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КАМПАЊА „ПРОДУЖИ ЖИВОТ - НАЈВАЖНИЈИ ПОЗИВ У ЖИВОТУ“  
ИЗАШЛА ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ

НА БИЦИКЛИМА ОД НЕМАЧКЕ 
ДО ВРШЦА 

Шесторо запослених у „Хемофарму“ одлучили 
су да на несвакидашњи начин промовишу 
кампању „Продужи живот - најважнији позив у 
животу“ коју већ две године спроводи „Хемофарм“ 
Фондација и Министарство здравља. Ове 
ентузијасте, хуманитаци, кренули су  бициклима 
из немачког града Бад Вилбела до Вршца. Путем 
дужим од 1.400 километара, током две недеље 
путовања, њих шесторо ће, на симболичан начин, 
преносити  поруку о потреби повећања броја 
донора у Србији и смањењу листе чекања накојој  
је тренутно 800 имена људи који чекају ново срце, 
бубрег или јетру. 

-Иницијатива запослених да се упутимо 
овом трасом постоји већ неко време, али смо 
јој ми, уз подухват педалирања више од хиљаду 
километара дали и хуману црту, каже Санда Савић, 
чланица УО Хемофарм фондације . Свих шесторо 
наших колега су и власници донорских картица и 
учесници бројних хуманитарних активности које 
смо организовали. Знамо да су се на пут отиснули 
делећи вредности своје Фондације и срећни смо 
што имамо тако добре амбасадоре  кампање 
„Продужи живот“.

Осим подршке кампањи, бициклистичком 
рутом кроз четири земље, запослени ће спојити 
два града важна за компанију у којој раде: Бад 
Вилбел где је седиште „СТАДА“ и Вршац где је 
база „Хемофарма“. Додатна симболика је и то што 
ће ова бициклистичка тура заокружити и десет 
година пословања Хемофарма у оквиру СТАДА 
групе. 

- Ово је за нас тестирање способност, 
померање граница спремности тела и духа, 
истакао је пред полазак  Горан Манић, члан тима. 
Исто тако кроз подршку акцији „Продужи живот“ 
апелујемо на померање граница свести људи и 
схватања донорства као највећег чина алтруизма. 
Свако у свом домену може да утиче на мењање 
донорске слике. Ово је наш допринос борби ЗА 
живот и после живота!

Чланови „Хемофармовог“ тима су дугогодишњи 
рекреативци бициклисти, а поједини и учесници 
корпоративне штафете и вишеструки победници 
Београдског маратона. Повратак бициклистичке 
експедиције предвиђен је за 30. јул, у седишту 
„Хемофарма“ у Вршцу. 

Из „Хемофарма“ подсећају да је ово једина 
компанија у Србији у којој су запослени, 
подржавајући кампању своје Фондације, у 
великом броју потписали донорске картице и у 
низу активности Фондације учествују у ширењу 
гласа о кампањи за подршку новом Закону о 
трансплантацији.

Ј.Е.

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

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић приредила је пријем за 
ђаке генерације овдашњих основних 
и средњих школа у граду и селима, 
18. јула, и обавестила их да је Градско 
веће донело одлуку да се свако од 
њих награди са по 30.000 динара.

Градоначелница је честитала 
најбољим вршачким ученицима, 
пожелела им успех у даљем 
школовању и да се, као стручњаци, 
врате у свој родни град да допринесу 
развоју Вршца. Она је нагласила да 
је Вршац спреман да подржи младе 
образоване људе, јер су они његова 
будућност, да им се помогне да овде 
пронађу посао и да заједничким 
снагама унапредимо  град и живот у 
њему.

Обраћајући се најбољима међу 
вршачком омладином, Маријана 
Голомеић, чланица Градског већа 
задужена за образовање, нагласила 
је да у овадашњим школама 
има много успешне деце, али да 
наставничко веће једноставно 
препозна једног који искаче изнад 
свих.

-А, то су ђаци генерације - 
примус интер парес - најбољи међу 
једнакима, рекла је Голомеићева и 
пожелела да наставе школовање 
са успехом, да бар мало помере 
границе у науци и тако оставе свој 
печат. 

Као успомену на овај сусрет, 
градоначелница је својим гостима 
уручила књиге са потписом и 
печатом града, а биће им исплаћена 
и поменута новчана награда од  
30.000 динара. Леп гест подршке 
градске власти овим успешним 
младим људима.

Ђаци генерације у вршачким 
основним школама су: Лука Брковић 
(ОШ „Вук Караџић“), Вељко Његомир 
(ОШ „Јован Стерија Поповић“), затим 
у ОШ „Олга Петров Радишић“  Ана 
Марија Вит и Мирела Котрља на 
румунском и српском наставном 
језику, Ивана Галоња из ОШ „Младост“, 
Наташа Јовановић из ОШ „Паја 
Јовановић“, Ивана Леваја (ОШ „Ђура 
Јакшић“ Павлиш), Милан Мрдаљ (ОШ 
„Моша Пијаде“ Гудурица), Николина 
Николић (ОШ „Бранко Радичевић“ 
Велико Средиште), Амелија Балађан 
(ОШ „Кориолан Добан“ Куштиљ), 
Ања Цибић (ОШ „Бранко Радичевић“ 

Уљма), Кристина Кикош (ОШ „Жарко 
Зрењанин“ Избиште), Милан Ковач 
(ШОСО „Јелена Варјашки“ Вршац) и 
Јана Томић из Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“.

Ученици генерације међу 
вршачким средњошколцима су: 
Стефан Аћимовић - Гимназија 
„Борислав Петров Браца“, Стефан 
Митровић - Хемијско- медицинска 
школа Вршац, Светлана Живанов - 
ШЦ „Никола Тесла“, Никола Гутеша 
из Пољопривредне школе „Вршац“ 
и Дијана Азировић из ШОСО „Јелена 
Варјашки“.

Ј.Е. 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА УПРИЛИЧИЛА ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ВРШАЧКЕ ЂАКЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ НАГРАДИЛО 
ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Под надзором Јавног 
предузећа „Варош“ , у току 
су радови на уређењу 
појединих делова града. Међу 
градилиштима су Бихаћка, 
Игманска, Војвођанских 
бригада, Језерска и Ибарска.

-Завршавамо Игманску и 
Бихаћку улицу, видео сам неке 
недостатке који се поправљају 
тако да ће ускоро радови 
бити готови, каже Радојица 
Лазин, в. д. директора Јавног 
предузећа „Варош“. У току 
су и радови на паркингу у 
Улици Војвођанских бригада, 
са тротоаром. Актуелно 
градилиште је и у Балати, 
Језерска и део Ибарске, 
где се ради атмосферска 
канализација. Постављају 
се шахтови и цеви за 
атмосферску канализацијуи 
радови се одвијају заједно 
са радовима које врши 
„Други октобар“ из своје 
надлежности. 

Са почетком јесени биће 
настављени радови на 
изградњи олимпијског базена 
код вршачког градског језера.

- Потписан је уговор 
за изградњу друге фазе 
олимпијског базена и радови 
ће почети 15. септембра, када 
се заврши сезона купања на 
вршачком језеру, истиче в. д. 
директор ЈП „Варош“. Вредност 
радова друге фазе базена 
износи 23, 45 милиона динара, 
а извођач је фирма „ИТГ“ 
из Смедерева. Објавићемо 
тендер и кренућемо у 

изградњу Мокрањчеве улице, 
код бивше касарне где ће бити 
дом здравља и дечје јаслице. 
Ми смо испројектовали 
једну фазу која се односи 
на изградњу коловоза, 
тротоара и паркинга. 
Планирана вредност радова 
је 18 милиона динара. То 
не мора да буде крајња 
цифра, може и да преостане 
новца, како се показало на 
пројекту када је рађен крак 
Бихаћке и Игманске улице 
где нам  је остало пара које 
смо искористили да урадимо 
паркинг и тротоар у Улици 
Војвођанских бригада. 

Према речина Лазина, у 

плану је и реконструкција  
Виноградарске улице у 
Великом Средишту, радови 
коштају 15,2 милиона динара, 
што је једна од капиталних 
инвестиција. 

На претходној седници 
градске скупштине усвојен је 
први ребаланс буџета града 
којим су смањена средства 
Јавном предузећу „Варош“ за 
реализацију плана и програма 
рада.

- Буџет за оно што 
иде преко Јавног предузећа 
„Варош“ смањен је првим 
ребалансом за око 80 
милиона динара, за око 
двадесет одсто укупног буџета 

„Вароши“, објашњава Лазин.  
У вези са тим ускладили смо 
програм рада „Вароши“ тако 
да су одборници усвојили 
први ребаланс програма 
пословања Јавног предузећа 
„Варош“. Ове године неће 
бити реализовани одређени 
пројекти као што су: 
реконструкција коловоза и 
тротоара у Његошевој улици, 
прва фаза је предвиђала 
десет милиона динара, затим 
реконструкција атмосферске 
канализације у Улици Милоша 
Обилића са огранком 
преко парцеле језера. Ту је 
и изградња јавне расвете у 
Улици Руских ослободилаца 
и Технолошком парку, 
реконструкција коловоза 
и тротоара у Патријарха 
Рајачића, уређење тротоара у 
Копаоничкој и реконструкција 
крака Улице Михајла Пупина. 
Редуковали смо и трошкове 
редовног одржавања путева 
и канала. Буџет за путеве 
смањен је за 7,5 милиона 
динара, а код канала са 20 
смањено је на 9 милиона 
динара. У реализацији 
пројеката одредиће се 
приоритети. Одложена 
је и израда пројектне 
документације за изградњу 
кружног тока саобраћаја на 
раскрсници Живе Јовановића 
и Дејана Бранкова, као 
и пројекта атмосферске 
канализације у граду.  

Ј.Е. 

РАДОЈИЦА ЛАЗИН, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРОШ“

АКТИВНО НЕКОЛИКО ГРАДИЛИШТА У ГРАДУ  

Донорске картице драгоцене као пасоши

 Ученици генерације у посети градоначелници

Радојица Лазин, в.д.директора ЈП „Варош“
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Београдска фирма „Профинекс“ 
доо, са страним улагањем, нашла 
је интерес да уложи средства у 
„Вршачке винограде“ и потписала 
уговор о стратешком партнерству 
у Вршцу, 18. јула. Тако су „Вршачки 
виногради“, који су у стечају од 
новембра, нашли стратешког 
партнера који је проценио да ће 
из текућег пословања некадашњег 
вршачког гиганта успети да обезбеди 
повраћај уложених средстава. На овај 
важан уговор за „Вршачке винограде“ 
своје потписе ставили су Душан 
Драгојловић, стечајни управник, и 
Небојша Мишић, овлашћено лице 
„Профинекс“ доо Београд. 

Улагање „Профинекса“ око 3 
милиона евра

- Уговор који је направљен између  
фирме „Профинекс“ и „Вршачких 
винограда“  јединствен је у пословно- 
техничкој сарадњи између фирме која 
је приватна и фирме која је у стечају, 
закључио је Небојша Мишић, добар 
познавалац потенцијала „Вршачких 
винограда“ пошто је једно време био 
руководилац фирме. Ризик је и за једну 
и за другу страну да ли ће овај уговор 
успети онако како је предвиђено, али 
постоји добра воља са обе стране и сви 
се ми надамо да ћемо завршити барем 
ову сезону, ову бербу, да ће вино које 
се произведе бити доброг квалитета,  
без обзира што су били тешки услови за 
све оне који су овог пролећа радили у 
„Виноградима“.  

Мишић подсећа да није све било 
идеално, али да су људи дали свој 
максимум  да спасу винограде и да 
очекују добар резултат од тог рада. Он 
је најавио да је ово почетак инвестиција 
„Профинекса“ у Србији и додао:

- Инвестиција у „Винограде“, која 
се очекује од стране „Профинекса“, је 
око 3 милиона евра. Да ли ће то бити 
нешто више или мање зависи мало и од 
временских услова, стања механизације, 
од много фактора. Уговор не 
ограничава инвестицију „Профинекса“ 
у овај пројекат. Направљена је шема 
инвестиције која је јавна, стајаће на 
сајту „Вршачких винограда“, оно све 
што мора да се уложи у завршетак 
пољопривредних радова, бербе, у 
производњу и пуњење боца вином. 
Очекујемо да у врло кратком року 
сви најбољи брендови „Вршачких 
винограда“ поново буду на тржишту.

Према речима Мишића, уговор је 
добар пример како једна српска фирма 
помаже другој да реши нагомилане 
проблеме подсећајући да ће тако 

комплетан профит остати у земљи. Када 
је реч о радницима, Мишић најављује 
да ће се са покретањем производње 
указати потреба за запошљавањем. 

Фирма „Профинекс“ нема 
виноградарство у својој делатности, има 
прехрамбени део коме би, према речима 

Мишића, припало виноградарство, 
након потписивања уговора са 
„Вршачким виноградима“, као један од 
нових развојних праваца. 

 
Подршка вршачких градских 

власти

Овај концепт ревитализације 
некада водећег произвођача грожђа 
и вина подржали су Агенција за 
лиценцирање стечајних управника, 
одбори свих поверилаца међу којима 

су и представници вршачких градских 
власти.

- Мислим да је потписивање 
уговора о пословно - техничкој сарадњи 
између „Вршачких винограда“ и доо 
„Профинекс“ Срб из Словачке велики 
догађај за Вршац, велики догађај за 

Вршчане, за запослене у „Вршачким 
виноградима“, како оне који су тренутно 
запослени, тако и оне који су, нажалост, 
остали без посла, истакла је Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца. Ово 
улагање, које је предвиђено поменутим 
уговором, односи се на улагање да би 
се завршио процес производње, да 
би се завршила берба грожђа, да би 
се грожђе продало, довршио процес 
производње и флаширања вина и на тај 
начин дошло би до повећања имовине 
стечајног дужника. Мислим да је ово 
један одличан корак ка даљој сарадњи и 
захваљујем се нашем партнеру. 

Запослени задовољни 
уговором

Представници запослених у 
„Вршачким виноградима“ сматрају да 
је ово важан корак ка проналажењу 
решења за бројне проблеме који су 
овдашњег гиганта довели до стечаја.

- Ово је, свакако, значајан дан за 
„Вршачке винограде“, за нас запослене 
који тренутно радимо и за оне који 
ће се поново сигурно наћи на својим 
радним местима, а самим тим и за град 
Вршац, нагласила је Петра Милановић 
Крајован, технолог у „Вршачким 
виноградима“. Дочекали смо да из 
једне доста компликоване ситуације, 
а то је рад у стечају, дођемо у позицију 

да добијемо партнера, који је исказао 
заинтересованост, добре намере да 
покрене производњу, односно да 
настави тамо где смо ми стали, да 
уложи у онај други део производње 
да бисмо успешно завршили ово што 
смо ми започели марта месеца. Радови 
у виноградима теку, условно речено, 
нормално, На површини, коју смо успели 
да ставимо под контролу, производња 
се одвија сасвим добро. Радника има 
недовољно, али боримо се са тим 
што имамо, а од фирме, која наставља 
финансирање процеса производње, 
очекујемо да испрати оно што нама 
недостаје да успешно завршимо радове 
у винограду, да урадимо бербу и да се 
и други део производње уради како 
треба. 

Александар Ивков, енолог, сматра 
да се до скора није знала судбина 
„Вршачких винограда“, да ли ће 
они наставити да постоје и како ће 
функционисати и додаје:

- Добили смо партнера који 
је довољно моћан да инвестира у 
оно што је нама најнеопходније да 
покренемо комплетну производњу како 
у винограду, тако и у винарији.

Комерцијалиста Снежана Милошев 
слаже се са својим колегама и наглашава:

- Уколико све буде како је 
договорено, уколико кренемо са 
производњом, наставићемо и са 
продајом и задовољити тражњу на 
тржишту која је евидентна. Имамо 
потрошаче који цене наше производе.

Вршачка вина тренутно се не 
продају. Када се произведе вино од 
грожђа овогодишњег рода, флаширана 
вина наћи ће се на домаћем, али 
и на иностраним тржиштима, за 
почетак црногорским и босанско- 
херцеговачким. 

Ј.Е.

„ПРОФИНЕКС“ ДОО БЕОГРАД ПОТПИСАО СПОРАЗУМ СА ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДАРИМА

„ВИНОГРАДИ“ НАШЛИ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

Решење на задовољство свих: Небојша Мишић и Душан Драгојловић потписују уговор у присуству 
градоначелнице Вршца

Ф
от

о:
 Д

ош
а СЕЗОНЦИ ПЛАЋЕНИ ИЗ 

СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, 
НА ЛАГЕРУ ЈОШ 5 

МИЛИОНА ЛИТАРА 
ВИНА

Чекајући решење судбине 
„Вршачких винограда“, на делу 
плантажа спроведени су потребни 
радови. Сезонски радници су, 
током марта и априла, орезали 
само најбоље плантаже, које су 
ранијих година давале око 80 одсто 
укупног приноса.  Како сазнајемо, 
од 1.134 хектара винове лозе у 
роду, орезано је нешто мање од 
800 хектара, са којих се очекује  
род. За те послове је ангажовано 
44 бивших радника и педесетак 
сезонаца из околине Вршца, 
Лесковца и Краљева.

Новац за ове радове обезбеђен 
је наплатом потраживања и 
продајом два милиона литара 
белог вина у ринфузу, које је 
непосредном погодбом за 0,32 
евроцента по литру, тј. укупно 78,5 
милиона динара, купио „Рубин“ из 
Крушевца. На лагеру „Вршачких 
винограда“  остало је још око пет 
милиона литара.

Решење за “Вршачке винограде” збачајно за све Вршчане: Драгана Митровић

Партнер добродошао у компликованој ситуацији: Петра Милановић Крајован
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ЗАПОСЛЕНИ У „ХЕМОФАРМУ“  ПОЛОЖИЛИ 
ИСПИТ ХУМАНОСТИ

САКУПЉЕНО 
700 КИЛОГРАМА 

ПЛАСТИЧНИХ ЧЕПОВА
Хуманост, солидарност и емпатија запослених 

у “Хемофарму” показала је још једном своју добру 
страну. Они су, ове године, сакупили око 700 
килограма пластичних чепова за Удружење „Чеп 
за хендикеп“, чиме су оборили прошлогодишњи 
рекорд у прикупљању чепова. 

Подржавајући акцију „Чеп за хендикеп“, 
„Хемофарм“ Фондација је пре више од годину 
дана иницирала прикупљање пластичних 
чепова у свим „Хемофармовим“ фабрикама у 
Србији. Захваљујући „Хемофарму“  и његовим 
запосленима, који су уједно и компанија која 
је сакупила највећи број чепова, до сада је 
од рециклаже чепова купљено неколико 
инвалидских помагала за чланове Удружења који 
то не могу себи да приуште. 

За куповину једних инвалидских колица 
неопходно је сакупити око 5 тона пластичних 
чепова, због тога је масовност људи и 
неограничено трајање акције кључно за њен  
успех. Од почетка акције, од 2013. године, 
захваљујући прикупљеним чеповима, набављено 
је  33 лако активних колица, 8 собних колица, 4 
ходалице, 2 скаламобила и 10 пари штака.

Маријана Голомеић, чланица 
Градског већа задужена за 
образовање, примила је 
представнице Универзитета „1. 
децембар 1918“ из румунског 
града Алба Јулиа др Мариу Попа 
и др Пастиу Кармен Адина, 18. 
јула. Са гошћама из Румуније 
у посети већници био је и 
Мирослав Ступар, руководилац 
Факултета за пословне студије 
Џон Незбит у Вршцу, који 
реализује заједнички пројекат 
размене професора и студената 
у оквиру програма Еразмус  ЕУ. 
Гости су упознали Голомеићеву 
са пројектом који је у току и 
предложили нове могућности 
проширења сарадње.

- Договарамо се о 
могућности да се у сарадњу 
овог румунског универзитета и 
вршачког Факултета Џон Незбит 
укључе и наше средње школе 
по питању размене ученика, 
кроз летње школе у трајању од 
недељу дана, истакла је чланица 
Већа Голомеић. Искуство 
наших гошћи из Румуније 
врло је драгоцено јер може да 
нам помогне да аплицирамо 
код фондова Европске уније 
код којих тренутно, док смо у 
овом статусу, немамо приступ. 
Можемо да организујемо 
сусрете добре праксе јер је Алба 
Јулиа град који је врло успешно 
кристио средства из фондова 
ЕУ. Осим образовања, сарадња 
може да се прошири и на остале 
области, као што је туризам где 
је Алба Јулиа међу лидерима у 
суседној Румунији.

Ступар је подсетио на 
заједнички  пројекат, који је у 

току, и који пружа могућност да 
наши студенти проведу по један 
семестар на универзитетима 
по европским земљама и тако 
заврше факултет уз финансијску 
подршку Европске уније. 

- Ово је додатни бенефит 
за нас као град, закључује Ступар. 
За нашу локалну заједницу је 
значајно да наши студенти могу 
да студирају у иностранству 
преко овог програма, али и 
да видимо нове могућности 
развоја преко Универзитета „1. 
децембар 1918“ , који је велики 
државни универзитет, као и 
преко румунског града Алба 
Јулиа, значајног туристичког и 
културно- историјског центра 
Румуније, који има више од 
милион туриста годишње. 

Проф. Мариа Попа сматра да је 
заједнички пројекат из програма 
Еразмус значајан за обе стране 
како за професоре, тако и 
за студенте из Вршца и Алба 
Јулие, који су у њега укључени.  

Она је изразила жељу да се у 
сарадњу укључе и вршачки 
средњошколци и додала:

- Универзитет  „1. 
децембар 1918“ из Алба 
Јулие подржава идеју да 
нам се придруже вршачки 
средњошколци. Њихов боравак 
на нашем универзитету 
помогао би им да се упознају 
са студентским  животом, да 
виде које су добробити и значај 
академског образовања, као 
и да упознају нашу културу и 
традицију. 

Сарадња са партнерима из 
Румуније је значајна за Вршац 
јер су Србији тренутно доступни 
само фондови из ИПА програма 
ЕУ. Румунији је у прилици да, као 
чланица ЕУ, користи све друге 
фондове, а једно такво искуство 
може да нам помогне да се 
благовремено припремимо за 
такву врсту пројеката.

Ј.Е.

САРАДЊА ФАКУЛТЕТА ЏОН НЕЗБИТ ИЗ ВРШЦА И УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ РУМУНИЈЕ

РАЗМЕНОМ ИСКУСТВА ДО 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА    

У сали биоскопа Културног 
центра у Вршцу у уторак је 
организовано вече афоризама, 
поезије и музике. Пред публиком 
су наступили афористичар 
Зоран Ђуровић, као и песници 
Александар Јовановић, Сања 
Вукелић и Сандра Малиновић. За 
музичке деонице побринуле су 
се младе уметнице, Настасија – 
вокал и Ива – гитара. 

- Иако је поезија сама по 
себи некомерцијални вид 
уметности, та кратка форма 
привлачи. Ефектна је, уме 
да има сјајан изражај и то 
привлачи публику. Сматра 
се да поезија има мали круг 
читалаца, међутим када идемо 
на манифестације и књижевне 
фестивале, увек је много нас који 
представљамо своје ауторске 
радове, али и много оних који 
су заинтересовани да их чују. 
Увек има начина да добра писана 
реч стигне до публике, а то се и 
види на овим вечерима – рекао 
је Јовановић. 

Ђуровић је истакао да 
овакви догађаји представљају 
задовољство и за посетиоце, као 
и за учеснике. 

- Надам се да смо публици 
улепшали вече и учинили да 

макар на сат времена забораве 
на своје свакодневне бриге. Наша 
публика је давно формирана, у 
питању је круг људи који прати 

поезију и афоризме и увек 
долази на наше сусрете – додао 
је Ђуровић. 

Т.С. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО 

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА, 
ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЗИВА: 

УЧЕСТВУЈТЕ У 
ВРШАЧКОМ 

КУЛТУРНОМ ЛЕТУ! 
Културни центар Вршац и овог августа, као и 

претходних година, организује Вршачко културно 
лето и припрема богат програм за све суграђане. 

Из Културног центра позивају све 
заинтересоване поједнинце или уружења 
уметничке оријентације, који желе да представе 
своје програме и пројекте вршачкој јавности, 
да се укључе у реализацију Вршачког културног 
лета које ће трајати од 1. до 31. августа. Своје 
предлоге сви заинтересовани могу послати на 
и-мејл адресу Културног центра: office@kulcentar.
com. Креатори и носиоци програма и пројеката 
који буду прихваћени биће лично обавештени, 
поручују из Културног центра Вршац. 

Т.С. 
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Драгутин Петровић, музејски 
саветник - историчар, провео 
је скоро четири деценије у 
вршачком Музеју. Прикупљао 
је, обрађивао, систематизовао и 
презентовао културну баштину 
Вршца из периода од 14. до 
20. века. Водио је Историјско 
одељење, тако да историју Вршца 
држи у малом прсту. Вршачка 
историја је богата, каже, а Вршац 
је, након ослобођења од Турака, 
постао значајан културни, 
привредни и политички центар 
Срба у Војводини. 

Да ли је Вршац Ваш родни град? 
-Није. Ја сам рођен у једном малом 

месту, зове се Риљац, у општини 
Трстеник. У близини је познатих 
српских средњовековних манастира. 
Један од њих је Љубостиња, задужбина 
кнегиње Милице, жене кнеза Лазара, 
која се, после Лазарове погибије 
у Косовском боју, ту замонашила, 
заједно са Јефимијом, женом деспота 
Угљеше који је погинуо у Маричкој 
бици. Обе су, као монахиње, завршиле 
живот у овом манастиру. 

Мој отац се звао Радован, а мајка 
Роса, имао сам млађег брата Стевана 
који је, нажалост, преминуо 1998. 
Одрастао сам у занатској породици, 
отац је био пушкар и бравар. Од 
малих ногу петљао сам по радионици, 
научио доста практичних ствари. 
Имао сам лепо детињство, али сам и 
пуно радио, свако лето сам помагао 
оцу у радионици. И кад сам био 
студент, долазио сам кући викендом, 
проводио распуст помажући оцу који 
је правио жице за точкове мотора, 
врло тражене у то време. Било је 
напорно, тако да сам ја, мада ми је 
занат лежао, побегао у школу на 
лакше занимање. 

Где сте побегли? 
-Завршио сам гимназију у Јагодини 

и после сам уписао факултет у 
Београду, одсек општа и национална 
историја. Дипломирао сам 1975. 
године. Одслужио сам војску и почео 
да радим као професор историје у 
новопазарској гимназији, али само 
једно полугодиште. Отишао сам на 
други посао. 

Како се Вршац нашао на Вашем 
животном путу? 

-Народни музеј у Вршцу расписао 
је конкурс и тражио историчара за 
рад у Историјском одељењу. Мене 
је то одавно привлачило. Међутим, 
тражили су познавање језика 
националне мањине, румунског или 
мађарског, а ја нисам знао ни један. 
Написао сам им све то у писму, није 
било телефона, и тадашња директорка 
вршачког Музеја Гордана Милетић 
одговорила ми је да конкуришем 
па ћемо видети. И тако сам дошао у 
Вршац. Никада пре нисам био овде, 
али допао ми се град, заволео сам 
га. Почео сам да радим у вршачком 
Народном музеју 1. фебруара 1977. 
у Историјском одељењу, одсек за 
старију историју, период од 14. 
до почетка 20. века. Одсек новије 
историје покрива 20. век до данас. 

Да ли Вам се допао нови 
посао, након једног полугодишта 
проведеног у просвети? 

-Нисам се никад покајао ни због 
посла, ни због доласка у Вршац. У 
Музеју је био хомоген колектив, 
дружили смо се, лепо сарађивали, 
као један тим, као породица. Касније 
се ситуација променила, дошли су 
неки нови људи. Посао историчара 
у музеју је специфичан. Биле су 
ту старије колеге. Затекао сам 
Растка Рашајског, доајена вршачке 
и војвођанске музеологије, био је 
директор вршачког Музеја од 1945. до 
1975. године. Био је велики зналац и 
веома цењен, човек од науке, ерудита, 
знао је неколико језика. Помогао 
ми је, усмеравао ме, као и друге 

старије колеге: Станимир Барачки, 
Бата Пешић, Мира Мареш, Шаролта 
Јоановић, дошла је у Музеј нешто 
пре мене, затим Гордана Милетић, 
директорка. Касније се из војске 
вратио Гојко Маловић тако да смо нас 
двојица били у Историјском одељењу. 
Он је радио новију историју. 

Шта је био Ваш радни задатак? 
-Задатак историчара је да 

прикупља предмете и грађу који су 
од значаја за културно-историјску 
прошлост града и околине. Предмет 
треба да се стручно обради, 
евидентира, инвентарише. Тада смо 
имали картоне, куцали смо на машини 
комплетну обраду сваког предмета и 
све док он не добије свој број, не буде 
унесен у фонд података, не третира 
се као музејски предмет. Тек када се 
све то обави, када се опише предмет, 
где је пронађен, ко га је израдио, ко 
користио, из ког је времена, нови 
предмет постаје музејски експонат. 
То је био први и основни најважнији 
посао сваког кустоса. Други су биле 
изложбе, сваки кустос је морао да 
припреми једну изложбу годишње, да 
представи јавности предмете из свог 
одељења. 

Која је била Ваша прва изложба? 
-Моја прва значајнија изложба била 

је поводом сто година од оснивања 
Вршачко - српског - занатлијског 
певачког друштва и читаонице 

„Нанчић“, 1984. Пре тога сам радио 
неке мање изложбе поводом сто 
година Музеја, 1982. Направио сам 
две мање изложбе повеље и дипломе 
и неко оружје из збирки Музеја. 
Изложба о певачком друштву била је у 
сали сада старе зграде Музеја, у Улици 
Анђе Ранковић. После сам правио 
изложбе Забавни живот Вршчана 
деведесетих година, па врло лепу 
изложбу Повеље и дипломе, затим 
биоскопске плакате. Било их је доста, 
не могу сада свега ни да се сетим. 
Моја најзначајнија изложба била је 
поводом отварања Конкордије, 2012. 
Изложба хладног оружја, заједно са 
предметима из темишварског Музеја. 
Направили смо заједничку поставку, 
наши и темишварски експонати, била 
је врло запажена и посећена. Тада 
је урађен и веома репрезентативан 
каталог о хладном оружју, који је 
пратио изложбу. И сада је изложен 
део поставке у Конкордији, хладно 
оружје из вршачког Музеја. То је 
једна од значајнијих и вреднијих 
изложби које сам ја урадио. Ту сам 
стекао и звање музејског саветника 
захваљујући обради тих предмета. 
Звање је у рангу доктора наука, према 
коефицијентима везано за зараде. 

Да ли сте били део екипе неке 
истраживачке кампање? 

-То је, практично, археолошки 
посао, али ја сам био ангажован 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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МОРА ДА СЕ РАДИ
Браћа Звонимир и Здравко Сантрач ликовни 

су уметници изванредних стваралачких 
способности. Дипломирали су на ликовној 
академији,. Звонимир је, шта више , и магистар 
ликовне уметности. Радио је као професор у 
једној загребачкој средњој школи. Здравко је 
такође, до недавно радио као професор ликовног 
васпитања, али у Зворнику. У међувремену су се 
ипак вратили у Вршац, определивши се да раде 
у  - пољопривреди. Обрађују седам ланаца земље 
под кукурузом и лековитим биљем, а баве се и 
виноградарством и воћарством.

Најбоље резултате постижу у гајењу лековитог 
биља, и то уз несебичну помоћ изврсног зналца 
тог посла – њиховог оца Јаше.

- Бављење пољопривредом омогућава нам 
и слободу у нашем ликовном раду- кажу браћа 
Сантрач. – Како у сликарству тако и у вајарству.
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АКЦИЈАШКО ЛЕТО 85: 

ПОСЛЕ ВРАЊА- НЕРЕТВА

Омладинска радна бригада „Иса Јовановић“ из Вршца 
у јулу је учествовала на омладинској радној  акцији 
„Врање 85“, заједно са својим вршњацима из Високог, 
Загреба, Љубовије, Крапине и Брчког.

Како смо у телефонском разговору сазнали од 
команданта вршачке бригаде Душана Нишевића, 
на акцији „Врање 85“ млади раде на пошумљавању 
Трговишта, које је од насеља удаљено око седам 
километара.

-Како се приближава крај наше смене, бележимо све 
боље резултате на траси и у друштвеним активностима 
– каже Нишевић. – Смештени смо у образовном центру 
и Дому ученика, а задовољни смо и исхраном. Иначе, у 
Вршац се враћамо 2. августа.

ИНТЕРВЈУ
ДРАГУТИН ПЕТРОВИЋ, ИСТОРИЧАР - МУЗЕЈСКИ САВЕТНИК: 

ИСТОРИЈА ВРШЦА У 
МАЛОМ ПРСТУ 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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на ископавањима у Дупљаји, на 
праисторијском археолошком 
налазишту, као и у вршачкој 
Психијатријској болници где су 
вршена ископавања сарматске 
некрополе. Учествовао сам и на 
ископавањима код Вршачког 
утврђења - Куле, 2003. године. 

Скоро 40 година сте сакупљали 
и систематизовали предмете 
Историјског одељења. Који су 
експонати највреднији? 

-Историјско одељење је једно 
од значајнијих у вршачком Музеју. 
Садржи разноразне предмете, 
документа, везано за прошлост града 
од 14. века до наших дана. Има око 
60.000 предмета. Имамо лепу збирку 
печатњака и печата, па штампе, 
старих географских карата, планова 
земљишних. Ту је и збирка повеља и 
диплома: дипломатичка документа, 
разне исправе, писма. У њој су и 
највреднији предмети који се чувају у 
Историјском одељењу, а то је тржишна 
повеља града Вршца из 1804. године 
коју је аустријски цар Фрања Други 
доделио граду за изузетне заслуге 
Вршчана у борби против Турака, у 
ратовима од 1787. до 1791. Посебно се 
истакао неки Јакоб Хенеман, Немац, 
имамо и његову племићку диплому 
од двора, рађену на пергаменту, са 
његовим племићким грбом. Тржишна 
повеља града Вршца је много значила 
за град, донела је привилегије, права 
граду, да може да организује вашаре, 
да тргује, град је био ослобођен неких 
обавеза према двору. На тој повељи 
први пут се појављује грб Вршца који 
и данас фунгира као званични грб 
града. 

Каква је та прича о вршачком 
грбу? 

-Има ту нека прича, лансирао је 
Милекер, из времена устанка против 
Турака, 1594. године, када је избио 
велики устанак у Банату. Наш владика 
Теодор Несторовић био је један од 
организатора тог устанка. Дошло 
је до значајне битке на Вршачком 
брегу између устаника и Турака где 
је наш познати јунак Јанко Халабура 
победио у двобоју турског агу који је 
изашао да са њим дели мегдан. Јанко 
је одсекао главу Турчину, натакао је 
на сабљу и тај елемент је ушао у грб. 
Није забележено ко је аутор вршачког 
грба. Направљен је на бечком 
двору, сигурно је неко од Вршчана 
сугерисао, али нема података нити 
ико зна нешто да каже о томе. Један 
од бораца да Вршац добије тај статус 
био је Константин Спаић. Вршчани су 
се борили да добију статус слободног 
краљевског града у то време, због 
заслуга у борбама против Турака. 
Међутим, нису успели. Добили су 
тржишну привилегију, али наставили 
су и даље са захтевима на бечком 
двору за статус слободног краљевског 
града. Вршац практично јесте добио 
статус слободног краљевског града 
негде 1817. године, али то је требало 
откупити великим средствима, које 
Вршчани нису никада успели да 
сакупе тако да нису добили неку 
исправу, повељу. Јер, сви градови 
који су тада проглашени за слободне 
градове имају повељу о томе, као 
Суботица, Сомбор. Вршац није добио 
ту исправу. 

Шта је то још вредно у 
Историјском одељењу? 

-Имамо препис Законика цара 
Душана, првог правног документа 
средњевековне Србије из 1349. 
Препис је рађен у Сремским 
Карловцима, 1772. и један је од 25 - 26 
познатих преписа тог Законика. Имамо 
и једно вредно писмо кнеза Милоша 
Обреновића, оригинално, који је он 
писао 1831. године једном познатом 
трговцу тог времена који је живео 
у Ковину. Кнез Милош му је у писму 
тражио да му набави неки фијакер, 
каруце, које је кнез негде видео па му 
се допало. То је оригинално писмо са 
кнежевим печатом и потписом, мада 
кажу да је био неписмен. 

Има и вредних примерака 
хладног оружја, мачеви, изузетно 
ретки, мађарски шлем из 1700, прва 
фотографија Вршца из 1857, градски 
трг. 

Врсни сте познавалац историје 
овог града. Какав је Вршац био 
град? Како се овде некада живело? 

-Вршац је био значајан културни, 

привредни и политички центар Срба 
у Војводини, после ослобођења од 
Турака. Турци су ове крајеве држали од 
1552. до 1716. Када су Турци избачени, 
Банат је припао Аустријској царевини 
и бечки двор је овде населио Немце. 
Пола града је био немачки Вршац, 
а пола српски. Постојале су две 
општине, српска и немачка, граница 
је отприлике била Улица Жарка 
Зрењанина. Вршац је прогоном 
Турака нагло кренуо да се развија 
привредно и економски, културно. 
Пресељено је седиште Епархије 
из Карансебеша у Вршац, подиже 
се владичански двор. Развија се 
култура, имамо сликаре, књижевнике, 
Пају Јовановића, Стерију, који су 
прославили свој родни град. Вршац 
је био град занатлија, окупљали су 
се у еснафе. Било је 13 еснафа и у 
оквиру њих 70 и нешто заната. Шегрти 
су ишли на вандровање, на праксу 

код занатлија у другим европским 
градовима. Имали су вандровске 
књижице, као студентски индекси, 
ту се уписивало где су и када имали 
праксу. Вршац постаје и значајан 
политички центар Срба у Војводини. 
Овде се јављају политички прваци 
слободоумних идеја као што су били 
Лаза Нанчић, Јаша Томић. У Вршцу је 
боравио и Светозар Милетић, оснивач 
слободоумне странке, постојао је 
напредни покрет, напредна омладина. 
Познати су вршачки социјалисти који 
су се овде појавили. 

-Вршац је, убрзо након Београда, 
имао прве филмске пројекције, 
годину дана након првог филма 
браће Лимијер. Били су то путујући 
биоскопи, живе, покретне слике. 
У Вршцу се гајила и свилена буба, 
виноградарство је постало значајно 
доласком Немаца. 

Да се вратимо Вашем животу. Када 
сте формирали породицу? 

-Ја сам се оженио још док сам био 
студент. Супруга Нушка је из Македоније, 
из Крушева, места где је оформљена прва 
Република на Балкану, после Илинденског 
устанка. То је лепо, живописно место, 
градић у планини, изнад Прилепа, на 
1.250 метара надморске висине. Нушка је 
у Београду студирала Вишу медицинску 
школу, ја историју и тако смо се нашли. 
Имамо две ћерке, старију Оливеру, 
професорку музике, и млађу Виолету 
која је стоматолог. Обе су врло успешне 
у својим професијама. 

Од када сте у пензији? Како 
проводите време? 

-У пензију сам отишао 2. новембра 
2015. године. Лепо се сналазим као 
пензионер, није ми досадно. Идем 
у свој завичај, имам неки виноград, 
воћњак, стално нешто петљам. 
Одлазим и у тазбину, у Македонију, 
жена је наследила кућу тако да имамо 
где да будемо. Углавном смо на 
путовањима. Задовољан сам својим 
животом. Нисам се никад покајао 
што сам дошао у Вршац. Заволео сам 
овај град, волео сам и свој посао у 
Музеју. Живот није компликован. 
Треба само бити умерен у свему, 
задовољан оним што имаш, бити 
коректан, поштен. 

Јованка Ерски
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ЗАХВАЉУЈУЋИ РАДУ 
И ФАБРИЦИ

Квалификоване хемијске раднице у „Хемодому“ 
Војислава Ерски и Милка Божић (на слици) раде у 
„Бриксолу“ двадесет година,  без изостанка, без боловања. 
–Увек нам је овде било добро - веле оне - ради се и може да 
се заради. Са свима се добро слажемо и баш захваљујући 
„Бриксолу“ ми смо - може да се каже - подигле децу, лепо 
их исшколовале, и ено их сада, као одрасли људи, имају 
посо, своје породице, децу, наше унучиће... 

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 11 , БРОЈ  140 , 30. ЈУЛ 1985.

УСПЕХ ВРШЧАНА
Чланови Удружења спортских риболоваца 

„Шаран“, настављају овогодишњу спортску 
активност, огледали су се протеклог месеца на 
такмичењима у Вршцу, Ковину и Новом Бечеју.

На регионалном такмичењу у Ковину екипа 
„Шарана“у конкуренцији 10 такмичарских група, 
заузела је пето место, а Драган Томић друго у 
укупном пласману. Тако су се Вршчани Драган 
Томић, Славољуб Шојић и Теофил Лазареан 
пласирали за покрајинско такмичењеу пецању на 
пловак које је 30. јуна организовано и одржано у 
Новом Бечеју на каналу ДТД. Због лоших услова, 
доста такмичара је било остало без и једне 
рибице, ипак је екипа „Шарана“ заузела десето од 
дванаест могућих места. Шојић је био чак други у 
свом сектору, а у конкуренцији појединаца заузео 
је 15 место на табели.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ издаје 

у закуп путем прикупљања писмених понуда у 
затвореним ковертама и то:  

1.  Пословни простор-локал на тргу Светог Теодора 
вршачког бр.36 у површини од 25,00 м2 са почетном 
ценом од 13.750,00 динара месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од 
две године у виђеном стању 

2. Пословни простор-локал на Светосавском тргу 
6б  означен са бројем 31 у површини од 33,00 м2 са 
почетном ценом од 18.500,00 динара месечно без 
ПДВ-а            

 Пословни простор се издаје на одређено време 
од две године у виђеном стању               

3. Пословни простор-локал у Вршцу Трг Николе 
Пашића 12   u површини од  23,00 m2 са почетном 
ценом од  11.040,00 динара месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од 
две године у виђеном стању 

4. Пословни простор-локал у Вршцу ил. Николе 
Тесле 1   у површини од  14,00 m2 са почетном ценом 
од 3.900,00 dinara месечно без ПДВ-а            

 Пословни простор се издаје на одређено време 
од две године у виђеном стању 

 5. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 
1-2 означена са бројем 2  у површини од 15 м2 са 
почетном ценом од 1.500,00 динара месечно

Гаража се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању 

6. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б  означена 
са бројем 5  у површини од 15 м2 са почетном ценом 
од 1.500,00 динара месечно

 Гаража се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању

У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се 
обрачунавати и фактурисати у складу са Законом.

На јавном надметању могу да учествују физичка 
и правна лица која доставе уредну, писану и 
благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра 
се пријава односно понуда која садржи следеће 
елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија 

личне карте, број текућег рачуна и назив банке код 
које се води текући рачун;

-за предузетнике: решење о упису у регистар који 
води надлежни орган, копију решења о додељеном 
ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за 
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона 
код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног 
лица у регистар који води надлежни орган, копију 
решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у 
систему ПДВ-а и копију депо картона код пословне 
банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу 
пријаве није изречена мера забране

обављања делатности у претходне две године 
(уколико пријаву подноси правно 

лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио 

закупнину, уколико је већ закупац 
пословног простора којим управља Јавно 

предузеће  или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац 
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне 

цене без ПДВ-а у просторијама ЈП за стамбено 
пословање „ВРШАЦ“ приликом подношења пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца 
пријаве

Једно лице може да поднесе пријаву за више 
пословних простора, с тим што је у обавези да за сваки 
простор поднесе посебну пријаву и уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу 
учествовати на јавном надметању односно отварању 
писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и 
неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа односно  до петка 29.07.2016.
године до 12 часова .

Пријаве се подносе препорученом пошиљком или 
предајом пријаве на деловодник Јавног  предузећа 
„ВРШАЦ“. Предаја на деловодник Предузећа се 
може извршити до петка 17.06.2016.г. до 12 часова.У 
разматрање,ако благовремене,  ће се узети пријаве 
које стигну до назначеног рока у ЈП“Вршац“ Вршац.

Отварање писмених понуда уз присуство 
понуђача обавиће се 29.07.2016.године са почетком у 
12 часова у просторијама ЈП за стамбено пословање 
„ВРШАЦ“Вршац Никите Толстоја 3.

Најповољнији понуђач са којим ће се закључити 
уговор о закупу дужан је да пре потписивања уговора 
преда закуподавцу две соло (регистроване ) менице 
као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност разгледања 
понуђених локала обратите се ЈП“ВРШАЦ“Вршац, 
Никите Толстоја бр.3 тел.бр. 013/ 834-783 и 823-642 
сваког радног дана у времену од 09-14 часова до 
28.07.2016.г.  .

O G L A S
O ODRŽAVANJU AUKCIJSKE PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Dana 26.08.2016. godine Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad, Braće Ribnikara br. 4-6, kao poverilac, u skladu sa članom 35. 
Zakona o hipoteci, u postupku vansudskog namirenja potraživanja, prodaje sledeće nepokretnosti i to:

·     U Alibunaru:
- Njiva 4. klase, potes Donje njive, površine 58 ara 18 m²,  na katastarskoj parceli broj 11098/14, 

upisano u List nepokretnosti broj 4814 K.O. Alibunar – početna cena 4.014,00 EUR

- Njiva 5. klase, potes Donje njive, površine 58 ara 42 m², sve na katastarskoj parceli broj 11098/14, upisano u List nepokretnosti 
broj 4814 K.O. Alibunar – početna cena 3.774,00 EUR

- Njiva 5. klase, potes Skinje vrati, površine 91 ara 72 m², na katastarskoj parceli broj 6995, 
upisano u List nepokretnosti broj 4814 K.O. Alibunar – početna cena 5.925,00 EUR

Aukcija će biti održana dana 26.08.2016. godine u 12,00 časova u prostorijama Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad, na adresi: 
Novi Sad, Ulica Braće Ribnikara br. 4-6.

Ponuđači su dužni da 3 dana pre početka nadmetanja polože jemstvo od 5% od objavljene utvrđene vrednosti, u dinarskoj 
protivvrednosti po prodajnom kursu Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad za EUR na dan plaćanja, na račun broj 330-1-86 sa 
pozivom na broj 40411300 – MB/JMBG uplatioca, koji se vodi kod Crédit Agricole banka Srbija akcionarsko društvo, Novi 
Sad, Braće Ribnikara 4-6.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. 
Svim zainteresovanim licima koja na aukciji nisu stekla svojstvo kupca ili drugog najpovoljnijeg ponuđača, jemstvo će biti vraćeno. 
Jemstvo lica koje je na aukciji steklo svojstvo najpovoljnijeg ponuđača se, u slučaju neopravdanog odustanka od kupoprodaje, 
zadržava.
Nadmetanje na aukciji će se sprovoditi po principu “ko ponudi više”.

Sve informacije možete dobiti od predstavnika poverioca, na telefon: 021/ 4876-960. 
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Александар Патрић, једини 
активни вршачки алпиниста, 
недавно се попео на Мон Блан, 
други највиши врх Европе, али 
алпинистички најзахтевнији. 
Патрић је адвокат по професији, 
ради као управник вршачког 
затвора, али је пре свега велики 
авантуриста. Он је пријатељ 
планина, види изазов тамо где 
се мало ко усуђује да погледа, а 
победу налази где многи налазе 
смрт.  Алпинизмом се бави од 
малена . Са 6 година је отишао из 
Вршца у Исток у Црној Гори, да 
би се у Вршац  враћао само преко 
распуста. Будући да је у питању 
планински предео,  сваки дан 
имао је прилику да се пење на 
захтевне стене. Са 15 година, 
заједно са братом,  попео се на 
Копље, 500 метара високу стену 
на Проклетијама, која важи за 
једну од најопаснијих. Тренутно 
је рангиран међу 5 најбољих 
српских алпиниста.

Како је почела ваша најсвежија и 
највећа авантура?

Експедиција је почела 24. јуна, када 
се скупила екипа коју су чинили навези, 
односно групе алпиниста, из Словеније, 
Македоније И Србије. Моју навезу је 
чинило нас четворо из Војводине, Зоран 
Павловић Паћа из Планинарског клуба 
Предајане је и водио експедицију. Он је 
један од врхунских водича и познаваоца 
француских Алпа који се пуно  пута попео 
на Мон Блан. Наша прва дестинација 
били су италијански алпи и врх Кастор 
на висини од 4226 метара надморске 
висине, који нам је послужио као 
висинска припрема. Није било ни мало 
наивно. Висинска болест ме је овај пут 
тако јако погодила, да је мало фалило да 
се мој успон на Мон Блан заврши пре него 
што је почео. На сву срећу, опоравио сам 
се, тако да смо се попели на Кастор, још 
пар врхова по Италији и затим, отишли у 
Француску.

Како је текао ваш успон на Мон 
Блан?

Поставили смо базни логор у кампу  
Цимес  и кренули да се пењемо до кампа 
Тетрус , тачке од које крећу велики 
изазови.  Ту смо преспавали, препаковали 
опрему и кренули за чувени Кулоар 
Смрти-  најопаснији део Мон Блана. Туда се 
мора проћи како би се стигло до следећег 
одмаралишта. Прелаз је прекривен 
ледом и дугачак између 150 - 200м, а 
широк пола метра. Доле је провалија а 
одозго стално пада камење , као у видео 
игри. Постоји, додуше, кратак период 
када камење не пада и по томе се сви 
владамо.Тада се пут мора претрчати јер 

времена има мало.То је трка са временом 
и каменом, а сви из експедиције гледају 
на горе да  јаве ако пада камен, да тај 
који прелази може да се приљуби уз 
стену и моли Бога да не буде погођен.
Вече пре него што смо ми прелазили 
нека два Француза су покушавала да 
прођу Кулоар по мраку,наравно нису 
ухватили тај временски прозор  и једног 
је камен убио погодивши га у главу. Када 
се прође Кулоар Смрти на реду је стена 
Де Готеа. Успон је потпуно вертикалан, и 
сваки пад концентрације је фаталан. Ту 
се алпинисти не везују један за другог да 
један не би повукао остале јер ту нико 
никога не може да задржи. Првих 400м 
је гола стена а при врху су снег и лед. Ко 
падне може да преживи само ако има 
среће да се ухвати за неки испуст. Тих 
635м, колико је висока Де Готеа, попели 
смо за 4 сата и за то време одмарали смо 
као слепи мишеви, грчевито се држећи за 
стене по пар минута.

Шта пролази кроз ум алпинисти 
током 4 сата вертикалног успона голим 
рукама?

-1001 ствар пролази кроз главу. 
Говориш себи да је ово последња 
експедиција, да је било доста алпинизма. 

У једном тренутку се сетиш особа које су 
ти јако драге и онда кад је најопасније 
само помислиш  - можда их никада 
више нећу видети, шта ми ово треба? 
Али на крају крајева, што је теже и 
опасније, бива лепше. Само се луди не 
плаше. Ми алпинисти умемо да тај страх 
контролишемо и каналишемо. Прво што 
нас ментори уче је да функционишемо 
добро под притиском. Ништа није 
немогуће, све је могуће ако довољно 
желиш. Све је у глави.То је рецепт за успех 
у алпинизму, али и у животу, рекао је 

храбри вршчанин и наставио своју причу.
- И на Де Готеи  је био један смртни 

случај. Само сам чуо врисак и видео 
ранац како пада, а тело га следи. Али се 
ни у тим ситуацијама не сме освртати. 
Концентрација мора да остане на нивоу.

Како сте ви и остали присутни 
алпинисти реаговали на смрт двоје 
колега?

- Алпинизам је суров и ту нема 
простора за много милости. Ако се при 
озбиљној експедицији која траје више 
недеља један од чланова разболи или 
повреди горе у планинама, не извињава 
се он пријатељима што је терет или што 
квари акцију. Не, пријатељи се извињавају 
њему, јер не могу више ништа да учине за 
њега. На великим планинама је јако тешко 
наћи било кога, тако да се на спасиоце не 
може рачунати, а сапутника је немогуће 
носити. На великим висинама се чак и 
хеликоптери муче, а после 5000 метара ни 
не раде. Алпинизам је јако суров, просто 
смо навикли на такве ствари.

И на крају успона је алпинистички 
дом Де Готе. Дом је као из бајке, мене је 
подсетио на Музеј ваздухопловства у 
Сурчину.Капацитет одмаралишта је 120 
људи, али чак и када се то попуни нико не 

бива одбијен, само што сам улазак унутра 
кошта 75 евра , било да спаваш на кревету, 
на степеницама или на клупи. Цена воде 
је 7,5 евра литар.

Зашто сте морали да купујете воду, 
када сте могли да отопите мало леда?

На 4000 м надморске висине кисеоник 
је веома разређен и ватра се тешко пали а 
шатори су забрањени, тако да није могуће 
ни подићи температуру у затвореном 
простору како би се лед отопио. У сваком 
случају, супа је 10 евра , а најефтинији  
тањир шпагета 17 евра. Тако да није 
могуће приуштити себи више од дан или 
два одмора тамо.

Ако је било тако много алпиниста са 
вама у том тренутку на Мон Блану, како 
је могуће да не долази то међусобног 
гурања и рушења при успону?

Има јако пуно гурања, безобзирности, 
па и погибије.  На стени Де Готеа и не 
толико јер сви зазиру од ње, па нема ни 
гужве, али када смо кренули из дома 
Де Готе, сви су похрлили као мрави на 
следећу деоницу да би ухватили период 
добрих временских прилика, јер то 
тамо значи много, и људи су спремни да 
газе једни преко других да тај тренутак 
искористе. Ми смо у дому покушали да 
сачекамо лепо време и нисмо га добили, 
али смо свеједно морали да кренемо, јер 
нам је понестајало новца. До наредног 
одмаралишта, кампа Лавалета  на 4400 
м надморске висине, уследио  је средње 
тежак успон.То је некакав алпинистички 
бивак без сталне поставе. Од те тачке 
до самог врха Мон Блана делило нас 
је 480 м пакленог успона , све саме 
пукотине,  лед и снег. У том тренутку је 
део експедиције  остао у кампу јер више 
нису имали снаге да наставе. Када смо 

дошли на сам врх,4810 метара надморске 
висине, раширили смо заставу, сликали се 
и оверили своје присуство ГПС сигналом. 
Сам врх је уствари равна плоча величине 
четвртине кошаркашког терена и одатле 
пуца такав поглед, да се види цела Европа, 
ако имаш среће да се облаци подигну.
Чудан је осећај.Смешно је. Све је испод 
тебе. Облаци,авиони, хелихоптери… 
Све. Међутим није било много места 
радовању. У алпинизму, када се попнеш 
на врх, тек си на пола пута.

Како је прошло спуштање?
Јако тешко. На температури од -20 

степени и уз оркански ветар брзине 120 
км/ч, а магла је била толико густа да се 
једва нешто видело. Притом, снег  тамо не 
пада у пахуљицама, већ у облику куглица, 
тако да су сви трагови које смо направили 
при доласку већ нестали. Старији међу 
нама су били већ изнемогли. Један из 
мог навеза ми је тражио да га оставим 
у снегу да умре. Рекао сам му да нема 
шансе, подигао на ноге и наставили смо 
даље. 17 сати нам је требало да стигнемо 
назад до дома Де Готе, било је страшно, 
неки су добили и промрзлине. Када 
смо били на Кулоару Смрти, знали смо 
да је то последњи од великих изазова, 
после је све лако.Међутим, док смо у 
навезу претрчавали уску стазу, један 
камен величине ђулета је пао тачно 
између мене  и тог што је био на челу, 
разбивши лед на месту где је један од 
нас могао да буде. Само сам се захвалио 
небесима што сам поштеђен. Стигли смо 
до Тетруса, покупили опрему коју смо 
тамо оставили и прошли још једну лаку 
деоницу.Тек у полазном кампу можеш да 
се опустиш и осетиш се безбедно.Тек када 
сам преспавао једну ноћ и ујутро видео 
изразе лица људи у кампу који су били 
пуни поштовања према томе што сам 
постигао, схватио сам да сам се заиста 
попео на Мон Блан.То је за мене велика 
ствар.Ово је највећи успех за сада у мојој 
алпинистичкој каријери, али већ ми се 
отварају неке нове жеље и амбиције. Иако 
сам током успона говорио, доста је, када 
сам сишао, питао сам се шта даље?

Какви су, дакле, ваши даљи 
планови?

Намеравам да се соло, без навеза, 
попнем на Матерхорн, један од највиших 
алпских врхова на 4478 метара надморске 
висине. Има облик шиљка, односно 
врло стрме и закриљене пирамиде и 
штрчи 1200 метара од саме планине. 
Дефинитивно један од највећих изазова 
за алпинисту. У некој даљој будућности, 
намеравам да кренем и на Хималаје.

Када су на реду Хималаји? Будући 
да имате 43 године, претпостављам 
да вам није остало много времена за 
остварење ових планова.

Уствари, за алпинисту су најбоље 
године између 40 и 50, јер тада већ има 
пуно искуства и знања а још увек је при 
снази.Тако да сам ја заправо у пуној форми 
и остало ми је још 7 година да остварим 
своје амбиције везане за Хималаје.

В. Јањић

УСПОН НА МОН БЛАН, ИСТИНСКИ ПОДВИГ ВРШАЧКОГ АЛПИНИСТЕ АЛЕКСАНДРА ПАТРИЋА 

ПЛАНИНА СЕ НЕ МОЖЕ ОСВОЈИТИ, ОНА ТЕ 
САМО ПУШТА ДА СЕ ПОПНЕШ

ДЕО ДУШЕ ЗАУВЕК 
ОСТАЈЕ НА ПЛАНИНИ

На крају желим да кажем, 
када би ми било дато да бирам 
где ћу умрети, ја бих изабрао 
да то буде на планини. Негде 
одакле може да се види све и 
где је близу Богу. Посебан је 
то однос између алпинисте 
и планине.Често се каже да 
је неко освојио Мон Блан, 
Монт Еверест или неки други 
врх.Није освојио.Планину не 
можеш освојити, већ те она 
само пушта да се попнеш. 
Једном кад успеш, тамо ти 
остаје део душе, али и део 
планине остаје у теби и зове те 
да се вратиш.
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Вања Булић, аутор култне 
телевизијске емисије „Бисери“, 
некадашњи уредник „Дуге“, 
сценариста ТВ серија „Југовићи“, 
„Друго стање“ и „Јавља ми се 
из дубине душе“, као и писац 
неколико бестселер романа и 
збирки прозе, недавно је објавио 
нову књигу – интимни водич кроз 
историју аутомобилизма на овим 
просторима, под називом „Зашто 
Бог нема ауто“ (Лагуна, 2016). 

У разговору за Вршачку кулу 
говорио је и о либералном 
капитализму, (анти)култури 
деведесетих и естрадизацији 
друштва. Открио је шта сматра 
кључним за успех сопствених 
телевизијских емисија и објаснио 
да је оно што му је у професији 
недостајало, проживљавао у 
својим књигама – као главни јунак.  

У предговору вашој новој књизи 
„Зашто Бог нема ауто“ Драгутин 
Минић Карло каже да су вам 
четвороточкаши били само повод 
да пишете о двоношцима. Како 
објашњавате ту тајну везу између 
човека и његовог аутомобила? 

- Аутобил није само пуко средство за 
превоз од тачке А до тачке Б. Аутомобил 
је и статусни симбол код већине 
мушкараца, средство доказивања, 
као када се код животиња мужјаци 
надмећу у крду. Кад смо некада готово 
сви возили „Заставине“ аутомобиле, 
статусни симбол је био – радио у 
колима. Посластичарница Код коња 

била је место окупљања београдског 
џет сета, па кад неко купи нов радио, 
паркира кола испред посластичарнице 
– тада није постојала пешачка зона, 
отвори прозор и пусти радио „до даске“. 
Окупљени Код коња тада погађају које је 
марке радио? И завиде. 

Тврдите да аутомобил за мушкарца 
представља метафору његове 
скривене моћи. Постоји ли пандан 
овом односу у женском свету? 

- Жене кола заиста користе као нужно 
зло и мало је дама које желе 
да их мушкарци љубоморно 
посматрају само зато што 
имају добар ауто. Разлог 
је једноставан: жене не 
трпе конкуренцију, а 
аутомобил у мушким очима 
заиста може да буде само 
конкуренција њиховом 
шарму и лепоти. Мислим да свакој жени 
много више значи нова хаљина и нова 
ципела од аутомобила. Увек се сетим 
дивне реченице из серије „Секс и град“, 
када Кери одговара на питање да ли ће 

једном имати децу: „Али, ја тако волим 
ципеле“. 

Без обзира на дистанцу коју 
обезбеђује сатира, 
рекло би се да је књига 
„Зашто Бог нема ауто“ 
прожета носталгичном 
нотом. Је ли реч тек о 
подразумевајућем „жалу 
за младост“ или верујете 
да су се друштвене 
вредности мењале 
обрнуто пропорционално 
напретку аутомобила 
као човекове омиљене 
играчке? 

- Ово јесте носталгична 
прича о одрастању, 
испричана кроз однос 
према аутомобилу. Али, то 
је и носталгична прича о 
времену у коме су цењене 
неке друге вредности у односу на 
данашње време. Мислим да су данашње 
породице, посебно у тек зачетим 
браковима, ускраћене за радост 
комшијског живота. Људи су се отуђили. 
Нема више радног времена до 14 часова. 
Долазе кућама предвече, преморени, 
ручају углавном суву храну, у неким 
фирмама се потписују интерни уговори 
са клаузулом да, кад је реч о женама, 
неће родити у наредне две године. 
Прочитао сам један добар афоризам: 
„Хтели сте либерални капитализам. Ево 
вам га на!“. 

Једна од најупечатљивијих прича 
у овој књизи је она о послу века 
који се завршио за две године, 
односно о извозу „југића“ у Америку 
осамдесетих година прошлог века. 
Међутим, тада је Југославија макар 
добила такву шансу. Шта би требало 
данас да се деси да нам се пружи 
прилика за неки нови посао века? 

- Послови века се добијају само 
на тржиштима на којима се верује 
пословном партнеру. А како се 
може веровати привредницима и 
законодавству у земљи у којој су 
корупција и мито тако добро котирани. 

Наши људи су најбољи 
радници када оду у 
иностранство, а у својој 
домовини су углавном 
забушанти. Кад су примања 
мала, тешко је очекивати 
да неко поштује посао 
којим се бави. Југославија 
је некада имала пословне 
везе са целим светом. 

Везе су покидане деведесетих година, 
посебно након увођења санкција. Наше 
пословне везе и тржиште, преузели су 
други. 

Плодан сте писац, а ваше књиге 
се тематски доста разликују; међу 
њима има историјских тема које 

се тичу различитих 
периода, затим књига 
о породичном животу, 
трилера... Шта им је 
заједничко? 

- У свим мојим књигама 
сам ја на неки начин 
главни јунак. Новинар 
Бобан Савић у време док 
сам писао само трилере и 
новинар Новак Ивановић, 
главни јунак моја четири 
последња романа који 
су постали бестселери, 
су мој алтерего. Пошто 
више нема аналитичког 
новинарства, које је 
помало и детективско, 
ја сам га убацио у 

своје књиге и поново 
живим као новинар, 
али у измишљеним 
ситуацијама, које се 
врло брзо остварују у 
стварности. У књигама са 
породичном тематиком, 
опет сам ја присутан, али 
је ту главни јунак моја 
супруга. 

Најширој публици 
познати сте као аутор 
телевизијске емисије 
„Бисери“. Шта је било 
пресудно за њен успех? 

- Пре девет година 
сам објавио књигу „Сто 
бисера“ у којој се налази сто најбољих 
прича из серије. Та књига је права слика 

Србије, њено чисто, неупрљано лице. 
То је одговор на ваше питање; људи 

су препознавали себе и 
своје проблеме слушајући 
искрене животне приче, 
без позлате и лажи. Пошто 
сам у тим емисијама 
инсистирао на детињству, 
гледаоци су и себе видели 
у периоду живота када 
смо сви били готово исти. 
А када дође тренутак да 
живот крене у нежељеном 
правцу, гледалац не може 
да се удаљи од екрана, јер 
размишља – шта би било 
да сам ја кренуо тим путем? 

Често сте говорили о 
срозавању новинарства 

током последњих деценија. Да ли је 
реч о регионалном или глобалном 
феномену? Шта је узрок томе: 
девалвација професије, мањак 
слободе медија, императив брзине 
информација коју условљава развој 
технологије или нешто четврто? 

- Новнираство је увек онакво какво је 
друштво. Према томе, наше накарадно, 
таблоидизирано новинараство је 
огледало таблоидизираног друштва. 
И ту нема помоћи. Бар засад. Али ја не 
видим да је неко способан да у скоријој 
будућности направи неопходан рез. 
Интелектуалци су се повукли, а већина 
младих људи не жели да учествује 
у друштвеном животу. Нервирам 
се када чујем паметне људе како не 
желе да гласају на изборима, јер су 
аполитични. А то је управо политички 
став! Неучествовањем великог броја 
људи на изборима, даје се шанса онима 
који редовно излазе на изборе. Зато 
имамо овако погубан однос позиције и 
разједињене опозиције. 

Тијана Станојев Косановић

ВАЊА БУЛИЋ, ПИСАЦ И НОВИНАР: 

ЈА САМ ГЛАВНИ ЈУНАК СВОЈИХ КЊИГА 
ПЛАНСКО ЗАГЛУПЉИВАЊЕ ТОКОМ ДЕВЕДЕСЕТИХ

Након објављивања књиге под називом „Деведесете“ у којој су 
обједињена ваша четири романа, изјавили сте да вам је основни мотив 
за објављивање овакве књиге био некритички однос младих према 
овом периоду блиске историје. Одакле потиче фасцинација младих 
генерација симболима овог доба – музиком, стилом, криминогеном 
атмосфером...? Мислите ли да је реч само о „дечијој болести“ или о 
нечем озбиљнијем? 

- Када моји синови иду на журке на којима се слуша музика 
деведесетих питам их да ми објасне шта је у тој музици лепо. И 
добијам одговор који ми тачно слика време у коме смо плански 
заглупљивани. Нестао је рокенрол који је имао критички однос 
према друштву, а плански је гуран микс забавне и народне музике, 
као нека врста повратка коренима. И тада су се у тај талас убацили 
бивши рокери и направили папазијанију од које и данас боли глава. 
Та врста музике је постала (анти)културолошки покрет. Као што је 
некад рокенрол уздрмао свет, јер је донео и нову филозофију, тако 
је и мешавина фолка и попа уздрмала југословенски простор, са 
епицентром у Србији. То више није дечија болест, јер се тај накарадни 
тип естраде уселио у све поре друштвеног живота. 

“Накарадни 
тип естраде 

уселио се у све 
поре друштвеног 

живота”

“Мислим да 
су данашње 
породице, 
посебно у 

тек зачетим 
браковима, 
ускраћене 
за радост 

комшијског 
живота. Људи су 

се отуђили.”

“Новнираство 
је увек онакво 

какво је друштво. 
Према томе, 

наше накарадно, 
таблоидизирано 

новинараство 
је огледало 

таблоидизираног 
друштва.”
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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

Књижевна општина Вршац представила 
је прошле седмице роман „Лагер“ Љубомира 
Кораћевића у Београду и Вршцу. У четвртак, 14. 
јула одржана је промоција у оквиру књижевног 
циклуса „Читај ме уживо: своја (не)објављена дела 
казују...“ у пријатном и домаћинском амбијенту 
Куће Ђуре Јакшића на Скадарлији у Београду. Две 
препуне сале биле су мале да приме све посетиоце 
који су желели да присуствују овом књижевном 
догађају. Осим Кораћевића, публици се својим 
кратким причама, које су огледало свакодневице, 
представила и млада књижевница Ана Марија 
Грбић. Било је ово још једно књижевно дружење за 
памћење коме је, поред аутора, увелико допринела 
и модератор вечери др Мирјана Мариншек 
Николић. 

У петак, 15. јула у згради Конкордије роман 
„Лагер“ представљен је бројној вршачкој публици. 
Осим аутора, о роману је говорио и песник и 
књижевни критичар, као и уредник у КОВ-у Габријел 
Бабуц. Модератор вечери била је Сања Вукелић, 
уредница књижевног програма и културних 
трибина у КОВ-у. Присутна вршачка публика није 
крила заинтересованост, нису мањкала питања, 
похвале и сугестије за аутора и његово дело. 

Софистицирана нарација, максимална 
компетенција над историјом и приповедањем, 

сви гени лектире уткани су у текст „Лагера“. 
Оно што је почетком двадесетог века остало од 
великосеобских Срба, у Кораћевићевом роману 
интернираних затвореника у Арадској тврђави, 
преселило се на фотографију и само фотографски 
понавља наш историјски логорашки удес, нашу 
смрт, раскривајући и ужас нацистичких концлогора, 
да не кажемо да имплицира и данашње искуство 
постављања логорске жице на границама наше 
земље. Зато је ова књига више од романа. Зато је 
Кораћевић дубину трагизма пустио у наш суноврат, 
у тифус, силовање, фекалије. Зато овај роман може 
бити само то: једна ужасна дијатриба. Али и име 
савременог историјског романа. 

Роман „Лагер“ био је у ужем избору за НИН-
ову награду за најбољи роман године објављен у 
2015. години, у ужем избору за награду „Биљана 
Јовановић“ и ужем избору за награду „Печат 
времена“ коју додељује часопис „Печат“. 

Љубомир Кораћевић рођен је 1982. године у 
Аранђеловцу. Дипломирао је на Групи за српски 
језик и књижевност Филолошког факултета у 
Београду. До сада је своје радове објављивао 
у књижевној периодици. Члан је уредништва 
књижевног часописа „Ковине“. 

КОВ-ОВЕ КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ У ВРШЦУ И БЕОГРАДУ              

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „ЛАГЕР“ 
ЉУБОМИРА КОРАЋЕВИЋА            

Вршачка публика имала је част да 
недавно чује наступ певачке групе „Исток 
Десет“ која је у сарадњи са Градским 
музејом Вршац организовала 7. јула Вече 
руских песама у згради „Конкордије“. 

Певачка група постоји под овим именом 
већ две године. Њихов репертоар састоји 
се од народних песама из свих крајева 
Србије, из бивших Југословенских 
република као и песама суседних земаља. 

Руске песме заузимају посебно место у 
репертоару групе „Исток Десет“ и омињене 
су, како код чланова певачке групе, тако и 
код публике. 

Након фантастично примљеног 
наступа у „Конкордији“, у плану су и друга 
гостовања. Група је за сада наступала у 
Вршцу, Београду и Панчеву, а у плану су 
и наступи у Белој Цркви, Зајечару као и 
наступ у Словенији. 

Т.С. 

ВЕЧЕ РУСКИХ ПЕСАМА У „КОНКОРДИЈИ“   

ГРУПА „ИСТОК ДЕСЕТ“ НАСТУПИЛА У 
ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ          

Промоција романа у Градском музеју Вршца 

“Лагер” у Кући Ђуре Јакшића 
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ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ У ВРШЦУ 

„АЛБУМ СЕЋАЊА НА НАШЕ ПРЕТКЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ФОТОРЕПОРТАЖА

“ Изложба фотографија пројекта „Албум сећања на 
наше претке из Првог светског рата“ представља резултат 
жеље да се ода почаст појединцу - војнику и његовом 
несебичном жртвовању за правду,слободу и истину и део 
је прикупљене историографске грађе из периода Првог 
светског рата коју су потомци послали у част сећања на 
своје претке, учеснике Великог рата. 

Изложба приказује фотографије, ратне дневнике, 
војничка писма, дописне карте, споменице и осталу 

историографску грађу учесника Првог светског рата. 
То су јединствена сведочанства о ратним авантурама 
и страдањима српског војника у ратним  годинама, 
потиснутог са страница светске историје, а који су 
поносни потомци – грађани Србије и Срби у региону 
и расејању послали у част својих предака и уврстили у 
електронски Албум сећања. 

Вршачка кула представља вам део поставке изложене 
у Градском музеју Вршац, у згради Конкордије. 

Каплар Светислав Петра Вулићевић

Мој прадеда Светислав П. Вулићевић (седи први са десна), село Пркосава, срез Колубарски. Учесник оба 
балканска и Првог светског рата, прошао Албанску голготу, рањен на Кајмакчалану и одликован за храброст. 

Војислав Протић свештеник, учесник 
Великог рата

Фотографија мог деде учесника Првог 
светског рата и пробоја Солунског фронта. 
Звао се Војислав Протић из Горње Буковице, 
села код Ваљева. Богословију је завршио 
1902. године у Београду (заједно са Владиком 
Николајем Велимировићем ). Прво место 
службовања било је у цркви Грачаници код 
Соко града коју је обновио јер је у рату била 
доста оштећена. Преминуо је 1977. године. 
Почива у порти цркве у Ваљевској Каменици. 
Носилац је Албанске споменице. Сећање чува 
унук др Војислав Протић. 

Jовић Милић - са својим ратним 
друговима ( 19. април 1918. године)

Јовић Милић са својим ратним друговима у 
Мађарској у заробљеништву. На фотографији 
лево је Драгољуб Рајковић из Доње Сабанте, 
у средини Милић Јовић из Роанде – Општина 
Свилајнац, а десно је Милутин Васиљевић из 
села Подриње. Милић је рођен 1888. године, а 
преминуо 1919. године у Бањалуци по повратку 
из заробљеништва. Фотографију - дописницу 
шаље брату Милану, на фотографији је датум 
19. април 1918. године. Фотографије сачувао 
праунук Жика Васић. 

Иван Н. Стокић, Крф 1918. година 

Иван Н. Стокић (1889–1976) био је 
шофер током Првог светског рата, возио 
сву четворицу Војвода. Фотографија 
је снимљена на Крфу 1918. испред 
аутомобила марке Лорен–Дитрих. 

 Живојин Илић из Ресника, 
поднаредник из 11. пешадијског пука 
Шумадијске дивизије 

Три брата Илића из села Ресник код 
Крагујевца, Живојин, Миљко и Милинко су 
кренула у Велики рат 1914. године. Био им је то 
трећи рат за редом. Живојин, најхрабрији од 
све браће, носилац је многобројног ордења, 
међу којима и златне Обилићеве медаље 
за храброст, коју је заслужио заробивши 
читав непријатељски вод приликом пробоја 
Солунског фронта. Прошавши Колубарску 
битку, Албанију и Солунски фронт вратио се 
кући. Његов рођени брат, Миљко Илић, није 
био те среће. Погинуо је бранећи Отаџбину, 
код Раље. Био је мезимац мајке Марије, која га 
никада није преболела. Трећи брат Милинко 
Илић је такође преживео Велики рат. Спомен 
остављају поносни потомци, Вељко Илић са 
породицом, да се не заборави. 

Браћа Марковић 
Лево, мој прадеда Александар Ж. Марковић, 

из гружанског села Љуљаци. Рођен је 1890. 
године. Учесник је балканских ратова и Великог 
рата. Био је артиљеријски наредник 2. батерије 
Шумадијског артиљеријског пука “Танаско 
Рајић”. Прешао Албанију. Рањен на Солунском 
фронту, пребачен у Бизерту (Тунис), где је лечен 
6 месеци. Опоравио се, преживео рат. Десно, 
његов млађи брат Сава, свршени матурант, 
неожењен, поднаредник 2. чете 4. батаљона 
X пука. Погинуо је 13. октобра 1915. год. у 19. 
години живота, негде на подручју Јелашнице. До 
породице је допрла вест да су га исекли Бугари. 
Не знамо где је сахрањен. 

Српска војска у Африци, 1918. година, Ускрс 

 Добровољац др Јоца М. Коњовић из Сомбора у разговору са престолонаследником и регентом 
Александром, 4/17. јануара 1918.

Фотографисано приликом смотре 2. пешадијског пука Прве српске довровољачке дивизије, по доласку 
добровољаца из Русије на Солунски фронт. 

Драч – Александар Каначки, после преласка арнаутских Проклетија, чекајући француски брод 

Отац Александар Каначки је поред белог коња, а сликао Риста Марјановић из Шапца - први српски 
ратни дописник за „N.Y. Herald Tribune“. На фотографији је Р. М. написао име оца и шта су говорили. Ову слику 
отац никада није видео, донео је син француског генерала 70 - 80. тих година. Александар Каначки, рођен 
26. јула на дан Св.Архангела Гаврила у Модошу 1887. године, данас Јаша Томић. Мобилисан у А-У војску 1914. 
године, али са другом Војисалвом Мичо из Чакова прелази чамцем Дунав и приступа српској војсци. Борио 
се под командом Радомира Путника. Као артиљерац учествовао је у Церској бици, на Колубари, Дрини, 
Текеришу, Мачковом Камену. Крећући се ка југу оболео је од тифуса и грознице. Био је и лакше рањен. 
Неговале су их енглеско-шкотске болничарке и др Елси Инглиш. Жив стигао у Драч. Бродом пребачен са 
својим саборцима на Корзику у Бастију. Животна мисао, водиља и мото му је била: „Најлепше је осећање 
испуњење дужности“. Поносна кћерка Љиљана Каначки 
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Браћа Марковић 
Лево, мој прадеда Александар Ж. Марковић, 

из гружанског села Љуљаци. Рођен је 1890. 
године. Учесник је балканских ратова и Великог 
рата. Био је артиљеријски наредник 2. батерије 
Шумадијског артиљеријског пука “Танаско 
Рајић”. Прешао Албанију. Рањен на Солунском 
фронту, пребачен у Бизерту (Тунис), где је лечен 
6 месеци. Опоравио се, преживео рат. Десно, 
његов млађи брат Сава, свршени матурант, 
неожењен, поднаредник 2. чете 4. батаљона 
X пука. Погинуо је 13. октобра 1915. год. у 19. 
години живота, негде на подручју Јелашнице. До 
породице је допрла вест да су га исекли Бугари. 
Не знамо где је сахрањен. 

 Михајло (Алексе) Кековић – за заслуге 
и јунаштво у Великом рату одликован 
је Карађорђевом звездом, а од стране 
Француске републике – Легијом части 

Михајло Кековић, се школовао у Русији на 
војној академији. У Првом и Другом балканском 
рату истакао се великим јунаштвом, за шта је 
одликован Карађорђевом звездом. У Великом 
рату је учесник свих великих борби, као и 
повлачења преко Албаније. Учесник је пробоја 
Солунског фронта и ослобођења отаџбине. За 
заслуге и јунаштво у Великом рату одликован 
је и другом Карађорђевом звездом, а од 
стране Француске републике Легијом части. 
Крај Великог рата дочекао је у чину капетана 
I класе. Између два светска рата више пута је 
унапређиван, а почетек рата је дочекао у чину 
пуковника. У Другом светском рату, након 
капитулације Италије пребачен је у Каиро, а 
касније у Александрију, где је од стране Краљевске 
владе у Лондону унапређен у чин бригадног 
ђенерала. Након завршетка Другог светског рата, 
због неслагања са новим политичким уређењем, 
одселио се у Аустралију, а касније у Шпанију где је 
умро као звонар у цркви.

Павловић (Мирка) Марко–учесник 
Великог рата 

Војничка исправа Павловић Мирка 
Марко из Каоне код Шапца. Марко је био у 
Солуну и вратио се кући жив. 

Никола Ивановић–Ленгер, учесник Великог рата

Никола Ивановић–Ленгер рођен је у Гроцкој 1881. године. На фотографији која датира из 1915. 
године седи други слева. Непозната је локација фотографије. Умро је пре мог рођења. Фотографију 
доставља и сећање чува унук Александар. 

Смиљанић Љубиша и ратни саборци на положају 

Смиљанић Љубиша и ратни саборци на положају. Смиљанић Љубиша из Љубиша, наредник 
добровољачког одреда 2. чете, 2 батаљона. Носилац Албанске споменице, Карађорђеве звезде са мачевима, 
златене и сребрне медаље за храброст Милош Обилић. Учесник ратова 1912-1918. године. Поносна Смиљана 

Фотографија из логора у Галицији

Логор у Галицији, 1917. година. Италијан, Француз, Србин, Рус и Румун. Србин је Илија Савковић, 
школски друг мог деде. Сећање чува Биљана. 

 Божић – Бизерта, 1918. година; Александар Јакшић, учесник Првог светског рата

Ово је слика из Бизерте, као што пише, фотографисана на Божић 1918. године. Мој парадеда, Александар 
Јакшић, седи за столом, трећи здесна. 
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1074
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 
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. 

Мењам кућу 
са две стамбене 
целине за 
двособан стан, 
може и продаје, В. 
Попе 46.Тел. 834-
926.

Продајем кућу у 
улици Војнички трг 
2, површине 225 
м2. Тел. 069/872-
39-10.

На продају 
двособан стан од 
64м2 у улици Вука 
Караџића 4, цг, 
тел, кабловска, 
комплетно 
реновиран (све 
ново). Тел. 066/51-
48-254. 

Мењам стан у 
Вршцу 30 м2 за 
стан у Темишвару 
уз доплату. Тел. 
060/33-51-172. 

На продају 
савршена кућа, 
спратна, на 
плацу 650м2 са 
виноградом. Хитно 
и повољно. Тел. 
0046704930046 и 
2801-130.

Продајем у 
Панчеву, строги 

центар, двособни 
стан 56 м2, цг, 
код старе поште /
Радова зграда). 
Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

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

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.

Издајем 
гаражу у центру 
Вршца, улаз из 
Дворске поред 
Владичанског 
двора. Тел. 064/51-
52-245.

За издавање 
једнособан 
намештен 
стан(соба, кухиња, 
купатило), 
нова градња, 
у дворишту 
Филипа Вишњића 
31, Вршац. Тел. 
064/429-06-14.

Запосленој 
девојци потребна 
сређена или 
полунамештена 
кућа за становање 
у замену за 
одржавање. Тел. 
064/38-92-738.

Издајем 
стан у града за 
студенткиње 
(ученице). Посебан 
улаз, одвојене 
комуналије и 
цг.Тел. 838-702 и 
063/789-10-14.

Издајем собе 
ученицима 
(намештене), собе 
се налазе на 5 мин. 
Од центра, Улица 
Црног Јована 18. 
Бесплатан интернет 
и кабловска. 
Засебан улаз и 
комуналије. Тел. 
065/238-93-83.

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. 
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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 
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.

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.

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

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 
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 
станицу ТОКАЦ-

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

Израђујем 
хороскопе и 
разне уметничке 
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.

П р о д а ј е м 
шиваћу машину 
„Багат –
Јадранка“кабинет, 
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.

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

Самици, 
запосленој жени 
педесетих година, 
потребна лепо 
сређена кућа или 
већи стан. Могућ 
сваки договор. Тел. 
066/36-34-36. 

Озбиљна жена 
54 год. образована, 
културна, вредна, 
радна, запослена, 
чувала би децу 
у поподневним 
сатима. Могућ 
сваки договор. 
Имам искуство у 
чувању деце. Тел. 
066/36-34-36. 

Мушкарац, 
пензионер, тражи 
озбиљну жену 
око 60 година, по 
могућности саму. 
Тел. 062/158-44-39. 

Купујем 
замрзивач  
и шпорет 
„Смедеревац“ на 
дрва. Тел. 069/18-
505-65.

За продају 

две веш машине 
„Горење“ и 
„Индесит“ потпуно 
исправне, у 
одличном стању 
и машина за 
сушење веша 
„Еида“ исправна. 
Цена повољна.Тел. 
064/429-06-14.

Купујем старе 
н е и с п р а в н е 
плинске бојлере 
за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-
623.

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.

ДРАГАН СЛАДОЈЕ - 
СЛАТКИ

(1957 - 2016)

Последњи поздрав нашем драгом другу Слатком.
Твоји школски другови из 4.А вршачке Гимназије 

са разредним старешином професором Стеваном 
Огризовићем

У СЕЋАЊУ
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ТОП ЛИСТЕ 

ВУЛКАНОВА ТОП ЛИСТА  

1. Девојка из Бруклина, Гијом Мусо 
2. Док нисам срела тебе, Џоџо Мојес 
3. После тебе, Џоџо Мојес 
4. Ванила Скај, Зорана Јовановић 
5. Ничија, Весна Дедић 

 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНЧИЋА     

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

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА  

1. Луке Блацк – Демонс 
2.  Цалидо – Једном 
3. Гру и Ђанс – Кило коке 
4. Елементал – Тијело памти 
5. Тони Зен и Сиги – Прљаво на Балкан 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР 

ИЗАЗОВИ САМОПРОЦЕНЕ  

ДАНИНГ-КРУГЕРОВ ЕФЕКАТ СУПЕРИОРНОСТИ
Данинг-Кругеров ефекат је релативно нови појам у 

психологији и односи се на необучене особе које имају 
„илузију супериорности“, рангирајући своју способност 
изнад просека, много више него што она заправо јесте 
и тиме покушавју да се прикажу способнијим него што 
заиста јесу. 

Они су искрено уверени у своју компетентност и 
неспособни су да препознају не само сопствене пропусте 
и грешке, већ и туђу истинску компетентност. 

Иако нам је овај феномен свима познат из ближег 
или ширег окружења, из школе, породице, с посла или 
с малих екрана – први пут је званично дефинисан и 
истражен 1999. Године када су психолози Дејвид Данинг 
и Џастин Кругер са Корнел универзитета у Америци 
објавили рад о томе у Журналу психологије личности 
и друштва, те је по њима добио назив Данинг-Кругеров 
ефекат. 

Особе са Данинг-Кругеровим ефектом препознају се 
најчешће по томе што у друштву воде главну реч, намећу 
своје мишљење без обзира о којој се теми ради, доносе 
судове и одлуке на основу нетачних, непотпуних или 
неважних података и нису спремни да прихвате критику, 
односно мишљење оних других, много компетентнијих. 

Данинг-Кругеров ефекат је према стручној дефиницији 
„когнитивна склоност у којој необучене особе доносе 
неадекватне одлуке и нетачне закључке, али њихова 
некомпетентност онемогућава њихову метакогнитивну 
способност да схвате грешке“. 

У оквиру свог истраживања Данинг и Кругер су 
тестирали студенте који су лоше знали граматику. „Ми смо 
веровали да они треба да знају да су лоши у томе, и били 
смо врло изненађени када смо схватили да они мисле, 

искрено, да су добри и да знају граматику“. Хипотеза је 
тестирана и низом екперимената на Корнел универзитету, 
које су имале за циљ да одреде самопроцену студената у 
вештинама логичког резоновања, граматике и хумора. 

Учесници у овом експерименту су значајно преценили 
сопствени учинак на тесту и своје место у односу на 
друге студенте. 

Они, који су према резултатима тестирања били на 
дну листе у најнижој четвртини сматрали су да су бољи 
од бар 60 одсто својих вршњака. 

На крају, имамо ситуацију у којој мање компетентни 
људи рангирају своју способност изнад компетентних. И 
мада делује парадоксално, према мишљењу Данинга и 
Кругера компетентност може да ослаби самопоуздање, а 
некомпетентност да га увећа. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

НЕВЕРОВАТНО, АЛИ ИСТИНИТО  

ДИН КАРНЕЗ – ЧОВЕК КОЈИ МОЖЕ ДА ТРЧИ 
ЗАУВЕК  

Дин Карнез може да трчи 3 дана и 3 ноћи без 
престанка, а да притом не осети ни најмању дозу умора. 
У чему је његова тајна? 

Сви људи имају своју границу када је у питању умор. 
Граница умора није код сваког иста. Кондиција и физичка 
спрема имају битну улогу, па зато неки људи могу да трче 
дуже од других. Међутим, за све је заједничко да умор на 
крају увек уследи и да нико не може трчати вечно, или 
смо то макар мислили до сада. 

Дин Карнез је човек који је потпуно збунио научнике. 
Овај тркач има невероватну способност, а то је да се не 
умара док трчи. Он каже да у току трчања уопште не 
осећа умор нити упалу мишића и да му се чини да би 
могао да трчи заувек када би хтео. 

О чему се ту ради? 
Док трчите у вашем телу се таложи лактат. Ова 

супстанца доводи до замора мишића и до губитка 
енергије, па се због тога осећате уморним. Код 
истренираних особа, таложење лактата је спорије па 
такви људи могу да трче маратоне од по неколико сати. 

Дин је човек који је приметио да његово тело не осећа 
умор, па је одлучио да се обрати стручњацима. После 
дуготрајних испитивања, научници су открили да Диново 
тело не ствара велике количине лактата па је то разлог 
због којег он не осећа умор. Његов мозак једноставно не 
региструје да је уморан. 

То значи да Дин може да трчи колико год хоће, али то не 
значи да је он безбедан. Лактат служи и као безбедносни 

систем организма који вас упозорава када је ваше тело 
преоптерећено, тј. уморно. Ако овај сигнал не осећате, 
као што то не осећа Дин, онда можете угрозити читаво 
ваше тело, па чак и изгубити живот. 

То што не осећа умор, не значи да Диново тело није 
уморно. Због тога он ипак мора да прави паузе од трчања 
како би сачувао свој организам. 

Међутим, истраживања су показала да је Диново тело 
такође много издржљиво и да има велике количине 
енергије, па је то разлог због којег може да трчи 3 дана и 
3 ноћи без престанка. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 
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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  мајке и њихове 
бебе. За успомену 
на прве дане својих 
малишана, радо 
су се позирале: 
Берисха Схефкиназе 
и ћеркица 
Џулијана Черимаи, 
Александра Савић и 
Перун Јунгић, Ања 
Стојаковић и мала 
Ирис Ранков.

А.Б.

Ања СтојаковићАлександра Савић

 УНОС ТЕЧНОСТИ ЗА 
ВРЕМЕ ЛЕТА

  Да ли и колико воде треба да пије беба лети? 
Како да знате да ли је беба довољно хидрирана? 
Како припремати млечну формулу када сте на путу 
или у летовалишту? Ово су само нека од питања која 
изазивају недоумицу код родитеља

Верујемо да ће вас наши одговори умирити и 
помоћи да прво лето ваше бебе буде што безбрижније.

Потребе одојчета за водом зависе од уноса 
калорија, температуре околине, влажности ваздуха, 
брзине ваздушног струјања, телесне температуре, 
активности детета и брзине његовог раста. Основни 
извор течности за одојче је мајчино млеко, које 
му у првим месецима задовољава и све потребе у 
хранљивим материјама.

Да ли беба треба да пије воду?
Беби која искључиво сиса - није неопходно 

давати воду, чак ни када је врућина. Међутим, то не 
важи за одојчад храњену или дохрањивану млечним 
формулама, као и ону на мешовитој (млечној и 
немлечној) исхрани. Свакој беби која је дехидрирана 
- мора да се дa вода.

 

Шта је, заправо, дехидрација?
Под тим појмом се подразумева недовољна 

количине воде у организму. Може да настане услед 
недовољног уноса или прекомерног губитка течности 
- на пример, када је врућина и запара, или ако је беба 
болесна (има повишену температуру, пролив и/или 
повраћање). Знаци дехидрације су: поспаност - која 
уследи након периода интензивног плача, сува кожа и 
видљиве слузнице, обложен језик, увучена фонтанела 
(мекани део главе на темену) испод нивоа околних 
костију, смањено мокрење - до потпуног прекида. 
Ово последње је најважније. Наиме, здрава и добро 
хидрирана беба често мокри, па су пелене свака три 
сата влажне. Дехидрирана беба „штеди“ воду, тако да 
су јој пелене три сата након пресвлачења суве. Код 
сумње на дехидрацију, беби треба ставити памучне 
пелене, како би се лакше уочило да ли и колико мокри.

Извор: http://www.yumama.com/ Прим. др Маја 
Скендер, педијатар

Берисха Схефкиназе
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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

На сву прилику се знањем и 
вољом лугошког бана, већ марта 
месеца упадоше племићи и раја 
ердељска у околину Вршца, 
Бокшана, Фачета и Марчине, 
далеко у турску област, што 
граничи са  Ердељом и спојивши 
се са устаницима ових предела, 
нанеше Турцима грдне штете, 
јер, гдегод су могли, свуда су их 
нападали. Успешно је било по рад 
ових чета, што су вазда прелазиле 
у Ердељ, кад год би их потерали 
гониоци им. Осим тога, толико су 
биле бројно нарасле, да је Турцима 
било доста тешко казнити их.

У Вршцу и суседним рудницима 
не беше лоше устаницима, Турци 
ових крајева јако су страдали. 
Вршац је тада био „Паланка“, т.ј. 
кољем (палисадима) утврђено 
место под облашћу једног 
сребрног рудника. Нека чета, која 
је бројала око 200 устаничких 
глава, сакупљених делом из 
Ердеља, делом од устаника из 
нашег предела, и коју је предводио 
неки Петар Мојџас из Охада у 
Тамишградском санџаку, но који 
је становао кадшто и у Лугошу, 
нападне споменутог месеца на 
Вршац, па пошто га је поробила и 
турску марву одагнала, напосле 
га запали. За то Турци протераше 
устанике нашег предела на 
ердељско земљиште.

Захтев Софи Синанпаше, да 
Батори ухвати и казни Мојџаса 
и чету му, као и остале његове 
многобројне тужбе и претње због 
саучешћа ердељског племства у 
овом покрету, не нађоше, разуме 
се, одзива у Баторија. Зато султан 
наименује за тамишградског 
беглербега Хасинпашу, који је 
имао надимак „мали“, и уједно 
дођу Татари код Харама (Нова 
Паланка) у побуњену област 1).

Да би отклонили Турску освету, 
која им је претила, устаници 
одашљу своје изасланике 

Жигмунду Баторију с молбом, 
да им даде једног вођу и да их 
енергично помаже. Батори им 
доиста пошаље Мојсија Секеља 
са нешто војске, но Секељ допре 
само до ердељске границе. Које 
различити надзори ердељских 
земаљских сталежа, које опет 
слаба војска нагнаше га, да 
застане на граници, заузевши 
најпре фачетску кулу, из које 
је Турска посада, преплашена 
српским победама, побегла у јачи 
и сигурнији Тамишград.

Међутим Срби су, док 
је један део њихових чета 
задржавао тамишградског пашу, 
да помогне опсађенима, без 
помоћи Секељеве, јако опсели 
били Вршачку кулу, но ипак 
је овде чињен крај њиховом 
напредовању. На глас о опсади 
Вршачке Куле, нагрнуше Турци 
у помоћ. За време опсаде, ага 
од куле, неки велики, снажан 
Турчин, прецењујући своју снагу, 
позове на мегдан српског вођу, 
са својих јуначких дела и ратне 
вештине славног Јанка Халабуру. 
Овај се није дуго премишљао, већ 
прими позив, бој се свршио смрћу 
Турчина, чију одрубљену главу 
Халлабура донесе својој дружини 
у око.

Но смрт заповедника куле 
није донела никакве промене, 
јер је посада храбро и истрајно 
одбијала и надаље све нападаје 
опседника, док јој најзад Хасан не 
притече у помоћ са 30.000 људи, 
не наишавши при том ни на какву 
сметњу, по чему су се устаници, 
на глас о његовом доласку, брзо 
повукли. 2)

Одавде се Хасан крене пут 
Бечкерека, где потуче и разбије  
удружене српске  и романске чете, 
те тако сасвим угуши овај устанак.

Изгледало је да ће се турско 
господство изнова учврстити, 
међутим, ово беше тек предигра 

силнијим потресима, који су 
требали истом доћи, јер што није 
пошло за руком нередовним 
устаничким четама, да отму Вршац 
од Турака, извршила је за кратко 
време редовна војска једне 
оружане силе.

Почетком год. 1595. удружише 
се ћесар Рудолф I и кнез Жигмунд 
Батори да заједнички ратују 
против Турака. Према овоме, 
Жигмунд одмах заузме обрамбени 
положај и ратовање у јужној 
Угарској повери, међу осталима, 
свом опробаном војсковођи 
Ђорђу Борбељу, чије је оружје 
наскоро прослављено. Већ у лето 
исте године блистао се његов мач 
у нашем пределу. Кренувши се 8. 
јула из Карансебеша, он пре свега 
освоји Бокшан 2), пошто је најпре 
из 27 омањих топова пуцао на ову 
кулу, затим отме на јуриш Вршачку 
Кулу, погубивши сву турску посаду 
у њој. Борбељ остави у Вршцу 
једно одељење своје војске ради 
одбране, а затим га, као и многе 
друге куле, придружи кнежевима 
Ердељу 3). Али се Турци осветише 
за ово, јер њихови бегови од 
Липова, Јене, Чанада и Ђуле 
упадоше у Ердељ и тек после 
грозног пустошења повратише се 
натраг.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (29)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 16 , БРОЈ  218 , 14. ЈУН 1989

ИЗГРАдЊА ЗАНАТсКОГ 
цЕНТРА

Општинска конференција младих, као покретач 
иницијативе за изградњу занатског центра , позива 
све грађане , повратнике и оне који размишљају о 
повратку у нашу земљу, да се јаве на њихову адресу 
Маршала Тита 28, или телефон 811-017.

Позив се упућује свим заинтресованим за малу 
привреду ради евидентирања и испитивања жеља и 
захтева у погледу пословног простора.

Изградња занатског центра планирана је на 
локацијама у пасажу старог хотела „Србија“ и на ободу 
парка испред Народног позоришта „Стерија“.

У погледу делатности има ограничења, трговина, 
занатство, интелектуалне услуге, производња, 
пружање услуга у промету роба (агенције, комисиони, 
маркетинг...) и сви други облици мале привреде су 
планирани у овом простору.

Људи са испруженом руком и молбом да им се 
удели неки динар често се виђају и на улицама 
нашег града. Углавном су то младе жене у чијем 
крилу седе деца. Једну од њих затичемо недалеко од 
Пште.  Са њом је двоје деце које љубопитиво гледају 
пролазнике. Радознали су као сва друга деца само 
што су прљава и лоше обучена.

-Да би хранила децу,морам да просим, каже нам 
њихова тамнопута мајка која се зове Силвана. У 
Вршац је дошла из Ниша. У тамошњем затвору јој је 
остао муж на издржавању казне од седам месеци, а 
она брине о троје  деце. На „радном месту“, односно 
на улици и то на разним локацијама у граду, са њом 
су и ћерка Весна и син Саша. На питање може ли се од 
просјачења живети додаје да дневно сакупи између 
10 и 20 динара, некад више. То је довољно за хлеб и 
још понеку ситницу.

Санирање граске депоније  према светским стандардима и 
изградња сортирног центра, што практично значи раздвајање 
смећа након истовара у велики бункер у затвореном 
простору, да на отвореном простору остане само интерни 
материјал, које ветар не може да разнесе и што птицама није 
интресантно, довело би до трајног решења уређења потеза на 
путу за Румунију, јер пластичне кесе збох мале тежине ветар 
стално носи, без обзира што Комунално предузеће улаже 
напор да се простор очисти и среди.

За ову годину је планирано да се заврши уређење градске, 
али и депонија по селима, да се отвори депонија за  анимални 
отпад, чиме се, такође, решава и проблем по селима.
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tört, és rég. Emlékei стр.. 12,13.-  све по 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Намирнице ( за 4 особе):
- 1кг зечјег меса
- 2 главице црног лука
- 1 чен белог лука
- 1ловоров лист
- 2 каранфилића
- мало першуна, босиљка, 

рузмарина
- 3/8 л црног вина
- винско сирће
- со
- 2 кашике брашна
- 1 кашика путера
- 50г димљене сланине

Кланички обрађен и на комаде 
исечен зечији труп, ставити у 
ужи суд. У њега додати колутове 
црног лука, изгњечени бели лук, 
ловоров лист, каранфилић, першун, 
рузмарин и босиљак. Месо и зачине 

прелити црним вином и винским 
сирћетом и оставити у маринади 
да одлежи 24 сата. Након тога, 
извадити зечје месо из маринаде, 
посолити га, уваљати у брашно 
и пржити на загрејаној масноћи. 
Додати режњеве димљене сланине 
и крупно сечен лук. Потом посути 
преосталим брашном и динстати 

док се не добије тамнија боја. На 
крају, додати половину маринаде, 
поклопити и динстати око сат и 
по времена. По потреби, током 
динстања, доливати маринаду, 
месну супу или црно вино. По 
завршетку топлотне обраде, сос 
у коме је месо динстано, није 
потребно пасирати.

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.

Дипломирани инжињер 
грађевинарства Стојан Рангелов 
из Ариља већ неколико година од 
кајсије и малине производи веома 
квалитетну ракију.

-Први пут овакве, квалитетне и 
скупе, ракије пио сам у Немачкој. 
Допале су ми се па сам одлучио да 
их и сам произведем, јер у мом крају 
квалитетног воћа има у изобиљу.

Ракије су природне, веома 
допадљиве, пријатне ароме, укуса 
и мириса, који се осећа дугопосле 
конзумирања. Да усавршим 
производњу ових ракија много ми 
је помогао професор др Нинослав 
Никићевић са Пољопривредног 
факултета у Београду. За обе ракије 
добио сам сертификат и одобрење 
инспекције Министарства за 
пољопривреду  Србије.

Сада радим на заштити њиховог 
квалитета и географског порекла, 
каже господин Рангелов.

Производња ових ракија је скупа. 
Примера ради, од 100 килограма 
малине добија се само шест литара 
препеченице. Да се купује сировина, 
производња би била исувише скупа. 
Али, сасвим је сигурно да би се све 
количине могле пласирати у земљи, 
али и на иностраном тржишту.Тајни 
у производњи ових ракија нема. 
Све се ради на познати начин, уз 
обавезну елиминацију штетних 
састојака. Плодови се, најпре, 
стављају у кацу да превре. Из кајсјија 
коштице обавезно одстрањујем. 
Метил алкохол одстрањујем како 
при производњи меке ракије, 
тако и препеченице.Препеченицу 
прихватам  преко воде у капалици 

(хваталици). У посуди са водом остају 
многе нечистоће и паточни састојци. 
Након обављања „препека“, ракија 
јачине 65 степени се разблажује 
дестилованом водом из сопственог 
казана. Каца, казан, лула и хваталица 
пре и после употребе се темељно 
перу и дезинфикују. У време 
дестилације строго се води рачуна 
да вода у табарци буде што хладнија. 
Хладна вода стално дотиче, а топла 
отиче. До флаширања у пригодну 
амбалажу ракја одстојава у чистим 
стакленим посудама (балонима). 
Увек је бела. Пије се са ледом или 
охлађена, по жељи. 

ЗЕЧЕТИНА У ПАЦУ

ЗЛАТНЕ МАЛИНОВАЧА И КАЈСИЈЕВАЧА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

ЗЛАТНЕ МАЛИНОВАЧА И КАЈСИЈЕВАЧА
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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На такмичењу у кросфиту које  је 
организовао клуб Ајрон Фит из Руме, 
такмичари вршачког Фитнес клуба 8 су 
остварили сјајне резултате, освојивши 3 
златне, једну сребрну и једну бронзану 
медаљу.

Злато су понели инструктор клуба 
Милан Шалиначки, у категорији мастер 
про (за такмичаре старије од 39 година), 
затим Јелена Станковић, у про категорији 
за жене и Јован Стојшић у јуниорској 
категорији. Оливер Туркан је освојио 
сребро у скејлд категорији (за пунолетне 
почетнике), а Иван Радак бронзу у 
јуниорској.

Ово је било једно три најјача 
ракмичења у Србији, што се у кросфиту, 
будући да нема лига и савеза као у другим 
спортовима, вреднује по броју и квалитету 
такмичара који долазе.  По речима 
Милана Шалиначког, који је иначе један 
од најтрофејнијијих српских кросфитера, 
сви у клубу су презадовољни оствареним 
успехом.

- Желимо медаље, надамо им се, али 
се ипак сваки пут изнененадимо  кад 
прођемо добро како смо планирали. 
Свакако смо одушевљени и једва чекамо 
неко следеће велико такмичење, међутим,  
млађим освајачима медаља је, пак, ово 
било прво значајније такмичење,  и они су 
морали признати да су заиста премашили 
своја очекивања. 

– Такмичење је било прилично тешко. 

Било је чупаво, јер сам имао само један 
бод више од другопласираног. Иако ми 
ова медаља много значи као подстицај да 
наставим са тренирањем, уопште је нисам 
очекивао, каже јуниорски победник Јован 
Стојшић.

Узгред, Вршац је у  пропорцији  град са 
вероватно највећим бројем кросфитера 
у нашој земљи, тако да Фитнес клуб 8 
редовно на такмичења изводи највећи број 
учесника. Овај млади спорт, који постоји 
тек од 2000. године, своју популарност 
дугује систему функционалног тренинга 

шији је циљ подизање опште спремности 
и снаге целог тела, али оно што 
привлачи људе да изађу на такмичења је 
специфичан дух који влада на њима.-На 
такмичењима, ми победницима честитамо 
на успеху, али губитника ни нема. Онима 
који су последњи, ми честитамо на снази 
воље и истрајности, којима ипак остварују 
константан напредак и побеђују себе, 
јер је то у кросфиту најважније.- каже 
Шалиначки.

В. Јањић

СПОРТ

У СУСРЕТ 
ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА

Настанак и античко доба

Према историјским изворима, 
Олимпијске игре су настале 776. Године пре 
нове ере. Један од митова каже да је сам 
Херакле, највећи јунак грчке митологије 
установио најстарију познату спортску 
манифестацију у част свог оца Зевса, 
владару богова са Олимпа, господару  
неба и грома. Игре су се одржавале крај 
Зевсовог храма у Олимпији, граду на 
земљоузу Пелопонеза, где су су се једном 
у четири године окуплали представници 
свих независних градова старе Хеладе, 
да се такмиче у телесном подвижништву 
за славу и углед.  По предању, први који 
је освојио највећу почаст старе Грчке 
поставши олимписки шампион, био је 
Короибије, један  кувар из Елиде.

Дисциплине

 У почетку, једина дисциплина је била 
трка на 100 метара, која се звала стадион , а 
касније је значење те речи пренета на цело 
борилиште. Касније су уведени  рвање, 
скок у даљ, бацање диска и бацање копља, 
и са трчањем све заједно се називало 
пентатлон.  Песничење, друге борилачке 
вештине,  те разне трке коња и двоколица у 
разним варијацијама су последњи уведени.

 Значај

 Будући да је овај квадриенални догађај 
био од огромног верског и политичког 
значаја, јер је везивао независне државе 
у једну културну целину, одржавао се по 
сваку цену, чак и за време ратова, и највећих 
криза кроз које би хеленски свет пролазио. 
Иако су биле део циклуса панхеленских 
игара, које су укључивале још Питијске, 
Немејске и Истамске игре, Олимпијске 
биле су најважније од  четири.  Наиме, 
раздобље између двеју олимпијских игара 
се називао ОЛИМПИЈАДА, и то је била 
мера за време у древној историографији. 
Такмичари на путу за Олимпију уживали 
су статус ходочасника, и нико, па чак ни 
војска непријатељског града, није смео да 
их нападне или повреди.

Аболиција

Олимпијске игре су се одржавале у 
континуитету 1770 година, све док их 
393. године нове ере последњи цар 
обједињеног  западног и источног Римског 
царства  Теодосије И, није забранио заједно 
са свим осталим интитуцијама паганизма.

УСПЕХ ВРШАЧКИХ КРОСФИТЕРА

ШАЛИНАЧКИ, СТАНКОВИЋ И СТОЈШИЋ 
НА ВРХУ ПОБЕДНИЧКОГ ПОСТОЉА

Ређају успехе: Чланови Фитнес клуба 8

На управо завршеном Европском 
првенству у прецизном слетању 
параглајдером у Литванији Србија је у 
екипној конкуренцији између 17 земаља 
освојила европско злато. Наши пилоти 
Горан Ђурковић, Тамара Костић, Драган 
Попов Милица Маринковић, Иван 
Павлов, Дејан Валек, и Слободан Малетић 
освојили су најсјајније одличје победивши 
другопласирану репрезентацију Чешке са 
само 15 цм разлике. На трећој позицији 
остала је Велика Британија са великим 
заостатком у броју поена, али је ипак успела 
да спречи Литванију, домаћина првенства 
да се попне на подијум. Наши такмичари 
освојили су у појединачној конкуренцији 
још четири медаље.

У појединачној конкуренцији, искусни 
Вршчанин Горан Ђурковић био је други, 
иза Словенца Матјажа Слуге док је  Иван 
Павлов освојио бронзано одличје. 
Поред  ова наша два такмичара који су 
се окитили медаљама, веома близу том 
успеху били су и Дејан Валек (5. место) 
и још један Вршчанин, Драган Попов (9. 
место). У женској категорији заблистала је 
златном бојом Вршчанка Тамара Костић, 
испред британке Кети Лавренс, а бронзу 
је понела српска репрезентативка Милица 
Маринковић.

- Одржан је максималан број серија 
што је изискивало велику концентрацију 
свих нас, али пошто смо најбољи тим којег 

краси и концентрација и дружење успели 
смо да издржимо до краја и тако победимо. 
Дисциплина прецизног слетања је видно 
напредовала и све је теже изборити се 
за пласман. Све је мање разлике између 
тимова и појединаца, каже Горан Ђурковић 
који сведочи и да је борба за медаље 
трајала буквално до последњег лета нашег 
репрезентативца. Иако се од средине 
такмичења видело да ће се борба за прво 
место водити између репрезентација 
Србије и Чешке, одлучивали су 

сантиметри у самом финишу такмичења. 
Сви репрезентативци Србије у глас хвале 
остале колеге из тима и потврђују како су 
сви дали свој максимум и тако довели до 
заједничког успеха.

- Борећи се за тим, успела сам да 
остварим и један од својих снова, иако је 
ово моје пето узастопно злато, укључујући 
последња четири светска купа, каже 
Тамара Костић која се попела на највиши 
дамски подијум на овом такмичењу.

ВЕЛИКИ УСПЕХ СРПСКЕ ПАРАГЛАЈДИНГ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У ЛИТВАНИЈИ

ЖЕТВА МЕДАЉА СРПСКИХ ОРЛОВА

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

Заслужено на европском врху: Параглајдинг репрезентација Србије

К Р О СФ И Т
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ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПИОНИРА ВАК-А 1926 НА 
ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

ПАВКОВ ВИЦЕШАМПИОН 
ВОЈВОДИНЕ

Старији пионири (рођени 2001. И 2002. 
године) Вршачког Атлетског Клуба 1926, 
остварили су добре одличне резултате 
на првенству Војводине у Новом саду 
одржаном 2. Јула, и првенству Србије у 
Крушевцу 2. Јула. Млади тркачи на 300м 
су пре свега оборили личне рекорде, али 
и понели медаље у свој родни град.

Алексеј Федор Павков, постао је 
вицешампион Војводине, док је на 
републичком такмичењу освојио треће 
место. Иван Ђоковић је освојио бронзу 
на нивоу Војводине, а Дарку илићу је 
одличје замало измакло. 

-Конкуренција је била веома јака, али 
ја сам трчао најбоље што сам могао и 
прошао боље ного што сам очекивао, 
тако да сам веома задовољан овим 
успехом. Надам се да ћу следеће године 

успети да уђем и у репрезентацију, рекао 
је Павков. 

Тренер ВАК-а 1926, Ален Ризвић, је 
такође задовољан овим резултатима, и 
види добру перспективу за младе тркаче. 

– Алексеј Федор и Дарко су сада тек 
улазно годиште у категорију, тако да 
се може очекивати да наредне године 
остваре још боље резултате.

У наредном периоду, ВАК 1926 ће 
настојати да популаризује атлетику међу 
најмлађима.

-Атлетика је једини базични спорт за 
који постоје солидни услови за  тренирање 
у Вршцу, а опет, тако мало деце је тренира. 
Ми намеравамо то да променимо, јер 
атлетика има јако позитиван утицај на 
развој тела и моторичких способности 
код деце, нагласио је тренер Ризвић.

В. Јањић

Тренд повратка вршачких 
кошаркаша у свој матични 
клуб, најављен од стране 
директора Предрага Каначког, 
започео је Марко Узелац (1996, 
201). Прошлу сезону Узелац је 
провео у редовима Б лигаша 
Напретка из Алексинца код 
тренера Бошка Ђокића. Пре 
тога је две сезоне играо за 
јуниорски тим Радничког из 
Крагујевца у Јединственој 
јуниорској лиги Србије. 
Претпрошле је био рангиран 
као шести на јуниорској 
МВП листи. Висок је 201 
сантиметар, игра на позицији 
крила, са Вршцем је потписао 
уговор на три године. Пре 
Узелца Вршац је довогорио 
сарадњу са Чачанином Сашом 
Аврамовићем, бившим 
кошаркашем Мега Лекса. 
Припреме кошаркаша Вршца 
почеће средином августа, када 
се заврше репрезентативне 
обавезе шефа стручног штаба 

Милана Гуровића, који је од 
јуче на припремама у Центру 
Миленијум са селекцијом 
Србије до 18 година. 

ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ СА ФОРМИРАЊЕМ ТИМА ЗА 
НАРЕДНУ СЕЗОНУ

МАРКО УЗЕЛАЦ ПОНОВО 
У СТАРОМ ЈАТУ

Повратник: Марко Узелац

КО Ш А Р К А АТЛ Е Т И К А

Перспектива: Тренер Ален Ризвић и Алексеј 
Федор Павков

ПОЧЕО ЈЕ 8. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР “ОГЊЕН МАНДИЋ” 

ЛЕТЊА ПОСЛАСТИЦА У 
ПОРТИ

Од среде, 20. јула, у храму малих 
спортова у Порти, свако вече играће 
се мечеви у оквиру Меморијалног 
турнира “Огњен Мандић”, осмог по 
реду, у част некадашњег, прерано 
преминулог,  председника КМФ 

Форум. Сваке вечери играће се по 5 
утакмица а програм ће почињати у 19 
часова.

Борис Савовић, бивши 
играч КК Вршац из времена 
док је носио име Хемофарм, 
члан екипе која је 2005. године 
постала шамион АБА лиге, 
сада кошаркаш подгоричке 
Будућности, није заборавио 
клуб у којем се афирмисао. 
Савовић је своју жељу да 
помогне клубу и новом 
руководству реализовао 
преко свог угоститељског 
објекта у Вршцу – БИМС, 
уплативши донацију којом 
ће Вршчани измирити своје 

обавезе према Кошаркашком 
савезу Војводине. Овај сјајан 
Савовићев гест, незабележен  
у досадашњој клупској пракси, 
показује људску величину овог 
изврсног спортисте који није 
заборавио клуб којем дугује 
много за развој своје каријере. 

-Не бих то посебно 
потенцирао. Мислим да је то 
нормално и сматрам да би сви 
ми који смо од Вршца добили 
много, требали на овај или 
сличан начин да вратимо бар 
део, нагласио је Савовић.

ГЕСТ ЗА ПРИМЕР

БОРИС САВОВИЋ 
ПОМАЖЕ КК ВРШАЦ

Фудбалски клуб Вршац у нову 
сезону улази потпуно промењен, 
срећом, у рангу такмичења у којем 
је и завршио претходну. Будући да 
је Сента одустала од такмичења у 
Српској лиги Војводина јасно је да 
ће Вршчани, као први “испод црте” 
попунити број. Сем тога,  извршене су 
и промене у руководству. На недавно 
одржаној Изборној скупштини клуба 
председнички мандат скупштинари 
су поверили Драгану Величковићу 
Раши. Управу још чине: Радомир 
Живаљевић потпредседник, Милан 
Васић, Лајош Лантош, Мирослав 
Ступар, Драгољуб Божин и технико 
Владимир Радовановић. Нови шеф 
стручног штаба је Андрија Ферлеж 
који је у досадашњој каријери водио 
Млади Радник из Пожаревца, Рудар из 
Костолца и Мокру Гору. С обзиром да је 
Вршац између два шампионата Српске 

лиге Војводина остао практично без 
комплетног играчког кадра, пред 
новим шефом струке је деликатан 
задатак.

- Задовољан сам условима за 
рад, тренутно смо у фази селекције 
играчког кадра коју ћемо завршити 
у наредних седам дана. Преостало 
време до почетка првенства 
посветићемо физичкој припреми и 
уигравању тиму. Још из времена док 
сам био играч, Вршац памтим као 
озбиљну фудбалску средину. Овде су 
играли познати играчи, радили велики 
тренери, изазов ми је да фудбал у 
овом граду вратимо на озбиљан ниво, 
закључио је Ферлеж.

ВРШАЦ ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СРПСКОЛИГАШКУ СЕЗОНУ

САСВИМ НОВА ПРИЧА

Пред изазовом: Андрија Ферлеж, нови 
шеф стручног штаба Вршца

ФУД БА Л

ИГРАЧКИ КАДАР
Вршац ће у новој сезони имати 

скоро потпуно измењен играчки кадар. 
Једини првотимац из прошлогодишњег 
састава, за сада, је Страхиња Којић. 
Уз њега, ту су још и омладинци: 
Богданов, Остојић и Орешковић. 
Новопридошли играчи су: Бојан Тимић, 
Јован Борић (Вршац јунајтед), Марко 
Мастило (Долина, Падина), Драгослав 
Сремчевић (Сента), Стефан Цветановић 
(Зета), Марко Петровић (Мокра Гора), 
Никола Бањац (Телеоптик), Емил 
Бугарин (Озрен, Соко Бања), Дарко 
Рокса (Пролетер, Враново). На проби се 
налази још десетак играча, а очекује се 
и долазак још четворице квалитетних 
фудбалера. Вршац у суботу има 
заказану припремну утакмицу у 
Пожаревцу, против Младог Радника.

У нову сезону са новим руководством: Милан Васић, Владимир Радовановић, 
Радомир Живаљевић, Драган Величковић и Лајош Лантош.
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