моје, још увек је иста и та капија о којој  је 
причала.Рада је ведра ,краси је прелепи осмех, пуна је живота,веома је активна. Слушао 
сам како је говорила да је у Вршцу добила награду за животно дело.Веома је поносна на 
свој град,као и ми на њу.По њеном оцу Поп Маринку улица носи име. Поносно је причала 
о свом граду,о порти цркве у којој се играла.Има богату каријеру,многи је називају дивом 
београдског позоришта.

Рада је драгуљ наше културе, која по читавом свету представља наш град и пуним срцем 
прича о њему.

Урош Папић VII 2
Ош „Паја Јовановић“, Вршац

Ментор: Викторија Гајта
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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

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

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов   Редакција: Јованка Ерски, Тијана 
Станојев, Иван Јосимов    Маркетинг и огласи А. Бенка  Штампа: Штампарија Борба Београд  

CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице 
српске, Нови Сад • Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija
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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.

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. 063/761-
5969.

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 
(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: 
064/512-8473, 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 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 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

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.

Потребан једнособан  стан у 
згради за издавање. Тел. 062/403127

Потребан намештен или 
полунамештен једнособан стан у 
згради. Тел. 063/8069409

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. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1308

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

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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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

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

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, 
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.

Ситуирана породица са препорукама 
и великим искуством жели да обавља 
дужност гледања и чувања старије особе 
у замену за стан или кућу уз договорени 
пробни период. Тел. 064/4822535.

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

Анастасиа Стојановић
1940-2011

“Обећала си једном у детињству, да ћеш бити вечна, откле год се враћали 
да ћемо те затећи”

Данас је 10 година од твог одласка а јеси вечна и изузетна у свој својој 
племенитости, благости и доброти за све.

Оставила си нам драгоцено,вечну љубав и поштовање.
Воле те:  Нада,Тања, Лука и Луна

ИВАНКА ЂОРЂЕВИЋ
рођена ЗРЕЊАНИН

1927-2019.-2021.
Пленила је добротом, племенита и пожртвована, одлучна у свему, 

подарила нам је животе и бринула о нама готово до свог последњег даха.
Преселила се у успомене, где траје, као лепота девојка, храбра партизанка, 

брижна мајка, незаборавна и дарежљива баба и прабаба.
СА ПОНОСОМ, синови Желимир и Драгољуб, унуци Бојан и Сенка, снаха 

Јелена и праунук Јован.
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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

Од Јосифа Валдхера, учитеља грађанске 
школе.

Вршац, у чијој се непосредној близини 
сутиче гора с пространом беретином, 
одликује се одвећ разноврсном фауном, све 
кад и не узмемо у обзир тице селице, које 
се, за време свога бављења у Подунављу, 
и овде настањују. А да је тако, види се 
отуда, што се у јесен роде, чапље и остале 
штакарке хиљадама хиљадама прикупљају, 
да заједнички предузму своју сеобу.

Држећи се неког извесног реда, ми ћемо 
овде набројати само оне животиње, које се 
налазе у читавој земљи.

Отпочећемо са зверима или 
месождерима (Carnivora) који се крију по 
шуми или по риту.Ту спада: дивља мачка ( 
Felis catus), живи по шуми или по брдским 
провалијама, није реткост видети ловца 
окићеног њеном кожом.

Лисица (Canis vulpes), има је на читавом 
земљишту, а нарочито у планини, дешавало 
се, да је о хајкама на 100 лисица поубијано. 
Вук (Canis lupus), а нарочито сиви ритски 
вук није баш редак гост у великом риту. 
Остале омање звери, које се свугди налазе, 
не ћемо ни спомињати.

Као одвећ редак украс шуме спомињемо 
срну (Cervus capreolus) која на сву прилику 
из унутарњих гора амо залуга.

Није баш редак гост ни дивљи вепар (Sus 
scrofa), јер сваке године оборе неколицину.

Од грабљивица (Raptatores) међу 
осталима налазе се: Сиви крагуј (Vultus 
cinereus), који  се кад кад залети чак до 
нас; примерак у природописној збирци 
грађанске школе убијен је на нашем 
земљишту. Над шумом узлеће царски 
орао (Aquila imperialis), соко селац ( 
Falco peregrinus), од ког се један красни 
примерак налази у природоп. збирци 
грађанске школе .

Под стенама на Кули гнезди се буљина 
(Strix bubo), а често се виђа и еја (Circus) и 
мишар (Buteo). Одвећ млогобројна тица, 
нарочито у јесен и у зиму, јесте кудељарка 
(Fringila cannabina). По свима потоцима и 
прокопима налази се бела репомига или 
говедарка (Motacilla alba) заједно са жутом 

репигом (Motacilla Flava), која се овде тек 
мало бави.

Одемо ли с пролећа и лета у мали рит, 
оглухнућемо пиштећим певањем ритског 
врапца (Silvia turdoides). Као облак густа 
јата чворака (Sturnus vulgaris) прате 
говеда по пашњацима. У јесен попадају по 
виноградима, а обноћ лармају по риту.

Од дроздова, који се друкче зову врапци-
самци, особити су певачи: дрозд-каменар

(Monticola saxatilis) и дрозд-пустиник 

(Monticola cyana).
Покрај разноврсних, млогобројно 

заступљених гавранова споменућемо: 
свраку (Pica caudata), има је на земљишту 
међу жељезнице и Павлиша, шкодљива је, 
јер тамани тичиће. Крешталица (Garrulus 
glandarius) и летњикара (G. nucifraga) по 
шуми. Прелегуша, (Caprimulgus europaeus) 
на пропланку. Чук (Cypcelus apus) облеће 
црквене торњеве, а нарочито кулу на 
брегу. Још се често налазе:пупавац, божјак 
или кукавичји коњиц (Upupa epops), 
ковач (Alcedo ispida),смрдиврана (Coracias 
garrula), разноврсни детли (Picus), кукавица 
(Cuculus canorus), више врста дивљег 
голуба (Columba),велика дропља (Otis 
tarda) и млоштво штакарака (Grallatores).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (248)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

8. ФАУНА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 

1976.

ОДРЖАНА ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА 
ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА „ВРШАЧКЕ 

КУЛЕ“
Средином овог месеца у 

сали Општинског комитета СК у 
Вршцу одржана је проширена 
седница Издавачког савета листа 
„Вршачка кула“. Овом скупу 
присуствовали су и чланови 
новоформираног Секретаријата 
Председништва ОК ССРН, 
затим чланови Савета за јавно 
информисање и пропаганду, 
представници друштвено-
политичких организација 
Скупштине општине, Извршног 
већа и чланови Редакцијског 
колегијума листа. На овој 
једночасовној седници 
размотрена су једногодишња 
искуства на плану уређивања и 
издавања информативног листа 
„Вршачка кула“, утврђена је 
концепција гласила у наредном 
периоду, а било је речи и о 
организационим питањима 
редакције. Дневним редом 
је био предвиђен и разговор 
о обогаћењу информативне 
функције листа, као и других облика јавног информисања. 
Досадашња концепција листа је оцењена веома позитивно, с тим 
што је уредништву наложено да не занемарује (још приликом 
оснивања гласила наглашену) његову превасходну функцију 
– информисање широке делегатске базе о раду Општинске 
скупштине, скупштина самоуправних интересних заједница и 
друштвено-политичких организација. С тим у вези је у дискусији 
речено да би требало успоставити редовнију сарадњу стручних 
служби СИЗ-ова и уредништва листа.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2., БРОЈ 13, 21. ЈАНУАР 

1976.

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА СПРЕМНА 
У СВАКОМ ТРЕНУТКУ

У нашој општини, као у осталом и у целој змљи, јединице 
цивилне заштите формиране су у свим организацијама удруженог 
рада, месним и другим заједницама. Велика је то армија у чијим се 
редовима налази сваки наш грађанин који у ратним условима не би 
био припадник оружаних снага. Њени задаци најтешње су повезани 
са заштитом и спасавањем целокупног становништва једног 
подручја и то у ситуацијама када су људски животи и материјална 
добра изложени непосредном уништењу. Провера спремности 
јединица цивилне заштите обавља се у радним организацијама и 
месним заједницама управо ових дана. Према оцени Општинског 
штаба цивилне заштите, смотре су показале да су наши радни људи 
веома озбиљно схватили своје задатке у цивилној заштити. То се 
може илустровати податком да се само болесни нису одазвали 
позивима на проверу спремности, и поред тога што су вежбе биле 
организоване у данима када се не ради.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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3Д ИЗЛОЖБА МИЛИЦЕ ЗДРАВКОВИЋ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ЦВЕТ КАО ИМПУЛС СТВАРАЛАШТВА
Културни центар Вршац, од 
понедељка 11. Јануара, у оквиру 
своје 3Д галерије на платформи 
Кунстматрикс, представља 
изложбу радова уметнице Марије 
Здравковић. 
„Природа је тема истраживања 
у досадашњем стваралаштву 
Марије Здравковић, кроз коју 
уметница започиње стварање 
једног новог света сатканог 
од мисли и личних доживљаја. 
Бавећи се суштином ова „два 
света” и њиховим повезивањем 
Марија Здравковић акценат 
ставља на унутрашњи, којем 
даје посебну мисаону дубину и 
простор креиран бојом. Уметница 
се креће између ових простора 
на контемплативном плану 
сједињујући их у нераскидиву 
целину“, каже о раду уметнице 
Славица Обрадиновић, историчар 
уметности. 
Марија Здравковић у најновијем 
циклусу слика наставља да се 
бави флоралним мотивом који 
је вековима тема сликарства и 
инспирација уметника. 
„Кроз епохе лепота цвећа, 
његова посебност и симболика 
везани су за време и пролазност. 
У сликама најновијег циклуса 
приметна је промена приступа у 

сликарском изразу. У претходном 
старалаштву пред нама је реалан, 
дефинисан и препознатљив 

приказ флоре. Сада се тај приступ 
мења, уметница цвет овог пута 
разграђује, деконструише, 
своди форму и смирује колорит. 
Поново је он само повод, 
импулс стваралаштва Марије 
Здравковић која класичним 
сликарским поступком гради 
органичку слику препуну ритма, 

емоција, промисли. Богатом 
палетом боја, наносима на платно 
уметница суптилно уноси у слику 

вибрацију, пулсирање, живот“, 
каже Славица Обрадиновић, 
додајући да радови Марије 
Здравковић снажно утичу на 
посматрача, садржећи у себи 
ефекат изненађења, које иницира 
сагласје, мисао, мир и склад. 
Марија Здравковић рођена 
је 1980. године у Београду. 

Дипломирала је на Факултету 
ликовних уметности у Београду, 
одсек сликарство (2010) у 
класи профсора Слободана 
Роксандића. Чланица је 
Удружења ликовних уметника 
Србије, а тренутно похађа 
докторске студије сликарства на 
Факултету ликовних уметности 
у Београду. Самостално је 
излагала у Београду, Новом 
Саду, Руми. Боравила је на 
резиденционалном програму 
ГлоАрт одржаном у месту 
Ланакен, Белгија, као сарадник 
и асистент учествовала на 
перформансима изведеним 
у Норвешкој у сарадњи са 
Норвешком уметницом Лив 
Кристин Холмберг, боравила 
је у Ирану у сарадњи са 
Норвешким уредником Трулс 
Лие и као сарадник учествовала 
на Међународном фестивалу 
документарног филма Синема 
верите у Техерану. Живи и ради у 
Београду. 

 Т.С. 
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СПОРТ

КО Ш А Р К А

Вршчани су заслужено славили победу 
против ослабљених Крагујевчана и пропустили 
лепу прилику да надокнаде разлику којом 
су поражени у првом делу сезоне. Тријумф 
изабраника тренера Владимира Лучића 
ниједног тренутка није долазио у питање, 
у највећем делу утакмице предност је била 
двоцифрена, највећа је износила 22 поена 
(76:54).

Пут ка петом првенственом слављу Вршчани 
су трасирали још у првој четвртини коју су 
одиграли тактички беспрекорно уз максимално 
пожртвовање са сјајним нападачким 
решењима. Питерсон је био нерешива 
енигма за центре Радничког и за десет минута 
убацио им је 13 поена уз 5 скокова од чега 2 
офанзивна. До полувремена разиграли су се 
Јековић, Живановић и Димић, Крагујевчани су 
захваљујући добром зонском пресингу дошли 

до даха, добили другу четвртину, али ипак нису 
спустили заостатак испод двоцифреног (51:40). 
У трећој четвртини Вршчани су заиграли у 

ритму са почетка утакмице, стекли највећу 
предност на утакмици и било је питање само 
до које разлике ће стићи до краја. Међутим, 
најбољи појединац у тиму гостију, Стевановић, 
приредио је шутерски шоу, погодио је четири 
тројке из четири покушаја, вратио саиграчима 
самопоуздање и омогућио да изборе частан 
пораз. Вршчани су рутински привели меч крају, 
после дужег времена дошли до „стотке“, имали 
велики број надахнутих играча и чак петорицу 
двоцифрених стрелаца. Другим узастопним 
тријумфом на паркету Центра Миленијум 
побегли су са зачеља и кренули ка средини 
табеле.Пре почетка минутом ћутања одата је 
почаст недавно преминулим кошаркашким 
радницима Лазару Пантелићу, Александру 
Обркнежевићу и Марку Миљушу.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ЧЕТВРТУ ПОБЕДУ У КЛС, ДРУГУ УЗАСТОПНУ НА СВОМ ТЕРЕНУ:

У РИТМУ ПИТЕРСОНА И ЈЕКОВИЋА 
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 102:92 (33:17, 18:23, 30:24, 21:28)

Незадржив: Џером Питерсон, центар Вршчана 

                           ФУД Б А Л 

После пет узастопних победа играча Црвене звезде 
и заслуженог првог места на крају јесењег дела трке у 
Подручној лиги Панчево фудбал је поново најважнија 
тема у Павлишу. 28 година је прошло откад су поклоници 
најважније споредне ствари у селу надомак Вршца имали 
разлога да се поносе резултатима клуба у коме су прве 
фудбалске кораке направили играчи који су доспели и до 
најјаче лиге Србије. Ову генерацију предводи прекаљени 
тренерски вук Јован Стефанов Белов, стручњак са А 
лиценцом, током тренерске каријере обезбедио је улазак у 
виши ранг неколицини клубова са ових простора, Полету 
из Избишта, Борцу из Великог Средишта, Победи из Парте, 
седам пута био је први тренер Вршца, у једном мандату и 
спортски директор.

- Све заслуге са освајање јесење титуле припадају 
играчима. Дисали су једним плућима и после дуго времена 
били тим у правом смислу те речи. Драго ми је да код 
њих видим жељу победника, надам се да ће са истим 

ентузијазмом наставити и на пролеће. Једини савет који 
сам им дао је да уживају у томе што раде, рекао је тренер 
Стефанов.

Црвена звезда из Павлиша у јесењем делу сезоне 

остварила је 10 победа, 3 пута играла нерешено и претрпела 
само један пораз. Најистакнутији појединци били су вођа 
навале Радош Војнов са 6 погодака, Миљан Којић са 5 и 
Марко Јовановић који се три пута уписао у стрелце. Дрес 
је облачило 25 играча, највећу минутажу остварио је 
најискуснији, Срђан Радосављев Наката, на терену је провео 
1330 минута. Захваљујући њему Црвена звезда има поново 
респектабилну генерацију у омладинској фудбалској школи.

- Павлиш је фудбалско село, срећан сам што видим 
да клинци имају жељу да се посвете спорту. Осећам обавезу 
да им помогнем у покушају да успеју.

Јесења титула Павлишана доказ је да за добар резултат 
у аматерском спорту нису потребна врхунска улагања 
већ само посвећеност и љубав. Играчи су своје приватне 
обавезе усклађивали према фудбалским и једва чекају 
почетак припрема за пролећни део.

Б. Ј.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ ПАВЛИША ЗАСЛУЖЕНО НА ВРХУ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО 

ПАВЛИШАНИ ЗИМУЈУ НА ВРХУ

Шампионска звона у Павлишу: Тренер Јован 
Стефанов са екипом Црвене звезде на прослави 

јесење титуле

Кошаркашице Вршца заслужено су славиле 
победу у узбудљивом дербију 9. кола Друге женске 
лиге Србије, после велике борбе и неколико 
резултатских преокрета. Изабранице тренера 
Мирослава Кањевца боље су почеле, решиле у 
своју корист прву четвртину,  у другој су дошле 
до двоцифрене предности (32:20) и чинило се да 
је пут ка новој победи потпуно отворен. Међутим, 
гошће су захваљујући Слађи Радуловић и капитену 
Јелени Зорић у другом полувремену постепено 
смањивале предност а у трећој четвртини 
потпуно преокренуле резултат и повеле са 7 поена 
разлике (68:61). Ипак, у последњој четвртини 

ствари је у своје руке преузела најбоља играчица 
утакмице и јунакиња победе Вршчанки, Љиљана 
Томашевић, са пет везаних соло акција од којих 
је три пута поентирала за три поена, два пута 
шутем ван линије 6,75, једном после продора уз 
фаул и донела нови резултатски преокрет. Вршац 
је пожртвованом игром у одбрани и захваљујући 
сјајним нападачким решењима Томашевићеве 
сачувао предност, забележио важну победу и 
преузео лидерску позицију на табели.

Б.Ј.

НОВА ПОБЕДА ВРШЧАНКИ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА 

 ВРШАЦ – ТОПОЛЧАНКА 80:73 (23:17, 16:18, 18:21, 23:17)

Продор у врх: Кошаркашце Вршца
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