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АКЦИЈА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
ОРУЖЈА 

Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије од 1. јула до 1. новембра ове године спроводи 
акцију легализације оружја. 

Власници оружја (физичка и правна лица) могу 
да предају све врсте оружја и муниције најближој 
полицијској управи, односно полицијској станици 
без доказивања порекла оружја и муниције и неће 
одговарати за неовлашћено набављање и држање 
оружја. 

Током законске легализације, физичка и правна 
лица могу регистровати оружје за личну безбедност 
(пиштољи и револвери), ловачко оружје (ловачке 
пушке и карабини), спортско оружје (малокалибарски 
пиштољи и револвери, малокалибарске пушке и 
ваздушно оружје) и конвертибилно оружје за које 
не поседују одобрење Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије. 

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

На изборној скупштини, 
одржаној у суботу, 2. јула, Женско 
удружење „Центар за права 
жена“ у Вршцу добило је ново 
руководство. Чланице Управног 
одбора су: председница Јелена 
Враговић Цветковић, заменице 
председнице Оливера Павков 
и Драгана Ракић. На скупштини 
је усвојен и нови план рада у 
наредном периоду, а једна од 
најважнијих активности биће 
настојање да се СОС телефон, на 
који жене и деца са територије 
Града Вршца могу да пријаве 
насиље, убудуће финансира из 
буџета Града Вршца. 

-Званични подаци кажу да 
свака друга жена у Војводини 
претрпи психичко насиље, а 
свака трећа физичко насиље 

у породици, подсетила је 
Јелена Враговић Цветковић, 
новоизабрана председница 
Удружења „Центар за права 
жена“ у Вршцу. Законска обавеза 
свих нас је да пријавимо насиље. 
Зато, ако посумњате на насиље 
у комшилуку, пређите са речи у 
акцију и позовите полицију или 
мобилни тим Града Вршца на 064 
64 54 066 или СОС телефон 069 3 
69 69 30. 

Јелена Враговић Цветковић је 
нагласила да се до сада рад  СОС 
телефона заснивао искључиво на 
ентузијазму чланица Удружења 
„Центра за право жена“ у Вршцу 
и додала: 

-Покушаћемо да следимо 
примере неких других општина 
у којима су се жене избориле да 

се СОС телефон финансира из 
буџета града. То ће обезбедити да 
телефон буде у функцији 24 часа, 
сваки дан у години. У том смислу, 
очекујемо велику помоћ и 
подршку од Женске одборничке 
мреже Града Вршца. 

Специјална гошћа на изборној 
скупштини Удружења била је и 
Ана Манојловић, координаторка 
за пројекте „Фридрих Еберт 
фондације“ у Србији. 

Манојловићева је била 
врло пријатно изненађена 
колико ентузијазма, нових 
идеја и планова имају чланице 
Удружења. Похвалила је њихову 
активност и обећала пуну 
подршку и помоћ у будућем раду 
„Центра за права жена“ у Вршцу. 

Ј.Е. 

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА „ЦЕНТРА ЗА ПРАВА ЖЕНА“ 

СТОП НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ 
-Изабрано ново руководство „Центра за права жена“ у Вршцу- Усвојен план рада за наредни период- 

Један од циљева да се СОС телефон финансира из буџета града- Број СОС телефона је 069 3 69 69 30, а 
мобилног тима Вршца 064 64 54 066- 

Поводом трaгедије у Житишту кaо и трaгедије 
у околини Књaжевцa, Одбор Социјaлдемокрaтске 
пaртије Србије Вршaц, издaо је сaопштење зa 
јaвност, у коме изрaжaвa своју ужaснутост и 
зaбринутост поменутим злочинимa. 

-Подсећaмо дa је нaсиље нaд женaмa нaјчешћи 
облик кршењa људских прaвa. Порaжaвaјући је 
подaтaк дa је свaкa другa женa у Србији доживелa 
неки облик нaсиљa-физичког, сексуaлног, 
психичког, наводи се у саопштењу. СДПС Вршaц 
укaзује нa озбиљност овог проблемa који није 
привaтнa ствaр појединцa већ тешко кривично 
дело. О овaквом делу требa говорити свaкодневно, 
критично, сa пaжњом, у друштву, у школaмa, кaко 
мере и сaнкције не би остaле без смислa и ефектa. 
Зa овaквa кривичнa делa немa опрaвдaњa јер онa 
угрожaвaју прaво нa живот, слободу, психички и 
физички интегитет сaме жртве. 

Представници СДПС сматрају да је вaжно 
унaпредити aктивности нa локaлу, с обзиром нa 
то дa су јединице локaлне сaмоупрaве кључни 
фaктори непосредног деловaњa у превенцији 
и зaштити нaјосетљивијих друштвених групa и 
додају: 

-Сви aктери држaвне влaсти, кaо и социјaлне 
и здрaвствене устaнове у јединицaмa локaлне 
сaмоупрaве требaло би дa учине све дa жене имaју 

безбедно место зa живљење, a дa уколико до 
нaсиљa дође, буду нaјмобилнији у координирaном 
деловaњу. Зaједничком борбом подићи ћемо свест 
јaвности, рaзбити тaбуе, говорити јaвно и људски 
о проблему. Дaћемо подстрек жртвaмa дa пријaве 
нaсилникa. Сa тим у вези Социјaлдемокрaтскa 
пaртијa Србије Вршaц, позивa све сугрaђaнке дa 
пријaве било који облик нaсиљa (непосредни и 
посредни) јер оно што је нaјвaжније зa почетaк, 
јесте дa не требa ћутaти већ јaвно проговорити 
о томе, наводи се у сaопштењу Одборa 
Социјaлдемокрaтске пaртије Србије Вршaц. 

Ј.Е. 

ОДБОР СОЦИЈAЛДЕМОКРAТСКЕ ПAРТИЈЕ СРБИЈЕ ВРШAЦ ПОРУЧУЈЕ: 

ПРИЈAВИТЕ НAСИЉЕ! 

Чланице „Центра за право жена“ у Вршцу 

ИСПРАВНО ВОЗИЛО – 
БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО 

Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са 
Ауто-мото савезом Србије и Асоцијацијом техничких 
прегледа возила, од 4. до 9. јула спровешће превентивну 
безбедносну акцију „Исправно возило – безбедно 
возило“, током које ће обављати бесплатну проверу 
техничке исправности возила у циљу благовременог 
отклањања неправилности. 

Током спровођења акције, која за циљ има припрему 
возила за безбедно учешће у саобраћају и повећање 
степена исправности возила на путевима, саобраћајна 
полиција обављаће појачану контролу, посебно на 
путевима и улицама у насељеним местима, током које 
ће возачима указивати на значај исправности возила у 
саобраћају. 

Посебан акценат биће на уређајима за управљање 
и заустављање, уређајима за спајање вучног и 
прикључног возила, пнеуматика, светлосно сигналних 
уређаја и уређаја за погон на сабијени или течни гас, 
као и поштовање правила саобраћаја. 

У случајевима постојања сумње у техничку 
неисправност уређаја за управљање и заустављање 
возила полиција ће возаче упућивати на контролни 
технички преглед, уз обавезно присуство полицијских 
службеника на линији техничког прегледа. 

Уколико се утврде техничке неисправности уређаја 
за управљање и заустављање возила биће предузете 
мере, по основу Закона о прекршајима, уз примену 
посебних мера безбедности – искључење возила из 
саобраћаја. 

ОПРЕЗ: ПОЈАВИЛЕ СЕ 
ЛAЖНЕ НОВЧAНИЦЕ 

Грађанима се препоручује опрез: У Вршцу су 
се у оптицaју појaвиле лaжне новчанице од 2.000 
динара. Препоручује се да Вршчани обрате пажњу 
на новчанице од 2.000 динара приликом трговине и 
размене новца, како не би дошли у ситуацију да буду 
преварени и добију фалсификат. 

Према објашњењу, новчaнице од 2.000 динaрa нa 
себи имaју круг уместо хологрaмa, који је сaчињен 
од обичне фолије, a сребрнa трaкa нa другој стрaни 
новчaнице је урaђенa сребрним фломaстером. 

Законска обaвезa грaђaнa је дa пријaве лaжну 
новчaницу полицији или нaјближој бaнци. Ако то 
не учине могли би да се прогласе сaучесницима у 
кривичном делу пуштaњa лaжног новцa у оптицaј. 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
УЧЕСНИКА ОРУЖАНИХ 
СУКОБА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ЦИЉ – БОЉИ СТАТУС 
РАТНИХ ВЕТЕРАНА 

И ЊИХОВИХ 
ПОРОДИЦА 

Удружење учесника оружаних сукоба 
на простору бивше југославије (УОСЈУ) 
Вршац у оквиру редовних активности 
посетило је своје чланове у Загајици и 
разговарало о актуелној ситуацији и 
проблемима. 

-Председник и чланови Градског 
одбора УОСЈУ Вршац одржавају 
састанке са ратним ветеранима, 
плански обилазећи градске и сеоске 
месне заједнице, каже Зоран Ђукић, 
председник Градског одбора УОСЈУ 
Вршац. Циљ ових састанака је, пре 
свега, информисање ратних ветерана, 
односно учесника оружаних сукоба 
на простору бивше Југославије о 
самом удружењу, формирању Градског 
одбора, као и свим активностима које 
спроводимо. А, све у сврху решавања 
статуса ратних ветерана, ратних војних 
инвалида, чланова њихових породица, 
као и породица страдалих и несталих 
учесника свих оружаних сукоба од 1990.
до 1999, кроз предложени законски 
нацрт. 

Један од таквих састанака одржан је 
у Загајици, 1. јула, на коме су размењене 
информације о актуелностима и разним 
проблемима. 

- Иако је то био први састанак 
одржан са ветеранима у тој месној 
заједници од завршетка ратова 
деведесетих година, одзив је био 
на завидном нивоу, истиче Ђукић. 
Разговарали смо о важним темама за 
ову категорију наших грађана, а оне 
се односе на предлог нацрта Закона 
о ратним ветеранима и члановима 
њихових породица који чека да уђе у 
скупштинску процедуру већ неколико 
година. Битно је нагласити да је 
иницијатива за доношење једног таквог 
закона потекла управо од Удружења 
УОСЈУ. У Загајици смо разговарали и о 
исплатама ратних дневница учесницима 
оружаних сукоба 1999. године, а за 
време трајања НАТО агресије на нашу 
земљу. Због свакодневних активности 
Удружења, а у сврху информисања 
чланства, предложено је и прихваћено 
да се у петак, 15.7. 2016, у просторијама 
Месне заједнице Загајица, одржи 
следећи састанак ратних ветерана. 

Према речима Ђукића, Удружење 
пружа и друге видове помоћи 
члановима, у складу са могућностима, 
као што су бесплатна правна помоћ 
у седишту Удружења у Новом Саду, 
олакшице приликом заказивањња и 
одласка на лекарске прегледе, вађења 
лабораторијских анализа, организује 
бесплатне одласке у бање за социјално 
угрожене чланове, бесплатне уџбенике 
деци социјално угрожених ветерана... 
Удружење такође обезбеђује велики 
број повластица члановима приликом 
куповине и плаћања разних роба и 
услуга. 

Ј.Е. 

Јовица Заркула, председник 
Скупштине Града Вршца, заказао 
је седницу локалног парламента за 
четвртак, 7. јули. Овај број „Вршачке 
куле“ ишао је у штампу пре почетка 
седнице тако да ће комплетан 
извешај са овог заседања бити у 
наредном броју новине. 

Према предложеном дневном 
реду, одборници треба да одлучују 
о првом ребалансу буџета 
Града Вршца за 2016. годину, о 
доношењу одлуке о задуживању 
града за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у овој 
години, давању сагласности 
на први ребаланс програма 

пословања ЈП „Варош“ у 2016, за 
усвајање допуне плана и програма 
рада ЈП „Вршац“, одређивању 
пуномоћника у Скупштини 
акционара Центра Миленијум 
АД Вршац, давање сагласности 
на споразум о раскиду уговора 
о купопродаји, о иступању 
Вршца из чланства Регионалног 
центра за друштвено- економски 
развој – Банат ДОО Зрењанин, 
одлуку о скидању усева на 
пољопривредном земљишту, 
државној својини, које се користи 
без правног основа, сагласност 
о изменама Статута Центра за 
социјални рад. 

Одборници треба да разматрају 
извештаје о раду Општинске 
управе Вршац за 2015. годину 
и установа и предузећа чији је 
оснивач Скупштина, а извештаје 
ће поднети и одбори за надзор 
над прикупљањем и утрошком 
средстава самодоприноса за 
2015. за здравство, образовање, 
изградњу фекалне канализације, 
изградњу и реконструкцију 
локалних путева и тротоара, као и 
измену коришћења самодоприноса 
за ову годину за образовање и 
локалну путну инфраструктуру.  

На дневном реду нашла су 
се и именовања руководилаца 

у Апотеци, Дому омладине, 
Технолошком парку, избор 
чланова одбора и директора 
Фестивала класике „Вршачка 
позоришна јесен“, као и 
надзорних и управних одбора 
у ЈП „Варош“, ЈП „Вршац“, НП 
„Стерија“, Центра за социјални 
рад, Градске библиотеке, 
Градског музеја, Дома омладине, 
Туристичке организације, 
Културног центра, Дома здравља, 
Апотеке Вршац, као и комисија за 
прикупљање и утрошак средстава 
самодоприноса грађана. 

Ј.Е. 

ОДБОРНИЦИСКУПШТИНЕ  ГРАДА ВРШЦА ЗАСЕДАЈУ ЧЕТВРТИ ПУТ 

НА ДНЕВНОМ РЕДУ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

СУБНОР Вршац уприличио 
је пригодну свечаност у својим 
просторијама поводом Дана 
борца, 4. јула, и 75 година од 
устанка народа Србије против 
фашизма. Тим поводом уручена су 
признања најстаријим члановима, 
али и пионирима активистима ове 
организације. 

-Многи данас покушавају да 
изокрену историјске чињенице , 
али победници се знају, поражени 
се знају и издајници се знају, рекао 
је Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а Вршац. Историју могу 
променити на папиру, али не 
могу променити истину која је 
необорива. Слобода је највећи 
дар, највиши идеал људске 
цивилизације од њеног постанка. 
Слобода је стално угрожена и за 
њу се морамо стално борити. Нека 
овај дан буде порука да у томе 
истрајемо. 

У име градске власти присутне 
је поздравила Татјана Николић, 

чланица Градског већа задужена за 
социјалну заштиту, која је, између 
осталог рекла: 

-Борци  треба да нам буду 
узор како ми треба данас да 
се понашамо, часно, поштено, 
борбено, срчано, да променимо 
средине у којима живимо, да 
урадимо свако на свом пољу 
нешто, колико можемо, за нашу 
бољу будућност и за нашу децу. 
Наша историја је таква каква је и ми 
је не можемо мењати, али морамо 
да је негујемо, морамо да чувамо 
и одржавамо своју традицију и да 
обележавамо и памтимо све важне 
датуме. 

Ђорђевић је потом уручио 
признања најстаријим члановима 
СУБНОР-а Вршац- Повеље слободе 
живим борцима Другог светског 
рата. 

-Време чини своје, борачка 
организација даје свој допринос да 
се унапреди, колико је год могуће, 
што бољи стандард грађана, 

радних људи, рекао је, захваливши 
се на Повељи слободе, један од 
малобројних живих учесника 
борбе против фашизма Милинко 
Ракић. Нама борцима је увек 
члинило највеће задовољство када 
је у држави најбоље стање и када је 
слобода. 

Повељу слободе СУБНОР-а 
добили су и Милан Лончар и 
Милан Спасојевић, а награђени су 

и вршачки пионири Марија Чех, 
Марко Леваи, Стефан Тодосијевић и 
Илија Момиров.

Након свечаности, чланови 
СУБНОР-а Вршац положили су 
венце на споменике народним 
херојима у Руском и Градском парку 
и на градском тргу, одали почаст и 
поклонили се њиховим сенима. 

Ј.Е.

СУБНОР ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН БОРЦА И 75 ГОДИНА УСТАНКА ПРОТИВ ФАШИЗМА

СЛОБОДА ЈЕ НАЈВИШИ ИДЕАЛ ЉУДСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Чланови СУБНОР-а положили су венац на споменик Жарку Зрењанину 

Зоран Ђукић, председник Удружења УОСЈУ 

У просторијама Општинске 
организације пензионера 
инвалида рада уручено је 
четрдесет хуманитарних 
пакета које су обезбедили 
Покрајинска организација 
инвалида рада и Влада 
Војводине. Пакете су уручили 
Јохан Ировић, председник 
Удружења пензионера 
инвалида рада, као и 
представници градске 
власти Татјана Николић, 
чланица Градског већа за 
социјалну заштиту, и Славиша 
Максимовић, члан Већа 
задужен за рурални развој. 

-Настављајући активности 
пружања помоћи нашим 
члановима, данас смо 
обезбедили, преко Савеза 
инвалида рада Војводине 
и покрајинске Владе, 40 
пакета да поделимо нашим 
члановима, нагласио је 
Ировић. Ово је четврта по реду 
акција помоћи ове године, 
а реализовали смо их уз 
донације и подршку пријатеља 
нашег удружења. Желим да 
се захвалим локалној власти 
која нас подржава у свакој 
нашој акцији. Ови пакети 
подељени су члановима како 
градских, тако и сеоских 
месних заједница. Желимо да 
сви буду равноправни и да 
свима помогнемо колико смо 
у могућности, јер знамо да је 
време тешко и да су примања 

пензионера инвалида рада 
јако мала. 

Пакети су подељени по 
критеријумима руководства 
Удружења, а овога пута помоћ 
су добили и чланови који су 
били ангажовани и радили на 
уређењу просторија удружења 
и сале. Удружење нема пара да 
им плати за њихов предан рад 
и време које су уложили, а ови 
пакети су им уручени у знак 
захвалности. 

- Данас ћемо овим 
пакетима обрадовати 
четрдесеторо чланова 
Удружења инвалида рада и 
сви су их они заслужили, јер 
су критеријум за расподелу 
пакета били социјални статус и 
здравствено стање, нагласила 
је Татјана Николић. Немојмо да 
заборавимо да је Вршац једна 
од 34 локалних самоуправа 
чије је удружење инвалида 
рада ушло у групу за расподелу 
ових пакета. Морамо да 
поправимо социјални статус 
корисника свих удружења, као 
и наших грађана. 

Николићева је похвалила 
Удружење пензионера 
инвалида рада које помаже 
својим члановима, али 
које се, такође, отворило 
према социјалној заједници 
помажући групу социјално 
угрожених породица у граду и 
селима и додала: 

-Локална самоупрва 

ће подржати овакав рад 
удружења и све активности 
овог типа које унапређују 
положај њихових чланова и 
социјално угрожених грађана, 
најавила је Николићева. 

Максимовић је посебно 
похвалио активности 
Удружења пензионера 
инвалида рада усмерене 
ка члановима који живе у 
селима на територији Града 
Вршца, како они не би били 
запостављени и имали статус 
као и пензионери у граду. 

Бранко Стојаковић, 
председник МЗ Жива 
Јовановић, је подсетио на још 
једну акцију овог удружења 
када су недавно уручена 
инвалидска колица једном 
члану у Избишту, донација из 
Покрајине. 

Хуманитарни пакети, 

који су уручени инвалидима 
рада, тешки су око 15 кг 
и садрже све потребне 
намирнице: уље, шећер, месне 
производе, зачине, инстант 
супе, тестенину... Пензионери 
инвалиди рада били су 
задовољни јер су им пакети 
олакшали трошкове набавке 
хране и допунили оставе. 

Актуелно руководство 
овог вршачког пензионерског 
удружења врло предано 
ради и на окупљању чланства 
које је сада стигло до броја 
1.865. Организују читав низ 
акција како би помогли 
својим члановима, од поделе 
хуманитарних пакета, до 
куповине по повољним 
ценама и уз одложено 
плаћање намирница, огревног 
дрвета, средства за хигијену... 

Ј.Е. 

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ПОМОЋИ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА ВРШАЦ 

УРУЧЕНО 40 ХУМАНИТАРНИХ  ПАКЕТА  

 Хуманитарни пакети за пензионере инвалиде рада 
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СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ УЗ 
КАМПАЊУ „ПРОДУЖИ ЖИВОТ“ 

МЕДИЦИНСКИ 
РАДНИЦИ 

ПОТПИСАЛИ 
ДОНОРСКЕ 
КАРТИЦЕ 

Руководство и чланови 
Синдиката медицинских сестара 
и техничара Србије активно су се 
придружили кампањи Хемофарм 
Фондације и Министартсва здравља 
„Продужи живот – најважнији позив 
у животу“. На предавању о потреби 
подизања свести у друштву о значају 
донорства, организованом у Сали 
општине Земун, велики број њих 
је личну подршку манифестовао 
потписивањем донорских картица. 

- Подршка сестара и техничара 
је од велике важности, јер су 
они, уз лекаре,кључна спона ка 
грађанима. Контекст те споне није 
само лечење већ та комуникација 

има и едукативну и информативну 
функцију. У овом случају подршке 
програму трансплантације, 
донирања и усвајања новог 
закона, управо су информације 
и едукација најважније – рекла 
је Сузана Ђорђевић, директорка 
Хемофарм Фондације. О значају 
повећавања броја донора и новом 
предлогу Закона о претпостављеној 
сагласности говорила је др 
Јелица Аларгић, координатор за 
промоцију трасплантације и члан 
трансплантационог тима Клиничког 
центра Војводине.Кампања 
„Продужи живот – најважнији 
позив“, од септембра улази у нову 
фазу. Кључни циљ је постизање 
националног консензуса о значају 
трансплантације и донорства као и 
о потреби усвајања новог закона о 
трансплантацији. 

Овогодишњи „Вршачки 
венац“, 19. по реду, свечано 
ће бити отворен у недељу 
10. јула у 20 часова на 
великој бини у центру 
града и трајаће до среде 
13. јула. Иако ревијални 
програм фестивала почиње 
већ вечерас (петак, 8. јул), 
Фестивалска поворка је 
најављена за понедељак 
у 18 часова, након чега ће 
бити уприличен и пријем 
код градоначелнице Вршца 
Драгане Митровић. 

У оквиру 19. Фестивала 
„Вршачки венац“ учествују 
ансамбли из девет земаља, 
што је досадашњи рекорд, 
а поред главног програма, 
организован је и низ 
пратећих манифестација. 
Овогодишњи учесници 
„Вршачког венца“ су 
ансамбли из Колумбије, 
Костарике, Русије, Турске, 
Румуније, Словачке, 
Бугарске, Чилеа и Србије. 
Међу домаћим ансамблима 
наступиће: КУД „Бранислав 
Нушић“ Владичин Хан, КУД 
„Центар за културу“ Кучево, 
КУД „Ђидо“ Богатић, ГКУД 
„Лаза Нанчић“ Вршац, КУД 
„Петефи Шандор“ Вршац и 
КУД „Грозд“ Вршац. 

- Још једна специфичност 
овогодишњег „Венца“ је 

и велики број страних 
учесника. Растемо јер идемо 
у сусрет 20. Фестивалу, а 
број иностраних учесника 
ће се додатно увећавати 
у наредним годинама – 
нагласила је Олга Петров, 
директорка Фестивала. 

- Поред главног програма 
припремили смо и пратеће 

садржаје едукативног 
и забавног карактера. 
Очување традиције и 
културог наслеђа један 
је од основних циљева 
Фестивала, па су у складу 
са тим у некадашњем Дому 
војске организоване и 
радионице учења српских 
народних игара, које ће 
се одвијати сваког дана 

током трајања Фестивала 
– рекла је Татјана Вукелић, 
представница Културног 
центра Вршац. 

Фестивал ће ове 
године пратити и изложба 
„Албум сећања на наше 
претке из Првог светског 
рата“  у великој сали 
зграде „Конкордија“ у 

Градском музеју Вршца, 
затим Фестивал старих 
заната и сувенира у 
организацији удружења 
Туризам и манифестације 
Србије (Павиљон у центру 
града), као и Етно-сајам у 
организацији ТООВ-а. 

Татјана Вукелић 
нагласила је и да Фестивал 
не би било могуће 

организовати без велике 
подршке волонтера који 
сваке године доприносе 
да „Вршачки венац“ одржи 
висок ниво организације. 

Међународни фестивал 
фолклора „Вршачки 
венац“ основан је 1993. 
године, са интенцијом да, 
попут познатих светских 
фестивала, сачува и негује 
оно што је највредније у 
богатом фонду народних 
песама и игара. У својој 
суштини, ова фолклорна 
смотра, има намеру да, како 
стручној критици, тако и 
широкој публици, прикаже 
највреднија достигнућа 
међународне фолклорне 
сцене. Током протеклих 
издања Фестивал је угостио 
више од 500 ансамбала који 
су представљали културу 
и традицију земаља са 
пет континената. Од ове 
године „Вршачки венац“ 
је члан Интернационалне 
организације ЦИОФ при 
УНЕСКО-у. 

Организатор Фестивала 
је Културни центар Вршац, а 
покровитељ је Град Вршац. 
И ове године, „Вршачки 
венац“ подржали су бројни 
спонзори и пријатељи 
Фестивала. 

Т.С. 

АНСАМБЛИ ИЗ ДЕВЕТ ЗЕМАЉА НАСТУПИЋЕ У ВРШЦУ ТОКОМ ЧЕТИРИ ФЕСТИВАЛСКА ДАНА 

ПОЧИЊЕ 19. „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“    

У организацији Едукацијско-
рехабилитацијског факултета 
из Тузле и тамошњег Удружења 
за подршку и креативни развој 
ђеце и младих, у Тузли је одржана 
Међународна научно-стручна 
конференција „Унапређење 
квалитете живота ђеце и младих“. 
Међу стручњацима, који су се 
неколико дана бавили проблемима 
деце, њиховим развојем, 
рехабилитацијом и третманом, као 
и унапређењем квалитета живота 
деце, била је и  Татјана Даничић, 
психолог Центра за социјални рад 
Града Вршца. 

-Захваљујући директорки и 
руководству Центра за социјални 
рад, који су препознали значај 
оваквих конференција за моје 
лично усавршавање, али и за саму 
установу и град, имала сам прилику 
да се сретнем са колегама, сагледам 
њихов начин рада и да разменимо 
своја искуства, а све у циљу 
квалитетнијег система социјалне 
заштите,  наглашава Даничићева. 
Било је јако занимљиво чути каква 

искуства колеге из других земаља, 
претежно оних које су некада биле 
у Југославији, имају у заштити деце 
и младих. У једном тренутку, пре 
распада Југославије, сви смо имали 
слична искуства и сличан ниво 
достигнут у заштити деце и младих. 
Током  последњих неколико 
година, од када су државе почеле 

да функционишу као самосталне, 
уочљиво је да се ситуација није 
много променила и да су проблеми 
са којима се деца и млади људи 
у Региону сусрећу веома слични. 
Исто тако, тешкоће које имају 
стручни радници који су запослени 
у државним системима, али и они 
који раде у невладином сектору, 
су веома слични и везани су за 
питања уређења система и начина 
на који се та, непосредна заштита 
организује.

Као и сваки пут до сада, учешће 
на оваквим скуповима подразумева 
да рад који је пријављен „прође“ 
врло озбиљну и стручну рецензију. 
Сама чињеница да је  рад 
Даничићеве без примедби био 
увршћен у програм Конференције, 
говори о томе колико је квалитетан. 

-Тема која је везана за 
функционисање система социјалне 
заштите и искуства која имам у 
раду са децом и младима била су 
веома интересантна  колегама, 
учесницима на скупу, јер се већина 
суочава са сличним проблемима, и  

веома је актуелна, додаје психолог 
вршачког Центра за социјални рад. 

Двотомни зборник радова 
који је штампан, и у коме се 
налази и комплетан рад наше 
суграђанке, обезбеђује  да ће 
искуства која постоје у Вршцу, 
а везана су за заштиту деце 
и младих, као најосетљивије 
популације, бити доступна свима 
који су заинтересовани да се овом 
проблематиком баве.

Даничићева подсећа да Центар 
за социјални рад у Вршцу постоји 
од 1960.године и од тада се, 
континуирано, пружа заштита свим 
категоријама корисника, а свакако 
да највише пажње свих који су 
запослени у Центру, имају деца и 
млади. 

-Велико знање и искуство 
потврђује се и учешћем на 
оваквим конференцијама, које 
су и прилика да се директно 
разговара о проблемима везаним 
за непосредан рад у заштити 
корисника, смтра она.

Ј.Е.

ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТЕ ЖИВОТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ 

РАЗМЕНОМ ИСКУСТВА ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ 
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

Туристичка организација Града 
Вршца припремила је богат програм 
активности за овогодишњу сезону 
купања на градском језеру. 

Према речима Јасне Живковић, ПР 
менаџера Туристичке организације 
Града Вршца, предстојећи викенд 
биће у знаку кросфит програма.

- Фитнес студио 8, инструктор 
Милан Шалиначки,  одржаће 
отворени тренинг на градском 
језеру у суботу и недељу, 9.и 10.јула, 
са почетком у 17 часова, наглашава 

Живковићева. Реч је о класичном 
функционалном Кросфит аеробику 
дизајнираном тако да свако може да 
вежба и да се забави.

Фитнес студио 8 и Туристичка 
организација Града Вршца позивају 
све заинтересоване суграђанке 
и суграђане да се придруже 
отвореним тренинзима у пријатном 
амбијенту вршачког језера. Разлог 
више за то јесте што је аеробик 
програм прилагођен свима.

Ј.Е.

ЗАБАВНО ЛЕТО НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

ВИКЕНД У ЗНАКУ КРОСФИТ ПРОГРАМА
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Миодраг Калишки је живот 
посветио дизајну, фотографији, 
камери, телевизији... Његов 
ауторски печат налази се 
на бројном туристичко 
пропагандном материјалу, 
заштитним знацима фирми, 
амбалажама производа, 
на вршачким фасадама, 
екстеријерима и ентеријерима... 
Иницијатор је и оснивач вршачке 
локалне телевизије, као и око 
25 локалних телевизија широм 
Војводине и Србије. Аутор 
је најлепших фотографија 
Вршца које красе монографије 
и брошуре, награђене на 
сајмовима. 

Ви сте директни оснивач прве 
вршачке локалне телевизије. Како је 
све то кренуло? 

-Да, била је то прва вршачка, али и 
уопште прва и једина локална телевизија 
у то време у бившој Југославији. Било је 
то 1988. године. Пало ми је на памет да 
организујемо локалну ТВ за Дане бербе 
грожђа и то сам рекао чика Мији Лончару, 
председнику Туристичког савеза, који је 
био директно укључен у организацију. 
Имао сам другара Драгана који је радио 
у систему предаје и везе у ТВ у Београду. 
Најважније је, уствари, било да нађемо 
предајник, све остало смо могли некако 
лакше да скупимо. Драган ми је рекао 
да може да нам обезбеди предајник, 
али само на три дана. Тако смо чика 
Мија, Драган, ја и још пар људи, који су 
се после укључили, направили оквир 
телевизије и морали све да пријавимо 
Комитету Савеза комуниста. У то време 
је тако морало. Кад је чика Мија рекао 
секретару да Калишки хоће да прави 
телевизију, овај му је одговорио: „Каква 
телевизија? Одмах да дође овамо!“ Звали 
су ме да идем у Комитет, а ја нисам био 
члан Савеза комуниста. – „Шта ти то 
хоћеш? Каква сад телевизија? Знаш ли 
ти уопште шта је телевизија? Немој да 
ми ту нешто бушкаш, немој да почнем 
да затварам“. Ја сам хтео да одустанем, 
али чика Мија је рекао да правимо 
телевизију, узео ме је под заштиту и онда 
се он свађао са људима из Комитета који 
су сумњали у то да може да се направи 
телевизија. А, телевизија је, уствари, јако 
проста ствар, само је ми мистификујемо. 

Колико је трајала та прва вршачка 
телевизија? Како су реаговали 
Вршчани? 

-Трајала је три дана, за време Бербе 
грожђа, те 1988. године. Људи су 
реаговали брзо, са чудом. Нису могли 
да верују да се неко од њих види на 
телевизији. Морам да кажем да смо, 
због недостатка опреме, ми фолирали 
телевизију реалног времена. Правили 
смо као да иде уживо. А, уствари, 
телевизија није ишла уживо, није 
било опреме за то. Ја сам новинарке 
и спикерке упозоравао да причају у 
садашњем времену и то нам је давало 
могућност да, кад измонтирамо, изгледа 
као да је уживо. Имали смо само један 
видео рикордер, служио нам је и за 
монтажу и за емитовање. Кад завршимо 
монтажу, искључимо га, однесемо у 
стари Хотел Брег и прикључимо га за 
антену. У највишој соби у Хотелу Брег 
била је антена. Програм је почињао у 
4 сата поподне, сви су мислили да иде 
уживо. Када је реч о људима који су 
били укључени, у техници смо радили 
Драган Шикања, ја, Драган који нам је 
донео предајник и Влада Валешински 
из Панчева, он нам је направио неке 
контакте. Од новинара и спикера били 
су Весна Сретеновић, Јелена Зонић, 
Иван Бабић... На тај период сећа ме 
признање које смо сви добили, а које 
нам је уручио сада покојни Мија Лончар, 
секретар Одбора за бербу грожђа, у знак 
захвалности за рад у првој локалној 
Телевизији Вршац, септембра 1988. 

Овај пилот пројекат се допао и 
Вршчанима и директним учесницима, 
па је убрзо затим покренута поново 
локална телевизија. Када је то било? 

-Да, после 2-3 године кренула је 

Телевизија Вршац која је прерасла у 
Канал 33. Била су то добра времена када 
није био проблем да се набави потребна 
опрема. Међутим, после се умешала 
политика и ја сам изашао из телевизије. 
Та је телевизија трајала пар година, са 
прекидима, политика је постављала 
и мењала уреднике. Било је свега, и 
нестручности, и грешака. Десило се и да 
уместо трилера крене цртани за одрасле. 
Колико год смо Шики и ја покушавали 
да подигнемо телевизију на савремени 
ниво, тада је рецимо настајала БК ТВ, 
мешала се политика, кадар је био доста 
слаб. Мада је било и добрих људи, неки 
су се од тих људи извукли, отишли на 
друге телевизије, а неки су остали и 
данас на истом нивоу. Тако да сам ја 
одустао од вршачке телевизије. Влада 
Валешински, Шикања и ја смо после 
правили телевизије по градовима 
Војводине и Србије. Направили смо око 
25 локалних телевизија. Били смо као 

циркус- стигла телевизија у ваш град. 
Лепо смо сарађивали свуда, ми смо били 
техничка подршка, програм су радили 
њихови људи. 

Телевизија је само сегмент Вашег 
рада. Читавог живота бавите се 
дизајном. Како је то почело? 

-Ја сам се највише бавио графичким 
дизајном. Нисам школован дизајнер, 
али сам игром случаја учествовао на 
неком конкурсу 1969. године и све је 
некако од тога почело. Био је расписан 
конкурс за Европско првенство хокеја 
на леду Б скупине, које се те 1969. године 
одржавало у Љубљани. Тражили су 

идејно решење знака и плаката. Ја сам у 
то време живео у Београду, стално седео 
код „коња“, читао „Политику“... Имао сам 
другара који је завршавао примењену 
Академију, графички дизајн. Он ми је 
све објаснио, јер ја нисам ништа знао, 
направио сам цртеж – идејно решење и 
послали смо га. Добио сам прву награду. 
Био сам изненађен, сећам се давао сам и 
неки интервју. 

Био Вам је то добар ветар у леђа. Да 
ли је било још успешних конкурса? 

-Кутију Плазма кекса Бамби сам радио 
ја, мада је данас мало измењена. То је 
кутија од 1972. године која живи до сада 
са неким дотеривањем, убацивањем лика 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 99, 28. ФЕБРУАР 1983. 

ЧАСТ ДОМАЋИНУ 
У југословенско-румунским дипломатским и 

међународним аналима остаће забележено да је 
и овогодишњи сусрет првих људи Секретаријата, 
односно Министарства за иностране послове 
ове две суседне пријатењске земље одржан у 
Вршцу. Овде су, да подсетимо, почетком прошле 
недеље шефови дипломатија Југославије и 
Румуније Лазар Мојсов и Штефан Андреј имали 
вишечасовни сусрет и званични разговор у 
Хотелу „Брег“. С њима су били и амбасадори обеју 
земаља, као и бројни сарадници, преводиоци, 
новинари.

У необично динамичном темпу дипломатских 
сусрета, посебно учесталим пред Самит 
несврстаних у Њу Делхију, Лазар Мојсов са 
сарадницима је у Вршцу разговарао са својим 
румунским колегом о читавом низу значајних 
билатерарних и међународних питања. 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 101, 26. АПРИЛ 1983. 

КАФА, БОНОВИ И СТРПЉЕЊЕ 
Пред „Прометовим“ продавницама редова за кафу 

нема, а разлог је једноставан. У сплету републичко-
покрајинских девизних токова и права располагања, 
Војводина нема довољно пара за кафу, па нема ни 
тог траженог увозног артикла. Добију се тек понекад 
незнатне количине, и то више у оквиру робне размене 
промета на велико. 

Што се тиче кафе и бонова за кафу, из општинске 
Комисије савета потрошача за снабдевање грађана 
дефицитарним артиклима поручују: - Сваки појединац 
који има месечни бон за кафу, може на основу њега да 
купи 50 грама. Будући да таквих паковања нема, до скора 
је власнику бонова продавана (кад је има, наравно) и за 
наредна три месеца. Али то више не важи. Кафа ће моћи 
да се купује уз бонове само за месец на који се они односе. 
Решење је, дакле за самце са правом на 50 грама месечно 
да се удруже са другима, како би дошли до паковања од 
200 грама. 

ИНТЕРВЈУ
МИОДРАГ КАЛИШКИ, ДИЗАЈНЕР: 

У ЖИВОТУ ЈЕ СВЕ ВАЖНО! И НАИЗГЛЕД 
НЕВАЖНЕ СТВАРИ СУ БИТНЕ! 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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оног дечака. Урадио сам доста ствари 
по конкурсима. Један вредан дизајн је 
урађен 1980. године за Олимпијаду у 
Москви. Учествовало је 17.000 дизајнера, 
они су већ урадили знак и плакат, а ја сам 
улетео када су тражили редизајн плаката. 
Успео сам да дођем до материјала преко 
њиховог Министарства културе, тада није 
било интернета, тешко се долазило до 
материјала. Део плаката ме је асоцирао 
на зграду Универзитета Ломоносов па 
сам убацио фотографију, сјединио, то 
се допало људима који су одлучивали. 
Учествовао сам на стотинак конкурса од 
те 1972. када је све ово кренуло. 

Да ли сте се бавили уређењем 
ентеријера, екстеријера, заштитним 
знаковима фирми? 

-Јесам. Урадио сам први кафић у 
Београду, Теразијски пасаж, још је такав 
и још ради. Био је то мали простор, 
а ја сам волео да се борим са малим 
просторима, да га изорганизујем тако да 
стане што више људи. Имао сам идеју да 
стари објекат, дрвену кућицу у градском 
парку, који је био руина, реновирам. 
Предложио сам то Љубисаву Шљивићу, 
прво је био у неверици јер су му рекли да 
то није могуће, али је после прихватио. 
Кафић Арена и данас ради. Увек су 
ме привлачиле и лепе старе вршачке 
фасаде. Сећам се када је Драгослав 
Алексић био председник Општине, 
окречио сам фасаду градске куће. Била 
је бледо зелена. Окречили смо је у тамно 
браон. Људима је требало да се навикну. 
Кад нас нису линчовали у почетку, а 
касније је фотографија градске куће 
почела да се појављује на рекламном 
материјалу и допала се људима. После 
је кренуло уређење многих фасада у 
центру, до Владичанског двора. Почели 
су да се отварају кафићу, први међу њима 
је Гранд. Радио сам ентеријере кафића, 
бутика, продавница... Неки су и данас 
исти, уз мање промене. Дизајнирао сам 
и заштитне знакове фирми, Вршачке 
пиваре, Банат чоколада... Редизајнирали 
смо чоколаду „кравицу“ која је после 
заштићена, направили две бомбоњере: 
„Романов“ намењену руском тржишту 
и ону са чоколадицама шкољкицама. 
Заштите су ишле на финансијера, оног 
ко је тражио дизајнерско решење, а не 
на аутора лично. Наравно, у тој заштити 
пише ко је аутор и да без његове дозволе 
не може да се мења решење. 

Да ли сте радили и туристичко 
пропагандни материјал града? 

-Урадио сам доста тога: Вршац инфо 
сити, Прича о Вршцу, Владичански 
двор... Вукица Радак је успела то да 
подигне на један ниво, онда су дошли 
неки други људи... Нису имали чак ни 
лепе фотографије. Има и награђених 
мојих проспеката. Монографија Вршца 
„Лепо лице лепе вароши“, узани формат, 
награђена је другом наградом на сајму 
књига претпрошле године, као и на 
Новосадском сајму, а књижица Вршац 
сити инфо добила је прву награду 
на сајму туристичко пропагандног 
материјала у Нишу. Фирма Бечкерек из 

Зрењанина радила је монографије доста 
градова „Некад и сад“. Узме се стара 
фотографија и исти објекат се слика из 
истог угла и поставе се обе фотографије. 
Радио сам монографије Сомбора, 
Смедерева, обимнији проспект Ковина 
„Откријте лепоту равнице“, Вршац 
четири монографије и Ваљево. 

Ваше фотографије града су једне 
од најлепших. Од када Вас занима 
фотографија? 

-Мислим да сам се родио са 
фотографијом. Кад сам могао да 
купим фото апарат, била је Смена 8, 
1965. године, пред одлазак у војску. 
Тамо сам сликао војнике, једино смо 

морали да носимо филм на развијање 
код фотографа. Од тада се бавим 
фотографијом. Волим фотографију, имао 
сам доста успеха са њом. Варшава је, 
1976, расписала конкурс за фотографију 
на тему жена. Учествовао сам са причом 
од 36 фотографија и добио сам Гран при 
тог фестивала. 

Уз фото апарат обично иде и 
камера. Да ли је и код Вас било тако? 

-Да, камера је ишла упоредо са фото 
апаратом. Радио сам нешто за ТВ Београд 
и ТВ Нови Сад, за локалне ТВ, а бавио сам 
се и аматерским филмом. Увек сам желео 
да имам пара да купим добру камеру и 
добар фото апарат. Стално сам скупљао 
паре. А, кад погледам како аматери око 
мене раде са врхунском опремом, а ја... 
просто ми је криво! 

-У фото кино клубу није било ни 
опреме кад сам дошао у Вршац. Имао 
сам неку камеру, снимили смо филм 

„Можда сања“, сања као сањати, а 
може и Сања као име. Таква је и радња 
филма, интересантна прича. Мали 
играни филм, ја сам радио режију, 
пазио сам на тзв. скокове преко 
рампе. Филм је освојио гран при на 
Фестивалу југословенског аматерског 
филма у Београду, а добио је и награду 
на Фестивалу Жисел – живот села, у 
Омољици, велики аматерски фестивал. 
Урадио сам и један филм од отпадног 
материјала снимљеног за ТВ Нови Сад, 
о овчарима на планини Бељаници, 
освојио је награду на Жисел-у. Снимио 
сам доста филмова за Аматерски кино 
клуб Баваниште – БАК. Слали смо их 
на фестивале, било је ту различитих 
награда. 

Ви нисте Вршчанин родом. Како сте 
дошли у Вршац? 

-Овде сам се удао, тако сам дошао у 
Вршац. Упознали смо се на радној акцији 
Делиблатски песак. Ја сам радио идејно 
решење насеља „Паја Маргановић“ 
у Делиблатском песку. На основу тог 
решења су архитекте направиле ово 
насеље. На тој радној акцији упознао сам 
Вршчанку Милицу Богданов, моју будућу 
супругу и због ње сам дошао у Вршац. 
Били смо у браку од 1979. до пре два и 
по месеца када нас је Милица заувек 
напустила. Имамо сина Милоша. Пре 
две недеље је дипломирао на Ликовној 
академији у Београду. 

Шта је за Вас најважније у животу? 
-У животу је све важно. И оне наизглед 

неважне ствари су јако битне! Дође у 
животу моменат када схватиш да су и те 
мале, ситне ствари врло важне. 

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 106, 14. СЕПТЕМБАР 1983. 

ОД КАМЕНА ТЕМЕЉЦА 
Куштиљ ће, како обећавају извођачи радова из 

Илијаша, кроз два и по месеца имати нову школу 
са пет учионица, зборницом, кухињом и помоћним 
просторијама. Паре за зграду(9,95 милиона динара) 
обезбеђене су из самодоприноса мештана, од СИЗ-а 
образовања, РО „Братство-јединство“, затим од ОУР-а 
„Вршац“ ОУР-а „Младост“. 

Симболично постављање камена темељца – учинио 
је то председник ОК ССРНВ Јонел Ђан – обављено је 3. 
септембра, на дан куштиљске социјалистичке славе. 

Мештани Куштиља су тога дана, заједно са својим 
гостима и војницима оближње карауле положили венац 
на споменик младим револуционару Кориолану Добану, 
погубљеном пре 40 година.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 103, 28. ЈУН 1983. 

ВИШЕ ОД РЕВИЈЕ 
Јунско петнаестодневно такмичење под 

називом „Турнир кошаркашких нада“, одржан 
у сали Школског центра „Н. Тесла“, показало је 
да међу младим Вршчанима заиста има пуно 
талентованих и добрих младих играча. У том 
погледу перспективе су пружене и кошаркашком 
клубу, међутим, од њих неће бити пуно користи 
уколико се не буде упорно и стручно радило са 
младим кошаркашима. А они су се на турниру 
својски трудили, испољивши велику борбеност, 
упорност и такмичарску доследност... На 
овогодишњој ревији младих кошаркашких 
нада учествовао је рекордни број екипа: 62 са 
преко 600 играча. Такмичење се одвијало у три 
категорије – за ученике основних школа: 5. и 6. 
разред, 7. и 8. разред, као и за ђаке заједничког 
средњег образовања. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШАЦ 
ПОЗИВА СВЕ ГРАЂАНЕ 

који  имају сазнања о неоснованом коришћењу 
пољопривредног земљишта (узурпацији) 
у државној својини, да без обавезе личне 
идентификације,  пријаве случај путем:
поште – градска писарница  града Вршца, Трг 
победе 1, 26300 Вршац,
телефоном – 060/80-70-205 
e-mail - uzurpacijazemljista@vrsac.org.rs 
Град Вршац организоваће са надлежним 
институцијама законске поступке за утврђивање 
чињеница и санкционисање  у циљу спречавања 
противправног прибављања користи  и  на тај 
начин умањења прихода, односно примања 
буџета РС, АПВ и града. 

ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ  
Начелник градске управе 

Министарство одбране Републике 
Србије расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА 
ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА 
ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ 

На добровољно служење војног рока са оружјем 
се могу пријавити кандидати мушког и женског 
пола који у 2016. години навршавају од 19 до 30 
година живота. 

Пријаву заинтересовани кандидати могу поднети 
Центру Министарства одбране Вршац сваког 
радног дана осим петка у времену од 09,00 - 13,00 
часова у улици Светосавски Трг број 10 у Вршцу. 

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у 
иностранству може поднети пријаву дипломатско-
конзуларном представништву Републике Србије 
у иностранству. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ УПУЋУЈЕ 

ПОЗИВ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ПРОДАВЦИМА ДА ДОЂУ НА АГРИКО 
ПИЈАЦУ

Јавно комунално предузеће „Други октобар“  позивa све произвођaче 
и трговце пољопривредних производa дa дођу нa нову Агрико пијaцу, у 
Улици Ђуре Цвејићa бб, кaко би излозили своје производе по изузетно 
повољним и сaвременим условимa. Из комуналног поручују да Агрико 
пијaцa рaди свaког дaнa од 8 до 20 чaсовa.

Агрико пијaцa урађена је по најсавременијим условима, рaсполaже 
сa 600 квaдрaтних метaрa зaтвореног просторa, где имa 80 тезги и 300 
квaдрaтних метaрa отвореног проторa  сa 60 тезги. У новоизграђеном 

објекту  је и добро опремљена и модерна млечна пијaца, којa у свом 
сaстaву имa 30 рaсхлaдних витринa. Објекaт је обезбеђен и током летњег 
периодa климaтизовaн. 

Због много квалитетнијих услова на овој новој пијаци, „Други октобар“ 
позивa све  пољопривредне произвођaче и продaвце дa искористе овај 
савремени објекат и излозе своје производе нa Агрико пијaци.

Ј.Е. 

ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА СРПСКОГ САБОРА ЗАВЕТНИКА У ВРШЦУ  

ИЗАБРАНО ПРЕДСЕДНИШТВО ОДБОРА 
Српски сабор Заветници који је недавно у Вршцу одржао први 

званични састанак на којем је формиран иницијативни одбор покрета 
за град и околину, одржао је састанак на ком је, између осталог, 
изабрано и председништво одбора Српског сабора Заветника у Вршцу. 
За председника је изабран Будиша Мунћан, док ће потпредседник бити 
Драган Петровић. 

На састанку новооснованог одбора било је речи о актуелним 
политичким дешавањима на локалном, али и републичком нивоу, 
а изнета је и идеја о покретању хуманитарног рада кроз различите 
активности уједињене под слоганом „Заветници на делу“. 

Мунћан, који је иначе и један од оснивача Заветника, али и некадашњи 
оснивач СПО-а, НС-а и ЈС-а у Вршцу, изразио је наду да ће Заветници 
испунити сва програмска очекивања, међу којима су и ослобађање 
Косова, спречавање сарадње са НАТО пактом и окренутост ка Русији. 
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ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ НСЗ 
РЕАЛИЗОВАЛА ОБУКЕ ЗА 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И СЕРВИСЕРЕ 
РАЧУНАРА 

ПОЛАЗНИЦИМА 
УРУЧЕНИ 

СЕРТИФИКАТИ 
Национална служба за 

запошљавање Филијала Вршац, 
NS Pro Group из Новог Сада и 
Академија Оксфорд из Јагодине 
успешно су реализовале обуке 
за немачки језик и сервисере 
рачунара за 12 полазника. 
Полазницима су уручени 
сертификати у просторијама 
Филијале Вршац, а сертификате 
је уручила директорка НСЗ 
Филијала Вршац Наташа Вулић. 

- Данашње тржише је 
турбулентно, како домаће 
тако и светско. Оно неће да 
се прилагођава нама, већ ми 
морамо њему. Ако дуже време на 
тржишту рада не можете да нађете 
посао у струци, морате или да 
побољшате своје компетенције, 

или да промените струку. Рад на 
себи се увек исплати. Надам се да 
сте надоградили своје знање и да 
ће вам обуке које сте завршили 
помоћи у бржем налажењу 
посла, или отварању сопствене 
фирме – рекла је директорка 
филијале Вршац Наташа Вулић 
полазницима. 

- Имамо и пример добре 
праксе. А. Јовановић је успешно 
завршила обуку из немачког 
језика и отворила сопствену 
фирму за консалтинг и 
инжењеринг уз помоћ субвенције 
Националне службе – изјавила је 
Слободанка Божин, организатор 
образовања одраслих. 

Поред обука које су 
реализоване, филијала Вршац 
припрема нове обуке за 2016. 
годину. 

- Тренутно је у току избор 
извођача за нових пет обука које ће 
бити реализоване у 2016. години 
за 25 особа. Обуке које ће бити 
организоване за незапослене са 
евиденције вршачке филијале 
су: обука за козметичаре, 
месаре, куваре, пчеларе и обука 
за геронтодомаћице – рекла је 
Вулићева. 

Из националне службе за 
запошљавање позивају све 
незапослене који желе да 
похађају неку од наведених 
обука да се јаве свом саветнику 
за запошљавање како би их 
уврстили у списак потенцијалних 
полазника. 

Македонска песникиња 
Лидија Димковска (1971) 
која живи у Словенији 
проглашена је за 19. 
добитника Европске 
награде за поезију „Петру 
Крду“ на свечаности у 
Вуковој задужбини у 
Београду. Престижна 
награда коју додељује 
Књижевна општина Вршац 
установљена је 1986. 
године и додељује се 
бијенално. 

Лидија Димковска је већ 
потврдила свој књижевни 
реноме широм Европе 
као добитник многих 
значајних награда. Њена 
поезија сугерише моћ 
и мисаону димензију 
древног македонског 
језичког израза, каже се у 
саопштењу жирија који је 
радио у саставу: др Драшко 
Ређеп (председник), Ана 
Бландијана (Румунија) 
и Вјачеслав Купријанов 
(Русија). Додела награде 
ће се одржати почетком 
новембра када ће 
песникиња допутовати у 
нашу земљу. 

„Такозване скрајнуте 
могућности разумевања, 
Димковска уводи на 
велика врата у свет нове 
метафизике, огољености 
смисла, релативизам 
важности. Њена најновија, 
шеста књига песама 
„Црно на бело“ (Или или, 
Скопље, 2016), можда 
амајлија, можда тестамент, 

кристализацију сна и 
јаве доставља читаоцу 
као могућност катарзе, 
никад слома“, каже се у 
образложењу награде. 

О награђеној ауторки 
и значају признања 
говорили су Љубомир 
Милутиновић, управник 
Вукове задужбине, Ана 
Крду, председница КОВ-а, 
др Драшко Ређеп, главни и 

одговорни уредник КОВ-а, 
песник и преводилац 
Душко Новаковић, издавач 
и књижевни критичар 
Ненад Шапоња, као и Сања 
Вукелић, члан УО КОВ-а. 

- Већ 44 године КОВ 
наставља да траје, као 
симбол једног другачијег, 
јединсвеног начина 
неговања писане речи, као 

„остварена утопија“ како је 
волео Крду да каже. Данас је 
на кормилу КОВ-овог брода 
који не мари ни за плиме 
ни за осеке, ни за олује ни 
за цунамије, наш главни 
и одговорни уредник др 
Драшко Ређеп. Времена 
нам нису наклоњена. А, 
када су била? Настављамо 
да радимо саборно и 
заветно, волимо да кажемо 

„крдуовски“. Наше књиге су 
примери истраживачког, 
откривалачког и 
одговорног рада и право 
освежење у књижевној 
понуди – рекла је Ана 
Крду и додала да концепт 
награде „Петру Крду“ 
подразумева упознавање 
и зближавање култура 
и књижевности земаља 

дародавца и лауреата, и да 
су захваљујући њој у Вршац 
долазили највећи песници 
са свих меридијана, 
доприносећи „да  песничка 
осовина света пролази 
кроз Вршац“. 

Досадашњи добитници 
Европске награде за поезију 
„Петру Крду“ су: Хусто 
Хорхе Падрон (Шпанија), 
Вјачеслав Купријанов 
(Русија), Јулијан Корнхаузер  
(Пољска), Штефан Аугустин 
Дојнаш (Румунија), Томас 
Транстремер  (Шведска), 
Чарлс Симић (САД/
Србија), Тито Патрикије 
(Грчка), Миодраг Павловић 
(Србија), Роберто Мусапи 
(Италија), Еуженио де 
Андраде (Португалија), 
Рајнер Кунце (Немачка), 
Тадеуш Ружевич (Пољска), 
Паво Хавико (Финска), Пол 
Малдун (Ирска/САД), Ана 
Бландијана (Румунија), 
Весна Парун (Хрватска),  
Петру Крду (Србија) и Адам 
Загајевски (Пољска). 

На конференцији 
поводом проглашења 
лауреата, представљен 
је и нови број часописа 
„Ковине“, као и књига 
Густава Херлинга 
Груђињског „Венецијански 
портрет“. Своје песме 
и прозу објављене у 
„Ковинама“ читали су 
Радмила Лазић, Бранислав 
Г. Михајлов, Гордана 
Влаховић…  

Т.С. 

ПРОГЛАШЕНА 19. ДОБИТНИЦА ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА ПОЕЗИЈУ „ПЕТРУ КРДУ“ 

ЛАУРЕАТ МАКЕДОНСКА 
ПЕСНИКИЊА ЛИДИЈА ДИМКОВСКА   

У Вршцу је прошлог петка одржан 
22. Округли сто, међународни научни 
скуп, под називом Интраперсонална 
даровитост – могућности развоја. 
Уводничари на конференцији 
били су: проф. др Ненад Сузић, са 
Филозофског факултета у Бања 
Луци, Босна и Херцеговина, који 
је говорио на тему: Подстицање 
дивергентне продукције као основ 
креативног учења даровитих и доц. 
др Тања Недимовић, из Високе школа 
струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов” у Вршцу чија је тема 
била: Подстицање интраперсоналне 
даровитости – домети и ограничења. 

Овогодишњи 22. округли сто 
о даровитима организовали су: 
Висока школа струковних студија 
за васпитаче „Михаило Палов” из 
Вршца у сарадњи са Универзитетом 
„Аурел Влајку” из Арада, Румунија, 
Универзитетом „1. децембар 1918” из 

Алба Јулије, Румунија, Универзитетом 
„Св. Климент Охридски” из Битоле, 
Македонија и Универзитетом 
Метрополитен из Манчестера. 
Већина од 80 учесника, пријављених 
за учешће на конференцији, из девет 
европских држава, присуствовало је 
скупу који се одвијао у великој Сали 
Хотела Србија. 

Академик проф. др Грозданка 
Гојков истиче, у уводним напоменама 
Зборника резимеа са овог скупа, 
да је интраперсонална даровитост 
последњих деценија директно или 
индиректно у фокусу истраживања 
даровитости, јер је као способност 
везана за интроспективне и 
саморефлексивне капацитете 
личности, тј. за дубоко разумевање 
себе, сопствене снаге и слабости, 
јединствености и могућности да 
прати и координира сопствене 
реакције, а ово се даље надовезује на 

управљање квалитетом образовања 
и сматра се суштинском одредницом 
стратегија одрживог развоја у 
условима високо компетитивног 
глобалног тржишта. Ова стратегија 
има у предзнаку посебно наглашену 
ноту иновативног развоја која се 
заснива на управљању променама 
које се не задржавају на адаптивним 
одговорима окружењу, него се у 
основама промена наглашавају нове 
компетенције за рад. Међу њима 
посебно истакнуто место заузима 
спремност за промене. 

Како је закључено, питања и 
рефлексије покренуте у дискусији 
на скупу добри су импулси за нове 
идеје, питања и дилеме за добробит 
даровитих, а и оних који им служе, 
пре свих, њихових ментора и 
истраживача. 

ОДРЖАН 22. ОКРУГЛИ СТО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВИСОКЕ ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ” 

ДИСКУСИЈЕ НА ТЕМУ ДАРОВИТОСТИ   
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Прозаиста, драмски писац и стрип сценариста 
Дејан Стојиљковић аутор је бестселера са историјском 
тематиком „Константиново раскршће“, „Дуге ноћи и 
црне заставе“ и „Знамење анђела“. Овај аутор, који 
важи за једног од најчитанијих савремених српских 
приповедача, написао је заједно са Владимиром 
Кецмановићем „у четири руке“ и необичну приповест 
о Иви Андрићу под називом „Каинов ожиљак“. Аутор је 
неколико стрип-сценарија као и књиге огледа о стрипу 
„Кисело&Слатко“ (2011), а први је лауреат награде за 
стрип теорију „Никола Митровић Кокан“. 

Колико је трајала припрема романа 
„Константиново раскршће“? 

- Прича о настанку тог романа доста је дуга, и 
помало чудна. Наиме, ја сам својевремено био 
ко-уредник у једном стрип магазину у коме је 
излазио серијал “Пали анђео” чији је творац Дејан 
Вујић, стрип цртач из Београда. Ко-аутор и главни 
сценариста тог серијала био је Марко Стојановић 
који је уједно и уређивао тај часопис заједно са 
мном. “Пали анђео” је била прича о Луки Вранићу, 
српском вампиру и Стојановић је у једном тренутку 
дошао на идеју да Лука добије и своју литерарну 
инкаранцију, тј. да се направи збирка прича са њим 
као главним јунаком. Упркос томе што је написан 
солидан број прича, та збирка никад није изашла. 
Ја сам за ту пригоду написао новелу названу по 
једној песми Бранка Миљковића - “Тамни вилајет”. 
Из ње ће касније настати роман “Константиново 
раскршће”, наравно, главни јунак је, због ауторских 
права, преименован и доста измењен, мада, руку 
на срце, сам Лука Вранић и није имао толико дуг 
стриповски живот да се потпуно уобличи као лик, 
а и Стојановић и Вујић су по том питању имали 
прилично различите идеје. Тако сам ја кренуо у Ниш 
из 1944. са својим сопственим јунаком Немањом 
Лукићем, новела је написана 2004. године а роман 
сам завршио 2009. дакле, сам рад на њему, као и 
припрема и истраживање грађе трајало је неких 5-6 
година, што се, ако ћемо искрено, и види у самом 
роману, нарочито у ситним детаљима и историјској 
тривији. 

Колико уопште познајемо историјске 
чињенице о Константину као историјској 
личности и шта вас је највише изненадило 
током истраживања за роман? 

- Не знамо скоро ништа. Мислим, знају писмени 
људи и професори, јавно мњење гута оно што им 
сервирају полуписмене будале које Константина 
виде као убицу и диктатора. Има доста занимљивих 
ствари из његове биографије, нпр. он је био први 
римски цар који је укинуо гладијаторске борбе, 
стао на пут разорној економској кризи уводећи 
солид, ковани новац који је имао исти промер 
злата и сребра у свим деловима царства а мало је 
познато да је у ствари Константин увео недељу као 
нерадни дан. Иначе, он је једини римски цар који 
никад није изгубио ниједну битку. Нама за поуку 
данас је и податак да је Константиново царство које 
је бројало скоро 60 милиона људи имало државну 
администрацију која је бројала нешто више од 
10.000 чиновника. 

Откуд идеја да се Константиново раскршће 
отелотвори као стрип, колико је Константин 
јунак? 

- На ту идеју су дошли добри људи из издавачке 
куће “Систем комикс”, а Константин се показао 

као врло погодан за стрип-јунака. Прави антички 
суперхерој. 

Представа „Константин“ изазвала је многа 
негодовања, а имала је толико гостовања, 
награда. Како са дистанце сада посматрате 
цео тај, некима проблематичан комад, и шта 
је пропуштено да се каже тада, јер се бавило 
маргиналним стварима? 

- Када уметност гурнете у каљугу дневне 
политике нема после тога шта да се прича. 
Послужили смо, сви ми који смо радили на тој 
представи, као ситна монета за поткусуривање 
политичарима и политикантима, завидљивцима 
свих боја, агитаторима и ботовима, острашћеним 
појединцима који се лажно издају за новинаре... 
Ја сам данас поносан на ту представу која је узела 
две Стеријине награде (од укупно четири које је 
Народно позориште у Нишу добило за више од 
пола века) и заиста ми је жао што је прво дочекана 
на нож а онда пуштена низ воду у тренутку када 
више ником није била потребна. 

Да ли је роман „Дуге ноћи, црне заставе“ 
имао за циљ да демистификује још једну 
легенду, легенду о кнезу Лазару? Откуд те 
тежње разбијања митова историјских личности 
из далеке прошлости? 

- Немам ја такве тежње при писању. Мој 

превасходни циљ је да испричам причу. Ако сам 
притом неком покварио визију коју је имао о кнезу 
Лазару или неком другом историјском лику, то је 
његов проблем. А и требало би више да чита. 

Ко вам помаже у истраживачком раду, када 
су историјске околности у питању? 

- Највише ми је помогао доктор историјских 
наука и стручњак за српски средњи век Милош 
Ивановић са Историјског института у Београду који 
је буквално био мој стални консултант приликом 
писања романа “Дуге ноћи и црне заставе”. Доста 
добрих савета дао ми је и наш највећи живи 
византолог професор Радивој Радић. 

Сарадња са Бјелогрлићем вам намеће рад на 
још једној великој историјској теми. Докле сте 
стигли са „Немањићима“? 

- Будући да се за сада одустало од серије, у 
сарадњи са Владом Кецмановићем спремам 
илустровану историју Немањића у 12 књига. Прва 
књига под насловом “Немањићи – У име оца” 
увелико је у књижарама.То је прича о Стефану 
Немањи, о дечаку који је постао ратник. На јесен 
ће изаћи друга књига и прича о ратнику који је 
постао државник, а после Нове године и трећа, 
прича о државнику који је постао светац чиме ћемо 
заокружити причу о родоначелнику династије 
Немањића. 

Радили сте и као новинар. Имате ли данас 
мало разумевања за своје, некад колеге? 

- Све мање и мање. Српско новинарство тоне на 
таблоидно дно. Осим тога, новинар данас може да 
буде свако. 

Како се то пише „у четири руке“, с обзиром да 
нисмо навикнути на такав тип писања у нашој 
књижевности? 

- Поделимо рукопис на поглавља, а онда свако 
пише поглавље које му највише одговара. Онда 
разменимо шта смо написали, па Влада дорађује 
мој део, а ја његов. После се нађемо у некој 
београдској кафани да видимо шта смо урадили. 

Током стварања „Каиновог ожиљка“, ко 
је превладао, Стојиљковић литерата или 
Стојиљковић историчар? 

- Да се разумемо - ја нисам историчар. 
Историчари су људи који су историју учили на 
факултету и за то добили дипломе. Ја сам само 
пасионирани љубитељ историје који ту исту 
историју користи као позадину за своје измишљене 
приче. Тако је било и са “Каиновим ожиљком”. Што 
не значи да маса историјских чињеница накрцана у 
ту невелику књигу није аутетнична. 

Исплати ли се толики рад, задирање у далеку 
прошлост, када имате довољно материјала сада 
за стварање романа, историјски поткованог. Ко 
би, тренутно, могао да буде ваш главни лик, 
коме бисте посветили роман, а да бисте га са 
лакоћом написали, без претходног великог 
истраживачког рада? 

- Можда Мајк Олдфилд, мој омиљени музичар. 
Мада, већ сам написао једну новелу са њим као 
главним ликом. 

Т.С. 

КЊИЖЕВНИК ДЕЈАН СТОЈИЉКОВИЋ: 

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА МИТОВА МИ НИЈЕ ЦИЉ
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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 Градској библиотеци у Вршцу представљена је 
књига вршачке ауторке Лорине Попи „О будућим 
људима“. Реч је о роману који прати судбину 
неколико тинејџера од њихових средњошколских 
дана до завршетка факултета. Роман „О будућим 
људима“ отвара и проблематизује неколико 
тема:  лепоту и тежину средњошколског живота, 
важност образовања, науке, пријатељства, љубави, 
вршњачко насиље... 

- Овај роман је намењен не само тинејџерима, 
него и њиховим родитељима и професорима. 
Желела сам да што верније дочарам свакодневницу 
младих људи и све изазове и проблеме које морају 
да решавају на властитом путу одрастања. Моја 
порука младима јесте да никад не одустају од својих 
снова, да морају бити упорни и борити за ствари у 
које верују – рекла је ауторка Лорина Попи. 

Једна од важних тема којом се ауторка бави и 
сада и у свом првом роману „Сама против дангуба“ 
јесте тема вршњачког насиља. 

- Насиље има више својих појавних облика, 
то није само физичко насиље, већ и психичко, 
свака ружна реч и увреда јесу један вид насиља. 
Вршњачко насиље је увек било присутно међу 
децом, можда се данас о њему више прича у 
медијима па је видљивије. Деца која су жртва 
вршњачког насиља веома дубоко пате и та патња 
може да их обележи за читав живот. Осећам 
потребу да најоштрије осудим сваки вид насиља 

и зато позивам све људе да се уједнинимо у борби 
против сваког зла и насиља – рекла је између 
осталог Лорина Попи. 

О књизи је осим ауторке говорила и модераторка 
Драгана Ракић, а одломке из романа читали су 
вршачки средњошколци Марина Нешић и Лука 
Брковић. 

Лорина Попи (1980) је рођена у Вршцу где је 
завршила основну и средњу школу. Дипломирала 
је на Филолошком факултету у Београду на Катедри 
за шпански језик и књижевност и на Катедри за 
румунски језик и књижевност. Лорина Попи је 
полиглота, говори седам језика: румунски, српски, 
шпански, енглески, италијански, португалски и 
латински. До сада је објавила два романа „Сама 
против дангуба“ и „О будућим људима“ и причу 
„Сивило“. Живи и ради у Вршцу. 

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „О БУДУЋИМ ЉУДИМА“ ЛОРИНЕ ПОПИ            

РОМАН (НЕ САМО) ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ          

Последњег дана јуна, у простору Салона код 
Порте, Удружења за промоцију и афирмацију 
културе, науке и уметности„Тачка сусретања“, 
одржан је трећи део серијала посвећеног историји 
вршачког рокенрола под називом „Рок под Кулом“. 
Било је то још једно мултимедијално вече које је, уз 
госте у „студију” - Будимира Бабића, Срђана Пртљагу 
и Златомира Копила, те Мише Мићића (виа Скајп 
директно из Палма де Мајорке), уз архивске видео 
снимке, поново оживело дух вршачког рокенрола 
80-тих година прошлог века. 

Домаћин серијала и модератор вечери „Рок 
под Кулом” у Салону код Порте је Горан Кукић, 
новинар, рок критичар и аутор књиге„Рок под 
Кулом - Рокенрол у Вршцу 1963-2013“ која на својим 
страницама доноси историјски преглед вршачке 
музичке сцене. 

Да подсетимо, серијал вечери „Рок под Кулом“ 
је започет априла а први део је био посвећен 
шездесетима уз разговор преко Скајпа са Маринелом 
Србуом, једним од оснивача групе Кристали који 
живи у Њујорку, емитовањем архивског видео 
интервјуа са Душком Стојисављевићем (Кристали, 
Ноћни сервис) те Милетом Вулетићем (Дечаци 
сунца, Зум) који је уживо интерпретирао популарне 
нумере из тог периода. Други део је крајем маја као 
тему имао седамдесете а гости су били музичари 
Иван Костић, Благоје Цоле Стајић, Емил Бугарски и 
Миле Вулетић те Милан Несторов Чапа из Париза у 
разговору преко Скајпа. 

Овај својеврстан мултимедијални приказ 
дешавања, рок музичара и састава, у свом трећем 
наставку донео нам је аутентичну музичку шетњу 
кроз 80-те године прошлог века. Уз емитовање 
архивских видео и аудио снимака, гости су били 
чланови стилски различитих састава који су 
деловали у том периоду и који су своја искуства 
и сећања али и властите погледе на музичка и 
друштвена кретања у нашем граду поделили са 
присутнима. Будимир Бабић (Трактат, Први хаос, 
Карстоф, Ур), социолог и један од учесника рекао је:  

- Када се слика утицаја роцк’н’ролл-а на 
цивилизацијске токове пројектује на наш град, 
онда вам постане потпуно јасан однос макро и 
микро космоса. Какав сјајан пример! Све што се 
догађало на планетарном нивоу добило је свој 

специфичан одјек и у нашој вароши. Вршац је, 
заправо, једно велико енергетско појачало, тако 
да се импулси који стижу из окружења у већини 
случајева интензивирају и оснажују, па тако 
периоди позитивнихзбивања овде достижу ниво 
усхићења, док они супротни нашем граду доносе 
тешку деструкцију и неслућену девијантност. Није 
ли још Стерија овде сагледавао тмасту атмосферу 
малограђанске хистерије, јефтиног снобизма и 
параноје бројних статус манијака и није ли већ он 
успевао да ту енргију трансформише у уметничка 
дела својим надахнућем? Тај се процес, у мање 
или више уочљивим формама, поновио у много 
наврата касније, а рок култура је имала изузетно 
важну улогу у овом цикличном препорађању 
духа града. На местима где се бучно раздвајају 
тежње и могућности, где страх више не можеда се 
издржи, а реално доживљава фијаско, рађале су се 
идеје,прегршт идеја, као нови ниво племенитије 
егзистенције, који надилази свет необузданог 
хаотичног интензитета. Духкоји се поново и 
поново рађао настајао је из процепастаре опне 
– на местима где је вулгарност достизала крајњу 
инстанцу и истовремено се самообесмишљавала.
Колико бола и имагинације је увек пратило ову игру 
драстичне трансформације... неретко неразумљиву 
за окружење или било коју сцену, херметичну у 
својој посебности и сасвим специфичним дубинама 
које походи... 

Серијал се, након летње паузе, наставља 
представљањем музичара и вршачких састава из 
90-тих и новог миленијума. 

ТРЕЋИ ДЕО СЕРИЈАЛА „РОК ПОД КУЛОМ“   

ПРИЧА О ОСАМДЕСЕТИМ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“        
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Завршен је 11. по реду турнир у футсалу за младе „Граја и дечија раја“. Организатор 

такмичења, Далибор Рајин, син оснивача и дугогодишњег координатора ове традиционалне 
спортске манифестације каже да је турнир прошао одлично. 

- Као и увек, турнир је обележило дружење и и љубав према фудбалу – најважнијој споредној 
ствари на свету. Овде смо пре свега да бисмо се добро провели и створили лепе успомене 
које ћемо дуго памтити – рекао је Далибор задовољно и додао да је квалитет игре на овом 
турниру био прилично висок, јер већина учесника игра фудбал у неком од локалних тимова, 
али има доста и оних који тренирају у великим београдским клубовима као што су Црвена 
Звезда, Партизан, ОФК Београд и Рад, тако да су се на овом турниру могли видети неки заиста 
талентовани и квалитетни играчи. Окупили су се такмичати из целог јужног Баната, али и 
фудбалери из Београда, Новог Сада и Смедерева. 

Ове године, у конкуренцији за 2004. и 2005. годиште, прво место су освојили „Безимени“, 
друго је узела екипа „Волим Црно-беле“ а треће „Пакла и Легенде“. Најбољи голман је био Игор 
Цвијић, најбољи стрелац Урош Чејић,  а титулу најбољег играча је понео Илија Царан. 

У узрасној категорији за генерације 2002. и 2003, најбоља је била „Рђава коалиција“, затим 
„Ничим изазвани“, а трећи су били „Југа и другари“.  Андрија Ђорђевић је највише пута одбранио 
свој гол, док је Милош Миливојевић највише пута затресао противничку мрежу, а свеукупно 
најефикаснији је био Иван Гутеша. 

Међу рођенима 2001. и 2000. године, најбољи  тим је био „БУМ 016“, друго место је освојила 
„Династија Топаловић“, а трећи су били „Пензионери“.  Давор Кикош је био најбољи голман, 
Никола Радукић  је дао највише голова, док је Андреј Ивковић  играо најквалитетнији футсал. 

Међу најстаријим такмичатима на турниру, рођеним 1998. и 1999, победнички пехар је 
однео „Тим Ајс“, док су „Дивљаци“ остали на другом месту, а треће су освојили „Пакла и легенде“.  
Најбољи бранилац мреже је био Стефан Петковић, највише голова је дао Дарко Павловић, а 
Бојан Благојевић  из екипе „Дивљаци“, се показао као најбољи играч. 

В. Јањић 

ЗАВРШЕН 11. ТУРНИР У ФУТСАЛУ 

„ГРАЈА И 
ДЕЧИЈА РАЈА“

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ЗАВРШЕН 11. ТУРНИР У ФУТСАЛУ 

„ГРАЈА И 
ДЕЧИЈА РАЈА“
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1072
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 стан на 
Тргу Андрије Лукића. 
Тел. 064/232-76-51.

Продајем кућу 20 
м2, у Белој Цркви, 
или мењам за стан 40 
м3 Београд, кућа има 
плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-
946

Продајем 
гарсоњеру 28 м2. Тел. 
062/511-751.

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

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

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

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

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

Издајем или 
продајем локал 135 

м2, у Подвршанској 
17 Тел. 064/123-17-
56.

Продаје  се 
једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   
2101640.

Продаје  се  
двособан  стан  у  
центру  Алибунара  

Тел. 064/459-68-
04 или  210-16-40.

Продајем стан 
у центру града од 
65 м2, први спрат, 
Дворска 18, код 
позоришта. Тел. 
013/834-058 и 
064/494-33-94.

Продајем стан 
на Војничком тргу, 
зграда број 19., 61 
м2, двособан,

грејање 
сопствено, у 
добром стању, пети 
спрат, лифт, две 
климе. Тел:063/85-
48-481.

На продају 
двособан стан 
52 м2 + бокс 
у подруму, 
на 1. спрату, 
ул Архитекте 
Брашована 8/6 
Вршац, преко пута 
Пољопривредне 
школе, грејање 
на плин, усељив 
одмах. Цена 25.000 
евра није фиоксна. 
Тел. 064/149-94-20 
и 013/415-083.

Продајем јако 
повољно укњижен 
стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 
м, гаража, шупа. 
Тел. 063/75-79-722 
и 064/1323-663.

Продајем 
плац од 3186м2, 
у Думбрави, 

Месић, има струју 
и воду, погодно 
за пчеларе. Тел. 
060/022-01-28

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

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

На продају дворишни 
стан у Другог октобра 13. 
Тел. 065/542-20-82.

Продајем кућу у 
Павлишу, ул. Жарка 
Зрењанина. Тел. 060/034-
35-33. 

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ

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

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

Издајем кућу 
у Бихаћкој, близу 
Миленијума. Тел. 
065/885-99-78.

Издајем локал 
33 м2, у Жарка 
Зрењанина бр. 77. 
Тел. 063/894-91-63

Издајем 
једнособан 
намештен стан на 
Омладинском тргу. 
Тел 063/42-00-17.

Намештен 
једнособан стан 
52 м2, 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 месеца. Тел. 
836-408 и 063/ 10-
77- 280.

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

Мењам кућу 
са две стамбене 
целине за двособан 
стан, може и 
продаје, В. Попе 46.

Тел. 834-926.

РАЗНО

На продају 
потпуно нова 
собна пуна врата 
димензије 195х85. 
Повољно. Тел. 
066/939-25-49.

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

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

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

Продајем 
плинске бојлере, 
пећи, шпорете и 
делове за исте, 
може са уградњом 

и без. Тел. 064/351-
20-32.

Услужно вршим 
култивирање 
мањих башта у 
Вршцу и околини. 
Долазим на 
вашу адресу. Тел. 
063/8321-772.

Продајем 
фрижидер 
„Горење“ са 
комором. Цена 50 
евра. Тел. 064/186-
52-44.

У  Алибунару  на 
продају половна  
бела  техника, 
електрични 
штедњак,  тв у  
боји.  Тел.  064/459-
68-04.  

Продајем  
класичну гитару  
одличног  звука.
Тел. 21-01-640.

Продајем 
половна, исправна, 
балконска врата 
(80х225цм 
„Словенијалес“), 
очувана, са дуплим 
термо стаклом и 
пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем  
полован, исправан 
прозор (80х140 цм 
„Словенијалес“), 
очуван, са  дуплим 
термо стаклом  и 
пластичним ролом. 
Цена 40 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем 
половну исправну 
мешалицу за бетон. 
Цена 100 евра. Тел.  
064/123-17-56.

На продају 
шиваћа машина 
„Унион“, руска, 
нова, само глава, 
очувана. Тел. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем 
полован очуван 
пиштољ ЦЗ-
7,62 ,тетејац, 
први власник, 
само лицима са 
дозволом. Цена 100 
евра.Тел.  064/123-
17-56.

Продајем 
полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99 

, дуга деветка, 
први власник, 
само лицима са 
дозволом. Цена 200 
евра.Тел.  064/123-
17-56.

Продајем 
нову бокс врећу 
за тренирање 
(вишебојна), 
годину дана 
гаранције, са 
унутрашње 
стране велика 
појачања, дупло 
дно. (фи35х120цм) 
Цена 35 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем 
пластични спојлер 
– дефлектор за 
кров аутомобила 
за лакшу вучу ауто 
приколице и мању 
портрошњу горива. 
Цена 30 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем 
половну, очувану, 
комплетну, оргинал 
фабричку ауто куку 
(немачку) од Ауди-а 
100, са електро 
инсталацијом. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем два 
половна, очувана 
лимена поклопца 
мотора („бубрега“)
и предњи лимени 
блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. 
Цена 200 евра. Тел.  
064/123-17-56.

За продају 
машина за прање 
веша, италијанска, 
Елин, исправна у 
одличном стању. 
Цена 65 евра. Тел. 
064/429-06-14.

Радио би 
поправку плинских 
бојлера, шпорета, 
пећи и решоа. Тел. 
063/482-418 и 2101-
623.

Продајем кауч, 
фотељу, лежај и 
сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-
637 и 064/915-88-
35.

На продају 
комода за ципеле 
(може и као 
ормарић),  сточић 
дрвени (собни), 
оградицу за бебе, 
фрижидер, сто 
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две веш машине 
„Горење“ и „Ардо“, 
потпуно исправне 
и у одличном 
стању, цена 50 и 70 
евра. Фрижидер 
„Горење“ исправан 
цена 40 евра. Тел. 
064/429-06-14

Издајем гаражу 
у центру града, код 
Позоришта. Тел. 
013/834-058 или 
064/494-33-94.

На продају 
прозори 
двокрилниса 
ролетнама, тучани 
казан 80 литара за 
топљење масти, 
машина за шивење 

„Багат“. Тел. 837-
180.

Купио бих казан 
за печење ракије, 
пожељно широк 
аплитак, може 
и са нагорелим 
ложиштем. Тел. 
064/254-95-95.

Часови 
немачког језика 
(Бела Црква), 
припрема за 
полагање А1,А2,Б1 
испита на Гете 
институту. Тел. 
013/853-783. 

Израђујем 
хороскопе и 
разне уметничке 

трпезаријски са шест 
столица, две фотеље, 
тросед, сет (3 комада) 
стаклених сточића, 
врата дрвена, 
пластичну бурад. Тел. 
833-806 и 069/129-53-
12.

Поштена, радна и 
вредна жена служила 
би и неговала старије 
особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-
10-216.

OSB  плоче 
за подасчавање 
кровова. цена 296 дин 
м2. Превоз на адресу. 
Тел.062-437-236

Купујем старе 
изгореле склопке ЦН 
250 и 170 може и у 
деловима. Купујем и 
контакте од склопки 
изгореле. Тел. 
060/358-62-09.

Издајем 
подупираче. Тел. 
064/150-01-45.

Два кавеза за коке 
носиље за продају 
са изронилицама и 
појилицама. Цена 
једног кавеза је 20 
евра. Тел. 063/11-21-
270.

Хитно и повољно 
дајем часове 
енглеског основцима 
и средњошколцима, 
такође услужно 
радим припрему 
за штампу, дизајн, 
прелом. Тел. 069/62-
66-99 и 063/742-20-13.

Пензионер, 
ситуиран, живи сам, 
жели да упозна жену 
до 60 година старости 
ради брака. Тел. 
064/48-77-098.

Продајем радио 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
станицу ТОКАЦ-
АЛИНКО-ВТДВМ. 
Тел. 013-21-01-623 
и 063/482-418.

Купујем 
електрични 
шпорет, кухињски 
сто и орман. 
Тел.063/733-92-47.

На продају 2,5 
лканца земље 
потез Кевериш, 
удара на асфалтни 
пут Вршац-
Влајковац. Тел. 
062/511-751.

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

Помагала бих 
породици или 
старијој особи у 
кућним пословима, 
може и чување 
деце. 

Тел. 063/159-14-
48.

Продајем 
четворо врата са 
стаклима,од џете, 
годиште 1988. Тел. 
060/0330-746.

Продајем: 
дрвене жалузине 
за прозоре и 
балконска врата, 
ауто приколицу 
и кукуза „заставу 
101“, метални 
светларник 
са орнамент 
стаклима, бојлер 
„горење“ од 10л, 
два фото апарата 
полароид, нов 
дрвени прозор 
са пластичном 
ролетном и

машину за 
центрифугирање 
веша. Тел. 061-187- 
89-30.

На продају 

предмете (слике, 
графике) по 
поруџбини. 
Повољно. Тел. 
069/62-66-99 и 
013/835-195.

Услужно радим 
графички дизајн, 
припрему за 
штампу, прелом. 
Преводим са 
енглеског и дајем 
часове енглеског. 
Тел. 069/62-66-99 
и 013/835-195. 
Наташа

Продајем или 
мењам гардеробу 
за жене, величине 
од 55 кг. Тел. 
069/62-66-99 и 

013/835-195.

На продају 12 
ланаца земље 
прве класе, и 
велики воћњак са 
викенд кућом, све у 
једном комплексу. 
Тел.  066/36-34-36 
Договор.

Продајем шиваћу 
машину „Багат –
Ј а д р а н к а “ к а б и н е т , 
ножни погон, мало 
коришћена, добро 
очувана. Тел. 013/806-
527.

Продајем плац 13,50 
ари на Тари, на малом 
језеру, село Заовине. Тел. 
063/384-430.

Продајем тросед на 
развлачење у француски 
лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним 
орманом, више врста 
фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ

Продајем 
скутер piaggio 
Hexagon 180 m 20, 
веома очуван, у 
одличном стању, 
2005, гаражиран, 
црвене боје, 
аутоматски мењач, 
регистрован, мало 
прешо, сервис 
урађен, ветробран, 
наслон за седиште, 
аларм, церада. 
Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

Продаје се опел 
астра Г караван, 
1998. годиште. 
Регистрован до 
16.04.2017.године. 
Тел. 064/130-84-90.

Продајем  
трактор ИМТ 539, 
произведен 1994. 
године, први 
власник, солидно 
стање. Тел. 063/749-
65-23.

Купујем полован 
комбинован 
шпорет, пола струја 
пола плин. Тел. 
063/482-418.

Вечну успомену нa његову племенитост и доброту чувaју:
супругa Мирјaнa, мaјкa Стaнa, отaц Николa, брaт Горaн, 

снaјa Дaнијелa и тaштa Рaдмилa

Дaнa 30.06.2016. године 
нaвршило се четрдесет дaнa од 

прерaне смрти нaшег дрaгог 
супругa, синa, брaтa и зетa

НЕНAД ЛИЧИНA
1968-2016.

С љубaвљу коју смрт не прекидa и тугом коју време не 
лечи, ти ћеш постојaти и трaјaти у мом срцу

 
Супругa   Мирјaнa

30.06.2016. године нaвршило се 
четрдесет дaнa од смрти мог дрaгог 
супругa

НЕНAД ЛИЧИНA
1968-2016.
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МАЛА ШКОЛА “БРАНКО РАДУНКОВИЋ - ВОЉА ЧИНИ ЧУДА” НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ ВРШАЧКЕ УЧЕНИКЕ 

ПУПИНОВА АУТОБИОГРАФИЈА, ДАР ЂАЦИМА 
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Мала школа “Бранко Радунковић - Воља чини чуда” доделила је 
награде ученицима генерације вршачких основних и средњих школа. 
Међу награђеним ђацима били су: Вељко Његомир, Лука Брковић, Ивана 
Галоња, Наташа Јовановић, Ана Марија Вит, Мирела Котрла, Никола 
Гутеша, Стефан Митровић, Светлана Живанов и Стефан Аћимовић. 

- Желели смо да их наградимо за досадашњи труд, али и да их 
инспиришемо и мотивишемо да наставе да се труде да постану добри 
и успешни људи, кажу из Мале школа “Бранко Радунковић - Воља чини 
чуда”. Зато смо им указали на један велики и светли пример Михајла 
Пупина и поклонили најновије издање његове аутобиографије под 
називом “Са пашњака до научењака”, за коју је 1924. године добио 
Пулицерову награду. 

Из Мале школе подсећају да је, после скоро осам деценија културне, 
историјске и научне неправде, објављена аутентична Пупинова 
аутобиографија, приређена управо онако како је и сам Михајло Пупин 
желео да изгледа. Књигу су објавили “Карић Фондација” и “Матица 
српска”, у сарадњи са Александром Нинковић Ташић. 

Ј.Е. 
Награде за ђаке генерације
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ
ОСМЕХ

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице Вршац, 
репортер „Вршачке куле“  фотографисао 

је  мајку Ану и њену ћеркицу Јану 
Миленковић, за успомену на прве дане.

А.Б.

Јана МиленковићАна Миленковић

КАКО ДА НЕГУЈЕТЕ БЕБУ У 
ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ

Правилна нега бебе током лета је 
неопходна, с обзиром да бебице још 
теже подносе врућине. Погледајте седам 
савета стручањака који ће вам помоћи 
да лето протекне у савршеном реду.

 
Без обзира да ли време проводите 

у затвореном простору или природи, 
лето је увек незгодан период за бебе. 
Уколико је превише обучете, можете је 
довести у опасност од осипа. Уколико 
њено крхко тело изложите нешто 
дуже сунчевим зрацима, може добити 
опасне опекотине или топлотни удар. 
Летње врућине такође могу узроковати 
Синдром изненадне смрти (СИДС). “Када 
су високе температуре, бебе спавају 
чврстим сном, што отежава њихово 
буђење и на тај начин повећава ризик 
од СИДС-а”, објашњава Брус Епштајн, 
чувени педијатар са Флориде.

 
Да бисте били сигурни да је ваша беба 

заштићена и да се осећа добро током 
дугих врелих летњих дана, погледајте 
савете стручњака:

 
БИРАЈТЕ ОДГОВАРАЈУЋУ 

ГАРДЕРОБУ
Уколико време проводите у 

затвореном простору, беби обуците 
широку и лагану гардеробу, по могућству 

направљену од природних материјала, 
као што је памук који апсорбује зној 
боље од синтетичких влакана. Доктор 
Епштајн саветује да бебу обучете баш 
онако како сте се и ви обукли. “Уколико 
носите шортс и мајицу, то ће одговарати 
и беби”, истиче он. 

 
Уколико излазите из куће, беби 

обуците дуге и широке беле панталонице 
и широку мајицу дугих рукава. Никако 
немојте заборавити шеширић са 
широким ободом који ће заштити бебино 
лице. Немојте да вас превари облачно 
време, јер сунчеви зраци се пробијају и 
кроз облаке.

 
 

ОБЕЗБЕДИТЕ ДОБРУ 
ВЕНТИЛАЦИЈУ

С обзиром да се бебе не зноје лепо, 
могу се прегрејати много брже од 
одраслих. Из тог разлога бебу никако 
не смемо оставити у топлој просторији 
или паркираном аутомобилу. Чак и 
боравак од неколико минута на топлом 
може повисити бебину температуру, а 
у екстремним случајевима може бити и 
опасно по живот.

Извор: http://www.yumama.com/
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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

По српском предању, које 
је саопштио А. Васић у својим 
„Прилозима за монографију 
града Вршца“, становници 
из Вршца и околине, Срби и 
Романи, преплашени од насиља 
полумесечевог, одбегоше 
тада у суседне планине, да по 
провалијама потраже заштиту од 
првог беснила  дивљег освајача. 
Ово су те провалије: Месићка 
долина, или „Широко било“, 
Јабичка долина, Сочичка долина, 
Варадијски предео, Шамничка 
долина, улазак у провалију Козлук 
и, најзад, велика провалија иза 
„Мисе“.

Турци набрзо продрше у 
планину и освојише понајпре 
долину према  Месићу, протераше 
одавде Србе и настанише се 
на висоравњу близу малог 
рита, назвавши га према трима 
странама: Превала, Алажура, и 
Козлук.

Старешина или вођа Срба из 
провалије  иза Мисе звао се Ђак, по 
другима Јаков; на њега нас данас 
подсећа вис преко од куле, назван 
„Ђаков врх“. Вођа Шамничких 
бегунаца, на противној страни 
планине, звао се Марко; по њему 
је постао Марковац. Остале вође 
не спомиње предање.

Непрекидним ратовањем међу 
победиоцем и побеђенима није 
се користила ни једна страна, 
отуда су на скоро наступиле друге 
прилике . Одбегли Срби и Румуни 
решише се да напусте своје 
збегове, те да се, под заштитом 
новог господара настане на 
разним местима. Тако напустише 
бегунци из провалије под 
Ђаковим врхом свој провизорни 
стан и населише Црвенку на 
планини, крај „калуђерског бирда“ 
на месићком друму. Један део ове 
насеобине спустио се доцније  на 
пољану, основавши тако још једну 
насеобину истог имена између 
Војводинаца и Страже. Трећа 
Црвенка  пак простирала се по 
равници према Лудошу (Лудашу).

Племе Месицково у Широком 
билу основало је место Месић, но 
доцније се Срби повукоше одавде 
у Вршац, заснивајући овде Чукур – 

малу. Месицкових потомака има и 
данас у Вршцу. А стара насеобина 
Месић остављена је једноверним 
Романима.

Други бегунци ударише темеље 
Јабуци, камо их је, како се прича, 
одмамило једно лепо јабуково 
дрво. Четврто племе изабрало је  
удолити пашњак Сочицу, дочим се 
пето племе повукло дуж планине, 
настањујући место Врадију.

Многа стара места напуштена 
су и порушена и данас се занају још 
само по имену. Таквих напуштених 
места у близини Вршца бејаше 
шест:

1. „Тополово“. Оно се 
простирало по Превалији између 
Алажуре и Козлука. Из овог 
места и данас још живи у Вршцу 
породица Томића (или Токиних).

2. „Лудош“ (Лудаш). Обо место 
као да је често посећивала 
грозница и друге заразе. Његови 
становници делом се преселише 
у Вршац, делом засноваше 
место Средиште, које, будући 
лежи у средини између Вршца 
и Марковца, добило је зар своје 
име  од српске речи „реда“. На 
место Лудош још нас подсећа име 
једног дела вршачког поља, у ком 
су скривене многе људске кости. 

Једна тачка у том пољу, где су 
сахрањивани мртваци, и данас се 
зове „Средишко гробље“.

3. „Гробљиште“ . Име овог места 
очувано нам је у називу варошког 
поља, што лежи западно од Вршца.

4. „Градиште“. Ово место 
постојало је на варошком пољу, 
названом “Касапске ливаде“, где 
и данас као да се виде утврђени 
висови и опкопи.

5. „Јарак“. Данас се тако зове 
пољана, којом се пружа римски 
бедем. Најзад.

6. „Монастириште“. Ово је 
лежало у планини „Физешу“ 
(Урбани). У овом пределу, вели 
се, да је некадањи општински 
начеоник, Гавриловић, који је 
саградио ист. Прав. Гробљанску 
цркву, открио, у свом винограду, 
основу од простране грађевине.О 
самом Вршцу предање ништа не 
казује .Општина је постојала и 
даље, и ако под другим приликама. 
Турци су се слабо мешали у 
унутарње прилике становништва, 
већ су их, задовољивши своју 
жудњу за разоравабањем и 
пљачкањем, оставили њиховој 
судбини, која је, као последица и 
сувише учестаног угњетавања и 
суровости, била одвећ жалосна.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (27)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 13, БРОЈ 177, 17. ЈУН 1987. 

ПАРТИЈА сА ЖИВИМ 
ФИГУРАМА

У низу пригодних манифестација поводом обележавања 
столећа од рођења познатог Вршачког велемајстора Боре Костића, 
на Градском стадиону одржан је до скоро незабележен у нашој 
земљи спектакл. Наиме, на зеленом тепиху састале су се познате 
шахисткиње Вршчанке – Зорица Николин и Душица Иванишевић 
донедавно Чејић. Необичну партију шаха оне су одиграле са живим 
фигурама – ученицима Основне школе „Вук Караџић“ за које су 
посебна одела сашили радници „Клуза“. 

Први потез на овој спектакл шаховској партији, која је увертира 
јесењем празнику шаха-Дванаестом меморијалу „Бора Костић“ 
повукао је председник Скупштине општине Михаи Дежан... 

Све време док се играо меч између Зорице Николин и Душице 
Иванишевић, о великану југословенског шаха Бори Костићу, 
говорио је ФИДЕ мајстор Милорад Капелан, који је и најзаслужнији 
за одржавање ове приредбе, која је на атрактиван начин допринела 
популаризацији древне игре. Ученици – живе фигуре прво су 
продефиловали центром Вршца, док су главни актери меча на 
Градски стадион дошли кочијама које су вукла два коња зеленка. 

У иницијативи одборника која ће се наћи на дневном 
реду Скупштине општине наводи се да први покушај да се 
у Вршцу оснује музичка школа датира још из 1885. године. 
Војна музичка школа у нашем граду основана је још 1920. 
и радила је до 1941. када је премештена у Панчево, а затим 
1945. у Загреб. Истовремено, у Вршцу је 1938. године била 
обновљена Музичка школа која је радила све до другог 
светског рата. Десет година касније, поново је отворена 
Школа за основно музичко образовање, али је и потрећи 
пут укинута. Од тада настава се искључиво похађа на 
приватним часовима, а испитивања ученика и издавања 
сведочанстава прихватиле су се музичке школе у Панчеву 
и Зрењанину. 

Да за овакву иницијативу одборника има пуно основа говори 
и податак да се ове године на испитима појавило преко 300 
ученика полазника приватних часова. Стога је и заинтересованост 
родитеља да се у Вршцу отвори музичка школа велика, посебно 
ако се има у виду да се настава одвија у приватним школама, а 
овај вид образовања је најскупљи, без обзира на квалитет који 
се деци пружа. Истовремено у Вршцу има професора виолине, 
гитаре, флауте, хармонике, клавира и потребни су само мањи 
напори за још коју класу па да комплетан кадар буде обезбеђен. 

При сваком боравку у природи постоји могућност од убода 
крпеља који могу бити инфицирани „борењом бургдорфери“ 
изазивачем Лајмске болести. Код убода крпеља, поручују лекари, 
треба бити опрезан и обавезно затражити стручну помоћ у 
Здравственом центру... 

Као превеннтивна мера за боравак у природи препоручује 
се заштита откривених делова тела како не би дошли у додир са 
крпељом. Након шетње треба проверити да се крпељ није задржао 
на телу. 

-Крпељ се препознаје по благом осећају непријатности и 
могућности свраба, објашњава др Мороанка. Личи на израслину на 
кожи тамне, браонкасте боје. Када смо констатовали да на кожи имамо 
крпеља никако га не смемо одстраснити сами. Ако се нестручно 
вади постоји могућност да остане глава крпеља у кожи што може 
да изазове развој локалне инфекције и долази до појаве Лајмске 
болести. Крпељ мора да се извади за 24 – 48 сати након уједа. Треба 
потражити помоћ лекара на Одељењу опште праксе, у Медицини 
рада, Хитној служби или дерматолоошкој ординацији, зависно од 
доба дана. У овим службама врши се стручно одстрањивање крпеља 
са тела механичким путем, стерилним пинцетама, никако хемијским 
средствима. 

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 348, 18. АПРИЛ 1997. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
ПОНОВО У ВРШцУ?  

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32, БРОЈ 348, 1. ЈУН 2007. 

ОПРЕЗНО сА КРПЕљИМА 

ТРЕЋИ ОДЕЉАК
1552-1683.

ПРВО ВРЕМЕ ТУРСКОГ ГОСПОДАРСТВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
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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
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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 

О преради и чувању меса од дивљачи, 
данас се, нажалост, веома мало зна. 
Истина, у неким брдско-планинским и 
шумовитим пределима, негује се стари 
обичај и чувају рецепти за прераду, 
обраду (сољење, димљење, сушење) и 
чување меса крупне дивљачи (дивље 
свиње, јелена, срне, дивокозе, па и 
медведа) у природним условима. Без 
претензија да се детаљније упустимо у 
све „тајне“ прераде меса од дивљачи, 
дајемо само неке назнаке – корисна 
упутства и савете, с посебним нагласком 
на сличности у преради меса дивљачи и 
домаћих животиња.

Може се одмах рећи да неке 
нарочите разлике у начину припремања 
меса дивљачи за прераду или сушење, 
у односу на месо домаћих животиња, 
готово и нема. Малих разлика, ипак, 
има и оне су различите од једног до 
другог краја наше земље. „Узрок“ 
малим разликама треба тражити у 
чињеницида је месо неких дивљих 
животиња слузаво, интезивнијег 
је мириса, а нека су и веома посна. 
Наравно, постоје поступци и рецепти 
који доприносе да се ти мали недостаци 

отклоне и да се од дивљачи добију 
производи изванредног – пикантног 
укуса и пријатног мириса.

ОДЛЕЖАВАЊЕ УЛОВЉЕНЕ 
ДИВЉАЧИ

За прераду меса дивљачи бира 
се веома хладно време. Из убијене 
дивљачи извади се дроб, па се остави да 
„одлежи“ 3, 4 па и 5 дана ( у зависности 
од температуре). Након тога дивљач 
се одере, а месо исече на анатомске 
комаде. Слузава маса појединих 
дивљачи, пре сољења најпре се добро 
очисти од усирене крви и лоја, а затим 
сеставе у посуду са чистом питком 
водом. После најмање 24 сата, месо се 
оцеди и тако припреми за сољење.

КУВАНА САЛАМУРА

На 35 л чисте питке воде стави се 6 
до 7 кг нитратне соли (18 до 20%), 50 г 
шећера, 50 г вење, 5 г кориандера и 5 
главица белог, мало нагњеченог лука, 
бибера у зрну и пар листова лорбера.

Смеша се кратко прокува и кад се 
охлади њоме се прелију шунке, затим 
крупније и ситније месо дивљачи. 
Саламурење траје шест до осам 
недеља. Ситније месо: врат, крменадла, 
ребра, пршуте, вешалице и друго, могу 

се ставити преко шунке и плећке.У 
саламури треба да одстоји од једне до 
три недеље. Главе, ноге, репове и друго 
ситније месо, које се саламури око две 
недеље, обавезно саламурити одвојено. 

САЛАМУРЕЊЕ МЕСА 
ДИВЉАЧИ

Месо дивљачи добро се уваља 
у со, или што се чешће ради (због 
интезивнијег мириса) потапа у 
прокувану ароматичну – зачинску 
саламуру којој се поред наведених 
могу додати и нови зачини: рузмарин, 
мајоран, ким и неки други.

Колико ће месо остати у саламури 
(или „сувој“ соли) зависи од величине 
комада меса. Шунка дивље свиње , на 
пример, саламури се, 6 до 8 недеља, исто 
толико у саламури остаје и бут јелена, а 
нешто краће срне или дивокозе.

ДИМЉЕЊЕ И СУШЕЊЕ МЕСА

После саламурења месо се само 
опере у чистој хладној води ( а може 
да у њој одстоји и до 12 сати), па се 
остави, пар дана, да се оцеди. Дими се 
хладним димом од тврдог дрвета. За 
добијање пикантнијег мириса на жар се 
могу додати гранчице и лишће ловора, 
рузмарина и друго ароматично биље.

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.

По селима косјерићке општине 
производи се квалитетна и надалеко 
чувена шљивовица, а од ње – клековача, 
нановача, вишњевача. Препеченица има 
посебан имиџ и од ње глава не боли. 
Радослав Марковић из Ражане, засеок 
Мрчић, један је од многих произвођача 
квалитетне препеченице, питке, 
како он каже, као млеко, али у неким 
случајевима може да послужи и као лек. 
Технологија му се не разликује пуно од 
других произвођача, али у квалитету је 
одмакао. На сајмовима није излагао, јер 
за то нема ни пара, а ни времена. Али, 
своју препеченицу не би мењао ни за 
какво цењено увозно пиће. 

-Каце за џибру (кљуку), лампек (казан), 
наставак, лула и хваталица морају бити 
беспрекорно чисти. Перу се након 
завршетка и пре почетка печења ракије. 
Приликом сакупљања шљива одабирају 
се само зрели и здрави плодови, без 
лишћа, гранчица, трулежи и црвољака. 
Оно што не ваља баца се далеко од 
воћњака. 

Након превирања шљиве добија 
се квалитетна „џибра“. Од ње се пече 
шљивовица, јачине 25 степени, у 
народу овог краја позната као „десетка“. 
Додавањем бобица клеке, нане или 
вишње добија се клековача, нановача 
или вишњевача... 

Најбоље је да „десетка“ у бурадима 
одстоји једну годину, али није грешка 
да се одмах приступи препеку – 
производњи препеченице. 

Радослав има лампек запремине 80 
литара. У претходно опрани казан сипа 8 
литара чисте пијаће воде, а „ допуњава“ 
га шљивовицом „десетком“. Приликом 
дестилације веома је значајно да вода 
у табарици буде што хладнија. Зато је 
стално долива, а загрејана вода отиче. 

Кад „ препек“ потекне први литар 
првенца се издваја. Јер то је својеврсни 
отров – метил алкохол. У хваталицу 
прихвата 25 литара добре ракије, која се 
преко посуде са водом слива у хваталицу. 
Добијена препеченица је јачине око 
65%. Разблажује се дестилованом 
водом и оставља који степен јача од 
оне коју Радослав жели да има. Након 
хлађења, ракија добија жељену јачину 
и постоје квалитетна и питка. По 
жељи одговарајуће ароме приликом 
дестилације у казан се могу додавати 
траве пијатних арома и мириса. 

Најбоље је да се препеченица чува 
у дрвеним бурадима, али не у потпуно 
сувим јер у њима би добила нежељену 
тамну боју и трпак укус. Ни старa, 
дотрајала бурад нису за чување ракије. 
У таквим је напада „шмек“, а то квари 
квалитет и укус. 

ПРЕРАДА МЕСА ДИВЉАЧИ

ПРЕПЕЧЕНИЦА ДА ГЛАВА НЕ БОЛИ 

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

ПРЕПЕЧЕНИЦА ДА ГЛАВА НЕ БОЛИ 
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката и удружења грађана, 

организација и савеза из Буџета општине Вршац ( „Службени лист општине Вршац бр 4/14),
Градско Веће Града Вршац

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
За суфинансирање пројеката/програма у области унапређења социјалне заштите, у Граду Вршцу за 

другу половину текуће 2016. године у укупном износу од 1.750.000,00 динара.

Град Вршац ће расподелом средстава помоћи 
реализацију пројеката/програма из области социјалне 
заштите, здравствене подршке, унапређења образовања 
и инклузивног образовања максимално до износа од 
500.000,00 динара по једном пројекту-програму, који 
доприносе развоју и унапређењу система социјалне 
заштите и помоћи угроженим категоријама и групама у 
Граду Вршцу са следећим приоритетима:

- Програми који су усклађени са Стратегијом развоја 
социјалне политике-социјалне заштите у Граду Вршцу

- Програми/пројекти којимa ће се конкурисати код 
других извора финансирања, а у делу обавезног учешћа 
подносиоца захтева

- Програми/пројекти који унапређују живот особа са 
инвалидитетом у ГрадуВршцу

- Програми/пројекти који унапређују живот 
маргинализованих друштвених група у Граду Вршцу

- Програми/пројекти који представљају иновацију у 
локалном систему социјалне заштите и других програма 
који су обухваћени елемантима стратешког развоја 
социјалне заштите у Граду Вршцу.

О п ш т и   у с л о в и   к о н к у р с а

1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво : 
друштвене организације, савези и удружења грађана, 
регистрована на територији Града Вршац,

односно имају седиште или огранак и делују на 
подручју Града Вршца као општинске, међуопштинске 
или републичке организације.

2. Критеријуми за доделу средстава:
- Усклађеност програма/пројеката са свим захтевима 

конкурса и конкурсне документације
- Да пројекат/програм задовољава општи интерес у 

области социјалне заштите у Граду Вршцу
- Да подносилац пројекта/програма поднесе извештај о 

утрошку средстава добијених из Буџета Града Вршца за 
претходни прериод конкурисања и извештај о реализацији 
барем једног пројекта/програма за организације које први 
пут конкуришу за средства уколико су конкурисали за 
одговарајуће програме/пројекте.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана 
објављивања Конкурса закључно са 20.07.2016. године у 
Писарницу Града Вршца или на адресу Града Вршца, Трг 
Победе 1. 26300 Вршац, са назнаком “За Јавни конкурс из 
области социјалне заштите у Граду Вршцу“.

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације и може се наћи 
на сајту Града Вршац www.vrsac.org.rs или на Писарници 
Општинске управе у Вршцу Трг Победе 1.

Уз пријаву се подноси следећа пратећа документација:
- Копија регистрације подносиоца /корисника средстава 

код надлежног органа са описом и шифром делатности који 
подносилац захтева корисник регистрован (ОБАВЕЗНО 
је достављање Обавештења о разврставању)

- Основни подаци о подносиоцу/кориснику средстава, 
(број чланова удружења, адреса, број корисника 
индиректних и директних, број чланова удружења, 
власнички статус,условност и површина просторија које 
удружење користи)

- Детаљан опис пројекта/програма и детаљна 
финансијска конструкција

–опис методе, начин реализације, план и врсте 
активности корисници обухваћени пројектом и друго 
(приложити највише 2 странице уз детаљан опис могуће 
је приложити публикације и штампани, аудио, дигитални 
и видео материјал о пројекту и подносиоцу)

- Извештај о утрошку средстава добијених из Буџета 
за претходни период (прва половина 2016. године) и 
извештај о реализацији последњег пројекта за оне који 
први пут конкуришу за средства.

Конкурсна документација се не враћа.

4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са 
непотпуном документацијом и пријаве послате факсом 
или електронском поштом,

непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве 
корисника којима је Град Вршац претходних година 
доделио средства за финансирање пројеката, а који нису 
поднели извештај о реализацији, неће бити разматране.

5. Поступак за доделу средстава води Комисија за 
спровођење Конкурса за расподелу буџетских средстава 
друштвеним оргаизацијама, савезима и удружењима 
грађана која у року од 15 радних дана од дана закључења 
Конкурса доставља предлог за расподелу средстава 
Градоначелнику.

6. Градоначелник доноси Решење о додели средстава 
опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана 
пријема документације од стране Комисије.

7. Решење о додели средстава објављује се у 
средствима јавног информисања на сајту Града Вршца 
и у „Службеном листу Града Вршац“

8. На основу решења о додели средстава, 
Градоначелник закључује уговор са корисником 
средстава у коме ће се регулисати међусобна права и 
обавезе након чега ће се извршити уплата додељених 
средстава.

9. Комисија задржава право да од подносиоца 
пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну 
документацију и информацију или да изврши контролу 
на лицу места, или захтева усмену презентацију 
пројекта од стране подносиоца, односно захтева 
испуњење додатних услова.

Јавни конкурс објавити дана 05.07.2016.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић
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ПРОМОЦИЈА СПОРТА И ЗДРАВОГ 
ЖИВОТА 

НАЈАВЉЕНА ТРЕЋА 
„ВРШАЧКА УЛИЧНА 

СПОРТИЈАДА“ 
Трећа по реду „Вршачка улична спортијада”, 

која ће осим такмичарског, имати и едукативан 
карактер, одржаће се, као и увек, на улицама 
нашег града, између 21. и 24. јула. Циљ ове ове 
манифестације је промовисање рекреативног 
бављења спортом, здравог  живота, али и 
волонтерризма. 

- Оно на шта смо посебно поносни је то што 
се све одвија на волонтерској бази.  Пројекат 
води група ентузијаста, и спортиста-аматера, 
уз помоћ педесетак младих људи који су на 
добровољној бази допринели да „Спортијада“ 
постане један од најбојих волонтерских 
пројеката у Србији – рекао је Боривоје Матић, 
члан организационог тима манифестације. 

Члан градског већа за омладину и спорт 
Дејан Сантрач, позвао је све вршачке клубове, 
спортисте и љубитеље спорта да се укључе и 
подрже овај пројекат. 

- Спортијада је један врло специфичан и 
занимљив пројекат, који вероватно представља 
један будући бренд нашег града. Ови дивни 
млади људи су имали сјајну идеју када су пре 
четири године покренули ову причу, и зато смо 
ми из градске управе спремни да им помогнемо 
да превазиђу све препреке, како би „Вршачка 
улична спортијада“ постала традиција – рекао 
је Сантрач и додао: - Иако је предходних година 
било много учесника из других градова и места, 
требало би да се већи број домаћих учесника 
укључи у манифестацију. Лепо је да нам дођу 
гости са стране и понесу лепа сећања из нашег 
града, али је лепше да се овде добро проводе и 
сами Вршчани у што већем броју. 

У четвртак, 21. јула, манифестација ће почети 
предавањем о спорту и здравим начинима 
живота, а сутрадан ће се крај Градског језера 
одржати турнир у одбојци на песку, у мушкој и 

женској конкуренцији.  У суботу ће се одржати 
турнири у баскету у категоријама шут за 3 поена,  
1 на 1 и 3 на 3 – у склопу „3x3 каравана Србије“, 
тако да ће побенички тим на „Спортијади“ 
имати прилику да се бори за титулу шампиона 
државе.  Послењег дана, играће се турнир у 
стоном тенису на отвореном, који је свакако 
специфичан и вероватно јединствен у нашој 
земљи. Последњи догађај, биће трке на 5 и 10 
километара. За учешће на „Спортијади“, можете 
се пријавити на сајту www.sportijada.rs.  

В. Јањић 

ОД ТУРНИРА У БАСКЕТУ ДО 
„СПОРТИЈАДЕ“ 

Овај пројекат је започет 2013. године 
под називом „Турнир у баскету – спортом до 
успеха“ да би следеће године прерастао у 
„Вршачку уличну Олимпијаду“, у организацији 
Уније студената Вршац, када је окупљено 250 
такмичара из 12 градова који су се надметали 
у баскету, одбојци на песку, трчању, пливању, 
стоном тенису. Прошле године је учествовало 
350 такмичара из 21 града, а програм је допуњен 
бициклизмом. 

Од ове године, на инсистирање Олимпијског 
комитета, назив је промењен у „Вршачка 
улична спортијада“, а манифестацију више 
не оршанизује Унија студената Вршац, већ се 
наставља као независтан пројекат. 

Завршен је четрнаестодневни боравак младе 
репрезентације Србије (играчи рођени 1996. и 
млађи) у Вршцу, поводом првог дела  припрема 
за Европско првенство у Хелсинкију које ће се 
одржати од 16. до 24. јула. Овом приликом, су 29. 
и 30. јуна одигране и две пријатељске утакмице 
са репрезентацијом Финске која нам је такође 
гостовала неколико дана.  Играчи кажу да им је 
боравак у нашем граду био угодан и плодоносан. 

- Добро нам је у Хотелу Србија, увек имамо све 
што нам треба, а у Миленијуму су сјајни услови 
за трениннг и особље нам максимално излази 
у сусрет – рекао је Стефан Пено, деветнаес 
тогодишњи плејмејкер Барселоне и младе 

репрезентације Србије. За овог кошаркаша 
венецуеланско-српског порекла, многи кажу да 
је будућност српске кошарке. 

Ипак, на утакмицама протв Финаца највише 
се истакао Стефан Лазаревић, играч ФМП-а, 
који је при првом сусрету постигао 19 поена. 
Следећи пут изабраници селектора Александра 
Бућана су победили Финце са резултатом 87:81 
(29:16, 26:19, 14:24, 18:22). Наш млади тим је у 
првих 20 минута демонстрирао модел игре са 
којим жели да наступи на Европском првенству. 
Њихова доминација на терену се огледала у 
чврстој одбрани, једноставности и прецизности 
у нападу и великом броју скокова. У наставку 

утакмице, Срби су потценили своје противнике 
што је довело до великог броја изгубљених 
лопти, што је упорна селекција Финске умела 
да казни и тако ублажи пораз који би иначе био 
апсолутан. 

- Финци играју веома атипично. Главна 
одлика им је то што ретко скачу на кош, а често 
пуцају за три поена – каже Пено, који је иза 
Лазаревића, био најефикаснији заједно  са 
Слободаном Јовановићем. 

Следећу утакмицу, Србија је добила 
резултатом 88:70 (26:15, 13:16, 25:20, 24:19), јер су 
овога пута играли озбиљније и конзистентније. 

- Време предодређено за припреме је ове 
године скраћено са 30 дана, колико би било 
оптимално, на 21 дан, тако да је остало само 
14 дана за тренинг у Вршцу, па нам не остаје 
пуно времена за кондициони тренинг, зато смо 
углавном радили на техници – рекао је Помоћни 
тренер Жарко Милаковић. 

Млада репрезентација Србије ће у Истанбулу 
од 5. до 9. јула учествовати на турниру „Тургут 
Атакол”. Биће то генерална проба за изабранике 
селектора Александра Бућана пред најважнији 
испит овог лета –  Европско првенство које се од 
16. до 24. јула одржава у Финској. Ривали нашег 
младог тима на овом престижном турниру 
који је одржава 21. пут по реду биће поред 
домаће селекције, репрезентације Литваније, 
Македоније и Француске. 

В. Јањић 

ЗАВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ МЛАДИХ КОШАРКАШКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ВРШЦУ 

ГЕНЕРАЛНА ПРОБА ПРЕД ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО 

КО Ш А Р К А

На Првенству Балкана за млађе 
јуниоре до 18 година, такмичар 
АК „Атина“ Михајло Мандић је 
остварио истроријски успех 
освојивши сребрну медаљу као члан 
штафете 4x100м са временом новог 
националног рекорда 42,19 с. Прво 
место је освојила репрезентација 
Турске, а треће место је освојила 
екипа Румуније. 

Штафета је наступила у саставу 
Михајло Мандић, Огњен Стојановић, 
Немања Јоргић и Василије Ђуровић. 
Првенство је одржано у Србији, 
у Крушевцу, а наступило је 15 

балканских земаља, чиме овај успех 
још више добија на тежини. 

Ово је круна Михајловог 
напретка ове године, који је недавно 
постао шампион у дворани на 400м, 
вицешампион Србије на 100 и 
200м, као и вицешампион Балкана 
у штафети 4x100м. Ове године му 
је измакла норма за првенство 
Европе у Грузији на 100м за само 9 
стотитинки, а на 200м за 8 стотинки. 
Догодине Михајло такође остаје 
млађи јуниор, те му остаје прилика 
да оствари те резултате. 

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ АТЛЕТИЧАРА  

МИХАЈЛО МАНДИЋ СРЕБРН НА ПРВЕНСТВУ БАЛКАНА

АТЛ Е Т И К А

АНТОН МИРОЉУБОВ, ТРЕНЕР ФИНСКЕ МЛАДЕ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
- Стварно ми је драго да смо овде у Вршцу. Ово је 

леп градић и лепо се проводимо овде. Види се дас мо 
у земљи кошарке. Спортска хала је сјајна, а људи из 
Центра Миленијум и Хотела Србија су јако гостољубиви, 
као и сви житељи Вршва, уопштено. По први пут након 
дугог низа година, успели смо да се пласирамо на 
европско првенство, а за нас представља велики изазов 
играти у првих 16 на континенту. Иако смо изгубили 
у обе утакмице, сматрам да смо се добро држали и 
задовољни смо својом игром. Српски тим је одличан 
и сматрам да је дефинитивно један од фаворита на 
предстојећем такмичењу у Хелсинкију. 

Вршачка кула вам овом приликом доноси 
причу једног младог Вршчанина који је срећним 
сплетом околности добио прилику да живи и 
школује се у Сједињеним Америчким Државама, 
где је постао успешни и запажени ватерполиста. 
Иван Туркан је рођен 1998. у Вршцу, где је живео 
и похађао ОШ „Вук Караџић“. Међутим 2010. његов 
отац Тибор је играјући лутрију на интернету, добио 
америчку зелену карту. 

- И тако смо се пре шест година преселили 
испрва у Чикаго, а затим у Палатин, оближњи 
градић, где сам завршио основну школу – прича 
Иван. - Када сам уписао средњу школу, видео сам 
да нуде бројне спортске секције, и сјајне услове. 
Тако сам почео да тренирам ватерполо, и рвање 
грчко-римским стилом, али кад сам видео како ми 
добро иде ватерполо, напустио сам рвање и почео 
са пливањем, да бих био бржи и бољи у спорту који 
сам изабрао да ми буде матични. 

Шта највише волиш код ватерпола, и на којој 
позицији играш? 

- Играм центра, а волим то што је агресивна и 
тактички захтевна игра. 

Која су ти највиша постигнућа у ватерполу и са 
којим тимовима си играо? 

- У САД се највећи део омладиског спорта 
одвија преко секција при школама, тако да сам са 
школским тимом 2014. освојио шампионат МСЛ 
конференције (први у градској лиги) и четврто 
место на секцијском шампионату, односно 
школском првенству државе Илиноис. Можда 
највећи успех је 7. место на јуниорској олимпијади 

у Калифорнији, где сам учествовао са клубом 
Северозападни Чикаго. Након 2014, успеси више 
нису били тако велики јер се добар део екипе 
променио, али сам ја индивидуално наставио да 
правим добре резултате, дајем највише голова, 
тако да сам био један од најбољих играча у нашој 
локалној лиги. 

С обзиром на то да се у Америци јако пуно 
улаже у школски спорт, односно да већина школа 
има сопствене спортске хале, терене па чак и 
олимпијски базен, и унајмљује посебне тренере, 
успеси у овом пољу доносе престиж и повећавају 
шансе за пријем на боље колеџе и универзитете. 
Зато тинејџери спорт схватају прилично озбиљно, 
постижу висок квалитет у игри, тако да је 
конкуренција изузетно јака, што значи да су успеси 
које је Иван Туркан постигао са својим тимовима 
завидни. 

Какве су твоје даље амбиције када је у питању 
Ватерполо? Да ли намераваш да се бавиш њиме 
професионално? 

- Сада кад сам завршио средњу школу, на реду 
је колеџ. Прве две године које су општег карактера 
ћу похађати Харпер колеџ у свом граду, а после 
ћу прећи на Мичигенски државни универзитет, 
где ћу студирати политичке науке. Наравно, 
тамо ћу наставити да тренирам ватерполо, и ако 
се укаже прилика, волео бих да се њиме бавим 
професинално, али академски успех ми је ипак на 
првом месту. Тамо уосталом систем не дозвољава 
да ученик ради спорта запостави учење, јер је 
одређени ниво оцена неопходан да би се остало у 

тиму – рекао је млади ватерполиста, који је иначе 
одличан ђак. 

Иван је тренутно на летњем распусту у Вршцу, 
где му још увек живи велики део породице, као 
и рођени брат који се никад није навикао на 
Америку и вратио се у родни град. 

Иако воли свој живот у Америци, школу, 
пријатеље, Иван Туркан је још увек Вршчанин 
у срцу и каже да му недостаје родни град и да 
би се можда једног дана и вратио, иако су он и 
његови родитељи недавно добили америчко 
држављанство. 

- Овде ми је ипак све блиско, менталитет 
овдашњи ми још увек више одговара. Људи су 
забавнији и опуштењији и атмосфера је боља. 

Ипак, 20. августа почиње колеџ и распуст се 
ближи крају, а нове академске и спортске победе 
зову Ивана Туркана назад преко окена. 

В. Јањић 

ИВАН ТУРКАН, ВАТЕРПОЛО НАДА 

ВРШЧАНИН У АМЕРИЧКОЈ ЛИГИ
В АТ Е Р П ОЛ О
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