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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ГРАД ВРШАЦ СЕ УКЉУЧУЈЕ У АКЦИЈУ

“САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ” 
- Симболично гашење светла, уличне расвете и електричних уређаја 

на сат времена, у суботу 19. марта, у 20,30 часова -

И ове године Вршац ће се прикључити бројним градовима који ће подржати 
глобалну акцију под називом “Сат за нашу планету”. Тако ће овог викенда, тачније у 
суботу 19. марта, у вечерњим часовима, бити угашена расвета, као гест очувања и 
рационалног коришћења енергије за добробит целе планете Земље.  

- И ове године као и претходних,  желимо да искажемо подршку акцији „Сат за нашу 
планету“ којом се, гашењем светла на један сат широм света, шаље снажна порука да 
је борба против климатских промена заједничка борба свих становника планете и 
да је неопходно да сви у тој борби дају свој допринос, наглашава Милош Васић, члан 
Градског већа задужен за заштиту животне средине. Учешћем у овој акцији, у суботу, 
19. марта, у 20,30 часова и симболичним гашењем светла и електричних уређаја на 
сат времена, показаћемо да смо свесни постојања проблема климатских промена, 
да смо спремни да помогнемо у његовом решавању и показаћемо да је могуће 
променити свет на боље.

Васић сматра да су активности, које спроводи Светски фонд за природу, од велике 
важности за очување природе и животне средине, а акција „Сат за нашу планету“ 
je ефектан начин да се утиче на свест људи и скрене пажњу јавности о потреби да 
сви заједно делујемо и јасно искажемо спремност за ангажовањем на спречавању 
расипања природних ресурса и угрожавања животне средине. 

- Све већи број учесника из године у годину показује да је ова акција успела да 
мобилише велики број људи који су свесни да је лично ангажовање веома битан 
елемент за обезбеђивање бољег живота и опстанка свих живих бића на Земљи, 
истиче Васић. Имајући у виду да су климатске промене заједнички проблем важно је 
да акција „ Сат за нашу планету“ буде што масовнија. Зато овом приликом позивамо 
све институције и грађане Вршца да се укључе у акцију и да сви заједно пошаљемо 
поруку да је Град Вршац спреман да пружи допринос глобалним напорима у 
спречавању климатских промена.

 Позив грађанима да се придруже акцији “Сат за нашу планету” шаљу и Еколошко 
удружење “Авалон” и Центар за енергетску ефикасност “Цефикс”. Њихов допринос 
акцији биће посебан и занимљив програм који ће приредити за све заинтересоване 
Вршчане у суботу, 19. марта, у 20 сати  на Градском тргу.

Ј.Е.

ОДРЖАНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ 

НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОРИ ТАКМИЧЕ СЕ 
8. АПРИЛА У КОВИНУ 

У суботу 12. марта у просторијама Културног центра Вршац одржана је Општинска 
смотра рецитатора „Песниче народа мог“, на којем је наступило шездесетак ученика 
основних и средњих школа из Вршца.  Такмичаре је оцењивао жири који је радио 
у саставу: Ана Басалић, професорка, Слободан Ђекић, председник удружења 
„Вршачки књижевни клуб“ и Кристијан Какован, учитељ, а према одлуци жирија 
на зонско такмичење пласирало се петнаесторо ђака, по петоро из сваке старосне 
групе. 

У категорији нижих разреда основне школе, даљи пласман су изборили: 
Томислава Радуловић из Основне школе „Бранко Радичевић“ из Великог Средишта, 
ученица првог разреда која је говорила песму „Растанак“ Недељка Попадића, , Јована 
Спасојевић,  ученица четвртог разреда ОШ „Олга Петров Радишић“ из Вршца, са 
истом песмом, Андреј Билић, ученик трећег разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“ из 
Вршца, са песмом „Ех, кад се први пут заљубих“, аутора Слободана Станишића, Алиса 
Муста, ученица четвртог разреда ОШ „Вук Караџић“ из Вршца, са песмом „Ждребе 
и вук“ Бранислава Црнчевића и Теодора Рудинац, ученица четвртог разреда ОШ 
„Младост“ из Вршца која је говорила песму Мирослава Антића „Чаролија“. 

Међу старијим основцима, по оцени жирија, најбољи су били: Мариа Андреић 
Васкрсениа из ОШ „Олга Петров Радишић“ из Вршца, ученица шестог разреда која 
је говорила песму Тудора Аргхезиа „Zdreanţă“, на румунском језику, затим Јована 
Јурић, ученица шестог разреда ОШ „Бранко Радичевић“ из Уљме, са песмом „Дечак 
са златом липе у коси“ Добрице Ерића, Јована Рајковић, ученица седмог разреда 
ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Вршца, која је рецитовала „Градинара“ Рабиндраната 
Тагоре, Нађа Чикара, ученица седмог разреда ОШ „Јован Стерија Поповић из Вршца, 
са песмом „Тамо те нисам водила“, ауторке Биљане Станојевић, и Дуња Момиров, 
ученица седмог разреда ОШ „Бранко Радичевић“ из Уљме, са песмом Бранка 
Радичевића „Кад млидијах умрети“. 

У категорији средњошколаца, такмичење ће наставити: Ана Чупић, ученица 
другог разреда Гимназије „Борислав Петров Браца” из Вршца, Кристина Чикара, 
ученица другог разреда Пољопривредне школе Вршац, са сопственом песмом 
„Огњиште у игри сећања“, Петар Болић, ђак трећег разреда Хемијско медицинске 
школе Вршац, са песмом „Окрећем лице своје“ Слободана Ракитића, Олга Назарчић, 
ученица трећег разреда Пољопривредне школе Вршац, са песмом „Дјевичанство“ 
Весне Парун и Марина Нешић, матуранткиња Школског центра „НиколаТесла” 
Вршац, са песмом „Испод кошуље“ Биљане Станојевић. 

Зонско такмичење биће одржано 8. априла у Ковину. 
Т.С. 

ПОЧЕЛЕ ПРЕДИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У ГРАДУ ВРШЦУ

ПРЕДАТЕ ЧЕТИРИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Градска изборна комисија почела је са радом 
9. марта, а до закључења овог броја „Вршачке 

куле“ предате су и проглашене четири изборне 
листе. 

- Градска изборна комисија састала се у 
среду 9. марта, у поподневним сатима када 
се конституисала, усвојила основна акта и 

заказала седницу за 10. март у 6 часова ујутро 
на којој су припремљени и одштампани 

обрасци и у 7 часова сви учесници су добили 
обрасце и кренули у изборну трку, објашњава 

дипл. правник Жива Павков, председник 
Градске изборне комисије. Прва изборна 

радња је прикупљање потписа подршке својој 
листи кандидата за Градску скупштину. 

Већ истог дана и сутрадан Градска изборна 
комисија примила је изборне листе, проверила их 
и када је утврдила да испуњавају услове, Комисија 
их је и прогласила важећим. 

- Прва је листу предала Српска напредна странка, 
други је био Покрет „Вршачка регија, европска 
регија“, а трећа Социјалистичка партија Србије са 
својим коалиционим партнером Јединственом 
Србијом, четврта је предала Група грађана „За 
бољи Вршац“ и пета Демократска странка, истиче 
председник Градске изборне комисије. Прве три 
предате листе: СНС, Покрет ВРЕР и СПС смо, након 

утврђивања да испуњавају услове, прогласили и 
уручили им решења о проглашењу. Проглашена 
је и листа Демократске странке, док су код Групе 
грађана „За бољи Вршац“ утврђени недостаци. 

Напредњаци први предали 
изборну листу 

Вршачки напредњаци били су најбржи на самом 
почетку изборне трке, први су предали изборну 
листу. Листу Српске напредне странке Александар 
Вучић - Србија побеђује, на којој су имена 45 
кандидата за одборнике, Градској изборној 
комисији предао је Александар Ђорђевић, 
повереник СНС у Вршцу, тачно у 13,20 сати. Предаји 
су присуствовали чланови вршачког СНС-а. 

Вршачки напредњаци су веома задовољни јер 
су за само 3 сата успели да сакупе око 1.600 потписа 
подршке изборној листи СНС, наглашавајући да је 
то потврда поверења и подршке грађана СНС-у. 

Након завршеног посла око предаје изборне 
листе, Александар Ђорђевић се захвалио свим 
члановима СНС који су учествовали у прикупљању 
потписа и додао: 

- Доказали смо да смо стабилни и јаки када 
треба! 

Српска напредна странка биће прва на 
гласачком листићу на изборима за вршачку Градску 
скупштину. 

Покрет: Самостално на изборе 

Јовица Заркула, председник Покрета “Вршачка 
регија, европска регија”, заједно са својим колегама, 
члановима Покрета, предао је листу за одборнике 
Градске скупштине. Комплетну документацију 
предали су Градској изборној комисији само пар 
сати након напредњака, истога дана, у 17,40 часова. 

- Листа Покрета “Вршачка регија, европска 
регија” биће најбоља на изборима, јер ми имамо 
чиме да се похвалимо, нагласио је Заркула и 
подсетио да Покрет ВРЕР на изборе излази 
самостално. Резултати, остварени током дванаест 
година колико смо на власти, најбоље говоре, они 

су наша снага, а грађани то умеју да препознају. 
Заркула је истакао да су на листи Покрета ВРЕР 

успешни људи, стручњаци у својим професијама, 
као и да су заступљени припадници националних 
заједница. 

Коалиција социјалиста и 
Јединствене Србије 

Вршачки социјалисти предали су Градској 
изборној комисији своју листу “Социјалистичка 
Партија Србије - Јединствена Србија - Љубисав 
Шљивић” која ће бити под бројем 3. Листу су 
предали потпредседници Општинског одбора 
Социјалистичке партије Србије, у пратњи чланова, 
а придружио им се и Љубисав Шљивић, носилац 
изборне листе. 

Вршачки напредњаци 

Покрет “Вршачка регија, европска регија”
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

КОАЛИЦИЈА “ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА - ПУПС - СВМ” ЗАПОЧЕЛА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ

ЗАРКУЛА: ДОКАЗАЛИ СМО СЕ ДЕЛИМА И 
ИМАМО НАЈЈАЧУ ЛИСТУ!

Чланови коалиције “Покрет Вршачка регија - Европска регија  - ПУПС - Савез 
војвођанских Мађара” су у уводном делу своје изборне кампање обишли градске 
месне заједнице и упознали потенцијалне бираче са својим предизборним 
програмом. Тим поводом је у просторијама Покрета одржана конференција за 
медије на којој су говорили председник и потпредседник Покрета , Јовица Заркула и 
Радомир Миловић, као и Мирко Ђурковић председник ПУПС-а Вршац.

Миловић је у уводној речи нагласио да ће Покрет у кампањи стати пред бираче, 
положити рачун за урађено у претходном периоду и изложити планове за будући 
развој града. Такође, потпредседник Покрета је истакао да ће водити фер кампању, 
исто као у претходним изборним циклусима.

Председник ПУПС-а Вршац Мирко Ђурковић објаснио је разлоге због којих се ова 
политичка организација одлучила да буде на заједничкој листи са Покретом.

- Сагледавши функционисање свих странака на територији града Вршца 
закључили смо да је сарадња са Покретом “Вршачка регија - европска регија” 
најповољнија опција за нас. У разговору са представницима Покрета добили смо 
чврста обећања да ће се посебна пажња посветити пензионерима и свим људима 
са нижим животним стандардом. То ће се пре свега односити на побољшање услова 
рада Дома пензионера, пружање одређене материјалне помоћи пензионерима, 
евентуално омогућавање бесплатног превоза за лица старија од 65 година, 
евентуално субвенционисање смештаја пензионера који живе сами а немају 
довољно средстава за смештај у старачки дом, помоћу у обезбеђењу огрева, лекова 
и бесплатних лекарских прегледа за одређену структуру пензионера, и друге врсте 
помоћи, рекао је Ђурковић.

Председник ПУПС-а сматра да је Покрет “Вршачка регија - европска регија” једина 
партија која је иза себе оставила траг остваривши импозантне резултате у претходних 
12 година колико је на власти. На тај начин показана је посвећеност бољитку града 
и његовом даљем просперитету у смислу развоја индустријеи унапређењу животног 
стандарда свих људи. 

- Позивам наше пензионере и симпатизере да заједничким акцијама и учешћем на 
изборима обезбедимо да наша коалиција добије што већи број гласова и на тај начин 
оствари учешће у власти и омогући реализацију предвиђених циљева, закључио је 
Ђурковић.

Председник Покрета “Вршачка регија - европска регија” Јовица Заркула изразио 
је задовољство досадашњим одзивом симпатизера и грађана Вршца на трибинама 
одржаним у градским месним заједницама. 

- Имамо најјачу одборничку листу и мислим да можемо остварити одличан 
резултат на предстојећим изборима. Покрет нема чега да се стиди, за ових 12 
година доказао се резултатима, наша дела довољно говоре а оно што смо урадили 
у претходном периоду и гаранција су да ћемо то моћи да урадимо и у наредном 
периоду. Грађани су то препознали и верујем да ће нам и на наредним изборима дати 
подршку као и на претходним. 

Заркула је у свом излагању истакао да град не сме стати са изградњом 
инфраструктуре и свега онога што чини Вршац.

- Водићемо много више рачуна о људима који живе у Вршцу, да онима који су 
најкритичнијој ситуацији обезбедимо боље материјалне услове. То су пре свега 
пензионери и чинићемо све што је у складу са законом могуће да се пензионерима 
са најнижим примањима побољша положај: кроз бесплатан превоз, огрев, бесплатно 
здравство и многе друге ствари које су могуће. Такође, желимо да отварамо нова 
радна места кроз проширење индустријске зоне, јер смо то показали у претходном 
периоду да можемо, и то ћемо радити и даље. Бринућемо о омладини, спорту, 
култури, друштвеним делатностима о државним институцијама а уједно ћемо радити 
и на инфраструктури где ме смемо да правимо паузе.

Заркула је нагласио да је велики квалитет одборничке листе Покрета, ПУПС-а и 
СВМ-а то што одсликава мултиетичност простора на коме делује.

- Направили смо листу на којој поред представника српске националности, као 
већинског дела становништва имамо седам кандидата румунске националности, два 
кандидата мађарске националности и по једног ромске и македонске националности. 
Имамо више од 30 људи са високом и вишом стручном спремом и мислим да је то 
гаранција да можемо остварити добар резултат. Водићемо мирну кампању, нећемо 
никога вређати јер сматрамо да грађани желе да чују шта је могуће урадити на 
побољшању услова живота а не провокације и увреде. Покрет зна шта је одговорност 
према власти и према граду и уколико будемо добили поверење гласача да оснујемо 
градску власт знаћемо то да урадимо на прави начин, закључио је Заркула.

Званичан почетак кампање коалиције “Покрет Вршачка регија - европска регија 
- ПУПС - СВМ” био је у среду, 16. марта у Центру Миленијум, где је одржана почетна 
конвенција, а наставак следи на трибинама по сеоским месним заједницама.

Борба за боље услове живота најугроженијих категорија становништва: Мирко 
Ђурковић, Радомир Миловић и Јовица Заркула.

Б.Ј.
Фото: Б.Ј.

ПОЧЕЛЕ ПРЕДИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У ГРАДУ ВРШЦУ

ПРЕДАТЕ ЧЕТИРИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Дарко Гавриловић, потпредседник ОО СПС 
Вршац, нагласио је да га радује што су грађани 
сами долазили да потписом пруже подршку 
социјалистима и додао да је сакупљање било 
успорено због само двојице оверивача, док су 
остале странке имале и по осам. Социјалисти 
су прикупили око 1.400 потписа подршке 
својој листи коју су Градској изборној комисији 
предали сат и по после поноћи. 

СПС је задовољан саставом изборне 
листе на којој је 15 жена, исто толико младих, 
29 високообразованих, 7 пензионера и 13 
представника насељених места. 

Листа Демократске странке 
под бројем 4 

Изборну листу „Демократска странка – др 
Татјана Вешовић” вршачке демократе предале 
су Градској изборној комисији у суботу, 12. 
марта, у 17 сати. 

- Предали смо листу 12. марта када 
се навршава тачно 13 година од убиства 
Зорана Ђинђића, премијера Србије и лидера 
Демократске странке, рекла је др Татјана 
Вешовић, председница ГО ДС у Вршцу и носилац 
листе вршачких демократа. И данас, као и тада, 
боримо се за демократију, а не диктатуру, за 
правду, за сигурност, за знање, а не за живот 
у страху и неизвесности. Не требају нам 
лажна обећања о бољој будућности, желимо 
да живимо сад. Изборни програм ДС нуди 
нова решења за нагомилане проблеме нашег 
друштва, а наши кандидати су спремни да свој 
лични и професионални интегритет ставе у 
службу свих грађана. Настављамо да корачамо 
путем др Зорана Ђинђића. 

Проблем са листом 
„За бољи Вршац“ 

Проблем је настао код изборне листе Групе 
грађана „За бољи Вршац“ који су четврти 
предали листу Градској изборној комисији. 

- Утврдили смо да постоје недостаци, да 
нису доставили споразум о регистрацији Групе 
грађана „За бољи Вршац“ и да родна листа 

на збирној листи није правилно поређана у 
погледу полова, каже Павков. Поступајући по 
закључку Комисије, они су доставили споразум 
и исправили поменуте недостатке на збирној 
листи. Међутим, утврђено је да је споразум 
закључен након предаје листе Комисији, истог 
дана, 11. марта, у 23,30 часова. Значи, не пре 
предузимања првих изборних радњи, како је то 
Комисија и навела, као и да на самом споразуму 
није наведен назив изборне листе. Ценећи 
ту околност, Комисија је закључила да нису 
испуњени услови да се листа Групе грађане 
„За бољи Вршац“ прогласи и листа је одбијена. 

Они су искористили своје право и упутили 
жалбу Управном суду у Београду који нам је 
данас доставио текст жалбе, са захтевом да се 
одговори на жалбу и да им се достави потребна 
документација. 

Према речима Павкова, Градска изборна 
комисија има рок од 12 часова за доставу 
поменуте документације Управном суду у 
Београду који ће након тога донети одлуку. 

- Како буде Управни суд одлучио, Градска 
изборна комисија ће тако поступити, наглаша 
Павков. Уколико се одлука Комисије поништи, 
ставићемо Групу грађана „За бољи Вршац“ на 
редно место на коме су и били, а то је број 4 и 
биће на збирној изборној листи. У супротном, 
уколико Управни суд потврди Одлуку Градске 
изборне комисије, Група грађана „За бољи 
Вршац“ има још једну могућност, а то је да до 8. 
априла поново поднесу листу, а да се ова листа 
повуче. Тако да могу да учествују у изборима и 
даље, али је доста сложено и компликовано. 

Ј.Е. 

Коалиција социјалиста и Јединствене Србије 

Листа„Демократска странка – др Татјана Вешовић”

Жива Павков
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Карта за историју 

- Ретки су тренуци када обављајући једну 
честиту и захтевну дужност, када радите 
за своју отаџбину, можете да учествујете 
у нечему што је прављење историје, а сви 
ми овде купили смо своје место у историји 
једног дивног града, града Вршца, рекао је 
Селаковић у надахнутом говору, подсетивши 
на богату и дугу историју Вршца и бројне 
значајне Вршчане који су је стварали. Имао 
сам ту част да будем део Владе Републике 
Србије и да у време владе Александра Вучића 
дође тај тренутак који је војвода Живојин 
Мишић описао: „Некада није важно да ли сте 
јачи, технички напреднији и опремљенији, 
колико је важно да ствар урадите у правом 
тренутку“. Овај тренутак је Вршцу неколико 
пута измицао, и дошао је сада. Као министар 
правде могу да кажем да Вршац сада може 
свима да постави питање: „Ко каже да 
нема правде?“. Вршац је од пре неки дан 
дипломирао, некада се за статус града давао 
краљевски државни указ у виду дипломе. 
Ова диплома је тек почетак, велика обавеза, 
прилика, добили сте задатак. Желим да вас у 
следећем попису буде више, да вас се више 
рађа, да више вас ради, да што више људи 
добре воље долази у ваш град, да од вас уче 
како се једна за другом отвара индустријска 
зона, фабрика, да се овде отварају боље 
школе, да се боље живи. Јер, имате три 
најчистије ствари: ваздух, вино и најбоље 
лекове, све што човеку треба да живи здраво. 

Селаковић је најавио Коридор 11, који 
треба да прође поред Вршца, да нас повеже са 
околним земљама, морем, и додао да се често, 
када је овде, осети Вршчанином иако није из 
овог краја. 

- Желим вам да друге учите толеранцији, 
како се живи сложно, како се честити и добри 
људи у добру сретну и друже, живе заједно, 
склапају и љубав и послове, заједно одлазе у 
свет, али се увек враћају своме граду, рекао 
је Селаковић. Мислим да су ово тренуци за 
које вреди радити, живети и за које се вреди 
жртвовати и трудити. Драги моји Вршчани, 
срећан вам статус града! 

Тренутак среће за све Вршчане 

- Ово је тренутак велике среће за све 
грађане града Вршца, рекао је Јовица 
Заркула, председник Скупштине Града Вршца. 
Ми смо један од најстаријих градова на 
овом простору. Вршац је мултикултуралан, 
мултиетнички град који је као важне датуме 
у историји имао 1804. и 1817. када је стекао 
и статус слободног краљевског града, али 
постоје трагови из 14. века да је Вршац 
био град. Вршац има и седиште Епархије 
банатске која је сада богатија за још два 
града Кикинду и Вршац, захваљујући одлуци 
Владе и Скупштине Републике Србије. Многе 
генерације имале су тежњу да остваре статус 

града, али најснажнија идеја почела је 2006. 
када ју је Миодраг Бабић, заједно са свима 
нама, промовисао. И од тада она је стално 
лебдела, али дошла је и ова Влада Републике 
Србије и Народна Скупштина, који су схватили 
и услишили захтев овог одборничког сазива 
вршачке Скупштине. Сви одборници и 
политичке странке дали су велики допринос 
да се ова давна тежња формализује, али не 
бисмо могли ништа да нисмо имали пријатеље 

какав је министар Никола Селаковић који је 
несебично помогао да Вршац добије статус 
града. Можда би неко рекао да смо имали 
среће да ми, данашњи функционери ове 
општине, дођемо до овог решења. Вероватно 
је то и истина, али све се уклопило. Вршац 
ће новим статусом много добити, на нама и 

генерацијама које долазе је да ову тековину 
искористимо. 

Епархија банатска богатија 
за два града 

- Епархија банатска сада има 4 града: 
Зрењанин и Панчево, а од сада и Вршац и 
Кикинда, то ће нашем свештенству, монаштву, 
верном народу и свим људима у Банату, 
одлуком Владе и Народне Скупштине, 
омогућити бољи живот и рад, рекао је 
Његово преосвештенство еписког банатски 
господин Никанор. Ово је дошло залагањем 
и трудом многих, и сигурно не без основе са 
предлозима, да ово може и треба да буде град. 
И би тако! Зато благодаримо и захваљујемо 
свим прегаоцима, људима који нису изгубили 
наду да ће до овога дана доћи, посебно 
министру правде и вера чије ће име, заједно 
са свима другима, који су допринели, овај 
град забележити у својој историји. Нека им 
свима ово служи на част. Срећно било и све 
Бог нека благослови за сва времена оне који 
овде живе, у овом граду, и оне који овде буду 
долазили и из њега излазили. 

Вршац, град просперитета и 
будућности 

- Желим да са свима вама поделим овај 
велики и значајан тренутак за наш град, добили 

смо статус града и ви сте то заслужили, рекао 
је Чедомир Живковић, сада градоначелник 
града Вршца. Желим да се захвалим, у име 
свих Вршчана, посланицима у републичкој 
Скупштини, Влади Републике Србије, 
премијеру Александру Вучићу, а посебно 
министру Николи Селаковићу. Најближи 
статусу града били смо 2005, пре Европског 
првенства у кошарци у Вршцу, али није се 
десило. Сада се на тренутак занемарило што 
тренутно Вршац нема довољно становника, 
али узело се у обзир све друго што 
имамо: 22 села, мултиконфесионални смо, 
мултиетнички, живимо сложно, а мислим да је 
пресудило што смо ми економски центар овог 
региона. 

Вршац заиста може, са својом привредом 
и статусом града, да буде замајац и за 
суседне општине. Вршац је добио велику 
шансу. Економија прави радна места, то нам 
је најпотребније, треба се борити за свако 
радно место. Градићемо обилазницу, Влада 
Србије потписала је протокол са Румунима, 
са којима смо реализовали много заједничких 
пројеката. Биће овде и аутопут, Коридор 11, 
значајно је и то и пројекат Технолошког парка 
са новим фабрикама, Пилотска академија 
СМАТСА... 

Имамо много тога, а највредније су наши 
људи, домаћини. Вршац има велику шансу да 
постане град просперитета и будућности. 

Шанса за привреду и економију 

- Вршац је један од најмањих градова у 
Србији, али један заиста посебан град, са 
посвећеним људима, отвореног духа, који су 
заслужили овакво признање, рекао је Роланд 
Зелигер, генерални директор Хемофарма. 
Можда није нека велика промена да ли је 
Вршац велико село или мали град, али је ово 
велики напредак значајан за његову привреду 
и економију. 

Када је Штада одлучила, 2006, да откупи 
ову фирму, учинили смо то јер смо веровали 
у фирму, Вршац, у овај регион. Из малог града 
Вршца лекови одлазе широм света, у Русију, 
на Блиски Исток, у Европу. 

Добијањем статуса града, Вршац ће 
привући пословне партнере што ће 
допринети развоју читавог региона. 

Пригодан програм свечане академије 
приредили су вршачки глумци, солисти и хор 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и „Свети 
Теодор Вршачки“, као и Градски хор „Ас“. 

Ј.Е. 
Фото: Доша

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

ВРШАЦ ПОНОВО ГРАД

Место у историји града Вршца- Никола Селаковић

Велика шанса за Вршац - Чедомир Живковић

Oдличан музички програм на свечаној академији

Свечана академија поводом враћања статуса града Вршцу одржана је у 
Конгресној дворани Центра Миленијум, 10. марта, уз бројне госте, али 

и Вршчане који су желели да присуствују овом историјском тренутку за 
свој град. Након вишегодишњих напора, бројних иницијатива од стране 

актуелних вршачких власти, Вршцу је враћен статус града изменом Закона о 
територијалној организацији Србије. Бурним аплаузом Вршчани су поздравили 

најдражег госта на академији, министра правде Николу Селаковића, који 
је заступао интересе нашег града и један је од најзаслужнијих што се ова 

вишегодишња жеља претворила у стварност. 
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Читав радни век Стеван Королија 
провео је у једној установи, вршачком 
Затвору где је, каже, добро „испекао 
занат“ прешавши сва радна места, 
од приправника до управника. 
Провео је 30 година радећи у 
Затвору, а исто толико, чак коју 
годину више, има фудбалског стажа. 
Фудбал је његова љубав, опсесија. 
Заволео га је док је, као дечак, јурио 
за лоптом потпорањским сокацима. 
Кад је стасао почео је да игра прво за 
избиштански „Полет“, а после војске 
још 10 година у ФК „Вршац“. Остао је 
у фудбалу и када је престао да буде 
активан играч. Постао је фудбалски 
радник, скоро 40 година на челу 
Општинског фудбалског савеза где је 
и данас активан.

Како памтите своје детињство? 
- Рођен сам у Вршцу, 25. фебруара 

1948. Отац ми се звао Никола, а мајка 
Олга, рођена Лазин, из Потпорња. Отац 
је дошао из Хрватске, од Книна, 1942, 
овде на занат, који је завршио у Вршцу 
и преселио се у Потпорањ. Тако сам и 
ја детињство провео у Потпорњу, до 15. 
године. Имам сестру Бранку, она је удата 
и живи у Уљми. У селу је било много 
деце, лепо смо се дружили и играли. 
Основну школу, до 4. разреда, завршио 
сам у Потпорњу, а од 5. до 8. у Избишту. 
Имали смо доброг учитеља Сретка 
Бређана, сви смо га волели и данас смо 
му захвални јер смо сви постали људи, 
памтим га само по лепом. Имали смо 
ваннаставне активности, свему нас је 
учио. Било нас је двадесетак у разреду, 
сви смо завршили средње школе, неки и 
факултете. Када смо прешли у Избиште, 
возили су нас у школу трактором, било 
је тешко, путева није било. Ми деца 
били смо на тракторској приколици, 
зими је било хладно. Колико се ја сећам 
трактор и приколица били су из „Елана“ 
Задруге. После основне завршио сам 
Средњу техничку школу у Зрењанину. 

Када долазите у Вршац? Да ли Вас 
овде доводи посао? 

- После средње школе, отишао сам 
у војску. Био сам годину и по дана у 
ЈНА. Кад сам се вратио, примљен сам 
у вршачки Затвор и тамо сам провео 
цео радни век, од 1969. до 1999. када 
одлазим у пензију са 51 годином живота 
и 40 радног стажа, са бенефицијом коју 
смо имали. 

Шта сте све радили током 
радног века у Затвору? Били сте и 
руководилац, управник вршачког 
Затвора. Када? 

- Почео сам као приправник, после 
као стражар, стари стражар, надзорник, 
а последњих 9 година био сам 
руководилац, управник Затвора. Са тог 
места сам и отишао у пензију. „Испекао“ 

сам сва радна места у Затвору. Када сам 
ја дошао звао се Општински суд- затвор 
Вршац. Након пар година постајемо 
Међуопштински затвор за Вршац, Белу 
Цркву и Пландиште, а од 1990. смо 
Одељење Окружног затвора Панчево, 
тако је и данас. 

Који затвореници су били 
смештени у вршачком затвору тада? 

- Ту су били осуђени по прекршају, 
који рецимо нису платили новчану 
казну, па им је она замењена за затвор, 
затим осуђена лица са казном до 6 
месеци и притворска лица, осумњичени 
за одређена кривична дела. Значи то 
су биле три категорије: осуђена лица, 
кажњена и притворна лица. Било је 
тешких случајева оних који су били у 
притвору, било их је осумњичених и за 
убиства, крађе, силовања, проневере, 
пљачке... Капацитет затвора био је до 
120, а некада их је било и 160, посебно 
од 1985. до 1990. када су бежали 
из Румуније. Доста Румуна било је 
смештено код нас у затвору. У самицама 
су били притвореници, под кључем, а 
остали су имали право на рад. Ми смо 
у то време запошљавали затворенике 
по вршачким фирмама, били смо доста 
ангажовани. Након радног времена, 
враћали су се у затвор. Они који су 
својим понашањем заслужили, ишли 
су без пратње, а они други су имали 
пратњу службених лица. Затвореници 
су радили и уличне радове, копање 
канала, чистили снег, Градски парк 
у јесен. Средства су ишла Затвору 
за унапређења живота штићеника, 
од смештаја, хигијене, а 25 одсто од 
зараде припадало је затвореницима. 
Када сам ја дошао да радим, у Затвору 
су били доста лоши услови, није било 
воде по собама, канализације, вц 
шоља. Временом су се побољшали, 
модернизовали смо све, унели смо 
кревете код притвореника, обновљена 
су ћебад, постељине, уредно су се 
мењале. 

Вршачки Затвор има своју економију. 
Од када? 

- Осамдесетих година добили 
смо, од Општине Вршац, велико парче 
земље, урађена је лепа економија, 
ту се производило поврће, воће, све 
је то ишло у затворску кухињу. Била 
је то велика олакшица за Општину и 
Покрајину које су нас финансирале. 
Било је и меркантилне производње, 
свињогојство. 

Памтите ли нели посебан случај, 
неког затвореника? Да ли је било 
бежања из Затвора? 

- Било је покушаја бекства, 
али сви су ухваћени. Нико није успео 
да побегне, а да не буде ухваћен. Из 
установе је било врло мало бекства, била 
је добро осигурана, најчешће су бежали 

са посла. Осуђенци су код нас били до 
6 месеци, али су притвореници били 
доста дуго. Сећам се покојног Боривоја 
Марковића, банатског чесмена, како 
су га звали. Извршио је двоструко 
убиство, убио је супругу и таста у 
Јасенову. Суђење је трајало 6-7 година, 
био је двадесетак пута на рочиштима, 
док је то трајало, он је све време био 
код нас. Осуђен је на смртну казну, тада 
је још било такве казне. После му је 
замењена за 20 година затвора. Кад су 
га осудили, преместили су га, чујем да 
је оболео и да није издржао целу казну, 
умро је. Притвореници су били код нас 
до доношења казне, ако је казна за та 
кривична дела тежа, одлазили су у КП 
дом Сремска Митровица, а касније у 
Забелу код Пожаревца, на одслужење 
казне. Остали наши затвореници 
нису правили неке веће проблеме, 
побуне, имали су кратке казне, били 
су запослени, долазили уморни, нису 
имали кад да се организују. 

Каквих је прекршаја у Вршцу 
било у то време, судећи по саставу 
затвореника? 

- Када сам почео да радим, доста 
је било кривичних дела силовања, од 
1969. до 1975. године. Казне су биле 
од годину до 4-5 година. Било је и 
убистава, посебно у јесење време, није 
било пуно, али било их је. Проневере и 
пљачке биле су присутне, привредни 
криминал, доста је било крађа, упадали 
су у куће. 

Осим професионалног рада, 
важна ствар у Вашем животу био 
је и остао до данас фудбал. Одакле 
љубав према том спорту? 

- Фудбал волим од детињства, у 
моје време биле су гумене лопте које 

Вршачка кула, година 22, број 333, 26. јануар 1996.
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Покрет горана Вршца формиран је 1960. године. Са 
учесницима основних и средњих школа изведене су 
акције пошумљавања на вршачком брегу, а пошумљавло 
се и на територији Вршачких Ритова, где су сађене тополе. 
На улазима у град садиле су се саднице као заштитни 
појас, неке од њих и данас постоје(борови на улазу из 
правца Београда). Школска омладина је радила тада и у 
горанском расаднику.

1962. године Вршачки Покрет горана је био по 
резултатима рада трећи у Србији. Није у то време 
изостајала ни забавно културна активност: логорске 
ватре, књижевне вечери, игранке...

Од 1985. године до данас Горани су били мање или више 
присутни у свакодневно животу. Било је периода када 
су се њихове активности огледале само у одржавању и 
неговању постојећег зеленила града. Од пре пар година , уз 
помоћ ПО „Панонија“, Комуналног предузећа, Скупштине 
општине Вршац, горани су оформили свој горански 

расадник и тако стекли могућност да подижудрвореде 
дуж магистралних и регионалних путева, ветробранске 
појасеве уз парцеле пољопривредног добра  „Панинија“. 
Сада се расадник на 3 ха, налази у близини Великог 
Средишта. Из њега је до данас посађено 15000 одраслих 
садницабелог дуда, сибирског бреста, топола и белог 
јасена. Данас у расаднику има 26000 лишћарских садница, 
које треба засадитиу ветробране и путне појасеве, као и 
7000 садница четинара које још треба неколико година 
„школовати“. Велики допринос озелењавању града данас 
пружа Општински фонд за грађевинско земљиште који 
обезбеђује све оне саднице  које у расаднику засад још 
нема а неопходне су за наш град.

Жеља је горана да убудуће обезбедимо што бољи 
састав садног материјала у расаднику како би у догледно 
време могли граду и грађанима да обезбеде сав 
неопходни садни материјал.

Вршачка кула, година 22, број 339, 26. јул 1996.

КОМЕ СМЕТАЈУ КЛУПЕ?

Некада незамисива слика у парку, једној од најлепших 
зелених оаза у Војводини и омиљеном шеталишту 
Вршчана, данас је постала готово свакодневница. 
Поломљене клупе попут ове на нашуј фотографији, 

ИНТЕРВЈУ
СТЕВАН КОРОЛИЈА, УПРАВНИК ЗАТВОРА, ФУДБАЛЕР И СПОРТСКИ РАДНИК:

РАДИТИ И ЖИВЕТИ ОКРУЖЕН 
МЛАДИМА ВИШЕ ЈЕ НЕГО ЗДРАВЉЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Покрет горана Вршца 
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су се шнирале, а када те тај шнир 
удари у главу, остави траг, и ожиљак по 
некад. Први клуб за који сам почео да 
играм био је „Полет“ из Избишта, 1966, 
Потпорањ тада није имао регистрован 
клуб. Имао сам прекид док сам био у 
војсци, а у децембру 1969. почео сам 
да играм у ФК „Вршац“. Играо сам 10 
година, на месту центархалфа. Мој друг 
Мохан и ја били смо тандем. Голмани су 
нам били Драгиша Гиле Кресојевић и 
Бранислав Браца Додик, касније Милан 
Филиповић. Леви бек био је Василије 
Бељин, десни бек Славко Милошевић- 
Селе, после је дошао Радован Полић 
из Мраморка. У халф линији је био 
Миломир Цвијовић, онда Георге Мохан 
и ја, после је дошао Бранко Вашалић, па 
Грујичић, звани Курјак. У нападу су нам 
играли десно крило Никола Мушкиња 
из Велике Греде, Младан Пјевић из 
Карловца и Сима Радуљ, наша легенда 
који је после био на Ријеци. Центарфора 
је играо Мирко Мрђа из Влајковца, 
а лево крило Мирко Митин, после је 
дошао Печеничић, звани Ђед. После 
Мушкиње дошао је покојни Дангубић, 
играо је десно крило. Први тренер ми 
је био Ђорђе Хаџи Костић, звани Муса, 
затим покојни Миленце Петровић, па 
Миодраг Торбаров- Миге, онда Милутин 
Тасић- Таса, једно време био је покојни 
Тодор Грбенаревић из Београда и онда 
Богдан Огризовић. То је било за време 
мог играчког фудбалског века. 

У којој лиги сте се такмичили? 
- За тих десет година, ФК „Вршац“ није 

био стандардни војвођански лигаш, али 
смо играли Војвођанску лигу, која је 
била трећа лига у бившој Југославији, 
2 године играмо, па испаднемо, онда 
се поново вратимо и тако. Била је то 
врло квалитетна лига. Имали смо у то 
време и значајне пријатељске утакмице 
са великим клубовима. Ја сам играо 
против „Црвене звезде“ за коју су тада 
наступали Дуле Савић, Филиповић, 
затим против „Будућности“, „Вардара“ из 
Скопља, „Челика“ из Зенице. То су биле 
утакмице које су ми остале у сећању. 

Да ли су Вршчани волели фудбал? 
- Вршац је одувек био град фудбала, 

има и остале спортове, али има и велику 
фудбалску традицију. У време када сам 
ја играо, овде су била 3 сасвим добра 
фудбалска клуба: „Вршац“, „Трговачки“ и 
„Железничар“. Више пута је покушавано 
да се формира један квалитетнији клуб 
од постојећих, али није успевало. Људи 
који су водили клубове и играчи били 
су везани за свој клуб, мислим да је 
то било препрека. Кад сам ја престао 

да играм, имали смо два добра клуба, 
„Вршац“ и „Раднички“. Од та два клуба 
направили смо ФК „Јединство Вршац“, 
али било је лоше. Само од квантитета 
можете да направите квалитет, а сада 
се у Вршцу много ради са младима, са 
децом од 7 година до 10 година. 

Кад сте престали активно да 
играте, остали сте и даље у фудбалу. 
Где сте ангажовани као спортски 
радник? 

- Ја сам председник Фудбалског 
савеза општине Вршац већ 27 година, 
од 5. јула 1989. до данас. То је аматерска 
дужност. Савез обједињује све клубове 
у општини, вршимо регистрацију 
играча, спроводимо такмичења. 
Као председник Фудбалског савеза 
општине Вршац, све време сам био и 
члан Скупштине Фудбалског савеза 
Војводине, а члан сам и Извршног 
одбора Фудбалског савеза подручја 
Панчево. Иначе, ми ћемо сада када 
је Вршац постао град, да променимо 
назив у Градски фудбалски савез, не 
више општински. Имамо и Удружење 
фудбалских судија где имамо савезне 
судије које суде Супер лигу, то је Дејан 
Сантач из Павлиша, а Вршчанин Дејан 
Поточан је махач, линијски судија. А, 
имамо и у Првој лиги Србије Марјана 
Сарку из Вршца. Радимо сложно, 
синхронизовани смо, водимо рачуна 
о свему, помажемо клубовима и све је 
на завидном нивоу. Дејан Поточан је 
технички секретар Фудбалског савеза, 
то му је радно место, и он ми је сада 
десна рука, пре сам доста тога радио 
сам. Иначе, увек сам се борио поготово 
за те млађе категорије, да са њима раде 
што квалитетнији стручњаци. Данас то 
раде добри људи, бивши играчи који 
су завршили факултете за физичку 
културу, школе за тренере. Има доста 
потенцијала, талената међу том нашом 
децом. 

Има ли фудбал перспективу у 
нашем граду? 

- У Вршцу сада имамо ФК „Вршац“, 
ФК „Вршац Јунајтед“, ФК „Раднички“, 
онда ОФК „Банат“ који има само млађе 
категорије, затим Клуб малог фудбала 
„Форум“, и ОФК „Лавови“. Ако се настави 
са радом оваквим темпом, фудбал 
у Вршцу има велику перспективу. 
Највећи проблем су средства, клубови 
се некако довијају, доста солидно се 
финансирају из општинског буџета, за 
плаћање путних трошкова, котизација, 
за службена лица. За клубове у вишем 
рангу, то је мало пара, ови мањи се 
некако и покривају. ФК „Вршац“ је 

Српска лига група Војводина, ФК 
„Вршац Јунајтед“ је Војвођанска лига 
група Банат, ту је и „Полет“ из Избишта. 
На нивоу јужног Баната такмиче се у 
А лиги „Партизан“ из Уљме и „Црвена 
Звезда“ из Павлиша. Сви остали клубови 
такмиче се на нивоу међуопштинске 
лиге: „Раднички“ из Вршца, Гудурица, 
Загајица, Парта, Орешац, Шушара и 
имамо 4 клуба која се такмиче у 2. 
Банатској лиги: Потпорањ, Влајковац, 
Куштиљ и Средиште. Имамо укупно 18 
клубова, градских и сеоских. Тренутно 
је најбољи ФК „Вршац“, међутим има 
тешку борбу за опстанак у Српској лиги. 

Да ли је било награда за Ваш 
спортски ангажман? 

- Као спортски радник добио 
сам златну плакету од Фудбалског 
савеза подручја Панчево. Добио сам, 
као заслужни радник, признање од 
Спортског савеза Општине Вршац за 
животно дело и од Фудбалског савеза 
Општине Вршац, златну и сребрну 
плакету. Најдража ми је награда што сам 
још увек у фудбалу, и данас кад имам 
68 година. Радити и живети окружен 
младима је више него здравље. 

У чему је лепота те најважније 
споредне ствари на свету? 

- Ја лепоту фудбала доживљавам 
самим чином изласка на терен, 
препородим се, заборавим на све 
тегобе. У недељу нам је почела сезона 
фудбала и наредних два и по месеца 
ја ћу бити на терену као делегат у 
Војвођанској лиги. Лепо је дружити се, 
ишао сам по целој Војводини, виђам 
своје другове, кад се сретнемо причи 
нема краја. Кад кренем према Панчеву, 
Зрењанину, Суботици, Сремској 
Митровици, свуда има неко кога 
познајем. Као једна лепа сатисфакција, 
у сећању ми је остало када смо, пре 
десет година, Мохан и ја оформили 
пионирску лигу за Општину Вршац. 
Сва села су имала пионирске екипе, 
финансирано је из општинског буџета. 

Лига је одлично функционисала, али 
пошто је била трн у оку јужном Банату, 
ваљда и Војводини, угасили смо је. 
Једно време организовали смо и стрит 
фудбал, последњих година мини макси 
лигу за децу од 7 до 10 година. Деца 
играју у Миленијуму, а по прописима то 
треба да буде у балонима са вештачком 
травом. Било би лепо када би град 
Вршац направио један такав балон да 
имају деца где да играју. 

Кад сте формирали породицу? 
Како данас живите? 

- Оженио сам се супругом 
Радованком, 1970. године. Имамо две 
ћерке, старију Оливеру и млађу Тању, 
које имају своје породице. Од Тање 
имам унуку Ољу(19) и унука Николу, има 
6 година. Николу водим на фудбал, да 
ли ће бити фудбалер као деда не знам, 
али желим да га правилно усмерим, да 
буде у спорту, не на улици. То сам себи 
поставио као задатак. Од како сам у 
пензији, од 1999, задовољан сам, лепо 
живим. Остао сам веран фудбалу, имам 
кућу и воћњак у Потпорњу, дедовина. 
Имамо мало воћа, не бавим се 
пољопривредом, више волим фудбал. 

Јованка Ерски 

изгажени травњаци, изломљено цвеће, јурњава 
бициклима па и моторима и слободно шетање 
четвороножних љубимаца уобичајни су стил понашања 
који „негују“ млади и притом им , по свему судећи , нико 
ништа не може.Сигурно је да стручњаци треба да објасне 
зашто су агресивна понашања и уништавање онога што 
живот свих нас треба и може да учини лепшимпостала 
начин живљења читавих генерација , али сигурно је да 
надлежне службе и грађани треба да уложе доста напора 
да би се поломљено и уништенопоправило. Не само у 
парку, већ и на улицама, фасадама, на јавним местима... 
За то је потребно не само напора већ и пара, а њих никад 
доста. Као да и овде важи оно неславно правило „нико 
не може толико мало да ме плати колико ја могу мало да 
радим“ што би у преводу било „нико не може толико да 
поправља, ради и ствара колико други истовремено могу 
да уништавају“.

В.С.

Вршачка кула, година 22, број 340, 30. август 1996.

ПОЦРНЕЛА ЈУЖНОБАНАТСКА ПЛУЋА

У вишедневном пожару подстицаном јаком и 
упорном кошавом у Делиблатској пешчари изгорело 
преко 3.000 хектара четинара и шумског растиња, али 
су ватром биле захваћене далеко веће површине. Права 
еколошка и материјална катастрофа у којој су уништена 
једна банатска плића између Панчева и Вршца. Значајан 
допринос Вршчана у гашењу пожара.

Јаке кише 16.17. и 18. овог месецаконачно су 
омогућиле екипама ЈП“Србија шуме“, МУП-а и Војске 
Југославије, као и осталим грађанима који су били у 
приправности око Делиблатске пешчареда одахну након 
гашења  вишедневног пожара и евентуалне нове ватрене 
стихије. Сада остаје да се процени настала штета, што пре 
крене са санирањем читавог терена и одреди како ће се 
на најбољи начин залечити читава област.

Једно је сигурно. Јак пожар који је почео у 
послеподневним сатима 9. августа и који је захватио 
велике површине под најквалитетнијом шумом, потпуно 
је изменио географску карту Пешчаре. Последњи већи 
пожар на овом трену забележен је  1989. године када је 
ватра захватила Гребеначке шуме и када је уништено 
растиње на око 1.000 хектара. Тада начињена материјална 
штета процењена је на око 30 милиона немачких марака. 
Нешто мањи пожар у Делиблатској пешчаризабележен 
је и пре три године, али овај, недавно угашен, остаће 
сигурно запамћен као да сада највећи пожар у овом делу 
јужног Баната и највећи у последње време у Србији.Иако 
ће се финансијске каукулације тек правити и проценити 
колика је материјална штета учињена, сигурно је да ће  
она бити огромна као што је сигурно  да је истовремено  
направљена непроцењива еколошка катастрофа.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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POZIV
potencijalnim investitorima

1. Predmet poziva potencijalnim invetitorima je prostor u delu suterena i prizemlja 
kongresnog centra, koji se nalazi u okviru CENTRA MILLENNIUM AD u Vršcu, ul. 
Omladinski trg 17. u dva nivoa ukupne površine 1243,21m². Prostor je završen 

građevinski, bez uradjenih završnih radova.
2. Pravo prijave i ponude za investiranje u navedeni prostor imaju sva privredna 

društva i preduzetnici. 
3. Ponude za investiranje u navedeni prostor dostavljaju se putem pisanih prijava, 
na adresu CENTAR MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 17, u zatvorenoj koverti, 

sa naznakom „Ponuda za investiranje“.
4. Rok za podnošenje prijava je 11.04.2016. godine do 12h.

5. Otvaranje ponuda obaviće ovlašćena komisija CENTRA MILLENNIUM AD, u 
poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM AD dana 11.04.2016. godine u 13h.

6. Svim zainteresovanima koji dostave uredne prijave i ponude za investiranje u 
navedeni prostor, dostaviće se Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda.

7. Ovlašćena komisija će obaviti dodatne pregovore sa izabranim ponuđačima i 
izabrati najpovoljnijeg investitora sa kojim će se potpisati ugovor o dugoročnoj 

saradnji sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku od 30 (trideset) dana od dana 
zaključenja oglašavanja zakupa.

8. Prostor koji je predmet investiranja, dostupan je za razgledanje od dana 
objavljivanja oglasa u nedeljnom listu “VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 20 dana, na 
adresi  CENTRA MILLENNIUM u Vršcu, uz prethodno najavljivanje putem telefona 

broj 013/800-100, svakog radnog dana od 09-15h.
9. Ponuda za zakup prostora mora da sadrži sledeće podatke: naziv i sedište 
ponuđača, matični broj, PIB, podatke kontakt osobe, kontakt telefon i e-mail, 

predlog modela saradnje (planirana namena prostora, ukupan iznos investicije, 
rok za završetak investicije, vremenski period korišćenja prostora i ponuđeni iznos 

naknade za korišćenje prostora).
10. Sve dodatne informacije zainteresovani investitori mogu tražiti i dobiti 

isključivo pisanim putem na adresi CENTRA MILLENNIUM AD ili putem elektronske 
pošte na adresu osoba za kontakt.

11. Osobe za kontakt: 
Srđan Prtljaga e-mail: srdjan.prtljaga@millennium.rs

Jovica Ilić e-mail: jilic@millennium.rs

На основу члана 14.став 1. у вези са чланом 29. став 1. Закона о процени 
утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС” бр. 135/04 и 36/09),  

члана 2. став 5. и члана 28. Одлуке о организацији Општинске управе 
Ковин (“Сл.лист општине Ковин” бр. 1/2005), у предмету захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процене утицаја на  животну 
средину за Пројекат: Изградња погона за производњу контакне 
фармацеутске амбалаже са пратећим садржајима,  у Ковину,  на 

територији општине Ковин, 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН

О Б А В Е Ш Т А В А
Јавност да је 

Носилац пројекта, „West Pharmaceutical Services Beograd“д.о.о. Ковин, 
Римски јарак бб.  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја 
студије о процене утицаја на  животну средину Пројекта – Изградња 

погона за производњу контакне фармацеутске амбалаже са пратећим 
садржајима,  у Ковину, чија реализација се планира на кат. парц. 5593/2 

КО Ковин, на територији општине Ковин.

Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева 
носиоца пројекта, може  се извршити у просторијама Одељења за 

урбанизам,стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 
општинске управе Ковин у канцеларији 52 сваког радног дана између 

10 и 14 сати 

У року од 15 дана објављивања овог обавештења, може се доставити 
мишљење о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја предметног пројекта овом органу.
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ОБУЧАВА СЕ НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ПОЛАЗНИКА КЛУБА БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА „ЈИНГ-ЈАНГ“

ВЕШТИНА САМООДБРАНЕ И НАЧИНА ЖИВОТА
Клуб борилачких вештина „Јинг -Јанг“ Јована Обрадовића, мајстора ђиу - ђице четврти дан, 
почео је са радом крајем јануара учећи вештини самоодбране нову генерацију полазника. 

Врхунски мајстор борилачких вештина је управо на страницама „Вршачке куле“ најавио нови 
почетак клуба у којем су још осамдесетих година почели да стасавају заљубљеници у овај начин 

живљења. Његова жеља била је да полазници пренесу своје импресије. Неки су се први пут 
срели са овом вештином. У такве се убраја и полазница „Јинг –Јанга“ Драгана Орта.

- Иако до сада нисам имала никакво лоше лично искуство, мислим да је услед учесталих случајева 
насиља добро знати како се заштити. То је мој главни мотив зашто сам почела да долазим на тренинге у 
Клуб „Јинг –Јанг“. Обука је врло интересантна, мислим да и те како може да се примени на конкретним 
примерима у неким животним ситуацијама, уколико до њих дође. У сваком случају, сматрам је изузетно 
корисном. 

Да ли је обука тешка за девојке, како подносиш тренинге? 
-  Тренинзи нису тешки јер нам Јоца вештину самоодбране презентује кроз примере из неких животних 

ситуација на веома занимљив, прихватљив, популаран начин, тако да чак и ја, која нисам имала неких 
додирних тачака са борилачким спортовима још откако сам била дете, успевам да са лакоћом поднесем 
напор и да сваку вежбу радим са посебним интересовањем, истакла је Орта. 

Међу дамама полазницама које су са великим мотивом дошле у Клуб је и Маја Даја. 
- Овде сам јер сам била нападнута и тада сам схватила да умем само да вриштим. Решила сам да то 

променим, дошла сам јер сам о Јоци Обрадовићу чула све најбоље и мислим да тренутно нема никог 
ко је бољи да нас обучи вештини самоодбране. Тренинзи су управо онакви какве сам очекивала, 
окружена сам људима са позитивном енергијом и  то је оно што ми је потребно у овом тренутку. Свим 
заинтересованим женама поручујем да се исплати доћи и да то треба што пре да ураде, закључила је 
Даја. 

Вршачки писац Дејан Мак је повратник на татами, тачније вратио се вештини ђиу – ђице, својој 
великој љубави из младости. 

- Ја сам практично одрастао уз Јоцу јер сам детињство и младост провео вежбајући ђиу - ђицу. Ово 
је добра прилика да се подсетим неких ствари и да квалитетно проведем време са људима који воле 
спорт. Мислим да је ово и више од спорта, ово је начин живота. Не ради се чак ни само о спорту нити 
само о дружењу, овде се ради на унапређењу самог себе, онога што јесмо и онога што покушавамо да 
откријемо да јесмо. 

Да ли је ово припрема за живот односно на нежељене ситуације у којима свако може да се 
нађе? 

- Сведоци смо да данас, на жалост,  свако може бити нападнут. Међутим овде се ради о обуци која 
нам омогућава да будемо ближи себи самима и да градимо квалитетније односе међу људима. Највећа 
вештина је заправо избећи конфликт, а ако до њега ипак дође, није лоше знати како да човек изађе 
из такве ситуације и да на најлакши могући начин савлада противника. Овде нису битне године и није 
битно када се почне, јер када се почне сигуран сам да то никога неће напустити, јасан је Мак. 

Тренинзи Клуба борилачких вештина „Јинг-Јанг“ одржавају се у просторијама Фајт клуба „Вива“ у 
Хотелу Србија понедељком, средом и петком од 16 часова. 

Б.Ј. 

ИВАНА РАДУКИЋ, ВЛАСНИЦА КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ „ВИС-СТО“ 

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОСВЕЋЕН РАД 
Млада предузетница из Вршца Ивана Радукић, власница Књиговодствене 
агенције „Вис-Сто“, једна је од 36 добитника Плакете Савеза рачуновођа и 

ревизора Србије, коју ова институција додељује поводом шездесет година 
свог постојања и рада. 

О каквој награди је реч, коме се она и због чега додељује? 
- Награду је добило тридесет и шесторо људи, а међу њима је било стручњака, 

универзитетских професора, али и предузетника попут мене. Нисам сигурна којим 
су се критеријумима руководили, али претпостављам да су неки од пресудних 
фактора били и моје године и пол, јер смо у ери женског предузетништва, а ја сам 
у годинама када није сасвим уобичајено да имате сопствену агенцију и клијенте. 
Поред тога, учествовала сам на бројним семинарима, усавршавала се у свом послу... 

Шта ово признање представља за вас? 
- Ја ову награду уопште нисам очекивала, али ми веома прија што је неко 

препознао успех са којим се ја бавим својим послом. То је велико признање и за 
Књиговодствену агенцију „Вис-Сто“ и за мене лично као рачуновођу. Драго ми је 
што је препозната одговорност и посвећеност са којом обављамо свој посао. 

Како сте почели да се бавите рачуноводством и како је текла ваша 
каријера? 

- Моји родитељи су се бавили овим послом, радили су у књиговодству у великим 
фирмама, тако да сам још као мала гледала шта они раде и одувек ми је то било 
интересантно. После основне школе уписала сам средњу економску школу и још 
током средњошколских дана долазила сам код оца на праксу, јер је он још 1994. 
године отворио књиговодствену агенцију. Студирала сам индустријски менаџмент, 
који такође има везе са предузетништвом, а када сам 2003. године дипломирала, 
одмах сам се запослила у породичној фирми, коју сада већ десет година водим 
ја. Посао је интересантан, поред оног основног, ми смо ту да решавамо проблеме 
клијената, саветујемо их о новинама, али се и усавршавамо и додатно едукујемо, 
како бисмо ишли у корак са временом. С обзиром да посао подразумева стални 
контакт са људима, веома је динамичан и доста се разликује од онога како га лаици 
углавном замишљају. 

Како Агенција „Вис-Сто“ изгледа данас? Колико је запослених, а ко су вам 
клијенти? 

- То је и даље мала породична фирма, има нас троје запослених, а мој отац је ту 
као саветник. Он је тај који има велико искуство, захваљујући којем уме да реагује 
у свакој ситуацији. Велике су предности породичних фирми, лакше се ради, лакше 
се договара, отвореније се комуницира. Имамо око 150 клијената, што је прилично 
велики број. Претежно су у питању клијенти из Вршца, али и из околних места, а 
углавном се ради о фирмама, удружењима грађана, спортским удружењима. А наш 
посао се разликује од клијента до клијента, тако да се може рећи да је ово посао 
у којем никад не престаје учење. Данас се доста тога ради електронски, па је и ту 
посао на страни млађих генерација. 

Рачуноводство је један од послова за којима модерно друштво има 
највеће потребе. Колико је интересантан генерацијама које долазе? 

- Каже се да човек никад не би требало да лаже свог адвоката, психијатра 
ни рачуновођу. Ми смо ти који су ту да своје клијенте посаветују о свим битним 
питањима пословања и помогну им да уштеде и зараде. Мислим да и млађе 
генерације схватају перспективу овог посла, па се велики број њих интересује и 
долази на праксу у нашу фирму. Можемо да се похвалимо да су се они који су у 
Агенцији „Вис-Сто“ учили посао, касније успешно и запослили. 

Какве су вам даље пословне амбиције? 
- Надам се да ће фирма наставити да ради са подједнаким успехом као и до сада. 

Едукација и усавршавање се за нас наставља, а верујем да ће са њима доћи и нови 
клијенти и нови пословни успеси. 

Т.С. 

Полазници обуке вештине самоодбране Клуба “Јинг - Јанг”

Даме у симулацији животне ситуације

Фо
то

: Б
. Ј

.

Награда у правим рукама: Ивана Радукић

Фо
то

: Т
.С

.
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Према предању које Зрењанинци 
децанијама преносе са генерације на 
генерацију, позоришна уметност је у Велики 
Бечкерек дошла још 1787. године, када је 
тамошњи учитељ Марко Јелисејић са својом 
ђачком глумачком трупом почео да приказује 
позоришне представе. Нешто романтичнија 
легенда тврди да се богати бечкеречки трговац 
безнадежно заљубио у чувену пештанску 
глумицу, па је 1839. године из велике чежње 
и жеље да је што чешће виђа, стари житни 
магацин преуредио у прекрасан Талијин храм 
барокне лепоте. Било како било, театар је у 
овом граду настао из велике љубави. 

Деценијама су у овом позоришту гостовале 
трупе и играле представе на различитим 
језицима, да би 1946. године оно коначно 
добило сопствени професионални ансамбл. 
Тада је и именовано; на предлог Тодора 
Манојловића, угледног зрењанинског књи-
жевника, понело је име чувеног српског 
глумца романтизма Тоше Јовановића. 
Данашњи спољашњи изглед Народног 
позоришта „Тоша Јовановић“ добијен је 
темељном реконструкцијом и адаптацијом 
1985. године, а унутрашњост позоришта 
је, захваљујући сачуваним оригиналним 
плановима, рестаурирана и аутентична. 

Према речима директорке НП „Тоша 
Јовановић“ Иване Кукољ Соларов, која је 
у овом театру, чијом се историјом бавила, 
запослена шеснаест година, позориште у 
Зрењанину непрестано се развијало и сваки је 
период донео нешто ново и значајно, било да 
су у питању представе, успеси на фестивалима 
или развој глумачког ансамбла. 

- Неки подаци помињу „златно доба“ 
управника Душана Ћука, али и успехе 
представа за време мандата Саве Дамјановића. 
Данас треба издвојити период од 1997. године 
када је управник био Драган Рајачић јер у 

позориште долази генерација младих глумаца 
и настају представе попут „Антигоне“ и „М 
70“, али и период почетком овог миленијума 
када је позориште водио управник Горан 
Ибрајтер. У то време су настале представе 
попут „Богојављенске ноћи“, „Народног 
посланика“, „Хероја нације“ и „Мртвих душа“ 
којима се ово позориште, после више од три 
деценије, нашло на Стеријином позорју. Како 
у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ 
делују Драмска и Луткарска сцена, не смем 
да не поменем и Владимира Грубанова који је 
тридесет година успешно водио наше луткаре 
и са њима донео позоришту преко 300 награда 
на домаћим и међународним фестивалима. 
Значајну улогу су одиграли редитељи са 
којима смо сарађивали, на првом месту Стево 
Жигон, Егон Савин, Радослав Златан Дорић, 
Србољуб Луле Станковић и многи други који 
су оставили значајан траг – објашњава Ивана 
Кукољ Соларов. 

Зрењанинско позориште може се 
похвалити податком да су неке његове 
представе биле одигране преко 250 пута 
и на репертоару се задржале више од 15 
година, попут „Женског фолк-рок бенда“ или 
„Гаравог сокака“. Интересантно је и то да су 
најдуговечније биле представе рађене по 
текстовима највећих светских драматичара, 
попут „Антигоне“, „Богојављенске ноћи“, 
„Укроћене горопади“ и „Народног посланика“ 
који се још увек игра. 

Позориште је током седамдесет година 
професионалног рада освојило велики број 
награда за рад Драмске и Луткарске сцене, 
најпре на Сусретима (данас Фестивалу) 
професионалних позоришта Војводине, 
на Сусретима професионалних позоришта 
лутака Србије, Данима комедије, Фестивалу 
позоришне класике... 

Професионално луткарско позориште које 

је део Народног позоришта „Тоша Јовановић“ 
основано је 1956. године, од када изводи по 
четири премијере на српском и две премијере 
на мађарском језику годишње. Ансамбл 
луткарске сцене је остварио значајне домете, 
попевши се у сам врх луткарских ансамбала 
у Србији, а за своја уметничка остварења 
ова сцена је освојила бројне награде на 
међународним и домаћим фестивалима. Међу 

најзначајније награде убраја се пет награда 
на фестивалу „Златни делфин“ у Бугарској, у 
конкуренцији 25 позоришта из 12 држава, 
затим награда критике за најбољу представу на 
првом светском фестивалу дечјих позоришта 
у Грчкој, признање Унеско-а, учешће по 
позиву на међународним фестивалима 
БИТЕФ и ПИФ. Луткарска сцена је своје 
најзначајније представе извела у Аустрији, 
Холандији, Мађарској, Румунији, Бугарској и 
Грчкој, отварајући простор новој уметничкој 
инвенцији у области луткарства. 

Зрењанинско позориште данас има 
78 запослених, са два глумачка ансамбла, 
Драмским и Луткарским, у којима има укупно 
28 глумаца, 13 запослених у администрацији, 
а остали запослени чине онај невидљиви и 
незаменљиви део у позоришту – иза сцене, 
декоратери, реквизитери, гардеробери, 
шминкери, мајстори у радионицама, суфлери, 
инспицијенти... 

Резултати једног истраживања спро-
веденог пре три године показали су да 
публику НП „Тоша Јовановић“ махом чине 
високообразоване жене, старости између 40 и 
65 година, али директорка Позоришта истиче 
да се, посматрајући публику која је у сали у 
последње две сезоне, намеће закључак да 
позориште ипак подједнако воле и млади и 
пензионери, односно сви они који још увек 
пре бирају да се забаве уз представу него уз 
телевизијски програм. 

- Репертоар нашег позоришта условљен 
је чињеницом да смо народно позориште, 
једино у граду и да публици треба да понудимо 
домаће и светске класике, савремену драму... 
Зато на репертоару имамо и Кољаду и Душана 
Ковачевића, Брехта и Нушића, Угљешу 
Шајтинца и Браниславу Илић... Ми смо ту да 

стварамо позоришну публику. Уметнички 
квалитетна представа не значи да је публици 
неинтересантна, нити да је оно што је комично, 
односно публици атрактивно, нужно и 
неквалитетно. Трудимо се да правимо добре 
представе – објашњава Ивана Кукољ Соларов. 

У Народном позоришту „Тоша Јовановић“ 
управо су одигране две успешне премијере, 
на обе сцене: Брехтов „Човек је човек“ на 

Драмској и „Песма белог кита“ на Луткарској 
сцени. Предстоји им учешће на Данима 
комедије и одлазак у Бања Луку, а обе сцене су 
и у селекцији 66. Фестивала професионалних 
позоришта Војводине, на шта су посебно 
поносни, јер, како кажу, наћи се на Фестивалу 
професионалних позоришта Војводине значи 
наћи се у друштву најбољих јер су војвођанска 
позоришта веома успешна на свим домаћим 
и иностраним фестивалима и рад у таквој 
атмосфери приморава на напредак. 

- Припремамо следећу сезону када 
обележавамо два значајна јубилеја: 70 година 
професионалног рада Драмске сцене и 60 
година рада Луткарске сцене. Тим поводом 
припремамо Шекспирову трагедију „Ромео 
и Јулија“ у режији Николе Завишића и једну 
марионетску представу за најмлађе – каже 
директорка Позоришта, истичући да су 
сјајни глумци који су у стању да носе сваки 
репертоар, али и посвећена техника, један од 
главних адута овог театра. 

- Ми одгајамо нову позоришну публику, 
стварајући и едукујући их луткарским 
представама, а онда та деца, одрастајући 
уз позориште заволе и уметност уопште, 
па постану публика Драмске сцене, или 
Музеја, Галерије, или баш уметници. Због тога 
прижељкујемо боља времена за културу у 
нашој земљи. Прижељкујемо да позориште 
поново буде препознато и признато као 
незаменљив део културе. Прижељкујемо и 
скору адаптацију најстарије позоришне сале 
из 1839. године – закључила је Ивана Кукољ 
Соларов. 

Т.С. 
Фото: Јован Његовић Дрндак

ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ  
Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова, док се 

Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска позоришна традиција у 
великој мери је обележена чињеницом да су у њеном стварању учествовале различите 

етничке заједнице које су настањивале ове просторе, а вишејезичност и естетска 
разноликост и данас су епитети којима се позориште које настаје 

на овом тлу може похвалити. 
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави Заједница 

професионалних позоришта Војводине која је основана 1969. године у Новом Саду, а да 
би се културна баштина сачувала, 1982. године основан је и Позоришни музеј Војводине. 
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним бројевима 

„Вршачка кула“ ће вам представити њихов рад. 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ТОША ЈОВАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН 

ИВАНА КУКОЉ СОЛАРОВ, ДИРЕКТОРКА НП „ТОША 
ЈОВАНОВИЋ“: НАШ АДУТ СУ ПОСВЕЋЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ 

Зграда НП „Тоша Јовановић“ крије необичну историју

Класици су најдуговечнији: Нушићев „Народни посланик“ игра се већ петнаест сезона

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 

„ЧОВЕК ЈЕ ЧОВЕК“ 

Запослени у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ препоручују вам да погледате обе 
епизоде њихове представе „Човек је човек“ Бертолта Брехта у режији Анђелке Николић. Али 
препоручују да, ако сте у прилици, погледате и остварења „Дон Жуан“ и „Прс’о“ и „Чудовиште“ 
и „Плави Петар“ и „Песма белог кита“... А пре свега препоручују да идете у позориште и негујете 
душу и интелект. 

Брехтов „Човек је човек“ у „Тоши Јовановићу“
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PINGVIN

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

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

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Наредних недеља у Градској 
библиотеци Вршац биће одржано 
неколико интересантних програма, 
пре свега у оквиру обележавања 
предстојећих празника посвећених 
поезији и дечијој књижевности. Поводом 
Светског дана поезије у понедељак 
21. марта у Градској библиотеци 
Вршац биће одржано мултимедијално 
предавање посвећено поезији Јована 
Стерије Поповића, а намењено 
првенствено средњошколцима, али и 
свим заинтересованим Вршчанима. 

- Мало се зна о Стеријиној поезији, 
а како ове године обележавамо 210 
година од његовог рођења, желели 
смо да ову тему приближимо нашим 
суграђанима – рекла је Александра 
Панић, чланица Општинског већа 
задужена за културу. 

Након тога, у четвртак 24. марта у 
19 часова одржаће се књижевно вече 
посвећено Милану Пражићу и његовој 
књизи „Дар и морал“. 

- Милан Пражић био је запослен у 
Градској библиотеци Вршца, а након 
тога једно време био је и управник 
Матице српске. Књигу есеја „Дар и 
морал“ постхумно је објавио његов 
син Саша Пражић – навела је Даринка 
Михајловић, директорка Градске 
библиотеке Вршац. 

У наредним недељама, поводом 
2. априла, Међународног дана дечије 
књиге, Градска библиотека Вршац 
организоваће активности посвећене 
домаћим ауторима који стварају за 
децу, као и промоцију Дечијег одељења 
библиотеке, са посебним освртом на 
литературу на енглеском језику. 

Из Градске библиотеке подсећају да 
се у овој институцији и даље одржавају 
бесплатни часови немачког језика, 
као и припремна настава из српског 
језика и математике за мале матуранте 
којима предстоји пријемни испит за 
упис у средње школе. Такође, старији 
од 65 година, ђаци прваци и особе са 
инвалидитетом могу остварити право на 
бесплатну чланарину. 

Т.С.  

ДЕШАВАЊА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ПРЕДАВАЊЕ О СТЕРИЈИНОЈ ПОЕЗИЈИ, КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ, ДАНИ ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ...  

Наш суграђанин Зоран Ђуровић 
- Ђурке  постао је члан Удружења 
афористичара Србије, у петак,  11. марта. 
Ово је значајно признање за Ђуровића 
и потврда да је пре нешто више од пет 
година кренуо добрим путем, почео је са 
писањем афоризама који  се објављују 
у дневним новинама, локалним 
зборницима, сатиричним часописима.

- Веома сам срећан и драго ми је што 
сам примљен у Удружење афористичара 
Србије, не крије задовољство Ђуровић. 
Велика ми је част што сам у друштву 
најбољих афористичара Србије. 
Посебну захвалност дугујем нашим 
истакнутим афористичарима Зорану Т. 
Поповићу и Витомиру Теофиловићу што 
су ме предложили за пријем у чланство, 
а такође и Александру Чотрићу што 
је подржао моју кандидатуру. Ово ће 
ми бити велики подстрек за моје даље 
бављење афористиком. 

Ђуровић афоризме пише од  2011.
године. Његови афоризми објављују се 
у „Вечерњим  новостима“,  у рубрици 
„Србија јавља“, као  и с времена на време 
у „Политици“  у рубрици „Сатирикон“.  
Афоризме му објављује и познати 

сатирични електронски часопис  „Етна“. 
Афористичар Ђуровић присутан је 

и у локалним зборницима, а његови 
афоризми у стиху (епиграми) ушли су и 
у песничку Антологију „Крик песника из 
сенке“ књижевног клуба „Иво Андрић“ 
из Земуна. 

У септембру прошле године на 

шабачкој „Чивијади“ у категорији 
афоризама освојио је друго место. Зоран 
Ђуровић је члан Вршачког књижевног 
клуба.

Ј.Е.

АФОРИЗМИ:

- Разлика између попова и 
политичара: Попови обећавају рај на 
небу, а политичари на земљи!

- Оптужбе да је министар прекршио 
закон најобичнија су лаж! Он никад 
ништа не ради.

- Министрово мишљење сви цене и 
уважавају. Ипак је он најобразованији у 
затвору. 

- Данашњим криминалцима тешко је 
ући у траг. Час су на једној, час на другој 
телевизији.

- Познатог криминалца очекује 
строга казнa- номинација за избацивање 
из ријалитија.

- На свечаном ручку шеик је 
подригнуо и масна уста обрисао 
рукавом. Уважени гост очигледно 
поштује наше обичаје и традицију.

ЗОРАН ЂУРОВИЋ ПОСТАО ЧЛАН УДРУЖЕЊА АФОРИСТИЧАРА СРБИЈЕ

У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ СРПСКИХ АФОРИСТИЧАРА

Вечерас (18. марта) у 18 часова у 
„Салону код Порте“ Удружење „Тачка 
сусретања“ организује Вече фантастике, 
када ће бити промовисан лексикон 
Илије Бакића под називом „101 лице 
фантастике“, док ће у понедељак 21. 
марта у 18 часова бити одржан књижевни 
сусрет са Угљешом Шајтинцем, који ће 
водити књижевник Дејан Мак. 

На промоцији „101 лица фантастике“ 
говориће аутор лексикона, књижевник 
и књижевни критичар Илија Бакић, 
књижевник, преводилац и издавач 
Горан Скробоња и модератор Марија 
Васић Каначки, док ће одломке из 
„101 лица фантастике“ читати Емилија 
Плавић. 

Илија Бакић је песник, приповедач, 
романсијер, књижевни и стрипски 
критичар и уредник, иначе рођени 
Вршчанин. Велики део његовог 
књижевног опуса везан је за 
фантастику и авангардну књижевност, 
а нарочито за сигнализам. Члан је 
Друштва љубитеља фантастике „Лазар 
Комарчић“,Српског књижевног друштва, 
Удружења књижевника Србије, Друштва 
књижевника Војводине и сарадник 
многих еминентних издавачких кућа и 
периодичних издања у Србији. 

Горан Скробоња пише приче из 
домена хорора и научне фантастике. До 
сада је објавио романе „Накот“ (1994, 
обновљено издање 2011), „Војници 
Корота“ (1992) и „Човек који је убио 
Теслу“ (2010), као и збирке „Од шапата 
до вриска“ (Кошмар, 1996), „Шилом у 
чело“ (Кошмар, 2000) и „Тихи градови“ 
(Лагуна, 2007). Уредио је тематске 
антологије: „Бели шум: Антологија 
прича о телевизији“ (2008), „Истините 

лажи: Приче о урбаним легендама“ 
(2009), „Апокалипса јуче, данас, сутра“ 
(2011), „У знаку вампирице“ (2012) и 
„У знаку вампира“ (2012). Уредник је и 
издавач прве домаће приватне едиције 
специјализоване за хорор – Кошмар. 

Угљеша Шајтинац драмски је писац, 
приповедач и романсијер. Дипломирао 
је драматургију на Факултету драмских 
уметности у Београду, а од 2005. године 
предаје на Академији уметности у 
Новом Саду. 

Аутор је романа „Чуда природе“ 
(1993), „Нада станује на крају града“ 
(2002), „ВОК ОН!“ (2007) и „Сасвим 
скромни дарови“ (2011), као и два 
романа за децу: „Ветрушкина ледина“ 
(2006) и „Чарна и Несвет“ (2013). Написао 
је књигу прича „Чемер“ (1997) и драме 
„Реквизитер“ (1999), „Право на Руса“ 
(2001), „Говорите ли аустралијски?“ 
(2002), „Хадерсфилд“ (2005), „Банат“ 
(2007), „Ветрушкина ледина“ (2008) и 
„Лепет мојих плућних крила“ (2009). За 
драму „Хадерсфилд“, по којој је настао 
и истоимени филм, добио је Стеријину 
награду за најбољи савремени драмски 
текст на Стеријином позорју 2005. 
године. 

Т.С. 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ДРУЖЕЊЕ СА БАКИЋЕМ, СКРОБОЊОМ, ШАЈТИНЦЕМ 

РАДОВИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

Градску библиотеку очекује 
реконструкција фасаде. Према 
речима Александре Панић, чланице 
Општинског већа задужене за 
културу, започет је поступак јавне 
набавке који ће бити завршен у 
законском року, па ће тако ускоро 
коначно бити решено питање изгледа 
фасаде на згради Библиотеке. 

Зоран Ђуровић од недавно члан Удружења 
афористичара Србије
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Традиционална туристичка 
манифестација ВИНОФЕСТ по 
једанаести пут ће се одржати 
у у Вршцу, у Хотелу “Србија”. 
Туристичка организација 
града Вршца припремила 
је богат програм и очекује  
долазак око 60 излагача 
који ће представити више 
од три стотине врста вина. 
Церемонија свечаног 
отварања фестивала је у 
12 часова у великој сали 
Хотела Србија. Директорка 
Туристичке организације 
града Вршца Татјана Палковач 
истиче да ће се на Винофесту 
окупити винари из читаве 
Србије.

- Поред винара из наше 
земље долазак произвођача 
вина из Румуније , Мађарске, 
Чешке, Словеније, Хрватске, 
Црне Горе, БиХ даће 
манифестацији међународни 
карактер. Комисија која ће 
оцењивати вина на Винофесту 
једна је од најстручнијих у 
земљи, па ће оцена добијена 
у Вршцу бити значајна 
референца производу и када 
је у питању пласман и цена, 
наглашава Палковач. 

Директорка Туристичке 
организације истиче да је 
задовољна како се Винофест 
у претходној деценији 
позиционирао на мапи 
винских фестивала Србије.

- Излагачи, посетиоци 
и ми као организатори 
потпуно смо задовољни 
како се фестивал развија 
свих ових година. Гости када 
носе утиске не питају ко је 
био организатор, већ кажу 
“...ето тако сам се провео у 
Вршцу”. Због тога морам да 
похвалим све наше суграђане 
који су изузетно љубазни 
према гостима фестивала 
и употпуњују дивну слику 
нашег града као туристичке 

У ДАНИМА ВИКЕНДА У ХОТЕЛУ “СРБИЈА” ТРАДИЦИОНАЛНИ ВИНОФЕСТ

У СЛАВУ ВИНА ПО 11. ПУТ!
ФОТОРЕПОРТАЖА
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У ДАНИМА ВИКЕНДА У ХОТЕЛУ “СРБИЈА” ТРАДИЦИОНАЛНИ ВИНОФЕСТ

У СЛАВУ ВИНА ПО 11. ПУТ!
ФОТОРЕПОРТАЖА

дестинације. Пуно је винских 
манифестација на тржишту, 
пуно региона се труди да своју 
манифестацију позиционира 
и на тај начин помогне својим 
винарима. Међутим, излагачи 
који посећују све винске 
манифестације у Србији има-
ју само речи хвале за наш 
Винофест и мислим да смо 
успели да се изборимо за 
наставак његове традиције. 

Осим излагачког дела 
манифестације у оквиру 
Винофеста биће одржано 
предавање Мирјане Здрав-
ковић из Института за 
земљиште у Београду на тему 
“Употреба бистимулатора у 
пољопривреди”. У забавном 
делу манифестације, на 
Винском балу, госте ће 
забављати оркестар “Успо-
мене из Смедерева”, а на 
церемонији свечаног отва-
рања и затварања наступиће 
чланови Музичке школе 
“Јосиф Маринковић”.

Б.Ј.
Фото: Архива ТОВ

УЛАЗНИЦА 300 ДИНАРА

Туристичка организација 
града Вршца одредила 
је и цене улазница за 
Винофест и Вински бал. 
Цена улаза на излагачки део 
манифестације у великој 
сали Хотела “Србија” је 300 
динара, а за њу посетилац 
добија чашу за дегустацију 
коју ће понети као сувенир са 
Винофеста и пет бонова. Ко 
жели да дегустира више од 
пет врста вина може да купи 
и додатне бонове на штанду 
Туристичке организације, це-
на појединачног бона износи 
20 динара. Цена карте за 
Вински бал је 2000 динара.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1056
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ САНДУ-
ЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Кућа на продају у Призренској 
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/889-
24-67.

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом. Тел. 062/471-511.

Продајем стан 58,46 м2, 
први спрат, центар, погодан и за 
пословни простор. Цена 40.000 
евра. Тел. 064/44-32-517.

Продајем кућу са локалом, 
120 м2, (мушки и женски wc, 
кухиња, две терасе) плац, башта 
на брегу , асфалтни пут, код цркве 
Св. Теодора , кућа је на спрат са 
четворособним станом. Продајем 
кућу у Војводинцима са великим 
плацом. Тел. 061/117-51-92.

Продајем или изнајмљујем 
кућу са двориштем близу центра 
Вршца. Тел. 064/800-23-48.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50  и 89 
m2) улица Брегалничка 1А. Тел. 
063/307-257.

Хитно на продају кућа са 
започетим локалом . Цена 50.000 
евра, није фиксна. Тeл. 069/512-
12-04.

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац, на вечито. 
Тел. 063/551-403.

На продају нова спратна кућа, 
три етажне целине, сваки улаз 
посебно. Једна целина 150m2, друга 
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже 
за 5 аута, централно грејање, 
плин, струја, вода, канализација, 
телефон, кабловска, интернет. 
Парцела 10 ари, све укњижено. 
Тел. 064/154-72-98.

На продају викендица 88 m2, 
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5 
ари плаца. Опремљена, видео 
надзор, аларм, демит фасада, све 
ограђено. Повољно. Тел. 069/396-
19-54.

На продају кућа у Великом 
Средишту на 15 ари плаца, кућа 
100 m2 и још нус просторије. У 
главној улици на лепом месту. 
Тел.069/19-54. На продају кућа на 
Гудуричком путу 64m2, на плацу 
од 41 ара, струја, вода, виноград, 
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.

Продајем кућу у Горанској 
улици код „Виле брег“. Тел. 
066/955-73-74.

У Панчеву код стоматолошког 
факултета студенткињама издајем 
једнособан стан од 40 m2, лифт, 
комплетно опремљен, телефон, 
кабловска, централно грејање, 
клима. Тел. 065/40-11-886.

Продајем нову кућу 71 m2 
и стару кућу 70 m2 ,  у улици Југ 
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508 
и 830-853

Продајем плац 1100 m2 
на вршачком брегу, између 
„Славише“ и Куле, грађевинска 

зона, вода, струја, телефон, 
млад виноград и разно воће. 
Тел. 063/551-403.

Кућа на продају или 
замена за стан уз доплату, 
кућа се налази у улици Другог 
октобра 83. Такође, на продају 
и плинска пећ. Тел. 2824-042 и 
064/51-06-906.

На продају кућа са две 
засебне стамбене јединице 
(50+80m2) у улици Брегалничка 
1а. Тел. 063/307-257.

Продајем или мењам за 
стан, викендицу са 7 ари плаца 
са воћњаком, на потезу Козлук 
(вода, струја). Површина 
викенд куће 51 m2 + 40 m2 
поткровље + гаража. Тeл. 
063/429-569.

Продајем кућу 100 + 50 
m2 две целине, у Југ Богдана, 
нова градња, одмах усељива 
без улагања. Два ланца земље 
потез Јарак и шиваћу машину 
„Багат“. Тел. 064/186-52-44.

Продајем викендицу у 
Делиблатском песку, код 
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца, 
легализовано, вода, струја. 
Тел. 064/227-48-17 и 013/851-
066.

Кућа на продају у Вршцу, 2. 
октобра 83. Тел. 832-864.

На продају кућа старије 
градње у Вршцу, Хероја 
Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.

На продају плац од 12 
ари код фабрике „Моја вода“ 
у Месићу и плац од 22 ара у 
центру Уљме. На оба плаца 
вода, струја, плин, телефон и 
асфалтни пут. Тел. 064/047-55-
24.

На продају нов трособан 
стан, 70 m2, преко пута  
Гимназије (интернет, клима, 
интерфон, кабловска, 
паркети...). Тел. 063/869-16-52.

Продајем двособан стан 
код Аутобуске станице у 
Вршцу, може и намештен. 
Цена 25.000 евра, није фиксна. 
Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 
40 m2, веранда и плоча за 
даље грађење у приземљу.  
Код табле „ Трујино насеље“, 
поред пута, супер за ловце, 
риболовце. Тел. 069/799-853.

Продајем у Панчеву 
укњижену кућу- стан 67 m2, 
у близини школа, болнице, 
Беовоза, аутобуске и центра. 
Тел. 063/75-79-722 или 064/13-
23-663.

На продају кућа 110 m2 у 
Иве Андрића 10, Вршац (код 
помоћног стадиона) Тeл. 
064/411-99-94 и 062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у 
Вршцу Вука Караџића 4,  2. 
спрат, парно грејање, клима, 
телефон. Тел. 852-252 или 
064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у 
Вршцу, Улица Јоргована 18. 
Тел. 060/494-92-52 или 838-
915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на 
плацу од 5 ари, куће је 150m2 
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 
838-915.

На продају кућа на 7 ари 
плаца, у Вршцу Страхињића 
Бана 6. Тел. 013/806-627 и 
013/837-472.

На продају плац од 1.140 
m2 у Ловћенској улици и њива  
од  61 ари, у потезу Слатина. 
Тел. 064/425-29-55. 

Продајем или мењам стан 
у Новом Саду за стан у Вршцу. 
Стан је укњижен, 57 m2, у 
новоградњи, на 2. спрату, има 
сопствено централно грејање, 
близу центра. Тел. 062/611-
301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом и 
урађеним темењима. Плац се 
налази у Карпатској улици у 
Вршцу. Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 
48 m², у Вршцу код језера, 
реновиран, грејање ТА и 
гас, клима, интернет СББ и 
телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 
евра. Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна 
кућа од око 80 m² на 8 ари 
плаца, у Вршцу, у Улици Живе 
Јовановића 13. Вода, струја, 
плин, телефонски прикључак. 
Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан 
( двособан  и гарсоњера), 
поглед на Булевар Жарка 
Зрењанина 73/3. Цена по 
договору. Хитно!

Купујем око четири 
хектара пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

На продају кућа са 
поткровљем од 250 m², са  
гаражом и нус просторијама 
на плацу од 1000m². Кућа 
је нова, сређена, у Вршцу 
Панонска 54, могућа замена 
за стан. Тел. 060/353-41-63.

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 
013/648-228.

На продају кућа 90m2, 
изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 
стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 
по 1.600 m2) код стадиона, 

вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

Хитно продајем једнособан 
стан од 40m2 у Београду, 
насеље Борча. Усељив. 
Цена 27.000 евра. Телефон: 
0638493348

Продајем кућу у центру 
Велике Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица 
у Јабланцима, воћњак, 
виноград, градску воду, 
телефон и базен за кишницу. 
Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 
66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на плацу 
површине 16 ари.  Тел. 063/767-
59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 
продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 
m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа 
(новоградња) са окућницом, 
велики плац, амбар, кочине, 
50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

На продају двособан стан, 
код зелене пијаце , 61 m2, две 
терасе, грејање на плин, и бокс 
на тавану. Тел. 064/88-11-001.

Двособан стан на продају 
око 60m2, сређен, на Војничком 
тргу или замена за мањи уз 
доплату. Тел. 061/6065-158.

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел. 
064/120-16-22.

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

На продају спратна кућа у 
Никите Толстоја, или замена за 
стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 
5,5 ара са воћарском кућицом 
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50 
m од пута, погодно за пчеларе. 
Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, 
реновирану, са централним 
грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем повољно у 
Панчеву (центар) двособну 
кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у 
стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са 

улице у кућу, шупа од 17 m2 
. Дужине 13х7,5 m, дебелих 
зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, 
ауто приколицу, хармонику 
велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан 
стан у строгом центру 
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан 
у центру Алибунара. Тел. 210-
16-40

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Продајем воћњак 14,5 
ари са новоизграђеном 
виноградарском кућом у 
потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 
- 877, 013/832 – 442

Кућа на продају или замена 
за стан уз вашу доплату. Кућа 
се налази у улици 2. октобра 
83.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250m2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500m2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 

Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештену гарсо-

њеру код католичке цркве. 
Тел. 832-798 и 063/ 221-304.

Издајем ненамештен 
једнособан стан на Војничком 
тргу. Тел. 064/129-40-62.

Издајем дворишни полу-
намештен стан, у  ул. Пашићев 
трг 5. Тел. 064/267-79-76.

Издајем намештен 
једнособан стан у Првомајској 
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/160-
35-25.

У Београду издајем ком-
форан стан42 m2. у згради. Тел. 
011/61-44-533. 

Издајем комплетно намеш-
тену гарсоњеру на Војничком 
тргу. Тел. 064/186-50-49 и 
064/481-14-53.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру, изнад робне куће, са 
централним грејањем. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем дворишну гарсо-
њеру са засебним улазом. Тел. 
064/393-17-17 и 013/931-258.

Издајем једнособан наме-
штен стан у центру Вршца. Тел. 
062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице 
близу Педагошке школе, 
има централно грејање. Тел. 
013/834-065 и 064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Београду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем студен/
тима једнособан стан 40 
m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, централ/
но грејање. Тел. 065/40-11-886.

Издаје се двособан намештен 
стан, Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

Издајем локал 27 m2 у 
Гаврила Принципа 50а. Тел. 
830-853 и 064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом 
Саду, потпуно намештен у 
близини Сајма и Медицинског 
факултета. Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

Издајем једнособан 
намештен стан са одвојеним 
комуналијама. Тел. 064/35-12-
026.

Издајем две одвојене собе са 
чајном кухињом и купатилом. 
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први 
спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

Издајем собу за самце или 
самице са употребом кухиње 
и купатила, Призренска 
улица, Вршац. Тел 834-678 или 
060/046-01-11.

Издајем локал у Улици Јаше 
Томића број 6, комплетно 
сређен, 13 квадрата. Тел. 
063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у 
Вршцу, Бихаћка 28, две собе, 
трпезарија, кухиња, купатило, 
остава, ходник. Тел. 063/347-
763.

Издајем двособан стан и 
собу са употребом кухиње и 
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ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
купатила, Вршац, Призренска 39. 
Тел. 060/04-60-111 и 063/353-41-63.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова на 
телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене за 
смештај радника самаца са 
употребом купатила.Тел. 063/551-
403.

Издајем пословни простор у 
Банатској 4, у Вршцу, површине 
50 m2, комплетно опремљен 
канцеларијским намештајем. Тел. 
062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.

Издајем студенткињама једно/
собан намештен стан у Вршцу. 
Звати после 17 часова на телефон 
број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, намештен, 
стан у Панчеву студентима 
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца који 
има климу, централно грејање, 
кабловску са интернетом, фиксни 
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел. 
061/718-05-87.

Издајем  лежаје за преноћиште 
групи радника, самаца, са 
купатилом. Цена повољна. Тел. 
063/551-403.

Издајем намештен трособан стан 
на Војничком тргу (лифт, клима) 
Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом Београду, 
код Тржног центра Веро, 33 m2, 
комплетно реновиран, опремљен 
новим намештајем. Тел. 064/130-
84-90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у близини 
градског парка. Тел. 013/836-562 и 
061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 064/393-
17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем за 
апотеку или празан, или продајем 
локал 39 m2. Тел. 064/248-72-90 и 
064-155-99-40.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. Тел. 
013/831-587 и 064/ 215-46-83.

Издајем намештен једнособан 
стан у центру. Стан има централно 
грејање, кабловску , интернет, wi 
fi. Тел. 062/250-963.

Издајем намештену гарсоњеру, 
Београд, Карабурма, ул. С. 
Аљендеа. Почетна аутобуска 
станица. Тел. 013/834-324 и 063/77-
31-585.

Издајем или продајем локал у 
ТЦ Бахус, улица Вука Караџића, 
слободан од 1. марта 2016. Тел. 
063/86-29-749

Младом брачном пару потребан 
празан или полунамештен 
једнособан стан или гарсоњера, 
или мања кућа. Тел. 064/235-48-54 
и 063/745-24-22.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/337-23-68.

Двособан намештен стан за 
издавање, у Вршцу, Васка Попе 5. 
Тел. 013/831-521 и 069/243-93-34.

Издајем гаражу у центру. Тел. 28-
39-461.

У Београду издајем комфоран 
стан42 m2. у згради. Тел. 011/61-
44-533. 

Издајем комплетно намештену 
гарсоњеру на Војничком тргу. Тел. 
064/186-50-49 и 064/481-14-53.

РАЗНО
Хитно потребан посао 

скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно радно 
време. Повољно. Тел. 061/205-
99-00.

На продају салонит табле, 
велики формат. Цена 950 дин. 
Тел. 065/20-30-750.

Математика, време је да 
почнеш са припремама за 
факултет. Тел. 013/28-39-461.

Продајем пржионицу кафе 
са комплетном опремом. Тел. 
065/452-33-37.

На продају  столови и 
столице, тросед и фотеље, 
брачни кревети, кревети, 
плакари, диван, плинска пећ, 
уградни шпорет, храстова 
врата, дрвени прозори и ауто 
приколица. Тел. 063/266-096

Продајем половна 
балконска врата (80x225 
цм) и прозор (80х140 цм) 
„Словенијалес“, очувана, са 
дуплим стаклом и пластичним 
ролом. Тел 064/123-17-56.

На продају фасадна цигла. 
Цена по договору. Тел. 062/144-
65-83.

Продајем суве чамове 
греде старе 4 године, дужине 
8м (12х12 цм). Повољно. Тел. 
063/551-403.

Продајем берач кукуруза 
Шемпетер еко 3500. Тел. 
063/551-403.

Продајем Народни кувар 
штампан 1965. год, 900 страна,  
BMX турбо бицикл очуван, 
стетоскоп комплетан. Тел. 
013/831-560.

Продајем ручно ура-
ђен апарат за варење у 
беспрекорном стању, бољи 
од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за 
камповање и две вреће за 
спавање, повољно. Тел 064/22-
76-993 или 013/826-251

Продајем виолину Стра-
диваријус, чехословачке про-
изводње, 4х4. Тел. 063/87-386-
87.

На продају три кауча, 
два мадраца, нови дечији 
креветац и стаклене тегле. Тел. 
063/275-986.

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. 
Тел. 061/205-99-00. 

Повољно продајем регал, 
два кауча, две фотеље и 
бицикл. Тел. 013/400-875 и 
063/28-05-99.

Продајем три алуми-
нијумска прозора (180х0,95 m). 
Повољно. Тел. 063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза 
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 
063/551-403.

На продају кантар вага до 
500 кг и фасадна цигла црвена. 
Тел. 062/144-65-83.

На продају четвороделни 
регал, два кауча, две фотеље и 
дечји мушки и женски бицикл. 
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-99.

Хитно потребна жена за 
помоћ у кући старијој женској 
особи, у Избишту. Тел. 064/390-
62-76.

На продају: столови и 
столице, троседи и фотеље, 
брачни кревети, кревети, 
плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, 
храстова врата, дрвени 
прозори бунарска пумпа и 
ауто приколица. Тел. 063/266-
096

Продајем писаћи сто 
(дрвени) тел. 060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw очувана, са точковима. 
Цена повољна. Тел. 805-911 и 
060/08-05-911

Продајем дечији 
креветац, колица за бебе 
Чико, беби седиште за ауто, 
носиљку за бебе. Мало 
коришћено, повољно. 
064/598-3898

На продају дечији бицикл 
са помоћним точковима. 
064/598-3898

На продају Лексан плоча 
2х2,1 м, ново повољно. 
064/598-3898

Продајем 10 буради за 
нафту од 200 л. Цена 800 
динара комад. Тел. 063/281-
236.

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 
30 евра), неисправан крупач 
(50 евра), мотор томос 
неисправан (100 еура)метална 
врата и прозор (100 евра), два 
кревета и душек ( по 20 евра), 
судоперу, врата, прозоре по 
(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и 
807-740.

Чувала бих старију 
женску особу. Тел. 013/805-142 
и 063/8779-525.

Продајем класичну 
гитару, телевизор у боји 
и веш машину. Повољно. 
Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку 
за форд ескорд караван 1,6 
, 1998. година.  Тел. 060/845-
00-69.

Продајем огревно дрво: 
буква, багрем и храст. Цена 
3.700 динара. Достава на 
кућну адресу. Тел. 062/856-70-
56.

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

Продајем повољна 
метална гаражна врата, у 
одличном стању, димензија 
230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив 
плаже са палмом, димензије 
368х254 цм. Тел. 063/356-776. 

Повољно продајем кауч 
са  две фотеље, четвороделни 
регал, више бицикала, два 
плинска бојлера за купатило. 
Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну 
расхладну витрину и два 
ланца земље потез Јарак и 
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од 
дрвета. Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, 
са точковима. Повољно.Тел. 
805-911 и 060/08-05-911.

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, 
два телевизора, нова угаона 

гарнитура. Повољно.013/809 
- 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 
013/832 - 493

Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

Продајем термоакумула-
циону пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување 
деце. Тел. 063/ 159-14-48.

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ 

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 
1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

Купујем скутер од 49m3, 
у добром стању, новије 
производње, пежо 49 м3, 

пјађо 49 m3 или кумко 49m3. 
Тел. 069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 
скала“, 1989. годиште. Тел. 
805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. 
Тел. 065/835-82-50.

Продаје се BMW 320 I  
возило у беспрекорном стању, 
караван, са BRC – атестиран 
ауто гас, 2007. годиште, 
2.000 cm³ ,160.000 км, фул 
опрема, технички преглед 
7/2015, директна куповина 
од власника (немачке 

таблице). Тел. 064/07-66-093, 
michaelgulik@web.de

На продају „Сузуки“ wagonR+ 
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра 
стању, регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, поседује 
климу, аир бег, електронске 
подизаче стакла,  multi jet мотор. 
Цена по договору, могућа замена. 
Тел. 063/767-82-85.

На продају две машине 
за прање веша, исправне у 
одличном стању. Цена 50 и 70 
евра. Тел. 064/429-06-14.

Продајем Ладу 110, 1500 
кубика,16 вентила, 2004. годиште, 
регистрована од јула 2016. Тел. 
064/128-46-98.

Прошло је четрдесет дана откако није са нама друг и пријатељ 

ЖИВОЈИН РАДУКИЋ
(1948 – 2016) 

 С поносом те спомињемо, 
а са сетом на наша дружења 

и са тугом живимо.

Нећемо те заборавити.
 Видо, Пера, Матић и Капелан

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ КАЛАЊ
МЛАЂА

20.03.2012-20.03.2016.

Четири године тихо корачаш стазама вечности, 
мало јер као да је било јуче а мого јер 

недостајеш ми пуно.
Сурово време се не зауставља, оно неумитно 
тече, али не брише успомене. Оне су урезане 
у срцу а само ме је научило да живим са тим 

болом све ове године после тебе. 

У сећању са тугом
супруга Љиља са децом.

ДУШАН  ХЕЂЕШИ
Постоји нешто што никад умрети неће,
а то је љубав, понос  и сећање на тебе.

     Твоји Бугарчићи
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Тринаести Београдски фестивал 
игре, почиње у суботу (19. марта) под 
слоганом „Срећа се игра“ и доноси 
атрактиван избор наслова са светске 
сцене и ове године. Од 19. марта 
до 10. априла наступиће укупно 15 
компанија, а 23 кореографска дела 
или 24 представе биће изведене у 
Београду и Новом Саду. 

Београд је, захваљујући овом 
фестивалу, постао важно место у 
биографији балетских уметника, град 
у коме се сваког априла представљају 
и преплићу нови и култни плесни 
комади, у који радо долазе балетске 
звезде и млади уметници које је 
светска критика тек најавила. Значај 
манифестације на светској мапи, 
огледа се у актуелности програма, 
продукцијама које се истовремено 
изводе у великим светским 
метрополама, односно догађајима 
који су премијерног карактера за 
шири регион. Откривајући уметничку 
игру кроз њене најсавременије 
домете, Београдски фестивал игре 
је брзо придобио бројну публику. До 
сада је изведено близу 200 врхунских 
поставки најважнијих кореографа 
нашег времена, док сваку едицију у 
просеку прати преко 18.000 гледалаца 
и 120 акредитованих новинара 
из земље и иностранства. Високи 
стандарди програма и увођење 
нове плесне и позоришне естетике, 
подједнако унапређују очекивања 
публике и изазов креирања садржаја. 

Фестивал је пружио немерљиву 
подршку домаћим професионалним 
играчима, педагозима, кореографима 
и младим људима из свих уметничких 
области, који су били довољно храбри 
у сагледавању нових могућности 
и спремни за изазове. Покретање 
локалне плесне сцене резултирало 
је оснивањем нових компанија, 
приватних школа, студија и часописа, 
укључивањем иностраних кореографа 
које је фестивал представио, у домаће 
продукције, али и одласком наших 
играча у свет. 

Београдски фестивал игре се 
развијао захваљујући подршци 
Министарства културе Републике 
Србије, амбасада и културних 
центара земаља учесница, као и 
Града Београда. Значајно улагање 
у афирмацију уметничке игре и 
реализацију програма у градовима 
Војводине, подржава Покрајински 
секретаријат за културу АП Војводине, 
градови Нови Сад, Вршац, Панчево... 
Београдска Општина Стари Град на 
чијој територији послује Фестивал, од 
прве едиције препознаје догађај као 
важну иницијативу у култури. На самом 
почетку, Фестивал је освојио награду 
Фонда Јелена Шантић, а УНЕСКО 
га је прогласио водећим плесним 
пројектом у региону Југоисточне 
Европе (2006), након чега је уследио 
пријем у Светску плесну алијансу. 
Године 2011, фестивал је реализован 
под покровитељством Председника 

Републике, и добио признање „Звезда 
Београда“ од стране Агенције за 
Европске интеграције. Немачки 
часопис БалетТанц, означио је 2012. 
године Београдски фестивал игре 
као „најрепрезентативнију плесну 
манифестацију старог континента“ 
и „плесног трендсетера“. Године 
2013, представљена је монографија 
„Децаданце – 10. година Београдског 
фестивала игре“ у издању Службеног 
гласника. 

Већ три године заредом, Београдски 
фестивал игре се реализује у сарадњи 
са Делегацијом ЕУ у Србији, док се 
његова дванаеста едиција одржава 
под високим покровитељством 
Министарства културе Републике 
Србије. 

Свечано отварање Фестивала 
означава и пето по реду гостовање 
култног Холандског плесног театра 
у Београду. НДТ 1 доноси два комада 
у кореографији Пола Лајтфута и Сол 
Леон. Поставка „Пуцај на Месец“ 
уводи нас у сјај љубавног живота 
три различита пара, док „Стоп-
Мотион“ представља технолошке 
сценске новине у комбинацији са 
меланхоличном музиком Макса 
Рихтера. Изненађење вечери биће 
рад белгијске компаније Пеепинг Том 
за Холандски плесни театар. У питању 
је наслов „Врата која недостају“. 
„Фигаро“ наводи да је „свега пет 
минута представе довољно да будемо 
сигурни да је ова трупа једно од седам 
светских чуда позоришне сцене“! 

ПОЧИЊЕ ТРИНАЕСТИ БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ 

„СРЕЋА СЕ ИГРА“   

ВУЛКАНОВА ТОП ЛИСТА 
 
1. Хроно кухиња, Ана Ћубела  
2. Уништи дневник, Кери Смит 
3. Иследник, Драган Великић 
4. Пази којег вука храниш, Кенан Црнкић 
5. Калуђер који је продао свој ферари, Робин С. Шарма 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНЧИЋА 

1. Свет око нас 
2. Моја књига тајни 
3. 101 прича за лаку ноћ 
4. Бескрајна прича 
5. Атлас за децу 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 

1. Сиддхарта и Урбан – Стреле в мају  
2. Марко Балабановић – Слеп код очију 
3. Влахо – Хоме 
4. РНДМ и Лилволф – Предуго 
5. Силенте – Рекла си (да никад ниси вољела овако) 

Књижевник, публициста, 
глумац и дугогодишњи 
телевизијски новинар, ве-
лики Раша Попов који је 
недавно посетио и наш град 
и том приликом се дружио са 
вршачким основцима, прошлог 
месеца добио је награду „Доситеј 
Обрадовић” за животно дело 
за 2015. годину. Ову награду 
додељује Задужбина „Доситеј 
Обрадовић”, а једногласну 
одлуку је донео жири : 
Војислав Јелић (председник), 
Славко Гордић, Марко Недић, 
Драган Симеуновић и Мирко 
Васиљевић. 

Награда установљена 2013. 
године, коју су пре Раше Попова 
понели Владета Јеротић и 
Бисерка Цвејић, додељује 
се за животно дело за све 
дисциплине науке, просвете, 
књижевности и културе, којима 
припада, или их је утемељио у 
српској средини, наш велики 
писац и просветитељ Доситеј 
Обрадовић – филозофију, етику, 
естетику, теорију и историју 
књижевности, компаратистику, 
све књижевне жанрове, 
лингвистику, различите гране 
педагошко-психолошке теорије 
и праксе, преводилаштво 
и све видове културног 
посредништва и комуникације. 

Уручујући награду „Доситеј 
Обрадовић“ за животно дело 
за 2015. годину Раши Попову, 
Радомир Путник, председник УО 

Задужбине, између осталог је 
рекао: „имам неодољиви осећај 
да сам Доситеј Обрадовић 
доживљава лауреата као 
свог ученика достојног овог 
признања који је истовремено 
и учитељ нових нараштаја“. А 
Раша Проналазач, херој који је 
обележио детињства многих 
генерација, захвалио се на 
награди у свом препознатљивом 
маниру и прочитао песму 
о Доситеју Обрадовићу, о 
његовом бегу из Баната и 
одласку у манастир Хопово. 

У образложењу жирија, које 
је прочитао декан Филозофског 
факултета проф. др Војислав 
Јелић наводи се: „педагошки 
учинак стваралачког и медијског 
дела и деловања Раше Попова 
на Доситејевом трагу духовног 
оплемењивања младих 

нараштаја на укупном српском 
духовном простору, укључујући 
стару и нову дијаспору, чини га 
достојним Доситејеве награде 
за животно дело”. 

Беседу посвећену славо-
добитнику одржао је књижевник 
Љубивоје Ршумовић, блиски 
пријатељ и колега Раше Попова, 
са којим је деценијама радио тв 
програме за децу. Ршумовић је 
казао да је са њим сарађивао на 
165 наставака серијала „Фазони 
и форе” а заједно су снимили и 
46 наставака „Шешира без дна”, 
и све то време га је доживљавао 
као велико дете. 

„Он је и данас осамдесет-
двогодишње дете, што значи 
да је својим радом и животом 
дорастао том достојанству”, 
казао је Ршумовић.

ТОП ЛИСТЕ
РАША ПОПОВ, ХЕРОЈ НЕБРОЈЕНИХ ГЕНЕРАЦИЈА 

ДОАЈЕН ДОСТОЈАН ДОСИТЕЈЕВЕ НАГРАДЕ

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове бебе. 
За  први осмех  радо су позирале: 
Мирјана  и Јаков Стојаковић, Букурија 
и Семир Берић, Душанка Драганић са 
ћеркицом и Вера и Лана Чомор. 

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Вера
Чомор

ПРВИ ОСМЕХ

Душанка  Драганић

Букурија Берић Мирјана Стојаковић
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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

После смрти Боеребиста 
( Boerebistes), около 40 г. пре 
Хр. Краљ од  Дакије, који је 
своју државу и преко Тисе до 
Дунава проширио, распаде се  
она на поједина племена, чије 
старешине беху у завади 3). Тада 
закључи римски цар Август, 
около 30 г. пре Хр., да освоји 
подунавске земље. На скоро 
се међу силним Римљанима и 
јуначним и храбрим Дакима 
отпочну крвави ратови, и 
успесима првих млого је  
помагала неслога последњих.

Кад је М. Л. Крас (Crassus) 
Мизију (Србију) покоравао, 
позвао га у помоћ Рол, један 
старешина дачки, против свога 
супарника Дапија. Крас надбије 
Дапија, а и онај део његовог 
племена 49, који се је, разбијен, 
хтео спасти у јазбину Кеиру, 
која је имала више излаза и која 
ће бити, по историцима, да је 
поњиковачка пећина на Дунаву 
1). Охрабрен овим успехом, 
дође Крас под Генуклу (Genucla) 
на Истеру (Дунаву), где је сада 
Ст. Паланка, 2), која је бејаше 
главни и најјачи град старешине 
Циракија (Zyraxes), али га не 
могаше тако лако освојити, ма 
да га је  Циракије напустио, а 
он са сувог и са воде нападао 
3). И ако срећа није увек била 
на страни римских јунака, ми 
их опет зато видимо , јошт у две 
прилике , како насрћу на земљу 
Дакију. Г. 10. пре Хр. прелази 
ДунавТиверије Нерон, пошто 
је Св  Lentulus  најпре одбио 
краљаКотицу, који бејаше  упао 
у Мизију и Панонију, надбије 
три дачке старешине и подигне 

на левој дунавској обали више 
војних сместишта. Он је неко 
време држао и јужни Банат4). 
Г.5. пре Хр. наилазимо у јужној 
Угарској на Секста Летија Ката, 
који удара на пет несложних 
старешина дачких, и да би Даке  
знатно ослабио, одводи са собом 
50.000 Дака, да их насели по 
Мизији. Кад су затим Римљани 
у г. 9. пре Хр. Мизију уређивали 
као своју провинцију, римске 

пограничне покрајине, имале 
су- изузимајући нека трвења - 
више од половине века мира од 
суседних Дака5).

Једва се може веровати, 
да су ови ратови поштедели 
насеобине обе око Вршца и оне 
око Варадије. Шта више по неким 
околностима даје се мислити, да 
су ове насеобине у тим ратовима 
играле главну улогу.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (11)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 
ГОДИНА 4, БРОЈ  41,  31. МАРТ 1978.

У ТЕМИШВАРУ ОСНОВАН 
КЛУБ НАШИХ СТУДЕНАТА

На студијама у суседној Румунији  налази се и преко сто педесет 
Југословена, младића и девојака из Војводине, а од тог броја 
њих тридесет осморо борави у Темишвару. Они су недавно при 
Конзулату СФРЈ у овом милионском граду основали свој Студентски 
клуб. Оснивачкој скупштини присуствовали су између  осталих и 
председник Комисије за међународну сарадњу ПК ССОВ, Бранислава 
Барошевић, затим наш конзул, Велимир Баљ, као и представници 
општинских  конференција ССОВ из Вршца, Иван Бабић, и Алибунара, 
Петар Рошу. 

Иначе, скоро сви наши студенти дају испите на време и они су 
међу страним студентима у Румунији убрајају у најбоље.

„Захваљујући постојању и раду Клуба, бићемо ближи нашој 
домовини, а у њему ћемо моћи да остварујемо и чешће контакте  са 
друштвено политичким и културним радницима, који ће нам бити 
гости“. То су нам рекле Вршчанке Марија Михај и Дорина Бугарију, 
студенткиње медицине у Румунији.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 
ГОДИНА 14, БРОЈ  191,  2. МАРТ 1988.

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД ХАПШЕЊА СКОЈЕВАЦА

СУСРЕТ РАТНИХ ГЕНЕРАЦИЈА УЧИТЕЉА
Поводом 45. годишњице хапшења десеторо скојеваца , 25. 

фебруара  окупила су се на традиционалном сусрету генерација 
Учитељске школе из 1943. године.

Учитељска школа у Вршцу, са веома израженим вишенационалним 
саставом ученика, била је још пре рата упориште прогресивних 
снага. Од 52 члана СКОЈ-а, у оно време 20 их је било само у Учитељској 
школи. Четвртина њих у годинама рата дала је свој живот у борби 
против окупатора.

У ланцу полицијских хајки, фебруара 1943. године ухапшени су 
и скојевци Учитељске школе:Петар Буцу, Кориолан Добан, Јозеф 
Фаркаш, Михајло Крстић, Младен Мандић, Пава Паунов, Моша Попов, 
Константин Поповић, Слободан Стаморан и Ковиљка Жвковић.

Пре ове групе у петроварадинском концентрационом логору већ 
су били Мита Ракитован и Александар Лукушић, док су нешто касније 
ухапшени и спроведени у логор Јон Марковићан, Аурел Гаврилов I и 
Душан Малетин. 

 Кориолан Добан, Александар Лукушић, Михајло Крстић и Душан 
Малетин су стрељани.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ  232,  27. МАРТ 1998.

ТРАГИЧНА ПОГИБИЈА ЧЕТВОРИЦЕ ВРШЧАНА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД СТРАЖЕ

ВРШАЦ, ИСКРЕНО, ТУГУЈЕ
У стравичној саобраћајној несрећи на путу Вршац – Бела Црква, 

23. марта, на улазу у Стражу живот су изгубили: Милан Радусин 
(46) угледни, неуморни друштвени јавни радник, професор, члан 
Извршног одбора СО Вршац, и чланови КУД „Жарко Зрењанин“, 
Бошко Баџа (24) Данијел Селеши (20) и Миливој Павков (21).

Вршац и Вршчани, искрено тугују. Тужна вест о трагичној погибији 
четворице младих, угледних , друштвених и културних посленика, 
прошлог понедељка, дубоко је потресла сваког грађанина.

Туга се уселила на само у домове Радусин, Баџа, Селеши и Павков, 
њихових рођака, пријатеља, комшија и познаника. Искрено за 
њима тугују запослени у Градскј кући, Гимназији „Борислав Петров 
Браца“, КУД „Жарко Зрењанин“, ПСД „Вршачка кула“, Општинској 
организацији резерних војних старешина.

Радусин је тог несрећног преподнева са својим млађим музичким 
виртуозима, Баџом, Селешијем и Павковим, својим „опел кадетом“ 
кренуо на снимање етно филма о ускршњим обичајима у Јасенову, 
за потребе РТС ТВ Београд. На километар од Страже зауставила их је 
, међутим, зла коб.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА 

3) Borovsky S.: A. dákok. стр. 37.
4)   Ortvay: Itészet és Vitiligatismus, 

стр. 31.
1)  Dio Cassius: Hist. Rom. Lib. LI. с. 

26
2) Ortavay: Itészet, стр. 32. Böhm u 

Tört. És rég. Ėrtesitö. св. V, стр. 166
3) Dio Cassius: LI.26.

4) Borovsky: A. dákok. стр. 41.
5) Ibidem, стр. 41.

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом  веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне 

прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и 
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Намирнице:
Свињски бутови
плећка
крменадле
врат 
со

У Лесковцу и околним местима, од зрелог свињског 
меса, грла тежине од 100 до 120 кг и не млађег од 8 до 
10 месеци, праве се најукусније димљене вешалице. 
Отуда, готово цела количина квалитетнијег меса (бут, 
плећка, врат и крменадла) сече се у комаде дебљине 
3x3 цм и дужине која зависи од спретности месара и 
анатомске грађе грла.

После краћег одлежавања и хлађења, месо се 
соли сувим поступком (утрљавањем) или влажним – 
саламурењем (од 2 кг соли на 10 л воде). Вешалице се 
слажу у дрвени, или емајлирани суд. После 2 до 3 дана 
месо се окрене, баци се наталожени месни сок, али не 
додаје се нова количина соли.

После седам дана месо се подвргава хладном 
димљењу (до 20 степени Ц) буковим, храстовим, или 
другим тврим дрветом. После 5 до 6 сати димљења, уз 
посебну пажњу да се месо не прегреје и пресуши, месо 
споља добија тамно – црвену боју, а изнутра је светло 

црвене боје. Одмах је спремно за изношење на трпезу 
и служи се као прворазредни специјалитет и не само у 
лесковачком крају.

Чува се у прохладној и проветреној просторији 
до 6 месеци. Прави домаћини, већу мају праве нове 
вешалице, тако да се на трпезама Лесковчана увек може 
наћи овај деликатес, Пре употребе, понекад се мало 
пропржи и загреје. Служи се, како то Лесковчани кажу, 
кад у кућу домаћина дође кум и као најбоље предјело у 
свим свечаним приликама.

  РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
ЛЕСКОВАЧКЕ ДИМЉЕНЕ ВЕШАЛИЦЕ

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.
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Кошаркаши Вршца Свислајон направили су важан брејк у 
Крушевцу, где су прошле суботе савладали домаћи Напредак у 
неизвесној завршници. Вршчани су се тиме за још један корак 
удаљили од опасне зоне испадања из лиге.

Поново су играчи тренера Милоша Пејића одиграли очајно 
прво полувреме, поготово почетних десет минута, када су 
постигли само девет поена. Због тако лошег старта све време су 
јурили високу предност домаћина, коју су први пут престигли 
тек у 29. минуту. Након тога је виђена константна егал игра. На 
крају је уследила пенал завршница, у којој су Вршчани славили, 
упркос половичном учинку са линије пенала. Победничко 
слободно бацање реализовао је Андрија Симовић.

Најбољи играч утакмице био је Милош Грубор (индекс 25), 
који је постигао 20 поена и 8 скокова. Двоцифрени учинак 
имао је још само Бојан Давидовац, који је убацио 17 поена.

У следећем колу Вршчани ће у Центру Миленијум угостити 
првопласирану екипу ФМП из Железника. То ће бити последња 
утакмица Вршчана пред домаћом публиком у овој сезони. 
Након тога им следи гостовање Војводини, која се, такође, бори 
за опстанак у лиги.

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШЧАНА У 24. КОЛУ КЛС

ПОБЕДА У КРУШЕВЦУ ВРЕДНА 
ОПСТАНКА

НАПРЕДАК РУБИН - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 65:66 
(20:9, 19:14, 15:30, 11:13)

Кошаркашице Вршца Свислајон пласирале су се у плеј-
оф домаћег првенства и на завршницу Купа Милана Циге 
Васојевића захваљујући очекиваној победи у Бору против 
последњепласиране екипе у лиги, али и тријумфу Црвене 
звезде у Краљеву  69:59. Ово је круна сезоне за младе Вршчанке, 
с обзиром на то да овакав успех од њих нико није очекивао, јер 
су амбиције клуба на почетку првенства биле само опстанак у 
лиги.

Вршац и Краљево имају идентичан скор 14 победа и 8 
пораза, али су изабранице Данијеле Ризвић заузеле четврто 
место, јер су биле боље у међусобним дуелима и то само за 
један поен!

Вршчанке су својим залагањем на терену, борбеношћу и 
тимском игром током целе сезоне апсолутно заслужиле да се 
нађу међу најбољим екипама у Србији.

С обзиром на то да су на крају регуларног дела такмичења 
заузеле четврто место, Вршчанке ће се у полуфиналу плеј-офа 
састати са првопласираном екипом Радивојем Кораћем, који 

ће имати предност домаћег терена. Други полуфинални пар 
чине Црвена звезда и Врбас Медела.

ВРШЧАНКЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ПЛАСМАН У ПЛЕЈ - ОФ

ЗАСЛУЖЕНО У ДОИГРАВАЊУ ЗА ТИТУЛУ
БОР - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 46:74 (12:25, 11:20, 8:16, 15:13)

Вршачки рукометаши доживели су пораз у другом пролећном колу Друге 
војвођанске лиге север на тешком гостовању у Шиду, али су и даље у врху табеле 
са бодом заостатка за другопласираном Славијом из Новог Сада и три бода за 
првопласираним Сремом из Сремске Митровице. Вршчани су само у првих десетак 
минута утакмице у Шиду успевали да играју на нивоу претходних мечева када су 
ређали победе, међутим од средине првог полувремена уследио је пад који је 
трајао све до краја. Шиђани су на одмор отишли са пет голова предности и одмах на 
почетку другог дела утакмице, серијом 4:0 практично решили питање победника. 
У редовима екипе тренера Бориса Каракаша није било појединца кадрог да 
преокрене ток ствари, па Вршчанима остаје само да што пре преболе пораз и 
припреме се за још једно тешко гостовање, овог пута у Црвенки. Најефикаснији у 
екипи Младости у поразу од Радничког био је Бранислав Бегенишић са 5 голова по 
4 су постигли Бранков и Гачановић, а по  три пута се у стрелеце уписали Раковић и 
Велковски. У екипи Радничког најбољи је био капитен Тошић са 11 голова.

Заслужена радост: Кошаркашице Вршца Свислајон

РУКОМЕТ
ПОРАЗ РУКОМЕТАША МЛАДОСТИ У 13. КОЛУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ СЕВЕР

ДЕБАКЛ ВРШЧАНА У ШИДУ
РАДНИЧКИ (ШИД) - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 32:19 (13:8)

КУП “МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ” У ВРБАСУ

ВРШЧАНКЕ У ПОЛУФИНАЛУ 
СА ЗВЕЗДОМ

Кошаркашице Вршца Свислајон ће се у полуфиналу 
завршног турнира Купа Милана Циге Васојевића, који ће 
се 19. и 20. марта одиграти у Врбасу, састати са Црвеном 
звездом. То је одлучено жребом, који је одржан у 
просторијама КСС у Београду. Други полуфинални пар чине 
Радивој Кораћ и домаћин Врбас Медела.

Полуфиналне утакмице ће се играти у суботу 19. марта. 
Прве ће на терен од 16.30 часова изаћи наше кошаркашице, 
а од 19 часова Радивој Кораћ и Врбас Медела. Финални меч 
ће се играти у недељу од 17 часова.

Коначно кренуло: Савовић и Грубор (Вршац Свислајон)

Извући поуке из пораза: РК Младост
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Т Е К В О Н Д О

Успешан викенд ималу су српски 
теквондо репрезентативци на 

Отвореном првенству Холандије у 
Ајндховену где је наступило више од 

1 000 бораца из 150 клубова  из 60 
земаља. Србија је освојила медаље у 

свим категоријама, а за вршачки спорт 
је посебно важно што су у томе удела 

имали и чланови Теквондо клуба 
Еурошпед. 

Освојена су три одличја, јуниорка Миљана 
Стефанов је у категорији до  44 кг освојила 
сребрну медаљу, као и јуниор Ненад Марјанов 
у категорији до 59 кг. Дамир Фејзић је у 
сениорској конкуренцији, у категорији до 74 
кг освојио бронзу. Јована Атлагић је изгубила 
у четвртфиналу. Тренер репрезентације 
Србије Марио Дујић задовољан је 
оствареним резулататом и наступом наших 
репрезентативаца.

- С обзиром на то да је почетак сезоне 
задовољан сам оствареним резултатом, јер 
смо наступили на једном од најјачих светских 
турнира. Такмичари су се боррили за медаље, 

али и за бодове за пласман на ранг листи која 
омогућава учешће на три велика такмичења 
која нас чекају у овој години: Европски 
шампионат за сениоре у Швајцарској, Светски 
шамппионат за јуниоре у Канади и Европски 
шампионат за кадете у Будимпешти. Радује 
повратак Фејзића у добру форму, а похвале 
заслужује и Марјанов коме је за мало 
измакла златна медаља, јер је до пред сам 
крај у финалној борби са актуелним светским 
шампионом водио са 11:4, међутим није успео 
да победи.

Теквондоке Еурошпеда овог викенда 
очекује још теже искушење, Отворено 
првенство Белгије.

- Наступиће четворка Дамир Фејзић, Стојан 
Рабијац, Јована Атлагић и Никола Лончар, 
турнир је такође Г1 карактера. Затим следи 
важан турнир, Президент куп у Немачкој, који 
омогућава директну проходност на Европско 
првенство без обзира на тренутни пласман на 
ранг листи.

На Отвореном првенству Холандије 
наступили су: Дамир Фејзић, Ненад Марјанов, 
Велимир Величковић, Миљана Стефанов, 
Стојан Рабијац, Јована Атлагић, Никола 
Лончар, Невена Јокановић, Андреа Грбић и 
Вукашин Варда.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ХОЛАНДИЈЕ

МЕДАЉЕ ЗА ФЕЈЗИЋА, МАРЈАНОВА И МИЉАНУ СТЕФАНОВ

Добар почетак сезоне: Чланови ТК Еурошпед

ВРШАЦ РЕМИЗИРАО НА СТАРТУ ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

РЕМИ ЗА БРИГУ
ВРШАЦ – ТСЦ (Б. ТОПОЛА) 0:0

Вршац, Градски стадион, гледалаца 400, 
судија: Никола Џомбић (С. Пазова) 7, 

жути картони: Радосављев, Сарајлин, 
Радић, Пештерац (Вршац), Рахић, Силађи, 

Тодоровић, Радовић (ТСЦ)

ВРШАЦ: Илкић 7, Којић 7, Говедарица 6, Радић 6, Ановић 
6, Пештерац 6,5, Ђорђевић 6 (од 76. Бобић -), Радосављев 7, 
Васиљевић 6 (од 82. Тејин -), Сарајлин 7, Белић 7

ТСЦ: Јоргић 7, Недић 7, Тодоровић 7, Марјановић 6,5, 
Кривокапић 7, Радовић 6,5, Борош 6,5, Милић 7 (од 90. 
МИловановић -), Рахић 7, Силађи 7,5 (од 87. Медић -), Шицар 
7 (од 72. Ђокић -)

Играч утакмице: Силађи 

У борбеном и неизвесном мечу реми је најправеднији 

исход, али далеко од тога да може да задовољи играче 
домаћег тима. Вршчани оптерећени императивом победе 
јесу били борбени, желели су успех који би им дао ветар 
у леђа борби за бег са дна, али не и довољно креативни 
да би створили гол шансу. У првом полувремену само 
једном су шутирали на гол ривала, и то после дуге акције и 
неколико изблокираних удараца, када је бек Којић са ивице 
шеснаестерца шутирао преко пречке. Гости су узвратили 
у надокнади првог дела меча, Милић је после одличног 
центаршута Силађија имао зицер главом, али није био 
прецизан. У другом полувремену су се за све питали играчи 
клуба из Бачке Тополе, ређале су се одличне прилике 
Силађија, Шицара па две стопостотне за Рахића, али ниједан 
шут није ишао у оквир Илкићевог гола. Вршчани су чекали 
своју прилику и дочекали је у финишу утакмице када је 
Белић упутио бомбу на гол Јоргића после идеалног паса 
Радосављева, али је голман гостију чудесно одбранио. 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОСВОЈИО БОД НА ГОСТОВАЊУ У 
КОВАЧИЦИ

ДОНОВИЋ САЧУВАО 
МРЕЖУ

СЛАВИА - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:0

Нису се прославили фудбалери Вршац јунајтеда неком 
епском партијом у Ковачици, али је примарни циљ, избећи 
пораз, остварен. Изабраници тренера Мише Бељина нису се 
ратосиљали фењера, ипак после уписаног бода на неугодном 

гостовању за се нијансу лакше дише. Наравно, освојени бод 
имаће праву вредност само ако се на њега надовеже победа 
у наредном колу против дављеника из комшилука, Радничког 
из Ковина. Ковинци ће на Градски стадион доћи осокољени 
победом у Кикинди против ЖАК-а, а све то наговештава 
изузетно неизвесну и узбудљиву борбу за опстанак. У 
комшијском дербију одиграном у Избишту Слога из Пландишта 
је минималним резултатом (1:0) савладала домаћи Полет и 
додатно му отежала ионако тешку ситуацију. 

У Подручној лиги панчево Партизан из Уљме поражен је 
код куће од Вултурула из Гребенца (0:1), док је Црвена звезда 
из Павлиша ремизирала у Владимировцу (1:1). 

Несавладив: Марко Доновић (Вршац јунајтед)

Мршав бод на старту: Војкан Сарајлин и Срђан Радосављев (ФК Вршац)
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