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

Уз резање славског колача и пригодну свечаност, 
Вршац је обележио Светог Теодора Вршачког, славу 
и свој дан, први пут са статусом града добијеним 
овог пролећа. У згради Конкордије уручена су јавна 
признања Града Вршца овогодишњим добитницима, 
29. маја, у присуству бројних званица међу којима 
су били Саша Павлов, градоначелник Панчева, и 
аутомобилски ас Душан Борковић.

Присутне је поздравила градоначелница Драгана 
Митровић и указала на то да је овогодишња 
прослава значајна управо по томе што је прва слава 
коју Вршац обележава са статусом Града. Она је 
честитала добитницима јавних признања који треба 
да буду пример младима и да се сви заједно трудимо 
да Вршац буде још бољи и перспективнији град. 

Након резања славског колача, које су обавили 
представници Српске и Румунске православне 
цркве, његово преосвештенство епископ банатски 
господин Никанор честитао је Вршчанима славу и 
Дан града. Он је подсетио на жртву Светог Теодора 
Вршачког ради истине, правде и очувања вере, и 
пожелео да се продужи ова већ устаљена традиција 
због поколења која долазе.

Потом су градоначелница Драгана Митровић, 
председник Скупштине града Вршца Јовица Заркула 
и заменик председника Скупштине Града Вршца 
Ненад Барош уручили признања добитницима.

ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ВРШЦА 
УМБЕРТУ БЕРТОЛУЧИЈУ

За изузетан допринос привредном развоју Града 
Вршца, звање почасног грађанина додељено је 
Умберту Марију Бертолучију, који је 2008. године 
у нашем граду основао предузеће СМА ДОО, са 
основним капиталом од 2.000.000 евра. Оснивач  
наведеног предузећа са 100% власништва капитала 
је фирма СМА СЕРБАТОИ (SMA SERBATOI) која је  
европски лидер  у области  производње резервоара 
за превозна средства, сарађује са неколико  светских 
произвођача ових производа, међу којима су 
Мерцедес Бенц, Волво, Фијат Ивеко, Татра и други. 
На почетку обављања своје делатности у СМА је 
запослено 20 радника који су пре тога радили у 
предузећу Дехидратор. Полупроизводи из Вршца 
враћају се у Парму  на завршну обраду како би 
се испоручили клијентима. СМА  намерава да 

унапреди  производни процес тако што ће отворити 
погон са линијом за фарбање, чиме ће цео циклус 
производње резервоара бити завршаван у Вршцу, а 
производи бити спремни  за даљу продају.

Захваливши се на додељеном признању, 
Бертолучи је нагласио да је веома почаствован и да 
је то мотив да се још више потруди да развије посао 
у Вршцу и запосли још радника. Он се захвалио на 

подршци локалној самоуправи и свима који су дали 
свој допринос да СМА крене са производњом у 
вршачком погону.

Допринос развоју вршачке привреде: Градоначелница 
Драгана Митровић уручује признање Умберту Бертолучију

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
 ДР ВИДИ ПАВЛОВИЋ ТОКИН

За изузетне резултате остварене у области 
здравствене заштите деце - педијатрије, пулмологије 
и алергологије, Награда за животно дело додељена 
је др Види Павловић Токин, начелници Службе за 
здравствену заштиту деце са неонатологијом Опште 
болнице Вршац.

Др Вида Павловић Токин рођена је 1953.  у Вршцу, 
где је завршила основну и средњу школу, а затим 
Медицински факултет у Београду. Наставила  је 
стручно усавршавање и стекла  специјализацију 
из педијатрије  и субспецијализацију  из 

пулмологије.  Године 1978. почела је да ради  у 
тадашњем Здравственом центру Вршац. Допринела 
је  формирању Субспецијалистичке амбуланте 
пулмологија са алергологијом,  којој  се до сада за 
здравствену помоћ обраћало око 3.000 пацијената.  
Од 2001. године је  начелница Службе за здравствену 
заштиту деце са неонатологијом Опште болнице 
Вршац и шеф Одељења пулмологије, које  делује  
такође  у оквиру Службе за здравствену заштиту 
деце.  Активна је чланица  Српског лекарског друштва 
(СЛД), председништва Педијатријске секције,  
Пулмолошке и алерголошке секције СЛД  и чланица  
Европске  респираторне  асоцијације. Објавила је 
више  стручних радова у земљи и иностранству из 
области педијатрије, пулмологије и алергологије. 

Захваливши се на признању, др Павловић Токин 
је указала на уложени труд и напоре медицинског 
особља да се најмлађим Вршчанима пружи 
најквалитетније лечење и додала:

- Наша мисија је да наша Педијатрија остане 
и опстане, да се развија у складу са савременим 
токовима медицине и да се наша деца лече код нас, а 
да родитељи буду сигурни да су их довели на право 
место. Наша цела Педијатрија са неонатологијом 
хармонично, синхроно, као једна породица, 
одговорно обавља свој посао 365 дана 24 сата 
дневно и мислим да смо у томе успели. Ово признање 
доживљавам као признање нашој Педијатрији, а које 
потврђује мој животни став: да свако треба да ради 
како најбоље може и ако може остави траг у времену.

Награда за животно дело: Др Вида Павловић Токин

ДОБИТНИЦИ ПОВЕЉЕ ГРАДА ВРШЦА:

МР ЗВОНИМИР САНТРАЧ
 
Повеља Града Вршца за 2016. годину, додељена 

је мр Звонимиру Сантрачу, академском сликару, 
за допринос културном развоју Вршца својим 
уметничким радом, сликарством и вајарством.

Рођен је  1952. у Панчеву. Дипломирао је на 
Ликовној академији у Загребу, 1977, и специјализовао 
на Мајсторској радионици ликовних уметности 
Југословенске академије  знаности и уметности у 
Загребу. Стручно се усавршавао и у Њуjорку. Као 
академски сликар и вајар дао је изузетан допринос  
развоју културе града Вршца, Војводине и Србије. 
У свом дугогодишњем уметничком раду добијао је 
многобројне награде, учествовао у самосталним 
и групним изложбама у земљи и иностранству, 
оплемењивао музејске,  галеријске и јавне 
просторе. Радови му налазе се у музејима Србије 
и Војводине, земаља бивше Југославије и Европе. 

ВРШАЦ ПРВИ ПУТ ПРОСЛАВИО СВЕТОГ ТЕОДОРА ВРШАЧКОГ КАО ГРАД     

УРУЧЕНА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 
ЛАУРЕАТИМА

Резање славског колача

ф
от

о:
 Д

ош
а



ПЕТАК • 3. јун  2016. ВРШАЧКА КУЛА 33

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
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Његова самостална изложба  Писмо стигматичној 
нацији,  2012. године награђена  је престижном 
српском „Наградом Сава Шумановић“.  У оквиру 
међународне сарадње Културног центра „Вршац“ 
и  Музеја савремене уметности у Решици, Румунија, 
реализовао је изложбу „Милосрдни анђео“, критички 
се осврћући на бомбардовање Југославије из 1999. 
године. Основао је прву међународну  вајарску 
колонију у Вршцу и био суорганизатор  и дугогодишњи 
директор Међународне  сликарске колоније „Трагом 
Паје Јовановића“. Најрепрезентативнији рад,  
„Балкански воз судбине“, награђен  је „Наградом 
Надежде Петровић“. Његови радови  описану су  и у  
књизи  Светска историја  ликовне уметности, као и 
у другим књигама из области уметности.  На његову 
иницијативу отворен је Музеј  Роберта Хамерштила  у 
Гудурици,  а доказао се и као  изванредан предавач. 

- Јако је тешко у својој средини заслужити 
било какву, а камоли овакво изузетно престижну 
награду, рекао је Сантрач након уручења признања. 
Јер, тешко је бити пророк у свом селу и свом месту 
и верујте ми тешко је заслужити од својих суграђана 
јавно признање. Нескроман ћу бити кад кажем добио 
сам велики низ награда, али ова ми је најдрагоценија 
јер је било најтеже заслужити је. Чини ме сретним, 
задовољним и поносним, ова награда итекако 
обавезује и мене, а рекао бих и моје суграђане, 
морамо обострано поверење оправдати.

Најдраже признање у каријери: Звонимир Сантрач

ДРАГАН ВИТОРОВИЋ

Драган Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара  „Параквад ВШ“ из 
Вршца, добио је Повељу Града Вршца  за допринос 
развоју и унапређењу права и положаја у друштву 
особа са инвалидитетом.

Рођен је 1978. у Вршцу. По занимању је дипломирани 
правник. Оснивач је и председник Удружења  
параплегичара и квадриплегичара  „Параквад ВШ“ 
од његовог формирања. Својим великим залагањем, 
трудом и вољом, у оквиру споменутог Удружења, 
указује на то како се треба борити за права особа 
са инвалидитетом  и унапређивати  њихов положај 
у друштвеној заједници. Организатор је бројних 
активности у наведеној области чиме даје значајан  
допринос изласку инвалидних особа са маргина 
друштва и подизању свести наших суграђана за 
суживот  са њима.  

- Не дешава се често да нека особа са 
инвалидитетом добије једну овакву награду, за мене 
је то велика част и желим да се захвалим свима који 
су мене изабрали за добитника овог престижног 
признања, рекао је Виторовић у свом обраћању. 
„Параквад“ је најмлађе од 32 удружења колико их 
има у Вршцу и зато ми је ова награда још дража. У 
Србији има више од 800.000 особа са инвалидитетом 
и 1.700.000 пензионера. Замолио бих све присутне 
да се овим особама посвећује много већа пажња, 
јер се суочавају са великим проблемима, од јавних 
институција, запошљавања, школовања деце. У 
протеклој години „Параквад“ је у Вршац допремио 

бесплатно више од 100 помагала, све на терет ПИО 
фонда. 

Виторовић је најавио да ће за који дан особе са 
инвалидитетом имати специјално возило за превоз 
до школе, на рехабилитацију, који ће бити бесплатан.

Борац за права и положај особа са инвалидитетом: Драган 
Виторовић

МУЗИЧКА  ШКОЛА “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

Повеља Града Вршца додељена је Музичкој школи 
“Јосиф Маринковић” за допринос развоју музичке 
културе и музичког образовања младих. Школа је 
основана 1998. године. Рад је почео са 5 одсека: 
виолина, клавир, флаута, кларинет и хармоника. 
Резултат  континуираног професионалног  и стручног 
рада директорке и професора довео је до тога да је 
2008. године  школа почела да ради и као средња  
музичка школа, када су  уведени  нови образовни 
профили: музички извођач, музички сарадник-
теоретичар и музички сарадник – етномузиколог, 
те 2012. године Одсек  за џез музику. За 18 година 
постојања  уписано је 350 ученика у основну школу 
и 68 у средњу. У Музичком забавишту ради се са 
децом  најмлађег узраста, од 3 до 6 година,  а хорић 
учествује на многим  јавним културним дешавњима 
у граду и одржава концерте. Ментори и спољни 
сарадници високо су оценили ученике ове школе 
који учествују  на такмичењима и фестивалима, као 
што су: Републичко такмичење, Фестивал музичких 
и балетских  школа Србије, Фестивал флаута 
Србије, Међународни сусрети  хармоника у Пули,  
Еурорегионално такмичење „Алма Корнеа Јонеску“ 
у Темишвару,  Међународно такмичење у Охриду, 
Мурски фестивал гитаре у Словенији, Хорски 
фестивал „Мајске  музичке свечаности“ у Бијељини, 
Гитар арт фестивал, Међународно такмичење „Антон 
Еберст“ у Новом Саду  и други.  Школа је освајала 
прве, друге и треће награде са солистима, камерним 
саставима, хоровима и тамбурашким окрестром. 
Године 2006. проглашена је за најбољу основну  
музичку школу у Србији.  Дечји хор основне музичке 
школе  је освајао бројне награде и успешно сарађује 
са  Музичком школом „Јон Виду“ из Темишвара. 
Године 2010. образован је  Женски камерни хор који 
је на Републичком такмичењу 2012. године  освојио  
1. награду. Пре две године образован је и Мешовити 
хор  ове школе.

Директорка Музичке школе “Јосиф Маринковић” 
професорка Олга Шинковић захвалила се на 
престижном признању и подсетила да је непостојање 
музичке школе у трајању од 40 година било велика 
празнина за град, његов културни и духовни развој.

- Стално говоримо о традицији, а 
нисмо свесни тренутних вредности, нагласила 
је Шинковићева. Наши ученици са својим 
наставницима сада стварају уметничке вредности 
које ће, овом великом наградом, бити забележене и 
постати традиција овог града. Срећа и задовољство 
су огромни јер се препознаје визија и мисија Школе. 
Захваљујем се у име ученика, наставног кадра и 
свих запослених наше Школе на свесрдној подршци 
локалне самоуправе свих ових 18 година. Хвала 
родитељима и свим поштоваоцима који су помагали 
да растемо и развијамо се. Наставићемо да освајамо 
награде и уписујемо наше ђаке на високе школе и 
тако бранимо углед нашег града. 

Признање за допринос развоју музичке културе Града 
Вршца: Олга Шинковић, директорка Музичке школе “Јосиф 
Маринковић” прима признање од предс. скупштине Града 
Јовице Заркуле

 
КУД “МИХАИ ЕМИНЕСКУ” ИЗ КУШТИЉА 

КУД „Михаи Еминеску“ из Куштиља добио 
је  Повељу ГрадаВршца за допринос очувању и 
унапређењу културног стваралаштва румунске 
националне мањине. То је најстарије културно-
уметничко друштво националних мањина у овом 
делу Баната. Има 100 активних чланова  који делују 
као  драмска, фолклорна и хорска секција деце и 
одраслих, дувачки оркестар фанфара, оркестар са 
вокалним  и инструменталним солистима за народну 
музику. Године 1869. основан је мешовити хор који  је 
био први хор у селима са румунским становништвом. 
Позоришна трупа је основана 1882. године.  На 
Фестивалу позоришних дана Румуна у Војводини 
неколико пута су освојили  прво место, а прошле 
године  су наступали и у Бечу. Оркестар фанфара је 
основан  1910. године и од оснивања није престајао 
са радом, а често је  освајао разне награде. КУД 
„Михаи Еминеску“ редовно учествује на општинским, 
регионалним и међународним такмичењима, 
организатор  је разних фестивала,  а сада и  Дечјег 
фестивала румунског  фолклора у Војводини, који ће 
се одржати 3. и 4. јуна ове године.

Признање је примио Виорел Балађан, председник 
КУД „Михаи Еминеску“, и захвалио се у име свих 
чланова.

- Жао ми је што наши чланови данас нису 
могли да дођу, али имаћемо прилике други пут да се 
видимо сви заједно. Хвала вам лепо свима што сте 
мислили на нас. Наставићемо и даље са радом КУД-а 
„Михаи Еминеску“.

Ствараоци културе заједнице Румуна у јужном Банату: 
Воирел Балађан, председник КУД “Михаи Еминеску” прима 
признање из руку зам. предс. скупштине града Ненада Бароша

Ј.Е.
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ОДБОРНИЦЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ВРШАЦ ОДЛУЧНЕ:

СТРАНАЧКИ ИНТЕРЕС СНС-А 
ИСПРЕД ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА

Одборнице Демократске странке у Скупштини Града Вршца др 
Татјана Вешовић и Драгана Ракић, одржале су конференцију за медије 
на којој су прокоментарисале рад друге по реду седнице Скупштине 
Града Вршца, одржане дан раније.

-Све одлуке које је скупштинска већина, а то је 27 одборника 
Српске напредне странке  и Покрет Вршачка регија, европска 
регија, замислила, то је и усвојила, без обзира на то што је њиховим 
изгласавањем прекршено неколико закона, нагласила је шефица 
одборничке групе др Татјана Вешовић. Тренутна вршачка власт је 
задужила грађане Вршца за још милион евра и то за пројекте за које 
не знамо колико ће да коштају и колико је у њих до сада инвестирано. 
Грађани Вршца су од јуче задужени за око 6,5 милиона евра.

На седници скупштине одборница Драгана Ракић је поднела 
четири амандмана на Пословник, од којих је један прихваћен од 
стране свих одборника.

-Жао ми је што није 
прихваћен и амандман који 
се односио на увођење 
„отворене столице“ у 
скупштинској сали која би 
била намењена  за једног 
представника невладиних 
организација или 
удружења грађана, истиче 
одборницаРакић . Овим 
амандманом  би се дао јачи 
институционални оквир и 
ојачао статус и значај који 
невладин сектор треба да 
има у демократском друштву.

Говорећи о 8. тачки дневног реда – именовању нових чланова 
Надзорног одбора ЈП „Други октобар“ , Ракићева је истакла да 
је несхватљива журба СНС-а да што пре промене чланове овог 
надзорног одбора.

-Кршећи члан 18. Закона о јавним предузећима, скупштинска 
већина је изгласала и поставила  једног бившег официра и  једног 
бившег полицајца као нове чланове Надзорног одбора ЈП „Други 
октобар“ и промовисала их у прворазредне стручњаке за комуналну 
делатност, закључила је одборница Ракић. Иако су се опозициони 
одборници оштро и аргументовано супротстављали томе, указујући 
да скупштина не ради по закону, власт је демонстрирала своју 
бахатост и моћ да може да ради шта јој се прохте. Грађани Вршца 
ће брзо постати свесни чињенице да одборници Српске напредне 
странке  и Покрета Вршачка регија, европска регија  раде само за свој 
лични интерес и и да ће се политика града Вршца уместо у градској 
скупштини у Вршцу  водити у страначким просторијама СНС-а у 
Београду.

Ј.Е.

 ПОНУЂЕНО 214 
РАДНИХ МЕСТА

У великој сали Хотела „Србија“ у Вршцу одржан је 
регионални сајам за запошљавање у организацији вршачке 
филијале Националне службе за запошљавање. На сајму се 
представило 27 фирми са укупно исказаном потребом за 
запошљавање 214 лица. Тражена занимања су била врло 
различита: економске струке, хемијске, фармацеутске, електро 
и машинске струке, затим пекари, радници у обезбеђењу, 
продавци, кувари, посластичари, агенти осигурањ, шивачи 
и други. Квалитетна понуда измамила је велику тражњу 
за запослењем. Сајам је посетило преко 1000 људи, био је 
отвореног типа, што значи да су  могли да присуствују не само 
незапослена лица, већ и запослени који желе промену радног 
места.

Директорка вршачке филијале Наташа Вулић обратила се 
скупу речима да филијали никада није било лакше да организује 
сајам, јер су се послодавци сами јављали и тражили учешће. 
Том приликом се захвалила свим послодавцима на указаном 
поверењу и пожелела успеха незапосленима у проналажењу 
посла. Сајам је свечано отворио Александар Кампфер, 
директор Хотела „Србија“ у Вршцу. Ова успешна фирма од 
2008. године послује у склопу шпанске хотелске компаније 
„ЕИX Хотелс“ са Мајорке. Иначе, већ више година Хотел 
„Србија“  сарађује са Националном службом за запошљавање 
и узима учешће у активним мерама запошљавања.

У години предузетништва на сајму свечано је уручено 39 
уговора за самозапошљавање.  

- Филијала Вршац је за активне мере запошљавања из 
републичког буџета од почетка године до сада добила 
25.463.351,00 динара, од тога је за самозапошлајвање 
утрошено 7.020.000,00 динара,  рекла је Директорка филијале  
и пожелела младим фирмама успеха у пословању, са надом да 
ће се на једном од следећих сајмова наћи у улози послодавца 
који нуде слободна радна места.

Ј.Е.

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ, МР ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВ ПРЕНЕО МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ ВРШАЧКИХ СОЦИЈАЛИСТА

Др Татјана Вешовић и Драгана 
Ракић, одборнице ДС Вршац

Поштовани грађани, драги симпатизери 
и чланови Социјалистичке партије Србије,

на седници Скупштине Града Вршца, која 
је заказана за 26.05.2016, Градски одбор СПС 
је формирао своју одборничку групу која 
броји 7 чланова и у складу са Пословником 
Скупштине Града делегираће своје чланове 
у комисије и сазиве одбора у овом мандату. 
СПС ће у наредном периоду, као најстарија 
партија у градском парламенту, деловати 
и своје интересе заступати са становишта 
опозиције, конструктивним предлозима и 
критикама постојеће већине у граду.

Жеља нам је да на овој конференцији за 
медије истакнемо проблеме са којима се, на 
жалост, сусреће новоформирани градски 
парламент, а који ће проузроковати низ 
проблема у Граду Вршцу и вероватно имати за 
последицу несагледиву штету по Град Вршац и 
његове грађане.

Коалиција створена од највећег добитника 
и највећег губитника првих градских 
вишестраначких избора, у свом раду је на самој 
конститутивној седници имала низ пропуста, 
неправилности и показала веома низак ниво 
способности за вођење важних тема и ресора 
града. Наставила је након конституисања 
кампању која се свела на демонстрацију 
силе, притисака, бахатости каква је испољена 
у предизборним представљањима и даље 
показује тренд на који смо указивали да ће 
се десити, а то је да се управљање градом и 
решавање градских питања неће водити са 
Трга Победе 1, већ из неког другог центра у 
Панчеву или Београду.

Прва неправилност односи се на доношење 
Пословника о раду Скупштине који је требало 
припремити и представити на Конститутивној 
сеници Скупштине Града. На конститутивној 
седници смо указали на овај проблем, али 
забрињава став најбројније странке да 
даље настави вођење седнице по старом 
пословнику и одбије предлог опозиције о 
формирању радне групе за израду пословника. 

Нестручност и неискуство одборника највеће 
странке, што потврђује враћање поверења 
старим кадровима, као што је секретар 
Скупштине, не оправдава арогантни став 
неукључивања свих парламентарних странака 
у израду Пословника о раду, и заузимање 
неке врсте консензуса за важно питање о 
раду овог сазива Скупштине. Најблаже речено 
парадоксално је учешће новоизабраног старог 
и дугогодишњег председника Скупштине који 
је у свом послу веома искусан да би дозволио 
овакав пропуст. Његово ћутање на ову тему и 
нечињење потврђује чињеницу да се о Вршцу 
одлучује ван Вршца.

Да је настављен манир маркетиншких 
шарених лажа, демонстрација силе и бахате 
ароганције говори и чињеница да се грађанима 
кадровска решења за изборе на важне 
функције саопштавају пре одлука и пре самог 
избора на функције, али се не саопштавају 
имена функционера и места на која су већ 
изабрани. Наиме, грађани још нису упознати 
са саветницима, помоћницима, менаџерима 
и осталим ослонцима у раду новоизабране 
градоначелнице, ко су, да ли су и колико 
плаћени, за која питања су задужени, које су 
њихове компетенце и коме полажу извештаје 
о раду. О програму челнице града у виду 

експозеа, плана, персоналних образложења за 
избор чланова Већа да се и не говори. 

На дневном реду је и именовање чланова 
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“. У 
штампи су представљена имена људи, али не 
и радне биографије, квалификације  и разлози 
за избор на веома важне положаје. У овом , 
према грађанима некоректном поступку, све 
је нејасно, осим намера владајуће политичке 
симбиозе СНС-ВРЕР да препусти управљање 
и надзор над сада највећим ресурсом Града 
својим менторима у центрима моћи ван 
Вршца, како би се капитал и ресурси града 
преусмерили према Централи. Досадашњи 
највећи ресурси су временом преусмерени 
на те центре, те је „Други октобар“, на жалост 
једини и последњи ресурс који је остао, а да 
није обезвређен и распродат. Намера је да по 
опробаном рецепту „Вршачких винограда“ 
реорганизују и Комунално предузеће. Да је 
такав задатак добијен од ментора и да се на 
томе упорно ради, говори и однос бивше 
општинске власти која до краја априла нити 
једним  динаром није платила изведене радове 
и услуге Комуналном предузећу па је дуговање 
на данашњи дан 72.607.000 уз напомену да 
нису исплаћени радови зоохигијене и зимске 
службе из 2015. 

Сматрамо да јавност треба да буде 
упозната са наведеним чињеницама, да 
се наши суграђани не би изненадили када 
дође до кашњења примања, смањења плата, 
измишљања афера, извлачења ресурса, 
неконкурентности, нетранспарентности, 
партијског запошљавања, неискрености 
према грађанима,  једном речју до бахатости 
администрације политичке симбиозе СНС-
Покрет по моделу који је демонстриран 
кампањом и дешавањима у најбројнијој 
странци.

Вршац је добио статус града, али ће грађани 
платити велику цену, јер је фактички  постао 
колонија тренутно најмасовније странке. 

ОДБОРНИЦИ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАЛИ

ДВЕ СЕДНИЦЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ
Актуелни сазив Скупштине Града Вршца 

заседао је прошлог четвртка, 26.маја, и у 
истом дану одржао две седнице: свечану и 
радну.

На свечаној седници градског 
парламента, одборници су усвојили одлуку 
од додели јавних признања Града Вршца за 
2016. годину. Пре тога усвојена је оставка 
одборника Покрета Вршачка регија, 
европска регија Жељка Влаховића, а његово 
место у скупштинској клупи заузео је Стеван 
Бакић, коме су одборници верификовали 
мандат. 

Након тога одржана је друга редовна 
седница градске Скупштине, а на дневном 
реду нашло се 15 тачака. 

Усвојени Пословник и завршни рачун
Одборница ДС Драгана Ракић поднела је 

4 амадмана везано за усвајање Пословника 
о раду Скупштине града од којих је усвојен 
само један. Реч је о томе да одборничка 
група може да овласти свог члана да, уместо 
шефа одборничке групе, добије дуже време 
при излагању одређене теме за коју је 
компетентан. 

Вања Радека, начелница за буџет и 
финансије, образложила је предложену 
одлуку о завршном рачуну буџета Општине 
Вршац за 2015.годину.

-Приходи и примања са пренетим 
средствима остварени су са 2,4 милијарде 
динара, а расходи и издаци су остварени 
са 2,3 милијарде динара, тако да је разлика, 
односно салдо готовине на крају године 
износио 175,37 милиона динара, објаснила 
је Радека. У билансу прихода и расхода, у 
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. 
године, укупно су остварени текући приходи 
и примања од продаје нефинансијске 
имовине од 1,9 милијарди динара, а расходи 
и издаци за нефинансијску имов ину од 
2,1 милијарди динара. Стављањем у рачун 
класа 7 плус 8,4 и 5, у смислу члана 2. Закона 
о буџетском систему, остварен је укупни 
буџетски дефицит од 181,4 милиона динара. 
Тај буџетски дефицит се покрива делом 
из пренетих неутрошених средстава из 
претходне године и примања од задуживања, 
тако да је он у целости покривен. 

У расправи, која је уследила, одборници 
опозиције истакли су да је буџет слика 
града, привреде, и све мање запослених, 
и замерили да је 254 милиона динара 
потрошено за разне  специјализоване услуге, 
које су представљене нетранспарентно и 
закључили да власт мисли само на своје 
потребе.

-Суштина је да је 405 милиона или 18 одсто 

буџета потрошено на комуналне делатности, 
а 24 одсто - око 554 милиона на локалну 
самоуправу, али говорим о консолидацији, 
ту улазе све школе, установе, директни и 
индиректни буџетски корисници, рекао 
је, образлажући ставке буџета, Чедомир 
Живковић, сада одборник, а у претходном 
мандату градоначелник. На трећем месту 
је путна инфраструктура са 13 посто, затим 
12,5 одсто је образовање, основне и средње 
школе и предшколске установе, следи 
локални економски развој са око 9 одсто. За 

пољопривреду је издвојено 4,4 одсто - 100 
милиона, за социјалу исто око 4 одсто, око 
86 милиона, онда иде спорт са свега 3 одсто 
и 69 милиона животна средина са 2,2 посто.  
Укупно за инвестиције у овом буџету дато је 
633 милиона динара у консолидацији. 

Одборници су усвојили завршни рачун 
буџета за 2015. годину и прешли на следећу 
тачку дневног реда- доношење одлуке о 
кредитном задуживању ради финансирања 
капиталних инвестиција у 2016.

Одборници одобрили нови кредит
Градоначелница Драгана Митровић 

истакла је да је ресорно Министарство 
одобрило захтев Града Вршца за кредитно 
задуживање у износу од 120 милиона 
динара и образложила како ће средства бити 
искоришћена:

-На првом месту  је завршетак изградње 
спортске дворане у Уљми, затим друга и 
трећа фаза изградње олимпијског базена на 
градском језеру, реконструкција водовода у 
Улици Саве Мунћана у Вршцу, реконструкција 
атмосферске канализаци у Улици Димитрија 
Туцовића, завршетак радова на дечјем вртићу 
у објекту бивше војне амбуланте, изградња и 
инвестиционо одржавање улица и путева у 

Граду и насељеним местима и инвестиционо 
одржавање зграда и грађавинских објеката 
у насељеним местима, односно месним 
заједницама. Мислим да је потпуно 
економски и политички одговорно према 
нашим грађанима да се ове инвестиције, које 
су већ започете, и доврше.

Одборници опозиције др Татјана 
Вешовић, Милуцу Живков, др Драгица 
Станојловић, Дарко Гавриловић, Драгана 
Ракић замерили су што није наведено колико 
средстава иде за коју инвестицију, докле 
су стигли радови на овим пројектима. Они 
су изнели своја мишљења да је боље да се 
смање расходи него да се узима кредит, да 
овакав терор већине неће допринети развоју 
парламентарне демократије и Града Вршца и 
да су 120 милиона новог кредита, заједно са 
досадашњих 670 милиона, велики и страшан 
дуг за наш град. 

Одлука о задуживању је усвојена већином 
гласова одборника, као и одлука о програму 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине Града Вршца за 
2016. годину, коју је образложио Милош 
Васић, члан Градског већа за овај ресор. 

Нови чланови Надзорног одбора 
комуналаца

Полемике је изазвало именовање 
чланова Надзорног одбора ЈКП „Други 
октобар“. Градоначелница је предложила 
Игора Кнежевића, за председника НО ЈКП 
„Други октобар“ , и Ивана Грујина за члана. 
Досадашњи чланови Заркула и Миловић 
поднели су оставке због сукоба интереса. 

Замерке опозиције биле су да 
одборницима нису достављене биографије 
предложених  кандидати,  да своје 
мишљење није дала комисија за кадровска 
и административна питања и да није било 
потребе да се доводе људи из Београда, 
Панчева, јер Вршац има стручњаке за ову 
област. 

Градоначелница је прочитала биографије 
Кнежевића и Грујина и нагласила да је важно 
да грађани знају да су то стручни људи и да су 
предлагачи уверени да ће одлично обављати 
послове у НО ЈКП „Други октобар“. 

Одборници су усвојили и ову и све 
наредне тачке дневног реда већином 
гласова. Именовани су чланови комисија и 
савета и усвојен је извештај о резултатима 
референдума за спровођење поступка 
изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса за здравство, образовање, 
путеве и тротоаре, који није добио подршку 
Вршчана.

Ј.Е.

Покривен буџетски дефицит: Начелница финансија 
Града Вршца Вања Радека
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Ако некога упитате зна ли 
Милоша Лазаревића, мало ће 
њих одговорити позитивно. Али, 
ако их питате за Лазу Камиказу, 
то је већ сасвим друга прича. 
Вршчанима је Милош познат по 
свом надимку Лаза Камиказа 
који је добио у младости као 
мотоциклиста који је прескакао 
по 12 људи који су лежали на 
земљи један уз другог. Надимак 
се потврдио и касније када 
се упуштао у разне изазове 
есктремних спортова, од вожње 
змајевима, параглајдинга, 
алпинизма... Многе је од тих 
спортова донео први у Вршац 
и задовољан је, каже, јер су 
заживели и данас окупљају 
младе у Клубу екстремних 
спортова „Изазов“. 

Кажу да је петак, 13. несрећан 
дан. Делите ли то мишљење?

-Тврдим да није тако, јер ја сам се 
баш на петак, 13. августа 1960. родио, 
у Вршцу. Верујем да то није било 
случајно и да је петак,13. ипак неки 
чудан дан пошто је и мој живот кренуо 
и ишао тако.  Од малена, од 1972. када 
ме је отац одвео на Светско првенство 
у једриличарству, које је тада било у 
Вршцу, осетио сам велику љубав према 
летењу и био сигуран да ћу тиме да се 
бавим. Маштао сам да будем пилот, али 
је живот кренуо другим током. Ипак, 
летење ми је постало опсесија. Летео 
сам разним летелицама, од моторног 
змаја, до параглајдера.

Шта памтите из свог детињства?
-Имао сам лепо детињство. Био 

сам несташно дете, мајка Смиља и 
отац Михаило, мало су се намучили 
са мном, а о мени је бринуо и старији 
брат Драган. Није било дрвета у парку 
на које се, као клинац, нисам попео 
до врха. Једном су звали ватрогасце 
да ме скину, али успео сам пре њих 
да сиђем и побегнем кући. Било је и 
горих авантура. У Пилотској школи, 
1977, почео је курс у падобранству. 
Пријавио сам се, завршио теоретски 
део и кад је требало да се скаче, морао 
сам да донесем сагласност родитеља, 
јер нисам био пунолетан. Они то 
нису хтели да ми дају, па сам морао 
да замолим тадашњу девојку да ми 
фалсификује потпис. Тако сам се први 
пут винуо у небо. После другог скока, 
умало да ме избаце и да прекинем 
са даљим скакањем, јер сам побегао 
у град из карантина, а професор ме 
је видео. Сутрадан сам, ипак, успео 
да га одобровољим и наставим са 
скакањем.

Какво је било Ваше искуство у 
падобранству? У чему сте се даље 
опробали? 

-Био сам одушевљен скакањем 
падобраном, нашао сам се на небу. 
Али, још лепше искуство и право 
летење било је са безмоторним 
змајем. Брат Драган и ја смо купили 
првог безмоторног змаја, 1981. у 
Словенији. Било је то нешто сасвим 
ново и у Вршцу, и у Србији. После 
завршене обуке, први лет са вршачког 

брега испунио  је сва моја очекивања 
када је летење у питању.  Уживао сам, 
летео сам са птицама. Тај осећај је 
неописив, нема буке мотора, чује се 
цвркут птица. Баш сам се осећао и 
сам као птица. Први лет безмоторним 
змајем био је 15 минута, а касније смо 
летели и по неколико сати.  После 
пар година брат и ја набављамо 
моторног змаја, новог. Он полеће 
као авион са писте, где и слеће. То је 
двосед и пружио нам је прилику да 
лепоту летења покажемо и нашим 
пријатељима. Возило се много људи, 
међу њима и бројни глумци, певачи, 
политичари... долазили су из Београда 
и других градова на вожњу змајем.  
Мени лично је најинтерсантније било 
када је са нашег моторног змаја скакао 
падобранац. 

У Вршац сте први донели многе 
екстремне спортове. У којим сте још 
спортовима били пионир?

-Сем змајева, први сам у Вршац 
донео параглајдер и брдски бицикл, 
смејали су ми се када сам почео 
да га возим по брегу, а сада је то 
атрактиван спорт, све масовнији. Ту су 
и алпинизам, као и моја велика љубав 
мотоцикл, од кога је све и почело. 
Први мотор сам добио са 14 година, 
АПН. Скупљали смо се у то време на 
тргу и заједно возили моторе. Нисмо 
наше мајсторство на мотоциклима 
доказивали на градским улицама, 
већ ван града. На стадиону смо се, у 
тадашњој „рупи“,  такмичили ко ће да 
направи најдужи скок мотором. Био 
сам убедљиво најбољи у томе, а из тог 
времена и данас носим надимак Лаза 
Камиказа.  Они најхрабрији су лежали 
на земљи, а ми, још луђи и храбрији, 
прескакали смо их моторима. 
Прескакао сам по њих 12, који су 
лежали један уз другог. Редовно смо 
учествовали на слету на стадиону 
у Вршцу, поводом Дана младости. 
Приказивали смо своје мајсторије 
на моторима. Касније сам имао и 
веће моторе којима сам возио дуже 
релације.

Све то, временом, није било 
довољно да Вам адреналин подигне 
на жељени ниво. Где сте потражили 
нове изазове?

-Прешао сам на планинарство и 
алпинизам. Велики сам заљубљеник 
у природу и то ме је и одвело у ове 
спортове. Кренуо сам од мањих 
врхова у старој Југославији, а касније 
сам освајао све највише врхове 
околних земаља. Поред највишег врха 
Мусале, испењао сам у Бугарској све 
врхове више од 2.500 м, био сам на 
11 експедиција у Бугарској. Освојио 
сам и Монблан (4.800 м) у Француској, 
Грос Глокнер (3.800 м), највиши врх 
Аустрије, веома тежак и захтеван, затим 
Гран Парадизо (4.000 м), највиши врх 
Италије, Олимп у Грчкој, Молдовијано 
у Румунији, Татре у Словачкој, највише 
врхове Македоније, Словеније, Црне 
Горе... Био сам и на Кавказу. Највећи 
изазови били су на Монблану и 
Грос Глокнеру. Уз добру физичку 
припрему, потребна је и психичка, 
јер на тим великим висинама, због 
мањка кисеоника, добија се висинска 
болест која носи свакакве проблеме, 

од отежаног дисања, муке, повраћања, 
неспавања  до моменталног губитка 
воље за наставак успона.  Човек мора 
бити психички јак, свестан да су то 
последице недостатка кисеоника, 
да мора да настави даље, јер кад 
се спусти на мање висине сви ти 
симптоми нестају. Завршио сам све 
могуће обуке и стекао разна звања у 
свим тим мојим спортовима, добио 
многа признања. Најдража су ми: 
најбољи алпиниста Војводине и 
најбољи спортиста града Вршца. Жао 
ми је што је све то нестало у пожару 
који је био у белој кући Риклијанера, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ  18, 23. ЈУН 1976.

ДАНИ ВРШАЧКОГ 
МУЗИЧКОГ СЛАВЉА
На првом фестивалу фолклорних традиција народа 

и народности Војводине, који је у Вршцу одржан 19. и 
20. овог месеца, наступило је 40 извођачких ансамбала 
из многих аматерских културно - уметничких друштава 
широм Покрајине. Били су то дани изузетно пријатних 
сусрета, незаборавних музичких, играчких и солистичких 
наступа око хиљаду извођача ... Организатори фестивала 
су, иначе, Савез музичких друштава Војводине, 
покрајинска Самоуправна интересна заједница за 
културу, овдашњи СИЗ за културу и Културно - просветна 
заједница вршачке општине. Почев од ове године, 
Фестивал фолклорних традиција Војводине одржаваће 
се у Вршцу сваког јуна.

Поменимо и то да управо завршен први аматерски 
сусрет ове врсте у нашој средини није имао такмичарски 
карактер, међутим, специјални жири је пратио све 
изведене тачке фестивала и определио се за фолклорне 
групе и појединце који ће наступити на јунском Сабору 
народног стваралаштва у Лесковцу, Балканском 
фестивалу фолклора у Охриду, међународној смотри 
фолклора у Загребу и другим сличним сусретима.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ  19, 24. АВГУСТ 1976.

ТУ ЈЕ ТИТО РАТОВАО
Омладинска радна бригада „Жарко Зрењанин - Уча“  

налази се на великој савезној акцији „Сутјеска 76“ . 
Омладинке и омладинци у њеном саставу - њих укупно 
45 - свечано су испраћени у Вршцу 8. августа, а на акцији 
ће остати до 3. септембра. Командант наше бригаде је 
Илија Штетић.

У првој смени на Тјентишту било је 10 бригада. Оне 
су успешно обавиле посао на постављању водоводне 
мреже. Другом сменом у коју су укључени и млади са 
нашег подручја, обухваћено је укупно 11 бригада. Све 
оне поред уређења Тјентишта, раде на путу који повезује 
овај легендарни крај са местом где је за време рата рањен 
друг Тито, као и на путу Тјентиште - Драгаш Седло.

фото: В. Миливојевић

ИНТЕРВЈУ
МИЛОШ ЛАЗАРЕВИЋ, ВИСОКОГОРАЦ - АЛИПИНИСТА, ПИЛОТ МОТОРНОГ ЗМАЈА, ПАРАГЛАЈДЕРИСТА, МОТОЦИКЛИСТА...

ИЗАЗОВ У СРЦУ И АДРЕНАЛИН У КРВИ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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седишту Клуба екстремних спортова, 
пре 3 године. 

Да ли је, уз авантуру и адреналин, 
постојао још неки мотив који Вас је 
водио у екстремне спортове?

-Све време сам имао жељу да 
окупим што већи број младих, да 
им покажем све лепоте екстремних 
спортова.  Мислим да је у томе значајан 
корак био када сам основао Клуб 
екстремних спортова „Изазов“, 2006. 
године.  Окупио се велики број младих 
у разним спортовима. Сада имамо 
више од 70 чланова. За протеклих 
10 година, Клуб је организовао 
9 трка брдских бицикала које се 
бодују за првенство Србије и Клуб 
добија захвалнице да прави најбољи 
бициклистичку трку у Србији. Заживео 
је још један нови спорт на Вршачком 
брегу - алпинизам. Направио сам већи 
број оклинчаних смери - пењачи се 
пењу по стенама везани на уже, тако 
да су осигурани, и падови су немогући. 
Користе се све стене уз Стазу здравља, 
нису великих висина, али су веома 
тешке, најзахтевније стене у Србији. 
Зато нам долази велики број пењача из 
околних градова, као и из Темишвара. 
„Изазов“ организује државно 
првенство у слободном пењању. 
Клуб  врши и обуке за летење змајем, 
бавимо се и слеклајном, скајраном, 
сноубордом, маунтинскејтом и 
спуштањем кајацима низ реку Караш. 
Клуб има сву потребну опрему тако 
да сваког дана, као и викендом сви 
заинтересовани могу да се опробају у 
неком од поменутих спортова.  Долази 
нам много младих људи жељних 
авантуре. Обрадујем се кад их видим, 
врате ме у младост и потпуно разумем 
њихову жељу. Сетим се и како су 
моји родитељи бринули када сам ја 
био млад и жељан адреналина, зато 
сам мере безбедности подигао на 
највиши ниво. Све је под максималном 
контролом, родитељи не треба да 
брину. 

Клуб је активан и кад завеју снегови. 
Онда прелазимо на зимске спортове, 
вожњу сноубордова. Потребна је само 
воља и жеља, опрему имамо у Клубу за 
све заинтересоване. 

Како то да сте се с небеских 
висина спустили на реку? 

-Уз све лепоте брега, Вршац има 
и реку, Караш, на 10 км од града. То 
је равничарска река, али, ипак, има 
брзину и могућност за вожњу кајака. 
Полазак је од села Војводинци, а 
завршетак вожње у Јасенову. Све 
заједно, са паузом у Стражи, траје 
6 сати. Тај део реке пролази кроз 
предивне пределе, наилазимо и на 
богат биљни  и животињски свет, од 
локвања, посебно лепих када су у 
цвету, до чапљи које су уз реку, на 
врбама. За оне смелије авантуристе 
имамо и спуштање низ бетонску брану 
у Стражи, ако је ниво воде већи. 

Које су то, по Вашем 
мишљењу, најзанимљивије 
спортске манифестације које сте 
организовали?

-Поред такмичења у брдском 
бициклизму и алпинизму,  омогућили 
смо да се, после више од 20 година, 
над Вршцем поново развију 
падобранске куполе.  Пре око 5 година 
правили су се поново падобрански 
скокови у Вршцу, било је то ревијално 
скакање падобранаца из Вршца и 
Београда. Посебна атракција били 
су падобрански тандем скокови. Са 
висине од 3.000 метара скакали су 
инструктор и почетник заједно. После 
слободног пада, при брзини већој од 
200 км на сат, инструктор је отварао 
падобран и заједно су се безбедно 
спуштали на земљу. Сви момци и 
девојке које су тада први пут скакали 
били су одушевљени. Све је то остало 
забележено на видео снимцима. 

Занимљива је била и ендуро вожња 
по Вршачким планинама где је било 
око 40 возача мотоцикала. Возили 
су трасу од 100 км, била је тешка, 
крајњи циљ био је Клуб „Изазов“ где 
нас је у живот повратио војнички 
пасуљ, чије је кување део традиције у 
организацији свих манифестација. 

Уз све ове екстремне спортове, 
чиме се бавите, где радите?

-Мислим да сам међу ретким 
људима који су задовољни и уживају 
у свом послу, а то је важно у животу. 
Успео сам да спојим љубав према 
природи и Вршачким планинама са 

запослењем. Радим у Шумској управи 
Вршац на пословима шумара, завршио 
сам за шумарског техничара. Моје 
радно место су Вршачке планине, 
имам свој рејон од Куле, преко 
Лисичије главе до села Месић. Све што 
се ту дешава у мојој је надлежности. 
Рејон обилазим што пешице, што 
мотором, пратим здравствено стање 
шуме, дивљачи, зими када нема хране 
храним  дивљач, отпремам дрво са 
стоваришта, чувам шуму од бесправне 
сече и криволова. Немам званично 
радно време, стално сам на терену. 
Везан сам за вршачки брег. Био сам 
извиђач, планинар, а први ме је у 
лепоте брега увео мој отац Михаило, 
који је био инжењер шумарства, једно 
време директор Шумске управе. 

Да ли сте и Ви пренели љубав 
према природи и брегу на своју 
породицу?

-Мислим да јесам. Моје активности 
на брегу, у Клубу „Изазов“, прате моја 
супруга Помпилија и синови Михаило 
и Стефан. Помпилија и ја смо у браку 
више од 30 година. Била је то љубав на 
први поглед, њена предивна дуга коса 
и крупне очи. Увек је била уз мене, као 
велика подршка, и онда када сам имао 
ломове и падове, а било их је. Тада је 
до изражаја долазила и њена струка, 
запослена је као медицинска сестра 
на Очном одељењу. Цела породица 
укључена је у активности „Изазова“, 
а ја све то полако пребацујем на 
синове. Старији Михаило бави се и 
пчеларством, наследио је то од деде 
Стевана, Помпилијиног оца. Стефан 
је највише пажње посветио Клубу 
„Изазов“ и кафићу који се налази у 
просторијама Клуба и који се води на 
њега. Уз моју Помпилију, придружила 
нам се још једна дивна жена, наша 

снајка Мирјана. Она је учитељица, а 
када је слободна увек је с нама у клубу. 

Да ли сте задовољни својим 
животом? Имате ли неке 
неостварене жеље?

-Задовољан сам, јер сам имао, а и 
даље имам узбудљив живот. Трудио 
сам се да испуним себи сваку жељу, да 
се опробам у екстремним спортовима. 
Сада кад гледам, било је и тренутака 
када сам био на граници лудости и 
ризика, али ишао сам до краја. Видео 
сам доста несрећа при освајању 
планинских врхова, страдали су људи 
и у осталим екстремним спортовима. 
Можда ме је баш сачувао мој петак,13.? 
Сећам се и тешких тренутака, када сам 
изгубио вољене особе, родитеље, 
пријатеље, мог другара Пакија. 
Мислим да ми се пола света срушило 
када сам видео да је изгорело седиште 
„Изазова“. Нестало је у трену све 
што сам годинама градио, опрема, 
инвентар, моје успомене, фотографије, 
дипломе... Било ми је још горе када сам 
сазнао да починиоци тог недела нису 
ни били свесни шта су урадили. На сву 
срећу, нико није страдао у пожару. 
Али, живот иде даље. Скупили смо 
снаге моја породица и ја и све поново  
подигли из пепела. Велику захвалност 
дугујем и ДДОР-у који се показао 
врло професионално, као и многим 
пријатељима који су ми помогли и 
нашли ми се у несрећи, макар и са 
лепим речима. 

И даље ме муче изазови и 
адреналин. Сањам планинске врхове 
широм света, а неостварена жеља ми 
је Монт Еверест, највиши врх света, па 
макар да га само видим!

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ  20, 24.  СЕПТЕМБАР 1976.

БИЛИ СМО ДОМАЋИНИ 
ВИСОКИМ ГОСТИМА

Завршавајући своју четвородневну посету нашој 
земљи, председник СР Румуније Николае Чаушеску 
и чланови државно - партијске делегације су се 11. 
септембра пре подне - на повретку у домовину - задржали 
у Вршцу читав један час, где је гостима из суседне, 
пријатељске Румуније приређен топао пријем и свечани 
испраћај.

Заједно са председником Чаушеском, његовом 
супругом и сарадницима, у Вршац су допутовали  и 
секретар Извршног комитета Председништва ЦК СКЈ 
Стане Доланц председник Извршног већа СР Србије 
Душан Чекребић, члан Савезног извршног већа Милорад 
Бировљев и друге личности.

Хиљаде вршчана су на – цвећем и заставама – 
украшеним улицама и трговима срдачно поздравили 
госте из Румуније, извикујући речи добродошлице.

фото: В. Миливојевић

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ  22, 24. СЕПТЕМБАР 1976.

ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБРИ
На недавно одржаним Трећим спортским играма 

графичких радника Србије, у Чачку међу 900 такмичара 
из 50 графичких предузећа, за улазак у финални део 
такмичења избориле су се и две екипе вршачке „Слободе“. 
Наша женска екипа у стрељаштву освојила је треће место, 
док су се стонотенисери изборили за – прво.

Био је то још један од низа спортских успеха вршачких 
штампара, који ће се појавити и на следећем СИГРАФ-у, 
идуће године у Зрењанину. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Поводом Светског Дана без дуванског дима, 
др Иван Јосић, члан Градског већа задужен 
за здравство, обратио се новинарима на 
конференцији у Градској кући, 30. маја, и послао 
поруку упозорења о томе колико се утицај 
дуванског дима негативно одражава на сваког 
појединца, децу и ширу заједницу.

-Желим да опоменем све грађанке и грађане 
Вршца и да их позовем да обележимо заједно 
светски дан без дуванског дима, рекао је др 
Јосић. Тај дан је значајан како бисмо обратили 
пажњу на своје здравље и одрицањем од 
дуванског дима поправили стање здравља. 
Посебно када је реч о пушачима, они треба 
својим примером  да покажу младима да се 
уздрже од пушења и да млади не пропуше. 

Др Јосић је указао на то да је најкритичнији 
период када млади потежу за цигаретом крај 
основне и почетак средње школе. 

-Дувански дим је сигуран убица, изричит 
је др Јосић. Дувански дим не промашује, он 
оставља сигуран траг. Да ли можете да обновите 
шуму ако је захвати и уништи  пожар? Не можете. 
Тако и дувански дим у људском телу оставља 
згариште које се тешко поправља и медицина 
често не може да излечи. То је порука пушачима 
и зато на светски дан без дуванског дима пушачи 
треба да се уздрже и тако дају пример осталим  
да се не приклоне пушењу цигарета. Надам се 
да ће у граду Вршцу у будућности бити све мање 
грађана који користе цигарете.

Према истраживањима,  пушење је један 
од водећих појединачних фактора ризика 
за развој најчешћих хроничних обољења, за 
утицај на развој и здравље новорођенчади, 
деце и младих, као и за настанак инвалидности, 
преране смрти и загађења животне средине. 
Дуван је одговоран за 13,7 одсто изгубљених 

година живота. Невољна изложеност младих 
дуванском диму (тзв. пасивно пушење), је 
изузетно велика (97,4%), јер висок проценат 
младих живе у породици са пушачима. 

Последњих година, како бележи статистика, 
због познатих ефеката на здравље активних 
и пасивних пушача, број конзумената 
дувана опада, нарочито међу образованим 
становништвом, али у младој популацији и даље 
расте.

 Ј.Е.

ДР ИВАН ЈОСИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ЗДРАВСТВО:

ДУВАНСКИ ДИМ ЈЕ СИГУРАН УБИЦА

Др Иван Јосић: Дувански дим оставља сигуран 
траг

Ових је дана Вршац постао први град 
у Србији који има бесплатан превоз за 
особе са инвалидитетом. Обезбеђена 
су два комби возила са свом потребном 
опремом за улазак инвалидских колица и 
безбедан превоз особа са инвалидитетом. 
Све захваљујући Удружењу параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад ВШ“, уз 
подршку градске управе и људи добре 
воље.

-Велико ми је задовољство што данас 
званично отварамо бесплатан превоз 
особа са инвалидитетом, коначно смо 
успели уз помоћ локалне самоуправе, 
градоначелнице, члана Већа за социјалу 
да добијемо овај превоз пошто нам је 
преко потребан, нагласио је Драган 
Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“. Превозиће се сва деца од 
куће до школе и назад, на рехабилитацију 
и лекарску комисију. Комби је прилагођен, 
има хидрауличну покретну рампу за 
подизање инвалидских колица и улазак у 
возило. 

Према речима Виторовића, у седишту 
Удружења „Параквад ВШ“, Булевар 
Милоша Обилића 10, биће кол центар који 
ће радити од 7 до 20 часова коме ће моћи 
да се обрате особе са инвалидитетом 
и искажу потребу за превозом. Биће 
4 возача који ће покривати потребе 
превоза током целог дана. Два комби 
возила могу да превезу 16 путника. 

-Градска управа са ресором социјалне 
заштите активан су члан у реализацији ове 
акције, ми смо определили 3,2 милиона 
динара, нагласила је Татјана Николић, 
чланица Градског већа задужена за 
социјалну заштиту. Ово је само један од 
првих корака који чинимо за особе са 
инвалидитетом да их изведемо укључимо 
у реалне животне токове и да им 
омогућимо лакше функционисање везано 
и за остваривање права на здравствену 
заштиту, доступност и приступачност 

свега што им је Законом и Уставом 
загарантовано. 

Николићева је најавила низ активности 
ресора за социјалну заштиту као подршку 
свим удружењима у граду у циљу 
побољшавања квалитета живота чланова 
које окупљају.

Део трошкова превоза новим 
комби возилима обезбеђује градска 
управа, а помоћ Удружења пружа и 
велики број друштвено одговорних 
привредних субјеката који плаћају закуп 
рекламирања. Од тог новца превозиће се 
старији Вршчани и суграђани који немају 
право на превоз.

 Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Др Иван Јосић: Дувански дим оставља сигуран 
траг

Из „Параквада ВШ“ поручују свим 
грађанима добре воље да се наставља 
акција „Сакупи хумани чеп“. Све врсте 
пластичних чепова грађани од 1. јуна могу 
да остављају где год виде комби возило 
„Параквада“ по граду.

МАЧЕВАЊЕ У КОЛИЦИМА
Удружење „Параквада ВШ“ и 

Мачевалачки клуб „Карика“ покрећу 
програм обуке за особе са инвалидитетом 
у Вршцу. Ова грана мачевалачке 
вештине, популарно названа „мачевање 
у колицима“, спада у ред параолимпијских 
дисциплина и у свету је доста заступљена, 
док је у Србији тек у повоју. Опрему 
обезбеђује клуб, а чланарина се неће 
наплаћивати.

За детаљније информације 
заинтересовани се могу обратити на 
фејсбук Школа мачевања Карика Вршац 
или Удружење Параквад Вршац или на 
телефон 060/ 3888800.
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Прошле недеље од 26. 
до 29. маја одржан је 12. 
Интернационални jazz & blues 
фестивал „Jazztronic 2016“. У 
Народном позоришту „Стерија“ 
на џез сцени у великој сали и 
блуз сцени у фоајеу одржано 
је седам наступа врхунских 
музичара из Србије и 
иностранства. 

- Без обзира на врло 
скромна средства којима 
смо располагали, успешно 
смо организовали још 
један „Jazztronic“, пре свега 
захваљујући свим људима 
који су и претходних година 
помагали реализацију, 
пријатељима фестивала и 
покровитељу – Граду Вршцу 
– рекао је Момир Цветковић, 
директор фестивала Jazztronic. 

Фестивал су отворили 
ученици Џез одсека Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“ 
и њихови гости из суботичке 
музичке школе, а наредних дана 
поред „домаћих“, наступили 
су и музичари из  Словачке, 
Румуније и Мађарске. На џез 
сцени наступили су Sebastian 
Spanache Трио, Sound Sculpture 
Trio & Кристијан Млачак, и 
Квартет Владе Маричића са 
специјалном гошћом Тањом 
Јовићевић, а на блуз сцени 
Jazz Therapie Für Musik, The 
Gamblers, Rebbel Brass, и Blue 
family reunion band са гостима 
из Мађарске. 

Према Цветковићевим 
речима, сарадња са Џез 
одсеком Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ донела 
је фестивалу и нову, младу 
публику. 

- Са друге стране „Jazztronic“ 
на неки начин делује и 
едукативно на ове младе 
музичаре који ће једнога дана 
представљати нову џез сцену – 
додаје Цветковић. 

„Jazztronic“ је настао као 
Удружење љубитеља џеза и 
електронике још 2002. године, 

са жељом да граду и региону 
презентује импровизовану 
форму, а из свих активности 
проистекао је истоимени 

фестивал, који се ове године 
одвијао под слоганом „Science 
fiction“. Директор Фестивала 
објашњава да је слоган 
осмишљен као илустација 
ситуације у којој су се 
организатори нашли на почетку 
припрема за овогодишњи 
„Jazztronic“. Према његовим 
речима, услови су ове године 
били такви да је сама идеја о 
реализацији представљала 
научну фантастику. У 
реалности су, међутим, сами 
себе демантовали и још 
једном љубитељима џеза у 
Вршцу приредили изванредан 
фестивал. 

Т.С. 

ОДРЖАН 12. „JAZZTRONIC“      

ВРШАЦ У РИТМУ ЏЕЗА   

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ  
ВЕЛИКИ УСПЕХ ХОРА ВИСОКЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ И УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 
У БЕОГРАДУ, НАСТАВНОГ ОДЕЉЕЊА У ВРШЦУ

ЈАСМИНА СТОЛИЋ, ДИРИГЕНТКИЊА ХОРА: 
НАГРАДА ЈЕ ЧАСТ, АЛИ И ОДГОВОРНОСТ  
Хор Високе школе струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов“ 
из Вршца и Учитељског факултета 
у Београду, наставног одељења у 
Вршцу под диригентским вођством 
професорке Јасмине Столић, освојио 
је златну медаљу (96,6 бодова) 
на 15. Међународном такмичењу 
хорова „Мајске музичке свечаности“ 
одржаном у Бијељини. 

- Реч је о веома познатом и 
престижном међународном 
фестивалу хорова у Бијељини, а према 
речима организатора, ове године 
учествовало је највише хорова, 
близу 50, у различитим категоријама: 
фолклор, соло певачи, дечји, 
женски, мушки, црквени, мешовити 
и мешовити камерни хорови. Хор 
Високе школе и Учитељског факултета 
такмичио се у категорији женских 
хорова, у веома јакој конкуренцији 
од 12 професионалних и аматерских 
хорова. Радује нас чињеница да смо 
потврду за квалитетан рад добили 
од председника жирија, познате 
диригенткиње, професор емеритус 
Даринке Матић Маровић, која нам 
је уручила медаљу. Остале чланове 
жирија чинили су познати диригенти: 
др Десанка Тракиловић, мр Младен 
Матовић, др Јелена Милићевић 
Траколовић и Игор Сарајлић. Ово је 
довољан доказ да се вишемесечни 
рад и труд вреднује, а моје посебно 
задовољство представља чињеница 
да је ово један велики успех наших 
студената – каже Јасмина Столић, 
диригент хора и асистент за 
музичке предмете на Високој школи 
струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов“ у Вршцу. 

Пропозиције овог такмичења 
захтевале су одабир четири 
композиције различитог 
каракатера. У складу са тим, хор се 
представио композицијама: Бре 
Петрунко: Филип Кутев (бугарска 
традиционална песма), Што ми је 
мило и драго: аранжман Јасмина 
Столић (македонска народна песма), 
Сиyахамба: непознати аутор (афричка 
духовна песма) и Оyе: Јим Папоулис 
(шпанско-енглеска песма). За 
клавирску пратњу била је задужена 
професорка Јелица Петровић 
Кентера, а на тарабуци је наступио 
Александар Александровић. 

Према речима диригенткиње, 
данашњи женски хор Високе школе 
струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов” из Вршца и 
Учитељског факултета у Београду, 
наставног одељења у Вршцу, наставља 
богату традицију вршачких вокалних 
састава Учитељске школе, Педагошке 
академије „Жива Јовановић“ и Више 
школе за образовање васпитача у 
Вршцу. 

- Диригенти поменутих састава 
били су Александру Кришан и 
Јосип Брновић. Златно доба хора 
вршачке Учитељске школе било је 
у периоду 1952 – 1970. Године када 
овај мешовити хор води професор 
Кориолан Бугариу. Тада вршачки 
учитељи освајају многобројна 

признања на покрајинским смотрама 
и државним фестивалима. Од 1989. 
До 2003. Године хором Више школе 
за образовање васпитача у Вршцу 
и одељења Учитељског факултета 
у Београду диригује проф. Др Јон 
Лелеа учествујући на фестивалима 
духовне музике у више места јужног 
Баната. Хор и инструментални састав 
гостују у оквиру прославе 130. Година 
од оснивања првог сеоског певачког 
друштва у Банату. У периоду 2003 
– 2014. Године поменути женски 
вршачки хор води др Еуђен Чинч. 
У овом периоду хор учествује на 
фестивалима божићних обичаја у 
Алибунару, Вршцу, Николинцима 
(2004 – 2006). Хор учествује у 
прослави 70 година школовања 
учитеља и васпитача на румунском 
језику у Вршцу и традиционално 
у оквиру уметничког програма 
Међународних округлих столова 
о даровитости (2004 – 2007) као и 
на прославама почетка школске, 
односно универзитетске године – 
објашњава Јасмина Столић. 

Од марта 2014. Године женским 
хором Високе школе и Учитељског 
факултета, који броји преко 50 
чланица, диригује професорка 
Јасмина Столић која је наставила 
традицију успешних наступа. Хор 
је, од тог периода, учествовао на 
јубиларном 20. И 21. Међународном 
округлом столу на тему даровитости 
у Вршцу, прославама почетка 
школске, односно универзитетске 
године у Вршцу, целовечерњим 
концертима под називом „Музика као 
инспирација” у Србобрану и Вршцу са 
градским хором „Зора” из Србобрана, 
тамбурашким саставом „Ла Банда” из 
Новог Сада, солистима на клавиру, 
хармоници, флаути, тарабуци и 
многим другим инструментима, 
свечаности у организацији 
удружења „Тачка сусретања” у Вршцу, 
прослави поводом осам деценија 
од оснивања румунских одељена 
при Гимназији и Учитељској школи 
у Вршцу, снимању прилога за Радио 
телевизију Војводину и Телевизију 
Банат. Са хором често наступа и 
инструментални састав Учитељског 
факултета из Београда, наставног 
одељења у Вршцу.  

- Морамо имати на уму да 
хористкиње Високе школе и 
Учитељског факултета имају част и 
велику одговорност да представљају 
две институције, општине и државу, 
као што је био случај на овом 
међународном такмичењу. Овом 
приликом желимо да се захвалимо 
директорици Високе школе доц. др 
Јелени Пртљага и декану Учитељског 
факултета проф. Др Данимиру 
Мандићу који су нам пружали 
подршку, као и свима онима који су 
наш рад подржавали. Трновит је пут 
до оваквог успеха, али судећи по 
одушељењу и великој мотивисаности 
хористкиња, наших студенткиња, 
можемо рећи да није узалудан – 
закључила је Јасмина Столић. 

Т.С. 
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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 „Кула“ ће вам представити њихов рад. 

ПОЗОРИШТЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“ 
(„KOSZTOLÁNYI DEZSŐ“), СУБОТИЦА        

ТЕАТАР КОЈИ УВЕК 
ИЗНОВА ШОКИРА       

Суботички театар „Деже 
Костолањи“ настао је 1994. године, а 
стручна јавност и пубика од почетка га 
описују као позориште које „суочава, 
шокира, узбуђује и чини радозналим 
и зависним“. Ово позориште носи 
име великог књижевника,новинара 
и публицисте, зачетника футуризма у 
својој средини, а рођеног Суботичана. 

Позориште „Деже Костолањи“ 
се током времена искристалисало 
као експериментално, такозвано 
уметничко позориште града, 
препознатљиво по особеном раду и 
естетици редитеља Андраша Урбана, 
који је од 2005. године на његовом 
челу. Ансамбл броји пет сталних 
глумаца, а представе се играју на 
мађарском језику, али се од 2007. 
године преводе и на српски. 

Једна од најдуже играних представа 
у овом позоришту је комад „Urbi 
et Orbi”, како се у поднаслову каже 
„вербално текстуални оралитет“ у 

режији Андраша Урбана, а намењена 
искључиво пунолетној публици. 
Премијера је изведена у јесен 2007. 
године, а представа је још увек на 
репертоару. 

Током протеклих година представе 
овог театра извођене су на разним 
позоришним фестивалима, и то не 
само у региону и у Европи, већ и у 
Азији, у Јужној Америци, 2011. године 
у Индији, а 2012. године у Бразилу. 
Позориште „Деже Костолањи“ стални 
је гост најважнијих позоришних 
фестивала како у Србији, тако и у 
Мађарској, као и разних позоришних 
догађаја у региону. 

Акценат се у овом театру 
првенствено ставља на савремени 
студијски рад који се органски везује 
за реалност, како локалног, тако 
и глобалног живота. Представе у 
изведби овог позоришта доказ су да 
и експериментални комади могу да 
буду део позоришног мејнстрима, 

а да истовремено, по уметничким 
стандардима, заузму истакнуто место 
у региону. 

У име различитости од 2006. године 
„саобраћа“ Дезиреов трамвај, што 
је један јединствени, целогодишњи 
програм, чији је циљ да упозна 
војвођанску публику са уметницима 
и ауторима који у оквиру сопствене 
уметности изводе експерименталне, 
узбудљиве, и квалитетне продукције 
на позоришној палети. Од 2009. године 
позориште има свој регионални, 
међународни, савремени позоришни 
фестивал, Дезире Централ Стејшн, 
којим је изборило важну позицију 
у културном животу овог региона. 
Фестивал Дезире име је добио по 
надимку Деже Костолањија, али и као 
отеловљење жеље да Суботица добије 
међународни фестивал савременог 
позоришта. 

Т.С. 
Фото: Позориште „Деже 

Костолањи“ 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 
„DOGS AND DRUGS“    

Представу „Dogs and drugs“ режирао је Андраш Урбан у сарадњи са Јеленом Богавац, Ференцом Петером и 
Золтаном Пушкашем, а играју: Емеше Нађабоњи, Арпад Месарош, Габор Месарош, Кинга Мезеи, Имре Елек Микеш и 
Борис Кучов. Музику потписује Атила Антал. 

Позориште „Деже Костолањи” носи име великог Суботичана 

„Urbi et Orbi” - на репертоару од 2007. године 
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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

У Градском музеју Вршац у 
четвртак (2. јуна) је отворен 39. 
Годишњи скуп Српског археолошког 
друштва који ће трајати до сутра 
(субота, 4. јун). 

Како је нагласила Љиљана Томић 
Давидов, оперативна директорка 
Градског музеја Вршац, овај научно-
стручни скуп представља догађај од 
изузетног значаја, између осталог 
и због тога што се ради о сусрету 
једног од најстаријих струковних 
удружења у Србији, основаног 1883. 
године. 

- Ово је први пут да је Вршац 
у прилици да буде домаћин 
оваквог скупа. У питању је један 
од највећих скупова у региону, а 
радови су пријављени не само од 
стране српских, већ и иностраних 
стручњака, што овом догађају даје 
међународни карактер – рекла је 
Љиљана Томић Давидов. 

Рад научно-стручног скупа 
Српског археолошког друштва 
у Вршцу одвијаће се у оквиру 
пет сталних секција и шест 
тематских сесија. Реч је о новим 
истраживањима у Србији, 
резултатима вишегодишњих 

међународних пројеката, новим 
методолошким приступима у 
археологији, теоретским радовима 
о археологији као дисциплини, 
резултатима експерименталне 
археологије, интердисциплинарним 
студијама. Са преко сто пријављених 
реферата, ово је најобимнији 
досадашњи скуп Српског 
археолошког друштва. Радове 
су поред стручњака из Србије 
пријавили и археолози из Хрватске, 
Словеније, Македоније, Румуније, 
Мађарске, Немачке, Британије, 
Ирске, Шпаније, Португала и Канаде. 

Адам Црнобрња, председник 

Српског археолошког друштва, 
поменуо је да се оснивач овог 
друштва Михаило Валтровић пре 
тачно 110 година у Вршцу срео са 
Феликсом Милекером. Додао је и да 
је овај скуп сјајна прилика да јавност 
стекне одређена знања о позиву 
археолога. 

Наташа Маљковић Чонић, 
чланица Градског већа задужена за 
културу, истакла је да је у питању 
значајан догађај за наш град и 
да ће Град Вршац и убудуће увек 
подржавати сличне догађаје. 

Т.С. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ         

39. ГОДИШЊИ СКУП СРПСКОГ АРХЕОЛОШКОГ 
ДРУШТВА      

У великој галерији Културног 
центра Вршац прошле недеље 
је отворена изложба радова 
Михаила Белог Карановића под 
називом „Blacklight“. 

Михаило Бели Карановић 
рођен је 1980. године у Вршцу. 
Након завршене средње 
уметничке школе у Новом Саду 
одлази у Милано где уписује 
Академију Лепих Уметности, 
одсек сликарство. У Италији је 
живео више од 15 година што 
му је омогућило да се упозна са 
актуелним токовима европске 
уметничке сцене, као и да их 
примени у свом сликарству. 

Бави се и скулптуром од 
рециклираног материјала. Његов 
рад је инспирисан етичким 
проблемима савременог живота 

и односом човека и природе 
као и директним деловањем 
човека на околину, подстакнутим 
нормама савременог друштва. 
Михаило је покретач магазина за 
савремену уметност под називом 

„Критика“ из Милана. Излагао је 
на великом броју колективних 
и самосталних изложби широм 
Европе. Тренутно живи и ради у 
Београду. 

Т.С. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА  

ИЗЛОЖБА МИХАИЛА КАРАНОВИЋА „BLACKLIGHT“     

57. КОНКУРС ЛИКОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ЗА НАГРАДУ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ  

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ МЛАДИ УМЕТНИЦИ      
У петак, 27. маја, одржано је 

жирирање радова  пријављених на 57. 
Конкурс Ликовне манифестације деце и 
омладине за награду Паје Јовановића. 

Комисија која је радила у саставу: 
доцент др Тања Недимовић, психолог, 
Весна Станков, етнолог, Видосава Мојсин 
Раушки, ликовни педагог и Драган 
Спасић, академски вајар, након заседања 
и оцењивања више од шест стотина 
пристиглих радова, донела је одлуку о 
награђенима. 

У категорији предшколског 
узрастапрву награду освојила је Мила 
Божић, другу Хана Лехнер, а трећу 
Урош Кокаи, док је Награду Културног 
центра Вршац освојио Игор Грубор. 
Межу млађим основцима најуспешнији 
су били Петресцу Рарес из Темишвара, 
из Румуније, затим Зорана Јовановић, 

ученица Основне школе „Олга Петров 
Радишић“, Вршац, Леах Тот, такође 
из Темишвара и Теодора Гина из ОШ 
„Младост“, Вршац. Награда Културног 
центра у овој категорији припала је 
Андреју Секулићу, ученику вршачке 
Основне школе „Вук Караџић“, док је 
Награду Градског музеја Вршац освојила 
Мила Поповић. Међу ђацима виших 
разреда основне школе, награђени су 
Андрија Кивић – ОШ „Дринка Павловић“, 
Београд, Бојана Љубојевић – ОШ „Вук 
Караџић“, Вршац и Елена Тодоровић – 
ОШ „Дринка Павловић“, Београд. Награду 
Културног центра Вршац добио је Филип 
Вујичић Филип, ученик Основне школе 
„Бранко Радићевић“, Уљма, Тамара 
Тапушковић из ОШ „Дринка Павловић“, 
Београд освојила је Награду Градског 
музеја Вршац, а Теодор Стефановић 

– ОШ „Паја Јовановић“, Вршац – 
Награду Књижевне општине Вршац. 
Првонаграђена у средњошколском 
узрасту је Јелена Милић из Шапца, другу 
награду освојила је Андриана Бегунић, 
ученица Средње економске школе, 
Панчево, а трећу Јелена Ранковић из 
Хемијско-медицинске школе, Вршац. 
Марјана Поповић, гимназијалка из 
Панчева, освојила је Награду Културног 
центра Вршац. У категорији младих 
од 19 до 25 година Вршчанин Филип 
Даћевац освојио је прво и треће место, 
док је Драгославу Зарићу припала друга 
награда. 

Изложба награђених радова биће 
отворена крајем септембра у великој 
галерији Културног центра Вршац. 

Т.С. 
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На дан градске славе, светог Теодора Вршачког, 
у недељу 29. маја, Вршачки атлетски клуб 1926  
организовао је четврту по реду  Трку уз степенице. 

Старт мушке и женске био је изнад горњег 
паркинга Центра Миленијум, а циљ је био на крају 
степеништа код  Цркве Светог Крижа. Стаза је 
најтежа од свих трка уз степенице у нашој земљи, 
дужине око 750 м, са висинском разликом од око 
107м, уз константан успон од око 18% и са укупно 
430 степеника 

Учествовало је 130 тркача, што је нови рекорд 
трке по броју учесника. Поред 70 мушкараца и 16 
жена, трку је завршило и 44 дечака и девојчица, 
чланова Вршачког атлетског клуба 1926. Трка је 
поново имала интернационални карактер, поред 
домаћих такмичара, наступили су атлетичари из 
Шпаније, Словеније, Црне Горе и Републике Српске.

Победник мушке трке је Кристијан Стошић из 
Београда, један од најбољих тркача планинских 
трка у Србији, члан АК Младост из Ужица са 
изванредним временом од 4 минута, 7 секунди 
и 48 стотинки што је нови рекорд стазе. Други је 
био Саша Столић, наш елитни дугопругаш, такође 
из Београда, са временом  4:22,15, док је трећи 
представник Црне Горе, Милош Драговић, члан 
АК Партизан из Београда који је постигао време 
4:34,12.

Победница женске трке је Мариана Лукић -Чегар, 
успешна маратонка, чланица АК Апатин са новим 
рекордом стаза за жене: 5 минута, 54 секунде и 24 
стотинке. Другопласирана је била прошлогодишња 
победница, Драгана Маринковић, из Београда, 
чланица АК Косово Поље, са временом 6:14,03. 
Трећа је била Марија Каначки из Вршца, чланица 
АК Партизан из Београда са временом 06:22,75. 
Марија је уједно и најбоља Вршчанка чиме је 
заслужила и пригодан пехар.

Пехар за најбољег Вршчанина освојио је је Иван 
Галамбош, члан Клуба борилачких спортова Вива, 
са временом  5.22,03, шести у укупном пласману. 
Најпријатније изненађење трке био је пласман 
седамнаестогодишњег Давида Јовановића 
из Врачев Гаја, освојио високо 4. место у јакој 
конкуренцији, са временом 4:50:42.

Победник у конкуренцији млађих ветерана, 
од 40 до 54 година, Милош Савић из Београда, 
члан ТАК Церски јунаци са временом 5:33,24 који 
је уједно осварио најбоље време рачунајући све 
ветеране. Другопласирани је Драган Николић из 
Београда, такође члан ТАК Церски јунаци, који је 
постигао време: 5:47,00, док је трећи Милорад 
Стојановић из Београда са временом 6:08,00. У 
конкуренцији старијих ветерана у које спадају 
такмичари са 55 и више година страрости, најбољи 
је гост из Републике Српске, Перо  Мијатовић са 
7 минута и 10 секунди, други је Вршчанин Драган 
Гулабовски, са 7 минута и 26 секунди, а трећи 
Радомир Поповић, такође из Вршца, са временом 
8 минута и пет секунди. У конкуренцији ветеранки, 
најбоље су Вршчанке Јованка Мартиновић са 
временом 8:12,62 и Алена Пајић са 8:25,70.

Поред набројаних освајача медаља, награђени 
су и такмичари у обе конкуренције, пласирани 
до 8. места који су добили пригодне поклоне 
захваљујући вршачким фирмама Компакт и 
Максимус, као и Туристичкој организацији града 
Вршца.

Најбољим такмичарима награде су уручили 
Дејан Сантрач члан Општинског већа задужен 
за спорт, Јовица Момиров, генерални секретар 
Спортског савеза Општине Вршац, као и руководећи 
људи Вршачког атлетског клуба, Ненад Хабибовић, 
Иштван -Гаша Хеђеши и Дражен Јовановић.

Вршачки атлетски клуб се захваљује свим 
учесницима трке, као и бројним спонзорима 
који су омогућили да овај догађај протекне у 
величанственом амбијенту, до сада незабележеном 
на тркама овог типа.  

ТРАДИЦИОНАЛНА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА ОКУПИЛА ВЕЛИКИ БРОЈ УЧЕСНИКА

ПАДАЛИ РЕКОРДИ НА ЧЕТВРТОЈ ТРЦИ НА СТЕПЕНИЦАМА
ФОТОРЕПОРТАЖА
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ПАДАЛИ РЕКОРДИ НА ЧЕТВРТОЈ ТРЦИ НА СТЕПЕНИЦАМА
ФОТОРЕПОРТАЖА
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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 

1067
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ 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

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 стан, 64 m2, уз стан 
иде гаража и шупа. Стан је у улици 

Степе Степановића 7/5. Тел. 
021/89-72-10 и 061/20-80-790. 

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Цена по 
договору. Тел. 013/807-337 и 
061/72-39-359.

На продају кућа и плац 
у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

На продају део 
куће(дворишни стан) око 
90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 
061/15-22-976.

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

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 или мењам 
нову спратну кућу, 200m², за 
мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 
- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, 
код Дома пензионера. 
Објекат је површине 10 
квадратних метара, а могуће 
је и премештање на другу 
локацију.Телефон 062631366

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.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца, ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, башта. 

Веома повољно. Тел. 064/878-
44-09 и 063/70-144-81.

Продајем кућу 20 m2, у 
Белој Цркви, или мењам 
за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем локал у ТЦ Бахус, 
улица Вука Караџића. Тел. 
063/86-29-749.

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца (9мх60м) ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
064/87-84-409 и 063/70-144-81.

Продајем  локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135 m2. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем гарсоњеру 28 m2. 
Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 
013/807-337 и 061/72-39-359, 
(после подне). 

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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 
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 

једнособан 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.

Студенткињи прве године 
права потребна мања 
гарсоњера или мањи стан у 
Београду. Тел. 061/72-81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 
40. Тел. 827-201.

Издајем гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

Студенту у Новом Саду 
потребан цимер. Тел. 061/71-
89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 
061/294-11-63.

За издавање кућа 
ненамештена, поседује три 
собе, предсобље, трпезарију са 
нишом, купатило и двориште, 
стара градња све адаптирано, 
Филипа Вишњића 31, у Вршцу. 
Тел. 064/429-06-14.

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.

Издајем локал у Улици Жарка 
Зрењанина 77,  површине 33 
m2. Тел. 063/894-91-63. звати 
после 16 сати.

Издајем намештену 
кућу у Озренској улици на 
Гудуричком путу. Повољно. 
Тел. 063/325-117

Издајем локал у Улици 

Подвршанска 17,  површине 
135m2. Тел. 064/123-17-56. 

Стан за издавање опремљен, 
клима, кабловска, интернет, 
веш машина. Близу Пилотске 
академије. Тел. 065/505-74-24.

Издајем намештен 
једнособан стан на Војничком 
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62

Намештен једнособан стан 
52 m2, строги центар града, 
у ул. Ђуре Јакшића бр.2 
(поред ДДОР-а), други спрат, 
сопствено централно грејање 
наплин, клима, нова ал. 
Столарија, телефон – слободан 
од јула весеца. Тел. 836-408 и 
063/ 10-77- 280.

Издајем стан у Новом Саду. 
Стан је једнособан и налази се 
на Футошком путу. Слободан је 
од 5. јуна 2016. Цена 80 евра. 
Тел. 063/85-67-494.

РАЗНО
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

На продају црвена фасадна 
цигла и кантар – вага Може 
замена за огревно дрво. Тел. 
064/5118-882. 

На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје као 
сунчани зраци. Цена по комаду 
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.

Радим ситне кућне 
поправке. Цена повољна. Тел. 
062/538-838 и 063/292-177

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 ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

На продају  малокалибарска 
пушка, круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

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.

Чувала бих децу или старије 
особе током новогодишњих 
празника и викендом. Тел. 
061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.

Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем у 
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Помагала бих породици 
или старијој особи у кућним 
пословима, може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-48.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003. 
или 2004. годиште, сиву металик 
са петоро врата и климом. Тел. 
064/186-52-44.

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.

Купујем „заставу 101“ у 
исправном стању, регистровану и 
да нема уграђен гас. Тел. 063/482-
418.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
учењу (Завршила сам Учитељски 
факултет). Тел. 064/511-88-82.
Чувала бих децу или помагала у 
кућним пословима. Тел. 064/511-
88-82.
Потребна млађа женска особа за 
помоћ средовечном човеку у кући. 
Награда по договору. Тел. 066-939-
25-49.
Продајем празну бутан боцу, 
плинске пећи, плинске бојлере и 
котао на гас 24 kw. Тел. 013/21-01-
623 и 063/482-418.
Припремала бих оброке, код мене, 
по договору, старијим особама и 
водила бригу о домаћинству.Тел. 
061/205-99-00.
Продајем очувани трпезаријски 
сто 120х80 +2х40 и 6 столица, 
храстовина. Тел. 831-594.
На продају потпуно нова собна 
пуна врата димензије 195х85. 
Повољно. Тел. 066/939-25-49.
Математика, крајње је време да 
почнете припрему за пријемни за 
факултет. Тел. 283-94-61.
Продајем  половна балконска 
(80х140 цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим стаклом и 
пластичним ролоом. Тел. 064/123-
17-56.
Продајем половну, исправну, 
моторну мешалицу за бетон. Тел. 
064/123-17-56.
Продајем  нова сљемена од 
јачег поцинкованог лима, за 
постављање на врх крова или као 
заштита зида од ½ цигле (уместо 
каљева), 3 ком. Л=2,70 м /ком. Тел. 

064/123-17-56.
На продају шиваћа машина 
„Унион“ (руска) само глава, 
веома очувана. Тел. 064/123-
17-56.
На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна, очувана, 
комплетна, оргинал фабричка 
ауто кука (немачка) од аудија 
100, са електро инсталацијом. 
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка), 
први власник, са кожном 
футролом, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац), 
први власник, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна очувана 
лимена поклопца мотора 
(„бубрега“ ) и предњи лимени 
блатобран од Пјађу „Веспе“ ПХ 
200 Е Тел. 064/123-17-56.
Купујем  дечје кревете на 
спрат. Тел. 013- 838-950.

Купујем шиваћу машину 
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.

Хитно потребан посао 
скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно радно 
време. Повољно. тел. 064/205 - 
99 - 00

Радила би и чувала старије 
особе. Тел. 064/313-44-64.

Желимо да се захвалимо свим 
рођацима, кумовима, пријатељима, 

колегама, комшијама, лекарима и особљу Хитне помоћи, 
интерне и коронарне јединице, а посебно ЈКП „2. октобар“ 
и директору Љубиславу Шљивићу на несебичној помоћи и 
речима утехе у нашим најтежим тренуцима. 

Породице Мијатовић и Личина

Дана 22. 5. 2016. године преминуо 
је наш најдражи супруг, син, брат и 
зет

НЕНАДА ЛИЧИНЕ

Вечну успомену на његову доброту с поносом и љубављу 
чувају

брат Горан и снаја Данијела

Дана 22. маја 2016. године престало 
је да куца племенито срце мог 
рођеног брата

НЕНАД ЛИЧИНА

С тугом коју време не лечи, оставио си нас да чувамо вечну 
успомену на твој лик и доброту.

 
Неутешни:

мајка Стана и отац Никола

Дана 22. 5.2016. године преминуо је 
наш вољени син

НЕНАД ЛИЧИНА
1968 - 2016.

 Хвала Tи за све тренутке које смо провели заједно, за сву 
доброту, племенитост и љубав којом си ме обасипао.

 
Супруга Мирјана

 Дана 22. маја 2016. године заувек 
ме је напустио мој племенити супруг

НЕНАД ЛИЧИНА
1968 - 2016.

Вечну успомену на њен лик чувају

Ћерке Радмила и Љубица, унуке Мирјана, Јелена и 
Светлана, праунуци Стефан, Немања и Никола.

Дана 29.05.2016.  навршило се 
дванаест година од смрти наше драге 
мајке,баке и прабаке

Лукреције Нинков 
Цеце

Живиш и живећеш у мислима нашим и 
сећању на проведене године са нама.

Твоји најмилији: супруга Бојана, синови 
Светислав и Вељко, снаје Ленка и Љиљана, 
унуке Бојана и Јелена, унуци Владимир, 
Велибор и Живан, зет Владимир и 
праунук Бранислав Росић. 

дипл. инг. проф. 
ЖИВАН СТОЈАНОВИЋ

Дана 25.05.2016. навршава се 15 година 
од како није са нама наш драги и вољени
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НОЋ КЊИГЕ У ПЕТАК 17. ЈУНА У 26 ГРАДОВА У ЗЕМЉИ И РЕГИОНУ 

И ВРШЧАНИ БУДНИ УЗ КЊИГУ 

У петак, 17. јуна у Лагуниним 
клубовима читалаца и књижарама 
Делфи од 17 сати до поноћи 
одржаће се четрнаеста регионална 
манифестација Ноћ књиге под 
покровитељством Еуробанк Србија. 
Ово ће бити још једна прилика да 
се по најповољнијим ценама купе 
најновији светски хитови, књиге 
домаћих аутора, књиге за децу и друга 
издања. 

Ноћ књиге је манифестација која 
се већ седам година одржава широм 
Србије, а будући да и Вршчани 
однедавно имају своју Делфи књижару 
„Васко Попа” и они ће у петак, 17. јуна 
бити будни уз књигу. 

Два пута годишње, у јуну и децембру, 
за само неколико сати Лагунине 
клубове читалаца и књижаре Делфи 
посети неколико десетина хиљада 
читалаца и купаца. Број посетилаца 
Ноћи књиге расте из године у годину, 
а сама манифестација се шири по 
региону и представља прилику која 
се не пропушта, јер само у Ноћи књиге 
наслови свих жанрова могу се купити 
по невероватно ниским ценама, а 
читаоци се могу упознати са новим 
насловима и дружити са домаћим 
писцима. 

Ноћ књиге ће се одржати у 
Вршцу и у још 20 градова у Србији, 
а регионални карактер овој 
манифестацији дају Лагунини клубови 

читалаца у Бањалуци, Тузли, Сарајеву, 
Подгорици и Никшићу, што у збиру 
даје 26 градова учесника. 

Издавачка кућа Лагуна са 
продукцијом од преко 550 наслова 
годишње, од којих је 350 нових 
наслова, с правом се назива једном 
од највећих издавачких кућа у земљи 
и региону, а након престижног 
Лондонског сајма књига, где се 
нашла у најужем избору за најбољег 
издавача, високо се позиционирала 
и на светској мапи издавача. У оквиру 
књижарског ланца Делфи послује 
тридесет осам књижара, као и највећа 
интернет продавница у региону www.
deli.rs, на којој ће током Ноћи књиге 
такође бити могуће остварити све 
предвиђене попусте. 

За Лагунина издања током Ноћи 
књиге важиће следећи попусти: за 
куповину једне књиге 25 одсто, за 
две књиге 30 одсто, за три књиге 35 
одсто, а за четири и више књига 40 
одсто. Попуст на страна издања биће 
20 одсто, а наслови осталих издавача 
биће снижени до 20 одсто. Цене 
разноврсног гифт асортимана биће 
снижене за 10 одсто. 

НОВИ ФИЛМОВИ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ  

НАЈПОЗНАТИЈЕ КОРЊАЧЕ НА СВЕТУ СТИЖУ У ВРШАЧКИ БИОСКОП 
ОВОГ ЛЕТА! 

Најпознатије корњаче на свету, Леонардо (Пете 
Плосзек), Микеланђело (Ноел Фишер), Рафаело 
(Алан Рихардсон) и Донатело (Џереми Хауард) 
стижу у Вршац. Првог дана, 9. Јуна приказиваће 
се две пројекције, од: 16.30 и 18.30, а другог дана 
приказивања, 10. јуна, само од 16.30. 

Овог лета ће под вођством учитеља Сплинтера 
(Дени Вудбрн) узети поново правду у своје 
руке и упустити се у борбу против најопаснијих 
криминалаца! Младе мутанте ће у новим 
пустоловима пратити Меган Фокс у улози новинарке 
Ејприл, а за веселу атмосферу побринуће се њена 
уредница, славна комичарка Вупи Голдберг! У 
питању је још један наставак чувене франшизе, са 
омиљеним херојима корњачама које ће престати 
да се крију у подземљу Њујорка и коначно изаћи на 
светлост дана док успостављају правду и боре се са 
новим непријатељима. Режију овог филма потписује 
Дејв Грин. 

У вршачки биоскоп стиже и спектакуларна сага 
о моћи : Воркрафт: Почетак 3Д, а приказиваће се у 
два дана: 9. јуна од 20.30, а 10. јуна од 18.30 и 20.30. 
у овом филму мирно царство Азерота стоји на 
ивици рата када се њихова цивилизација суочи са 
неустрашивом расом освајача: Орк ратници беже 
из свог дома који је на рубу пропасти и желе да 
колонизују други свет. Кад се портал отвори да споји 
ова два света, једна војска се суочава са уништењем, 
а друга са нестанком. Са ове две зараћене стране, 
два хероја ће кренути један на другог, а то ће 
одредити судбину њихових породица, њиховог 
народа и њиховог дома. Тако почиње спектакуларна 
сага о моћи и жртвовању у којој рат има много лица 
и где се свако бори за нешто. Ову авантуру режирао 
је Данкан Џоунс, а у главним улогама играју Травис 
Фимел и Паула Патон. 
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Жељана СтојкоМилена Стојко

ПРВИ ОСМЕХ

Аурора ПопаИндира  Попа

Дамир ШабановићСанија Шабановић

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је  мајке и њихове 
бебе. За успомену на прве дане својих 

малишана, радо су се позирале: мама 
Индира  и ћеркица Аурора Попа, 
Санија и син Дамир Шабановић и 
Милена и мала Жељана Стојко.

 А.Б.
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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

Вршац је лежао, на сву прилику, 
у обиму тамишке жупаније. Он 
јој је био јужни кут. Границе 
ове жупаније - које тешко да се 
пре мохачке битке променити 
могле, јер томе не беше, сем 
навале Татара, узрока - пружале 
се извесно од Канака, узевши за 
правац природни положај овога 
места, према југу на северни 
део иланџанске млаке, свуда 
ослањајући се на канал Брзаве, све 
до данашњег Партоша, а одавде 
вијугајући до М.Гаја. Оба ова места 
припадала су тој жупанији. Од М. 
Гаја до Вршца може се граница 
само приближно одредити, онако 
како је излажу историчари. Држи 
се да је код Вршца био крај границе, 
који није увек захватао Кутрицу и 
Варадију, јер су ова места некада 
припадала крашовској жупанији. 
Одавде се она вукла северу, да 
се са истока заокружи Шумиком 
(Mezö-Somlyó, Semlak ?), Скуљом 
(Szkulja), Икатаром и Рекашем1).

Почетком 15. столећа почињу 
Турци да продиру у јужне крајеве 
Угарске. Са њима отпочињу и 
све оне патње, које господством 
турским достижу свој врхунац, а 
завршавају се победама војсковође 
Евженија, у почетку 18. столећа.

Овим навалама турским има 
се по свој прилици приписати 
зидање оне тврђавице код Вршца, 
чија кула јошт и данас влада оном 
својом околином. Ово се закључује 
по томе како је ова тврђавица 
, која се и данас у рушевинама 
налази, назидана и по назорима 
историчара.

Зна се да је у Угарској пре 
навале Татара (1242) није било 
зиданих тврђава; тек после ове 
навале подижу се градови. Барањ 
за извесно тврди, да је Вршац 
тек касније - 1399.- имао тврђаву 
2). Асингер опет држи, да је она 
назидана око 1400 3), дочим Л. 
Бем вели, да је Вршац утврђен тек 

у првој половини 15. столећа 4). 
Писмених исправа из којих би се 
позитивно сазнати могло кад је 
и зашто је ова тврђава постала, 
немамо. Па и казивања, која за тако 
важну прилику остају у народним 
причама, не можемо да нађемо.

Данас постоје од старе тврђаве 
само кула и јошт неки главнији 
зидови. Зато је ипак можемо 
представити у овој слици: Кула 
(Donjon Burgfried) образује 
правилан четвороугаоник и 
подигнута је на стени од гнајса, 
која је уједно врх брду. Зидови, од 
камена наших планина и високи 
17м., широки 5-7 м., дебели 2-5 
м.,5),  завршавају се ивицама у 
зупчасте вршке. Она је изнутра 
била подељена у три одељења, што 
се види по рупама на зидовима, у 
којима су лежале греде. Партер, 
одељење при земљи, издиже се од 
прилике за 3 метра од спољашње 
површине, пошто је стена, на којој 
је кула, за оволико виша од земље. 
Кула нема млоге отворе. У партеру 
налазе се две шарте за пуцање; 
једна према западу, а друга према 
северу. На првом спрату, с јужне 
стране која је дворишту тврђаве 
окренута, види се улазак у кулу. По 
свој прилици за улазак служила је 
покретљива ћуприја, што се види 
по камену лево, ниже уласка, за 
који је ћуприја утврђена била. 
Други спрат има два отвора. Под 
оним отвором на јужној страни 
стрче споља два камена за доксат, 
или, што је вероватније, за излазак 
на дрвену галерију око  куле, и 
са које се непријатељ одбијао од 
куле, камењем, кључалом водом, 
врелом смолом и т.п. Овакве 
галерије имађаху скоро све куле. 
У другом спрату, горе у рогљу 
са северне стране, налазе се 
једно поред друго остаци од два 
димњака, сваки 1м. у пречнику. 
На северној спољашној страни 
прислоњен је јак, дебео зид. То је 

био, на сваки начин, јак округли 
бедем, бастија; јер два парчета тог 
порушеног зида, што су ту до скора 
висила, показиваху нам извесну 
округлину. Растојање између ова 
два парчета износило је 3-5 м 6). Но 
неки суде да су споменути зидови 
остаци подупирача, у толико више, 
што кула само с ове стране иде у 
вис правце из темеља. На свима 
осталима странама, а то је са 
истока, југа и запада подижу се, од 
основе до висине партера, зидови 
као косе равнине.

Од куле према вароши 
простирала се је, као што се види 
по главним зидовима , спољашна 
тврђава, т.ј. споредна здања са 
двориштем тврђаве.Саграђена је 
била у облику потковице и имала је 
од вароши широк округли бедем, 
који је с обе стране  прелазио 
у дугачка здања, према кули у 
паралелном правцу и затварајући 
двориште, облика дугуљастог 
четвороугаоника, 18 м. ширине 
и 46 м дужине. Дочим спољна 
тврђава лежи правце од запада 
на исток, зид куле који затвара 
двориште од истока и који се вуче 
од југа на север, скреће за 20° 
према западу 7). 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (9)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 8, БРОЈ  96, 24.  НОВЕМБАР 1982.

дРУГИ „ЗЛАТНИ КљУЧ“
У серији признања за успело обликовање производа, 

недавно је вршачкој Индустрији намештаја „Узор“ уручен 
и други „Златни кључ“ Међународног сајма намештаја у 
Београду. Овога пута за дечји сет (дубак) према нацртима 
„Узорове“ дизајнерке Драгославе Пушичић из Београда.

У колективу овог познатог произвођача комадног 
намештаја намеравају да са серијском израдом савремено 
обликованог дупка почну марта 1983. Први „Златни кључ“ 
„Узор“ је имаче добио за дизајн дечјег креветића. Поред 
тога, вршачка Индустрија намештаја – која тренутно, због 
максимално сужених кредитних могућности, има доста 
тешкоћа – добитник је и низа других признања: плакета, 
диплома и.т.д.

Почетком месеца, тачније 3. јула, Веће савеза Синдиката 
општине Вршац покренуло је иницијативу код Уставног 
суда Републике Србије за оцену уставности и законитости 
члана 41. став 2. Закона о запошљавању и остваривању 
права незапослених лица.

Реч је о заштитничком потезу радничке организације  
у општини. Једином излазу да реши егзистенцију више 
стотина произвођача у предузећима који су у последњих 
двадесетак месеци доживела стечајне стеге.Тачније о 
материјалном збрињавању трикотажера, обућара и 
металаца, њих укупно 440 који су буквално од 1. јула 
остали на улици. Наиме, због прекројених рокова за 
примања дотација од бившег СИЗ-а запошљавања, сада 
трансформисане  у Одсек, почев од овог месеца, а на 
основу донетих решења  у складу са новим Законом о 
запошљавању Србије бивши радници „Злате“, „ИМО“, 
„Ремонта“ и „Фабрике опреме“ лишени су финансирања 
из друштвене касе. За који месец уколико се не издејствује 
измена нелогичне одредбе о материјалној надокнади 
незапослених због одласка фирме под лед, придружити 

Прича о неискоришћеним потенцијалима вршачке 
кошаве за производњу јефтине енергије, у просеку годишње 
град има преко 260 ветровитих дана, поново је недавно 
актуелизована након што је пре пет година „пала под воду“. 
Тада је изостала обећана помоћ надлежног министарства 
за финансирање пројекта Корпорације ВИК која је требало 
да обезбеди експерименталне погоне на ветар.

Да се ствар са ветрењачама покренула са мртве тачке 
говори податак да је вршачка влада прихватила, почетком 
августа, информацију о преговорима који се воде са 
канадском фирмом „Хелимакс“, произвођачем уређаја 
за коришћење алтернативних извора енергије, зарад 
добијања донације у виду испоруке и монтаже ветрењача 
на брегу.

За активности на овом пољу задужени су Војислав 
Стевановић, архитекта, члан Извршног одбора СО, и Зоран 
Велимировић, одборник.

Судећи по до сад повученим потезима очито је да се 
програму ветрењача приступило озбиљно. У прилог томе 
је и податак да је Савезном министарству за иностране 
послове упућен захтев за разговор са амбасадором у 
Канади, Зораном Јеремићем, ради његовог посредовања у 
донацији „Хелимакса“.
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4) L.Böhm: Geschichte d. Temeser 

Banats, св. I стр. 41., примедба
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6) Halaváts Gyula: A verseczi ráról, 
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ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 17, БРОЈ 285, 22. ЈУЛ 1992.

440 РАДНИКА НА УЛИЦИ

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 27, БРОЈ  515, 23. AВГУСТ  2002.

сТИЖУ ВЕТРЕЊАЧЕ

II ОДЕЉАК
271. - 1522.

СРЕДЊИ ВЕК
Сеоба народа. - Стара насеобина у “великом риту”, Хуни, Авари и Бугари. - Средњи век у Угарској. - Лажни 

гласови о егзистенцији Вршца у 13., 14. и 15. веку. - Време кад је и узорак са чега је вршачка кула назидана. 
- Њен стратегијски значај. - Прва вест о томе да је Вршацу г. 1439. постојао. - Срби насељавају Вршац. - Прва 

вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку.
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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:
-1 кг танких или дебелих црева
-1кг чварака
-црна и бела џигерица, месо од главе, срце и слезина 
од једне свиње
-со и паприка по укусу

У последњих десетак година лесковачка кавурма, или 
спржа, најомиљеније је јело и прави деликатес по чијем 
се квалитету рангира и мери реноме угоститељства, 
или углед домаћинства.

Поступак није нарочито компликован. Међутим, да 
би се добила добра спржа треба доста рада и стрпљења.

При крају топљења масти, на дну казана (ораније) 
остави се око килограм чварака. Њима се додају 
скувана црна и бела џигерица, ситно сецкана (1до 
2 цм) месо скуване свињске главе, а неки домаћини 
и пропржена предходно добро очишћена свињска 
дебела, или танка црева. Масу затим треба пржити на 
благој ватри.  Све време, чварке повећом кутлачом 
треба добро притискати уз „зид“ казана, како би се из 
њих оцедила сувишна маст.

Поступак траје све дотле док се маса добро не 
зарумени, не постане компактна и влакнасте структуре. 
Тада се оцеди сувишна маст, маса се засоли, неко 
је заљути, и затим врати у казан да би се допржила. 
Након тога, маса се убаци у газу, или ређе домаће 

танко платно, завеже се „начетворо“ и окачи, како би се 
оцедила преостала маст. 

Служи се као предјело (топло или хладно), уз додатак 
ситно исецкане туршије, или туршије у њеној величини. 
У неким домаћинствима, овако припремљеном 
кавурмом пуне се паприке из туршије. Затим се запеку, 
па много подсећају на најукуснију пуњену паприку 
изванредног квалитета и гурманског укуса.

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

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.

Бресква је прастаро воће пореклом из 
Кине, а у Европу су је донели Персијанци 
у доба римске империје, негде у 3. веку 
нове ере. Данас се гаји широм света и 
спада у ред најукуснијег  и најтраженијег 
раног воћа, за исхрану у свежем стању.

Ракија – бресковача од овог 
изванредног и све траженијег воћа, код 
нас се најчешће производи од количина 
које претекну, или нису најпогодније 
за изношење на тржиште.То је десетак 
одсто од рода око шест милиона стабала 
у Србији и Црној Гори. Међутим, за добру 
ракију мора се применити правило које 
важи и за све друге ракије. Плодови за 
врење треба да буду апсолутно зрели 
и меки, слатки, чисти и без коштица. 
За производњу деликатесне ракије, 
углавном на индивидуалном поседу, 
технологија је готово идентична са 
производњом кајсијеваче.Оно што 
је у неколико различито то је далеко 
већи асортиман  сорти од којих мали 
број нису баш погодне за производњу 
ракије. Поред аутохтоних, веома 
мирисних, старих виноградарских и 
нових проверених сорти, за производњу 
бресковаче најбоље су ароматичне  и 
слађе јесење сорте. Оне дају и већи 
принос (сто килограма плода даје око 
десет литара ракије јачине 50%) и бољи 
квалитет ракије, која полако али сигурно 
осваја домаће, а последњих година 
прави је деликатес и на пробирљивом  

иностраном тржишту. Кљук од брескве 
за сигурно и чистије врење, у погодним 
просторијама, на температури од 18 
до 20 °C, може се додати и око 100 мл 
концентроване сумпорне киселине 
на 100 кг кљука, а ређе и квасца. 
Ферментација, иначе, траје од седам 
дана на вишој и 15 до 20 дана при нижој 
температури. Пошто се широмером, или 
органолептички утврди преврелост, 
кључ одмах иде на прву – лагану 
дестилацију, која треба да траје три до 
четири сата (за казан од 100 литара). 
Средња фракција („срце“) издваја се све 
док у маси не достигне 22 града, или 55% 
алкохола. Преостала патока се  препече 
уз додатак један одсто првенца (због 
важне ароме), а „срце“ редестилата 
вади се док просечна јачина ракије 
не достигне 55% алкохола.

Произведену бресковачу која је 
изузетног квалитета, ако се добија 
од различитих врста бресака, треба 
обавезно чувати у стакленим или 
прохромским судовима. Постепеним 
разблаживањем и мешањем ракије 
од различитих врста бресека 
(купажирањем) јачину ракије треба 
свести на око 45 процента алкохола. При 
томе искусни домаћини и стручњаци, 
дегустирањем, лако одређују најбољи 
однос јачине и ароме бресковаче која се 
пије расхлађена  на 10 до 12 °C.  

ЛЕСКОВАЧКА КАВУРМА

И БРЕСКОВАЧА ОСВАЈА ТРЖИШТЕИ БРЕСКОВАЧА ОСВАЈА ТРЖИШТЕ

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Стонотенисерке Вршца нису успеле да 
се пласирају у плеј оф, али се слободно 
може рећи да су једно од најпријатнијих 
изненађења недавно завршене сезоне 
стонотениске Суперлиге Србије. Један 
од фактора доброг резултат је играчка 
експлозија младе Тијане Јокић, а други 
је повратак у форму Уне Радак, једне 
од најбољих играчица Србије. Капитен 
Вршца је ове сезоне одиграла 33 
суперлигашке партије, највише у лиги, 
и по броју победа налази се на петом 
месту ранг листе српских суперлигашких 
играчица. Баш како изгледа и позиција 
екипе Вршца на коначној табели. 
Радакова је остварила 21 суперлигашку 
победу уз проценат успешности од 64 
одсто. 

Како оцењујете завршену сезону и 
да ли остварени зацртани циљеви?

- Наш први циљ, опстанак у лиги 
остварили смо још у првом делу сезоне 
тако да смо могли да играмо без пресије 
коју носи борба за голи суперлигашки 
живот. Касније, апетити су порасли и 
спортски је било да покушамо да се 
пласирамо у врх табеле и укључимо 
се у борбу за титулу. Међутим, мислим 
да немамо разлога да жалимо што се 
нисмо пласирали у плеј - оф јер смо ове 
сезоне направиле велике ствари. Пре 
свега, радује ме повратак у стару форму, 
поново сам играла на свом некадашњем 
нивоу и ова сезона ме подсетила да могу 
још боље. 21 победа је лепа бројка, али 
мој је стандард последњих седам - осам 
година био 25 лигашких победа. Такође, 
Тијана Јокић је имала сјајну сезону, стекла 
је огромно искуство иако има само 15 
година.  Пето место је одличан резултат 
и велики успех за нас као повратнике у 
Суперлигу.

Упоређујући играчки квалитет 
Вршца са осталим екипама да ли је и 
коначна табела реалан показатељ?

У овом тренутку да. Треба имати у виду 
да смо одиграли једну сезону у Првој лиги 
и мислим да смо се вратили на велика 
врата у елитно друштво. Велики добитак 
за клуб је и Ребека Дани која је одлично 
пратила Тијанине и моје игре. Чињеница 
да сам ове сезоне са 3:0 савладала, по 
оцени свих стонотениских стручњака 
најбољу играчицу лиге Ему Речко из 

Обилића из Новог Кнежевца, говори да 
имамо простора за напредак и веома 

ми је важна за повратак самопоуздања. 
Нарочито јер  сам у сезони када смо 
испадали из друштва најбољих доживела 
неке поразе које никад раније себи нисам 
дозвољавала. 

Да ли је и коначан расплет у плеј - 
офу очекиван?

Мислим да ове сезоне није било 
никаквих изненађења и да је Нови Сад 
заслужено постао шампион. Иако је 
Обилић из Новог Кнежевца био први у 
регуларном делу сезоне није имао шанси 
у плеј офу. 

Постоји ли интересовање девојчица 
за бављење стоним тенисом у Вршцу?

Ја сам у нашем клубу задужена и за 
рад са најмлађим категоријама и ово ми 
је прва година да радим самостално. У 
погону имамо неколико талентованих 

девојчица узраста 8 - 9 којима покушавам 
да пренесем своје знање у нади да ће 

једног дана доћи до сениорског тима. 
Ми смо годинама имали договор са 
ОШ “Олга Петров” да због недостатка 
спортске сале деца долазе у нашу салу 
и да на часу физичког васпитања уче 
прве стонотениске кораке. Мислим да је 
то добар модел, и било би одлично ако 
би успели да такву сарадњу имамо и са 
другим школама на територији града.

Да ли клуб и преко лета уписује 
нове чланове?

Сва деца која би желела да покушају 
да се баве стоним тенисом могу да дођу 
у салу нашег клуба, сву потребну опрему, 
рекете, лоптице, мрежице имају на 
располагању потребне су им само патике. 
Од понедељка до петка у 18 часова, врата 
Стонотениског клуба Вршац отворена 
су за сву децу која желе да почну са 
тренинзима.

СПОРТ

БАДМИНТОН КЛУБ ФАНАТИК ТРЕЋИ 
ПОТ ОРГАНИЗОВАО ЈУНИОРСКО 
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

ЧЕТИРИ БРОНЗЕ 
ЗА ВРШЧАНЕ

У спортској сали Хемијско медицинске 
школе, окупило се преко седамдесет 
младих бадминтонаца И бадминтонки из 
девет клубова који су се борили за одличја 
у узрасним категоријама до 11, 13, 15, 17 
и 19 година. Овогодишњи шампионат 
за јуниоре обележила је много већа 
уједначеност међу клубовима у односу на 
претходне године. Епитет најуспешнијег 

клуба Припао је крушевачким Змајевима, 
који је освојио шест златних медаља. 
«Равенс КГ» из Крагујевца је на другом 
месту, са четити златне медаље, а по 
једну су освојили клубови «Београд», 
«Панчево», «Цлеар» из београда и 
«Динамо» из Панчева. Крушевљанин Лука 
Милић обележио је шампионату мушкој 
конкуренцији. Он је у узрасној категорији 
до 19 година одбранио злато у синглу 
и освојио исто одличје у мешовитом 
дублу. У женској конкуренцији, 
најбоља је била Марија Судмац, такође 
крушевљанка, која је упркос томе што 
има само 14 година, актуелна сениорска 
првакиња Србије, а на овом турниру је 
освојила злато у категоријама до 17 и 
до 19 година, што је истински завидан 
успех. Међу Вршчанима, наш најбољи 
бадминтонац Андреј Шафарик је узео 
бронзу у конкуренцији до 17 година, као 
и  Ана Сламарски,  у конкуренцији до 15 
година, а у конкуренцији до 11 година, Вук 
Димитријевић и Дуња Тодоровић такође 
су освојили бронзану медаљу.

В. Јањић

УНА РАДАК, КАПИТЕН СТОНОТЕНИСЕРКИ ВРШЦА

ВРАТИЛИ СМО СЕ У СУПЕРЛИГУ НА ВЕЛИКА ВРАТА

Одлична сезона: Уна Радак, капитен СТК Вршац

ОД Б О Ј К А

После уласка у Другу савезну лигу 1993. 
и пласмана на завршни турнир Купа 2005. 
године, вршачки рукометаши остварили 
су још један велики успех за клупске анале. 
Победом над новосадском Славијом 
Младост је осигурала друго место на 

табели Друге лиге север и остварила 
пласман у Прву лигу Србије. Да ли ће у 
прволигашко друштво као другопласирани 
или можда као шампион друголигашког 
каравана знаће се после мечева последњег 
кола који су на програму у недељу. Младост 

гостује Новој Пазови, док Срем иде на 
мегдан трећепласираном Сивцу, али шта 
год да се деси на тим мечевима, и Вршчани 
и Митровчани могу да славе. Била је ово 
последња првенствена утакмица Младости 
у Миленијуму ове сезоне, а тријумф над 
Новосађанима поздравило је око 800 
љубитеља рукомета.

ПОБЕДОМ У 25. КОЛУ ВРШЧАНИ ОБЕЗБЕДИЛИ ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ

МЛАДОСТ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ
МЛАДОСТ (ВШ) - СЛАВИЈА (НС) 29:18 (13:7)

РУ КО М Е Т

7. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 
КУП ВРШЦА

Протеклог викенда, одржан је 7 по 
реду интернационални џудо куп Вршца, 
манифестација која је од великог значаја 
не само за вршачки џудо клуб Локомотива, 
који организује ово такмичење него и за 
спорт нашег града. У центру Миленијум 
наступило је педесет два клуба из Србије, 
Бугарске, Македоније, Румуније, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Италије, 
уз учешће шестоседамдесет бораца, махом 
деце, што је до сада рекордан број учесника.  
Локомотива је остварила сјајне резултате 
на купу, с обзиром на то да су у укупном 
пласману освојили прво место. Динамо из 
Панчева је на другом, Борса из Мостара 
на трећем,Винча из Београда четвртом, 
а Маку рyу из Букурешта на петом месту. 
У екипном пласману први су Лакташи из 
Републике Српске,  вршачка  Локомотива 
била је друга, Винча из Београда трећа, а 
Комбат самбо Софија на четвртом месту. 
Локомотива је укупно освојила шест 
златних медаља, пет сребрних и једанаест 
бронзаних медаља, а псвајачии најсјајнијих 
одличја су: Лука Јуришић, Драган 
Радуловић ,Немања Стојков, Тара Ђекић, 
Ања Мартон и Елвис Краснићи. 

В. Јањић

Џ УД О

Нове медаље: Чланови Фанатика

У прволигашком друшту: РК Младост 

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 25. КОЛО
Резултати: Срем СМ - Раднички (Ш) 30 : 

30, Кљајићево - Сивац 26 : 28, Раднички (ЈТ) 
- Војвода Степа 31 : 22, Младост ТСК - Потисје 
Плетекс 27 : 27, Црвенка 2 - Хајдук 33 : 34, 
Младост - Славија 29 : 18, Беочин - Нова 
Пазова 30 : 30.

Табела: 1.Срем 38, 2.Младост 38, 3.Сивац 
35, 4.Нова Пазова 32, 5.Славија 28, 6. Младост 
ТСК 25, 7.Потисје Плетекс 24, 8.Беочин 
23,9.Раднички (Ш) 20, 1 0 . В о ј в о д а 
Степа 20, 11.Кљајићево 20, 12.Раднички (ЈТ) 
17, 13.Црвенка  14, 14.Хајдук 12.

С ТО Н И  Т Е Н И С
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Меч у Банатском Великом 
Селу игран је само за 
престиж у међусобним 
дуелима два тима док 
бодови никоме нису били 
од превелике важности. 
Козара је изгубила трку 
за шампионску титулу са 
Радничким из Зрењанина, 
док су Вршчани далеко 
премашили план да 
обезбеде опстанак после 
катастрофалног јесењег 
дела сезоне. Домаћима 
је победа на опроштају 
од навијача била 
задовољавајућа утеха, са 
друге стране изабраници 
тренера Мише Бељина могу 
бити задовољни чињеницом 
да је у пролећном делу 
сезоне само шампион 
Раднички имао бољи 
учинак. Да су тако играли 
и јесенас, вероватно би 
се обистиниле прогнозе 
познавалаца фудбалских 

прилика у Банату да би 
о титули одлучивали 
Вршчани и Зрењанинци 
у много узбудљивијој 
завршници. Међутим, 
много интересантнија 
битка водила се током 
читавог пролећа у доњем 
делу табеле. Ситуација је 
тренутно таква да ће из лиге 
испасти чак пет тимова: 
Раднички из Ковина, Црвена 
звезда из Руског Села, 
Полет из Избишта, ЖАК 
из Кикинде и Младост из 
Лукићева. Наде у опстанак 
административним пу-
тем гаје Ковинци, али 
њихова судбина зависи 
од много детаља па је 
најбоље сачекати расплет. 
У последњем колу Вршац 
јунајтед на опроштају од 
својих навијача дочекује 
Будућност из Српске Црње, 
меч на Градском стадиону 
почиње у 17 часова. 

СПОРТ

ФУД БА Л

Узбудљив дерби зачеља завршен је 
поделом плена, али реми никоме од 
ривала није одговарао. Вршцу је само 
победа увећавала шансе да избори 
опстанак међу српсколигашима, док 
је Долина играла за част јер је одавно 
на путу за Банатску зону. Изабраници 
тренера Јована Стефанова, теоретски, 
још увек имају шансе, иако су оне 
минималне. Потребна им је победа 
у Сенти у последњем колу, али и 
пораз дирекнтог конкурента, Слоге 
из Темерина, на свом терену против 
незаинтересованог Борца из Сакула. 
Пресудну улогу највероватније ће  
одиграти бодови за зеленим столом 
које Слога добила из спорног меча са 
Радничким из Сремске Митровице. 
Уколико Темеринци освоје и бод, Вршац 
ће остати на позицији која води у ранг 
ниже.

На жалост, уколико Вршчани не 
буду изборили опстанак, остаће 
нематеријализовани  евроголови 
Пештерца против Долине, сјајне партије 

Сарајлина и Станкова овог пролећа, 
повратак на терен после повреде Пере 
Ранкова, одлична подршка вршачких 
љубитеља фудбала као и податак да је у 
пролећном делу сезоне Вршац освојио 
22 бода, више него дупло у односу на 
јесенас. 

Много тога биће јасније после мечева 
последњег кола, а биће времена за 
анализу, као и прилике да руководство, 
чланови стручног штаба и играчи кажу 
своје мишљење.

Мечеви последњег кола играју се у 
суботу, 4. јуна, са почетком у 17 часова.

УЗБУДЉИВ РЕМИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЦУ ПОТРЕБНО ЧУДО
ВРШАЦ – ДОЛИНА 2:2 (1:2)

Аплаузи на опроштају од домаће публике: ФК Вршац

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 29. КОЛО

Банат -  Раднички (НП)  1 : 2
Раднички (Ш) - Дунав  0 : 2
Борац (С)- Оџаци   1 : 0
Железничар - Слога   3 : 1
Раднички (СМ) - Цемент  0 : 1
Вршац - Долина   2 : 2
Бачка 1901- Сента   2 : 3
Омладинац - ТСЦ   3 : 3

Табела: 
1.Оџаци  29      17 8         4 59 
2.Раднички (СМ) (-1) 29      14 8         7 49 
3.ТСЦ  29      12 12       5 48 
4.Сента  29      12 11       6 47 
5.Бачка 1901 29      11 11       7 44 
6. Раднички (НП) 29      12 8         9 44 
7.Железничар 29      13 3        13 42 
8.Цемент  29      10 8        11 38 
9.Дунав  29        9 10      10 37 
10.Раднички (Ш) 29        9 10      10 37 
11.Борац (С) 29       11 3         15 36 
12.Омладинац 29         8 10       11 34 
13.Слога  29         9 7          13 34 
14.Вршац  29         7 10        12 31 
15.Банат (-6) 29         6 8           15 20
16.Долина (-1) 29         3 11         15 19
 

БАНАТСКА ЗОНА 29. КОЛО

Славиа - ЖАК   2 : 3
Будућност - Раднички (К)  1 : 2
Козара - Вршац Јунајтед  1 : 0
Раднички (С) - Пролетер (БК)  5 : 4
Полет - Јединство (НБ)  0 : 0
Јединство (БК) - Слобода  2 : 0
Раднички Зрењанин - Слога  3 : 0
Црвена звезда (РС)- Младост (Л) 3 : 0

Табела: 
1.Раднички З. 29      23 4          2 73 
2.Козара  29      19 5          5 62 
3.Јединство (БК) (-1) 29      16 4          9 51 
4.Раднички (С) 29      14 4         11 46 
5.Јединство (НБ) 29      13 6         10 45 
6.Вршац Јунајтед 29      13 5         11 44 
7.Слога  29      14 1         14 43 
8.Пролетер (БК) 29      11 7         11 40 
9.Будућност 29      12 3         14 39 
10.Славиа 29       11 5         13 38 
11.Слобода 29       12 2         15 38 
12.Раднички (К) 29       10 4         15 34 
13.Ц. звезда (РС) 29       11 1         17 34 
14.ЖАК (-1) 29       10 3         16 32 
15.Полет  29         7 3         19 24 
16.Младост (Л) 29         7 1          21 22

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 28. КОЛО

Партизан (У) - Младост (О)   4 : 3
Динамо 1945 -  Јединство Стевић 5 : 1
Младост (В) - Југославија  2 : 7
Слога (БНС) - Партизан (Г)  1 : 2
Црвена звезда - Борац (С)  3 : 3
Вултурул - Војводина  1 : 1
Владимировац  - БАК  7 : 3

Табела: 
1.Динамо 1945 27       25 2         0 77 
2.Младост (О) 27       18 3         6 57 
3.Војводина 26       14 6         6 48 
4.Слога (БНС) 26       14 3         9 45 
5.Будућност (А) 26       12 5         9 41 
6.Борац (С) 26       10 9         7 39 
7.Јединство Стевић 26       11 5       10 38 
8.БАК  26       10 6       10 36 
9.Вултурул 26         9 6       11 33 
10.Југославија 26         9 3       14 30 
11.Црвена звезда 26         9 3       14 30 
12.Партизан (У) 26         9 0       17 27 
13.Партизан (Г) (-1) 26         7 4       15 24 
14.Младост (В) 26         6 2       18 20 
15.Владимировац 26         3 3        20 12

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 14. КОЛО

Хајдук - Банат    2 : 0
Виноградар - Јединство  4 : 1
Омладинац - Раднички 1927  1 : 2
Слободна екипа Победа

Табела: 
1.Раднички 1927 12      11 1         0 34 
2.Виноградар 12        8 1         3 25 
3.Банат  12        7 1         4 22 
4.Хајдук  12        7 0         5 21 
5.Омладинац (-1) 12        4 0         8 11 
6.Победа  12        2 1         9   7 
7.Јединство 12        1 0         11   3

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД БЕЗ МОТИВА У ДЕРБИЈУ 29. КОЛА БАНАТСКЕ ЗОНЕ

ПОРАЗ БЕЗ ЗНАЧАЈА
КОЗАРА (Б.В.СЕЛО) - ВРШАЦ ЈУНАТЕД 1:0 (1:0)

Опроштај: Бојан Тимић и Данијел Бељин (Вршац јунајтед)

Традиционални фудбалски турнир  за 
најмлађе “Граја и дечија раја” одржаће се овог 
лета по једанаести пут. Родоначелник сјајног 

спортског пројекта, Градимир Рајин Граја, рекао 
је да сваки наредни турнир надмаши претходни 
по броју учесника и не сумња да ће тако бити и 

овог пута. Турнир ће се одржати у Порти а екипе 
се могу пријавити до СУБОТЕ 11. ЈУНА, У ЗОО 
ШОПУ СЕБАСТИЈАН.

Свечано отварање турнира је у петак, 17. јуна 
у 18 часова.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА 
ИСТОК 24. КОЛО

Резултати: 
Хајдучица - Војводина (ЦЦ) 4:1, Војводина 

(С)- Караш (К) 5:0, Караш (Ј) - Борац (ВС) 3:2, 
Потпорањ- Банат (И) 3:2, Партизан (К)- Ратар, 
5:4, Јединство - Дунав 1:2, Борац (ВГ) - Шевац 
1:1

Табела: 
1.Војводина (С) 52, 2.Јединство 44, 

3.Борац (ВС) 40, 4.Војводина (ЦЦ) 37, 
5.Хајдучица 36, 6.Шевац 35, 7.Борац (ВГ) 34, 
8.Ратар 33, 9.Потпорањ 32, 10.Банат (И) 30, 
11.Партизан (К) 30, 12.Караш (К) 29, 13.Дунав 
27, 14.Караш (Ј) 24.

ЈЕДАНАЕСТО ИЗДАЊЕ ТУРНИРА “ГРАЈА И ДЕЧИЈА РАЈА” 

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ДЕЧИЈЕ ФУДБАЛСКЕ РАЈЕ

Ново окупљање: Граја са својом рајом
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