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Филијала Вршац Националне 
службе за запошљавање (НСЗ) 
отворила је пре месец дана Клуб за 
тражење посла за незапослене за 
своје евиденције. Задатак Клуба је да 
пружи савете и научи незапослене 
како да се припреме за тражење 
посла. Полазници едукације у Клубу, 
који су прошли обуку, одушевљени су 
свим што су научили.

- Клуб за тражење посла је законом 
предвиђена мера активне политике 
запошљавања, а намена Клуба је 
да мотивише лица да траже посао, 
као и подизање самопоуздања и 
нивоа компетентности за тражење 
запослења, објашњава Зорица 
Милошевић, ПР менаџер Националне 
службе за запошљавање Филијале 
Вршац и вођа Клуба за тражење 
посла. За сада је једна група од 8 лица 
прошла обуку у Клубу и реакције 
су веома позитивне. На основу 
анонимне анкете након завршетка 
обуке, сазнали смо да су полазници 
врло задовољни, а посебно су 

одушевљени практичним делом 
обуке где се симулира разговор са 
послодавцем. 

Према речима Милошевићеве, 
обука у Клубу за тражење посла 
траје 5 или 10 дана, у зависности од 
степена стручне спреме полазника, 
уз  могућност  коришћења 
информационе сале наредне две 
односно четири недеље.

-У клубу су заступљени  
индивидуални и групни рад, истиче 
Милошевићева. Полазници уче 
како да правилно напишу СиВи, 
као и шта су то контактно писмо, 
затим пропратно, мотивационо и  
захвално писмо, као и препоруке 
и како их саставити. Уче како да 
претражују интернет у потрази за 
слободним радним местима, како да 
конкуришу за посао путем сајтова 
на којима се оглашавају слободна 
радна места односно  директно код 
послодавца путем имејла. Поред 
наведеног,  незапослени се обучавају 
како да се представе послодавцу, 

како да се припреме  за разговор са 
послодавцем, како да се правилно 
обуку, колико је поред вербалне 
битна и невербална комуникација, 
као и која су то најчешћа питања која 
послодавци постављају на интервјуу 
за посао. Врши се симулација 
разговора за посао са послодавцем, 
где се незапослени поделе у групе,  
једна особа игра улогу послодавца, а 
друга је кандидат. 

Све поменуте активности 
реализоване су у оквиру ИПА 
пројекта. Наиме, у Србији је 
отворено 20 Клубова за тражење 
посла у просторијама Националне 
службе за запошљавање и 40 у 
локалним самоуправа. И Вршац је 
део поменутог пројекта. Овдашња 
Филијала НСЗ отворила је три Клуба:  
у просторијама Филијале у Вршцу 
и по један Клуб за тражење посла у 
просторијама локалних самоуправа 
Вршца и Пландишта. 

- Пројекат траје годину дана 
колико га финансира Европска унија, 
наглашава Милошевићева.  Након 
тога остаће да функционише Клуб у 
вршачкој Филијали НСЗ, а ако локалне 
самоуправе препознају значај 
пројекта, вероватно ће наставити да 
финансирају рад својих клубова. 

Милошевићева позива 
незапослена лица да се пријаве 
Филијали НСЗ у Вршцу ради учешћа у 
едукацији у Клубу за тражење посла.

-Клуб је отворен током целе године 
и сва лица која се пријаве проћи ће 
обуку, додаје она. Обуку полазницима 
држе саветници за запошљавање.

У Вршцу су активна два Клуба, 
у оквиру вршачке Филијале НСЗ и 
локалне самоуправе, а места има 
за све заинтересоване који желе 
да науче како да олакшају себи у 
тражењу посла.

Ј.Е. 

МЕСЕЦ ДАНА РАДА КЛУБА ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ФИЛИЈАЛЕ НСЗ ВРШАЦ

ПОЛАЗНИЦИ ОДУШЕВЉЕНИ ДОБИЈЕНИМ САВЕТИМА

Зорица Милошевић, ПР менаџер Филијале Вршац НСЗ

Успешан рад Клуба за тражење посла

Народна скупштина је, 29.фебруара ове 
године, донела Закон о опште управном 
поступку, а неке од одредби, 103. и 207, почеле 
су да се примењују од 8. јуна. То практично значи 
да грађани неће морати да иду од шалтера до 
шалтера како би прикупили документацију 
потребну за вођење управних поступака. 

-Циљ овог Закона био је реформа јавне 
управе  усмерена ка томе да она буде 
сервис грађана и да им олакша прибављање 
докумената потребних за вођење управног 
поступка, објашњава Петар Павков, начелник 
Одељења за општу управу Града Вршца. 
Практично од 8. јуна једна од могућности 
је да потребна документа прибаве сами 
државни органи и институције уместо грађана. 
Замољени орган је дужан да 15 дана од пријема 
захтева достави тражени документ и то 
бесплатно.

Ово не само што ће грађане ослободити 
обиласка државних шалтера, већ ће им, 
уз време, уштедети и новац за плаћање 
докумената. 

-Ако се код нас појави странка којој 
су потребни крштеница или уверење о  
држављанству  из било ког места, ми се 
обраћамо дотичном матичном подручју које 
ће нам доставити тражено уверење, за 15 дана, 
бесплатно, без директног обраћања странке, 
наглаша Павков. Вршац је био спреман за то, 
јер смо били корак испред и сличне услуге 
пружали смо и пре него што је Закон ступио на 
снагу. Нас није нити затекло, нити изненадило 
све то. Пружали смо помоћ и информације 

грађанима у сваком погледу и до сада је то била 
наша нормална пракса. Ми смо практично само 
наставили досадашњи рад. 

Испуњавањем писмене изјаве грађанин даје 
овлашћење органима да уместо њега прибаве  
потребна документа.  

Према речима Павкова, постоји добра 
сарадња између органа и институција: филијала 
Фондова за пензијско - инвалидско осигурање,  
за здравствено осигурање, Јавно тужилаштво, 
Општински суд, Неуропсихијатријска болница.

-Проблем јесу електронске комуникације 
које треба да се надограде и очекујемо да 
ће то заживети у наредном периоду, додаје 
Павков. Оно што је потребно да се уради на 
републичком нивоу, у Вршцу је већ урађено 
и функционише. Уз техничку логистику, 
важан фактор су високопрофесионализовани 
запослени  који су оспособљени да користе 
електронске базе података и одговоре овом 
задатку, а Вршац то има.

Ј.Е. 

ПЕТАР ПАВКОВ, НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

НЕМА ВИШЕ ОД ШАЛТЕРА ДО ШАЛТЕРА

Петар Павков, начелник Одељења за општу управу Града Вршца

ЧИТАОЦИ САРАДНИЦИ

ЗА СВАКУ 
ПОХВАЛУ
Из здравствених 

разлога посетила сам 
д е р м а т о в е н е р а л о ш к у 
ординацију. Веома сам се 
пријатно осећала приступом 
докторке Стеле Роман 
специјалисте дерматологије и 
медицинске сестре Светлане 
Чикош. Њихово понашање 
и приступ пацијенту је на 
завидном нивоу. Веома 
пажљиво и озбиљно је др Стела 
извршила преглед, одредила 
терапију и сва упутства која су 
била потребна не скидајући 
осмех са лица. Изласком из 
ординације др Стеле дочекала 
ме је медицинска сестра за 
шалтером да обави свој посао 
на веома љубазан начин. 

Шта рећи за ове две дивне 
особе? Пожелети им да остану 
такве. Знамо да сваком човеку  
много значи тај осмех на лицу 
и љубазна реч. Шта  рећи 
на самом крају? Молим Вас 
да у име свих оних којима је 
потребна лекарска помоћ 
останете такве и даље.

Хвала Вам

Сеја Лекић 



ПЕТАК • 19. август  2016. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

Александар Вулин, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, посетио је малишане  који 
проводе одмор и опорављају се  у  
одмаралишту вршачког Црвеног 
крста на брегу. Министра су дочекали 
представници покрајинског и овдашњег 
Црвеног крста, као и градоначелница 
Вршца Драгана Митрашиновић са 
сарадницима, 15. августа.

Овог лета, тачније од краја јуна до 
сада, у одмаралишту на вршачком брегу 
боравило је 630 малишана, 580 њих су 
корисници народне кухиње, а остала деца 
су са посебним потребама. Реч је о пројекту 
ресорног републичког Министарства у 
који је укључен и вршачки Црвени крст. 
У објекту на вршачком брегу тренутно 
се одмара више од 90 
малишана који су врло 
задовољни боравком у 
одмаралишту. 

- П о л и т и к а 
Министарства за рад 
је свакако штедња и 
водимо рачуна о сваком 
буџетском динару који 
нам грађани Србије 
ставе на располагање, 
али није штедња на 
најсиромашнијима и 
на онима на којима је 
помоћ заиста потребна, 
рекао је министар 
Вулин. Први пут је Министарство рада, у 
сарадњи са Црвеним крстом, обезбедило 
28. 715.000 динара за опоравак 
најсиромашније деце. Тако ће 1.104 

дечака и девојчица провести једно лепо 
лето у сличним одмаралиштима као што 
је ово. Са њима ће бити још 125 дечака и 
девојчица ометених у развоју, заједно са 
својим пратиоцима. Социјална давања 
неће се смањивати, већ ћемо се трудити 
да их проширимо. Зато смо и ове године 
успели да обезбедимо 345 милиона 
динара за функционисање народне 
кухиње, имамо их 77 у општинама 
и градовима Србије. Имамо 34.930 
корисника народних кухиња који могу 
да буду сигурни да ће сваког дана имати 
обезбеђен бар тај оброк, минимум људске 
егзистенције, и да нико у Србији неће 
бити гладан. 

Вулин је подсетио и да се још 41.850 
породица збрињава пакетима хране и 

средствима за основну 
хигијену и додао да нико 
није срећан што има 
велики број корисника 
Народне кухиње, ни 
задовољан што се 
деле пакети хране, али 
посао Министарства 
и Владе је да се боре 
против сиромаштва и 
ублажавају га. 

- До сада смо 
слали нашу децу на 
опоравак искључиво 
у наша одмаралишта у 
Баошићима у Црној Гори 

и то ћемо наставити да радимо, али ћемо 
највећи број наше деце слати на оправак 
у Србију, истакао је Вулин. Мислимо да је 
добро да се нашим буџетским средствима 

помогне и локална заједница, запосле 
се људи, купе намирнице, плате рачуни, 
обезбеди се функционисање оваквих 
објеката. Мислим да је то наш конкретан 
допринос и очувању и развоју локалне 
заједнице. 

Допринос опоравку 
сиромашне деце у 
одмаралишту овдашњег 
Црвеног крста дала је 
и локална самоуправа 
града Вршца, а 
градоначелница је 
најавила наставак 
овакве сарадње.

- Град Вршац 
ће се трудити да и у 
будућности, као и до 
сада, подржава све 
активности Црвеног 
крста, нагласила 
је градоначелница 
Митровић. Ми 
издвајамо одређена 
средства из буџета за финансирање 
Народне кухиње и уложићемо све напоре 
да и у будућности она буду још већа и 
да збринемо још већи број социјално 
угрожених породица. Овај данашњи 
летњи камп деце из социјално угрожених 
породица корисника народне кухиње 

такође је један вид подршке Града Вршца. 
Драго ми је да су овде деца из читаве 
Војводине и да је Вршац показао да је 
добар домаћин и да у овом предивном 
објекту угости децу, која поред тога што 

бораве у природи и на 
квалитетном ваздуху, 
могу да се друже и 
да им пружимо што 
бољу инклузију у све 
друштвене заједнице. 

У  име Црвеног 
крста Војводине, Дејан 
Укропина упознао је 
министра Вулина о 
детаљима боравка деце 
на вршачком брегу:

- Тренутно је 
овде последња група 
од 95 деце која долазе 
из Бачке Тополе, Малог 
Иђоша, Сомбора и са 
њима је константно 
60 волонтера који 

су до сада остварили око 6.000 сати 
волонтерског рада на вршачком брегу. 
Деци је осмишљен целодневни програм, 
подучавају се хуманим вредностима, 
лепом понашању, првој помоћи, баве се 
спортским и другим активностима. 

Ј.Е. 

МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ОБИШАО ДЕЦУ У ОДМАРАЛИШТУ ЦРВЕНОГ КРСТА

РЕПУБЛИКА ФИНАНСИРА ОПОРАВАК НАЈСИРОМАШНИЈЕ ДЕЦЕ

 Александар Вулин у друштву деце

Министар са вредним волонтерима

“Имамо 34.930 
корисника народних 

кухиња који могу да буду 
сигурни да ће сваког 

дана имати обезбеђен 
бар тај оброк, минимум 

људске егзистенције, и да 
нико у Србији неће бити 

гладан.” “Мислимо да је добро 
да се нашим буџетским 

средствима помогне 
и локална заједница, 
запосле се људи, купе 

намирнице, плате 
рачуни, обезбеди се 

функционисање оваквих 
објеката. Мислим да је то 
наш конкретан допринос 

и очувању и развоју 
локалне заједнице.”

Агрико пијаца од прошлог викенда 
постала је званично једина градска зелена 
пијаца, обавестила је грађане Вршца 
градоначелница Драгана Митровић на 
конференцији за медије, одржаној у 
Градској кући прошлог петка. Досадашња 
зелена пијаца престаје са радом, а промет 
прехрамбене робе обављаће се на даље 
само на Агрико пијаци где су много 
квалитетнији услови како за продавце, 
тако и купце.

-Сазвали смо ову конференцију да 
бисмо обавестили грађана Вршца о томе 
да од данас зелена пијаца престаје са 
радом и да бисмо их известили да своје 
потребе везане за купопродају могу 
наставити на Агрико пијаци, нагласила 
је градоначелница Митровић. Ово 
није никаква нова одлука. Ово је само 
поштовање преузетих уговорних обавеза 
по пројекту изградње објекта  Агрико 
пијаце. У моменту апликације за средства 
за изградњу објекта Агрико пијаце, 
тадашња општинска власт, односно 
тадашње руководство „Другог октобра“ 
, проценило је да је у интересу грађана 
Вршца изградња једне такве пијаце. Ми 
данас само спроводимо уговорне обавезе 
које су преузете. 

Градоначелница је подсетила да су 
европске интеграције политика Владе 
Србије и додала:

-Чврсто стојимо на том путу и из тог 
разлога желимо да испоштујемо оно 

на шта смо се обавезали и ставимо у 
пуну функцију Агрико пијацу. Ово није 
само из разлога избегавања неких 
последица раскида уговора који би могао 
евентуално уследити, већ из разлога што 
сматрамо да је нашим грађанима заиста 
омогућено боље функционисање, много 
су бољи услови за закупце на новој 
пијаци. Желела бих да скренем пажњу 
да се надам да ће у процесу пресељења 
сви закупци и грађани учествовати на 

један конструктиван начин. Било какво 
оглушавање о одлуку градске власти, било 
какво организовање, протести, против су 
интереса Града Вршца и грађана. Уколико 
буду организовани неки протести као што 
сте имали прилике да видите последњих 
неколико дана, ми ћемо предузети све 
законом прописане мере. Желим још 
једном да напоменем  да је ова одлука 
закључак Градског већа донет уз сарадњу 
са Јавним комуналним предузећем „Други 

октобар“ и директором Драгославом 
Алексићем да постоји сарадња на том 
путу.

Према речима градоначелнице, „Други 
октобар“ је задужен за спровођење ове 
одлуке Градског већа јер се брине за 
функционисање Агрико пијаце. 

Директор комуналног предузећа 
Алексић придружио се излагању 
градоначелнице око свих изнетих 
чињеница и околности везаних за рад 
пијаце и додао:

-„Други октобар“ се придржава 
извршавању свих преузетих обавеза од 
стране нашег оснивача, а с друге стране 
морамо да ценимо интересе грађана и 
функционисање града Вршца. Они полазе, 
пре свега, од тога да задржимо позицију 
активног учесника у међудржавној и 
прекограничној сарадњи што би нам 
омогућило значајне бенефите. Одрећи се 
тога било би крајње неозбиљно и лоше. 
Европска унија и њени органи имају своје 
моделе рада и инсистирају на апсолутном 
извршавању уговорних обавеза. Ми ћемо 
настојати да у највећој мери обезбедимо 
интерес корисника закупаца, да олакшамо 
превазилажење њихових проблема на 
начин међусобне сарадње и договора.

Градоначелница Митровић је изразила 
уверење да ће Агрико пијаца заживети у 
пуној мери.

Ј.Е. 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ЗВАНИЧНО ПРЕСТАЛА СА РАДОМ

НА АГРИКО ПИЈАЦИ БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАВЦЕ И КУПЦЕ

Драгана Митровић и Драгослав Алексић одржали конференцију за медије
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Реномирани редитељ Здравко Шотра, доајен 
југословенског и српског филма, поново је одабрао 
Вршац за снимање нове телевизијске серије и филма о 
животу Лазе Костића. Серијал носи назив по Костићевој 
песми „Санта Марија дела салуте“, бисеру српске поезије.  
Боравак Шотре, аутора сценарија и редитеља филма 
о Лази Костићу, била је прилика да њим попричамо о 
рађању овог значајног и занимљивог пројекта.

Идеја о Лази Костићу и његовој песми дуго се већ 
крчкају у Вашој кухињи. Како је све то почело?

- Пера Зубац је покренуо то питање да се сниме 
филм и серија о Лази Костићу, али за ту своју идеју није 
успео да окупи довољно средстава. У међувремену, ја 
сам почео да радим на сценарију, мало опширнијем, 
изучавао сам његов живот и видео да је веома 
занимљив, буран, пун догађаја, што је добро за израду 
сценарија. Онда сам сазнао да је био личност веома 
значајна у нашој историји, један од првих великих 
интелектуалаца српских, првих бораца за национално 
ослобођење, због чега је и робовао у Пешти шест 
месеци. Костић се бавио баш свачим, писао је песме, 
драме, филозофске расправе, ишао је, као представник 
Србије, на Берлински конгрес где је Србија добила 
независност после пет векова. Био је дипломатски 
представник Србије  у Русији, у Петрограду, исто шест 
месеци. Дакле врло занимљив живот једног значајног 
човека. 

Колико је било тешко направити сценарио, 
сакупити све податке о животу Лазе Костића? 

- Јесте, али шта је добро у целој ствари? То 
што је он био занимљива личност људима који су били 
његови савременици и они су сви осетили потребу да 
нешто забележе о Лази, тако да сам од неких од њих 
добијао читаве сцене. Например, Симо Матавуљ, са 
којим се Костић  упознао на Цетињу и после се дружио 
овде у Војводини, па још многи други оставили су 
записе врло живописне, готове сцене написане. Свако 
ко га је знао, нешто је о њему записао. Тако да ја нисам 
морао ништа да измишљам него да слажем оно што 
сам нашао, да мало разрадим, формулишем, допишем, 
али ону суштину, истину, имао сам готову од његових 
савременика који су сведочили о Лази Костићу. 

Да ли сте се много двоумили око тога коме 
препустити улогу великог песника?

- Није било тешко. Мени је одмах на ум пао 
Војин Ћетковић, глумац у пуној зрелости, који је и 
физички корпулентан што се тражи. Јер, Лаза је био леп и 
крупан човек, упадљив својим држањем и гардеробом, 
појавом, косом, својом гимнастиком, трчањем. Он је 
први џогер. Дакле, све то је упућивало на Ћетковића и 
мислим да с еу тооме нисам преварио. 

А, када је реч о женским улогама?  
- Има ту више женских улога. Лаза је имао 

у другом делу свог живота велику љубавну причу. 
Догодила му се Ленка Дунђерски, њу игра млада 
глумица Тамара Алексић, која је управо дипломирала на 
Академији. 

Ово је трећи пут како сте наш град изабрали за 
место снимања Ваших филмова и серија. Шта то 
Вршац има што одговара Вашим потребама да се 
уметнички изразите?

- Све је ту. Прво људи код којих наилазим 
на разумевање, друго ту је ово парче улице које је 
доста очувано. Знате шта, има пуно улица са старом 
архитектуром, али доста се непажљиво поступа с тим, 
каче се клима уређаји, каче се фирме... Уместо да се 
донесу неки прописи, као што је то у свету, да ако је 
стара архитектура, све мора бити старинско, и фирме 
које се каче и све остало. Дакле овде смо најлакше могли 
преправити ову улицу, са малом интервнецијом. Зато и 
долазимо ту. Ово је драгоцено парче улице. Видим да ће 
и после нас неки долазити сигурно.

Када можемо да очекујемо премијере филма и 
серије?

- Филм би требало да буде до краја ове године, 
а телевизијска серија иза Нове године. Обе носе назив 
капиталне песме, најлепше песме наше поезије коју је 
Лаза Костић писао десет година, строфу по строфу. 

У новом филмском остварењу Здравка Шотре 
учествују и бројни Вршчани као статисти.

Јованка Ерски

ПАДАЈУ КЛАПЕ НОВЕ СЕРИЈЕ „САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ“

ШОТРА ПОНОВО СНИМА У ВРШЦУ

Алибунарско предузеће „Алкрој“, 
које је својевремено било реномирани 
произвођач конфекције, посебно 
панталона, угашено је пре 13 година. 
Фирме више нема, али остала су бројна 
пријатељства која и данас повезују 
раднике некадашњег „Алкроја“. Тако 
се родила идеја да се поново окупе, 

да се друже и проведу пар сати у 
евоцирању успомена на лепе дане 
проведене у производним погонима. 
Иницијатори су биле Милица Андонов 
и Дринка Ружић, а сусрету, одржаном 
у ресторану Гранд у Алибунару, 
12.августа, одазвало се 60 од 240 
бивших радника ове фирме.

Милица Андонов захвалила се 
радницима некадашњег Алкроја, 
својим колегама,  што су подржали 
идеју да се организује овакав сусрет и 
дружење и додала:

- Прошло је много година 
од нашег последњег сусрета у 
просторијама „Алкроја“ где смо радили 
и делили добро и зло. Било је смеха, 
радости и туге. Туђом вољом наш рад 
је завршен, али остала су сећања на 
време проведено заједно, међусобно 
поштовање и бројна пријатељства 
које време није успело да избрише. 
У то име вечерас ћемо дизати чаше и 
наздрављати. Желим да споменемо 
и оне којих више нема, које је бујица 
животне реке прерано однела, да их се 
сетимо и поменемо. Драги пријатељи, 
живели, да нам се врате сећања на оне 
лепе године и да са осмехом дочекамо 
долазеће дане.

Идеја о поновном сусрету 
потврдила се као изузетна, сви су 
били задовољни.  На крају су се 
договорили да се оваква дружења 
наставе и наредних година, јер треба 
поштовати време проведено заједно и 
пријатељства треба неговати.

Ј.Е.

РАДНИЦИ „АЛКРОЈА“ ОКУПИЛИ СЕ ПОСЛЕ ТРИНАЕСТ ГОДИНА

ФИРМА ЈЕ УГАШЕНА, АЛИ ОСТАЛА 
СУ ПРИЈАТЕЉСТВА

После 13 година поново заједно
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Мирјана Радујковић 
провела је скоро читав радни 
век у вршачком Градском 
музеју. Била је задужена за 
музејску библиотеку и радо 
је проналазила потребне 
књиге колегама, студентима за 
дипломске и семинарске радове, 
појединцима, ентузијастима 
који су писали монографије 
својих родних места. Била је 
прва особа коју посетилац 
Музеја сретне и све је увек 
дочекивала са осмехом на лицу, 
као права добра домаћица ове 
реномиране установе културе. 
Увек позитивна, насмејана, није 
штедела речи добродошлице 
за све који су отварали музејска 
врата.

Како сте дошли у Музеј?
-Мене су у Музеј довели књига и 

Гордана Милетић, управница Музеја 
1983. године. Мој живот су обележили 
књига, писана реч и прича. Рођена сам 
у Вршцу, у породици где се поштовала 
и волела књига. Тата Милорад је био 
тај који је набављао литературу, прво 
за мог старијег брата Бранка, а ја сам, 
као млађа, пратила збивања у његовој 
школи. Тако сам имала прилику да нешто 
научим пре своје генерације. Старији 
брат није био само да удара чврге, био 
је мој путоказ за упознавање живота, 
за сазревање. Он ме је, рецимо, научио 
да играм шах. Једва сам савладала како 
иде скакач. Имала сам шест година и све 
моје партије завршавале су се плачем 
јер ми је брат појео краља. Нисам ни 
напредовала даље. Али је зато моја 
ћерка Ива успешна у шаху. Бранко је 
такође био наклоњен читању. Књиге су 
у нашој кући били најдражи поклони. 
Мама Милинка је имала другу улогу у 
нашем одрастању. Са њом смо редовно 
слушали радио драме, понедељком 
или уторком, увече у 8. Колико сам ја, 
као дете, то разумевала не знам, али 
је оставило трага. Са мамом смо, у 
вечерњим сатима, играли „погађаљке“, 
игру да погодимо појам или предмет 
који је неко од нас замислио и рекао 
нам слово на које почиње. Било је 
занимљиво, креативно. Када смо 
то усавршили, онда смо погађали 
сложеније појмове са две и три речи.

Која је била Ваша прва књига?
-Моја прва књига био је Географски 

атлас објављен 1956. године, кога и 
данас чувам. Ишли смо породично у 
књижару да купимо ту књигу брату 
за школу. Био је то догађај. На првој 
стани Атласа је карта „Богатство света“, 
илустрована бродовима, китовима, 
егзотичним биљкама и животињама. 
Како тада још нисам знала да читам, 
могла сам само да гледам ту насловну 
страну и карте. Све ми се то јако свидело, 
знала сам да је цео свет у тој  књизи. 
Гледала сам заставе држава, границе, 
реке, а чим сам се описменила, почела 
сам да изучавам атлас. Побуђивао је у 
мени машту, жељу за неким далеким 
земљама. Рекла бих да моја потреба и 
љубав према путовањима вероватно 
потичу одатле. Касније су на ред дошле 
и неке друге књиге. Прво су биле бајке. 
Читала сам их бесконачно много. И данас 
мој школски друг Тома Сухецки воли да 
каже када ме упознаје са неким: “Ово је 
моја школска другарица од које ја нисам 
могао да дођем до речи код учитељице. 
Стално је имала нешто да прочита или 
да преприча неку бајку. А, и ја сам то 
знао!“  Волела сам да читам Политикин 
забавник. Редовно се куповао у нашој 
кући. Са њим сам одрасла, а после и моје 
дете. Било је ту дивних прича, а највише 
суза код мене је измамило Ружно паче, 
илустрована бајка. На Ружном пачету 
сам се наплакала кад год сам га читала.

Шта је касније била Ваша 
литература?

-После Атласа, Забавника и бајки, 

дошла је школска лектира, врло 
интересантна. У кући се временом 
створила, захваљујући брату, лепа 
библиотека. И Бранков живот је 
обележила књига. Завршио је биологију, 
специјализирао у Француској, радио 
у Заводу за биологију мора у Котору. 
Касније је докторирао, постао професор 
Универзитета. Данас је у пензији, живи у 
Подгорици. Ја сам поносна на њега јер је 
све то сам урадио. Ми смо били деца која 
су имала само подршку родитеља. 

Волела сам да читам школску 
лектиру. Прочитала сам све већ током 
лета. Српски ми је био омиљени 
предмет. Сећам се да нам је у 5. разреду 
наставник Станимир Павловић задао да 
напишемо домаћи задатак на тему како 
се играмо. Ја сам описала игру коју су 
брат и друштво из улице измислили. 
Назвали смо је „гусари“. Живели смо у 
Кордунској. Свака јача киша доносила 
је у набујали поток разноврсне ситне 
предмете. Кад се вода повуче, млади 
гусари крећу у авантуру да траже благо 
по потоку. Скупљали смо све и свашта. 
Сакупљено благо чували смо у нашем 
амбару у дворишту. Ту смо се играли. 
Био је то рај за нас децу. Све сам ја то 
написала у домаћем задатку, наставнику 
се допало као маштовит рад и ишла сам 
од учионице до учионице да читам свој 
домаћи. Пуна самопоуздања, верујући 
да сам међу најбољима у српском језику, 
кренем у Гимназију. Професор Миливој 
Кудра нам је предавао српско - хрватски, 
како је било у оно време. На првом часу, 
на којем је говорио о описној песми, 
нисам била пажљива. Он је то приметио 
и сутрадан ме прозвао да одговарам. 
Нисам знала да кажем да се описна песма 
другачије зове дескриптивна и он ми је 
уписао јединицу у дневник. На првом 
родитељском састанку је мој тата сазнао 
за ту јединицу и, разочаран, никад више 
није отишао ни на један родитељски 
састанак. Ја сам касније повратила свој 
углед код професора Кудре. Писмени 
задаци и лектире били су добри, врло ме 
је уважавао. Био је изузетан професор, 
много чему нас је научио. 

Љубав према књизи одвела Вас је 
у Књижевну општину Вршац. Шта сте 
тамо научили?

-Мене је у Књижевну општину 
Вршац одвео мој пријатељ Иван 
Ивановић. Допало ми се, поготову 
сусрети са писцима. КОВ је тада водио 
Васко Попа, наш велики песник. Ту су 
били и професор Ервин Мареш, Драги 
Бугарчић, Милан Узелац... Захваљујући 
КОВ-у упознала сам Владимира 
Стојшина, Миодрага Матицког, Жарка 
Рошуља, Бору Радовића... Када је једном 
приликом у КОВ долазио Раша Попов, 
Иван и ја смо добили задатак да му 
правимо друштво до почетка књижевне 
вечери у позоришту. Било је зимско 
време, рестрикција струје, нисмо могли 
нигде да га водимо. Седели смо у КОВ-у, 
уз свеће, и разговарали. Те његове 
приче биле су предивне. Раша Попов 
је невероватан наратор, 3 сата са њим 
прошла су као трен. Било је посебно 
задовољство бити у друштву тих великих 
и дивних људи. Много сам тога тамо 
чула и научила, провела незаборавне 
тренутке који су ме испуњавали добром, 
позитивном енергијом. Васко Попа је 
КОВ дефинисао као удружење уметника 
стваралаца и љубитеља, што смо ми 
били. На сајмовима књига били смо са 
Васком на штанду, где су долазили многи 
писци да га поздраве. Доводио је позната 
светска имена у Вршац. Иван и ја смо 
били редовни на свим манифестацијама, 
а највише смо волели да идемо у 
позориште. Били смо незапослени. 
Секретар СИЗ-а за културу био је Бата 
Бугарчић. Отишли смо и питали да ли 
можемо да добијемо бесплатне карте, 
јер су увек прва три реда у сали празна. 
Зачудио се и рекао да он редовно дели 
те карте функционерима, а они нису 
долазили. Од тада смо Иван и ја добијали 
карте и седели у позоришту у прва три 
реда. Била сам делегат КОВ-а у СИЗ-у 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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МЕСЕЦ У ЗНАКУ МЛАДИХ
Овако је изгледала уобичајна слика у центру 

града последњих дана маја где се одржавала 
већина манифестација посвећених  Дану 
младости. Одатле је 24-ог дуж читаве Војводине 
кренуо Еколошки караван са јасном поруком 
да нам прети еколошка катастрофа уколико не 
променимо однос према природи.

Дан младости 25. мај најмлађи су поздравили 
цртањем на асфалту на Тргу победе. Истога дана 
пионири су примљени у ССОЈ, а увече је одржана 

гитаријада у башти Културног центра. И наредних 
дана реализовано је више програма од којих 
издвајамо онај за најмлађе на Платоу  испред 
Хотела“Србија“ у коме је учествовао и њихов 
љубимац Миња Субота, затим наступ хорова и 
имитација, уличну трку, књижевно вече, модну 
ревију као и рок концерт групе „Екатарина Велика 
„ који је побудио велику пажњу. 

Обележавање месеца младих завршено је 
пикником на језеру, маскембалом и трибином  
о омладинском раду у оквиру сусрета младих 
Југославије.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 16 , БРОЈ  216 , 26. АПРИЛ 1989.

МЕЂУНАРОДНИ ОДБОЈКАШКИ 
СУСРЕТ У ВРШЦУ

Посебан спортски догађај, посебно за љубитеље 
одбојке догодиће се у Вршцу, где ће се састати женске 
сениорске репрезентације Југославије и Румуније. 
Утакмице ће бити одигране 26. и 27. маја (петак и 
субота), у оквиру припрема државних селекција за 
квалификације за европски шампионат јуна у Шпанији.

У репрезентацији Југославије највише је играчица  
из клубова који су овогодишње такмичење у Првој 
савезној лиги завршили пласманом на самом врху 
табеле. Највише их је из државног првака „ Младост-
Монтер“ из Загреба, затим из „Паломе Браник” и 
београдске „Црвене звезде“.                                        

ИНТЕРВЈУ
МИРЈАНА РАДУЈКОВИЋ, 33 ГОДИНЕ БИБЛИОТЕКАР И АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК ГРАДСКОГ МУЗЕЈА:

ЖИВОТ ОБЕЛЕЖЕН 
КЊИГОМ И ПРИЧОМ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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културе. Ту су били и Гордана Милетић 
и професор Ервин Мареш који ми је на 
полеђини позива за седнице редовно 
писао најновије наслове и тако ме 
упућивао шта да читам. Био је велики 
познавалац литературе.

Како и када почињете да радите у 
вршачком Музеју?

-Тадашња управница Музеја 
Гордана Милетић и ја упознале смо 
се на састанцима у СИЗ-у, али и на 
осталим културним догађањима где 
смо обе биле редовни посетиоци. Кад 
је Музеј славио 100 година постојања, 
1982. Гордана ме је позвала да дођем 
и радим у музејској библиотеци. 
„Имам могућост да вас примим на 
одређено време, јер је Љиља Пећанац 
на породиљском одсуству.“ Ја сам то 
оберучке прихватила. Почела сам 
да радим у јануару 1983. године и 
остала у Музеју као библиотекар и 
административни радник. У то време 
у Музеју су били управница Гордана 
Милетић, кустоси археолози Станимир 
Барачки, Шаролта Јоановић и Јован 
Узелац, кустоси историчари Драгутин 
Петровић и Аница Медаковић, 
и Светлана Михајловић, кустос 
историчар уметности. Лепо су ме 
прихватили, били смо сви генерацијски 
блиски. Бивши управник Музеја, Растко 
Рашајски, иако у пензији, свакодневно 
је долазио и радио.

Да ли Вам се допао посао у 
Музеју?

-Било ми је све врло интересантно, 
нешто сасвим ново. Захваљујући 
Феликсу Милекеру и његовом 
преданом раду, наша музејска стручна 
библиотека спада у ранг најстарије 
и најбогатије у Војводини. Њен фонд 
је формиран по потребама музејских 
одељења. Мој задатак је био да се 
упознам са постојећом литературом, 
али и да сваку нову књигу прелистам 
и упишем. Тако сам почела да се 
упознајем са новом литературом 
која ме је потпуно окупирала. Имала 
сам велику помоћ колега. Моја два 
учитеља били су магистри музеологије 
Станимир Барачки и Гордана Милетић 
који су магистрирали на Свеучилишту 
у Загребу, у најпознатијој школи 
музеологије. Они су инсистирали на 
томе да посетиоцима Музеја будемо 
на услузи и да задовољимо њихова 
интересовања. Ја нисам кустос, али 
сам много тога научила радећи у 
библиотеци. У раду кустоса на обради 
музејских предмета важну улогу има 
музеолошка литература, тако да је то 
значајан сегмент у раду Музеја. 

-Библиотека је била отворена 
и за потребе ђака, студената и 
наших суграђана. Имали смо јако 
лепу сарадњу. Излазила сам свима 
максимално у сусрет. Колегама из 
других музеја који нису имали на 
располагању стручну литературу, 
достављала сам примерке из 
наше библиотеке. Студенти су се 
најављивали и питали да ли могу да 
дођу за викенд док су у Вршцу да узму 
неку књигу. Уз дозволу управнице, 
давала сам им књиге и суботом и 
недељом. Њима је то много значило, 
многи од њих и данас то памте и кад се 
сретнемо пуни су захвалности. Наши 
корисници били су и суграђани који 
су имали интересовања да истражују 
прошлост својих породица или родних 
села у околини Вршца. Догоди ми се и 
данас када одем у неку јавну службу, 
пошту, банку, и замолим за нешто, да ми 
одговоре: “Како да не, па ви сте толико 
помогли мом детету“. А, ја не могу ни да 
се сетим које је то дете. Заиста сам се 
трудила да врата библиотеке буду увек 
и за сваког отворена. Јер, Музеј и треба 
да буде доступан свим грађанима. 
Често су нам долазили људи који су 
доносили разне старе предмете које су 
нашли или имали и желели да сазнају 
нешто о њима. Некако су сви прво 
свраћали у библиотеку, отварали прва 
врата на која наиђу, а ја сам их после 
водила до кустоса. Ми смо такође и 
неговали наше посетиоце. Слала сам 
им позивнице за изложбе и многи су 
постали редовни посетиоци музеја. 
Имали смо и неколико одличних 
филмова: „Живот под морем“, „Живот 
мрава“, „Делиблатска пешчара“, 
“Обедска бара“. Наш фотограф Слоба 
научио ме је да пуштам филмове деци 
из вртића и основцима. Уживали су 
док су седећи на поду у сали гледали 
филмове.

Колико сте времена провели у 
вршачком Музеју?

-Биле су то лепе 33 године, скоро 
цео радни век. Захваљујући раду у 
Музеју, присуствовала сам разним 
манифестацијама које су испуњавале 
моје интересовање, упознала сам  
многе ствараоце, велика имена. 
Међу њима су археолози Драгослав 
Срејовић и Никола Тасић, затим 
Милић од Мачве, Милан Коњовић... 
Имала сам прелеп радни век, 
испуњен задовољством са послом 
и људима које сам сретала. Ишли 
сам на лепе екскурзије, у Румунију, 
Мађарску, посетила значајне музеје 
и њихове културне знаменитости. 
У пензију сам отишла у децембру 
прошле године. Моји пријатељи и 
колектив Музеја поклонили су ми 
слику Саше Богдановића „Башта“, 
која ме асоцира на светлост, 
опуштеност и филозофирање. То је 
моја дуго жељена слика, запазила 
сам је на једној изложби још пре 
15 година. Иначе, пензионерске 
дане прогласила сам за хавајски 
живот који треба да буде испуњен 
здрављем, задовољством, дружењем 
са пријатељима и обнављањем 
контаката са широм породицом, 
чега сам се дуго одрицала због 
недостатка времена. Толико тога још 
има непрочитано, толико дивних 
места која нисам обишла.

Кажете да волите да путујете. 
Да ли сте испунили своје жеље за 
неким дестинацијама?

-Да, волим да путујем. Моја 
омиљена земља је Италија и 
фасцинирајући градови Фиренца, 
Рим, Венеција, Верона... Обишла 

сам и Немачку, Берлин, Потсдам, 
Дрезден, Минхен, била у Паризу... 
Путовала сам са својим друштвом, 
генерацијски блиским,  шалили 
смо се да можемо да прославимо 
годишњицу матуре колико нас је. 
Негујем и даље своја пријатељства 
из школе, детињства, ране младости 
и са посла, што је драгоцено и 
испуњава човека. 

Како је текао Ваш лични живот?
-У браку са колегом из Музеја, 

покојним Јованом Узелцем, 
магистром археологије, родила 
сам ћерку Иву. Стално истиче да је 
право музејско дете. Међутим, није 
живот усмерила ка музеју. Сада је 
на другој години докторских студија 
молекуларне биологије. И за разлику 
од мене, Ива није плакала када јој 
поједу краља, већ је са татом научила 
да игра шах. Са тренером, ФИДЕ 
мајстором Милорадом Капеланом, 
постигла је лепе резултате. Била 
је кадетски првак Војводине, 
вицешампион Југославије и као 
таква ишла је на Светско првенство 
у шаху за кадете у Шпанији. 

Задовољна сам својим животом. 
Мислим да сам ту позитивност 
наследила од тате. Он је био весељак. 
Проблеми дођу, реше се и прођу, 
живот иде даље. Моја је највећа 
жеља да у здрављу сачекам да моја 
Ива оствари своје амбиције, да се 
реализује кроз рад, јер то воли, и да 
доживим да и она заснује породицу. 
Да постанем бака, да се придружим 
својој генерацији и шетам унуке по 
парку.

Јованка Ерски
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СА ОСМЕХОМ НА 
РАСПУСТ

Двадесетог јуна школска звона последњи пут су се 
огласила у овој школској години, али су истовремено 
измамила радосне осмехе на дечјим лицима. Предстоји 
толико очекивани и заслужени двомесечни одмор. За 
неке он значи одлазак на море, други ће посетити баке и 
деке или друге рођаке, доста ће их остати и у Вршцу, али 
сви се подједнако радују распусту. Крај школске године 
на свој начин доживели су и ђаци прваци. По први пут 

добијене ђачке књижице за њих имају посебну вредност 
о чему говори фотографија начињена управо задњег дана 
школе , а на њој су прваци Основне школе „Вук Караџић“ 
из Вршца.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 16 , БРОЈ  221 , 23. АВГУСТ 1989.

БРИГАДА НА ОРА 
„ВЛАСИНА“

Почетком месеца, бригада ОРА „Жарко 
Зрењанин - Уча” отишли су, мада у недовољном 
броју, на ОРА „Власина“. Иако их је почетком 
лета било пријављено 60, на радну акцију их 
је отишло само тридесеторо. Највећи број 
омладинаца отказао је одлазак на радну акцију 
с образложењем да хоће да раде и зараде преко 
Омладинског услужног сервиса, што је доказ да и 
омладина економски размишља.

Мада је старосни просек бригаде 23 године, они 
нису у могућности да конкуришу за признања, с 
обзиром да их је мало у односу на потребан број.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У организацији Туристичке организације 
Вршца и Ролер Савеза Србије, одржана је 2. 
Вршачка ролеријада минулог викенда, 14. 
августа, на градском језеру која је окупила 
мале и велике виртуозе на ролерима. Према 
речима организатора, новитет је ове године 
била трка на полигонској стази, која је била 
конципирана својеврсним препрекама. 
Такмичари су се тркали један по један, а 
победници су били они ролераши који су за 
најкраће време савладали све препреке на 
полигону. 

- У другој Вршачкој ролеријади 
учествовало је 26 такмичара у 3 старосне 
категорије каже Миодраг Поповић, генерални 
секретар Ролер савеза Србије. Најбројнији 
су били најмлађи такмичари, а категорије су 
подељене на такмичаре до 7 година, од 8 до 10 
и од 11 до 13 година. Била је то демонстрација 
основних корака вожње ролере, баланса и 
моторике ролер спорта, савети и едукација 
омладине за безбедну вожњу ролера. 

У категорији такмичара до 7 година међу 
девојчицама најбоља од девет учесница била 
је Јована Милић, друга Нађа Јакчић, а трећа 
Милица Ђорђевић, док је код дечака прво 
место освојио Јован Обрадовић, као једини 
такмичар у овој категорији. 

Међу ролерашима од 8 до 10 година код 
девојчица прво место припало је Тамари 
Радловачки, друга је била Калина Јакшић 

и трећа Тара Живковић. У истој  старосној 
категорији код дечака најбољи је био 
Борис Хеђеши, а другопласирани је  Вук 
Димитријевић. 

У категорији од 11 до 13 година међу  
девојчицама најуспешнија је била Тамара 
Тодорић, друго место припало је Сари 
Димитријевић, а треће Мини Петровић. 

Најбржи такмичари у укупном пласману су 
Тамара Тодорић (29.36), Сара Димитријевић 
(29.40) и Тамара Радловачки (30.14), а код 
дечака Борис Хеђеши (34.18), Јован Обрадовић 
(37.26) и  Вук Димитријевић (41.15).  

Сви учесници такмичења, од најмлађег до 
најстаријег ролераша, били су задовољни и 
пуни похвала што је организована Ролеријада 
у Вршцу. Најавили су да ће се за наредну 
годину добро припремати како би остварили 
боље резултате.

У оквиру поменутог такмичења, одржана је 
школа ролера, јавни бесплатни час вожње са 
тренером и репрезентативцима у брзинској 
вожњи Ролер Савеза Србије за све учеснике 
школа ролера. 

Другом Вршачком ролеријадом и осталим 
дешавањима протеклог викенда, завршен је 
летњи програм на градском језеру који је био 
богат и разноврстан. Задовољни су и купачи, 
али и организатор - Туристичка организација 
града Вршца.

Ј.Е.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ОДРЖАНА ДРУГА 
ВРШАЧКА РОЛЕРИЈАДА

-У такмичењу на ролерима учествовало 28 ролераша - Најбржи такмичари у 
укупном пласману су Тамара Тодорић код девојчица и Борис Хеђеши код дечака - 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 
72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 
– Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 56. и 57. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 15. Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 
18/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске 
послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 
– (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,
од августа 2016. године, обрађивача ЈП ``Завод за урбанизам 

Војводине`` Нови Сад
– (у даљем тексту: Нацрт Плана)

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периодуод 26.08.2016 
године до  26.09.2016 године

Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине Алибунар 
– Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, 
у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 
часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу доставити 
примедбе на Нацрт Плана, искључиво у писменој форми, на адресу Општина Алибунар – 
Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштитиу животне средине, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем 
писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 26.09.2016 године.

Јавна презентација у Нацрт Плана ће бити одржана дана 16.09.2016. године, у сали МЗ 
Банатски Карловац, са почетком у 12.00 часова.

Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници дана 14.10.2016 
године, у просторијама ``Мале сале`` зграде Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе 
бр. 4. у Алибунару, у 15.00 часова.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за 
планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Данас``, затим у локалном листу ``Вршачка 
кула``, на огласној табли Општине Алибунар, на огласној табли МК Банатски Карловац и 
на интернет страници општине Алибунар. На интернет страници Општине Алибунар ће 
бити објављен Нацрт Плана у дигиталном облику.

 Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 
013/641-233.

Република Србија – АП Војводина Општина Алибунар – 
Општинска управа ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Најуспешнији учесници 2. Вршачке ролеријаде

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 72/09; 
81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 
98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 
64/2015) и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. 
лист општине Алибунар``, бр. 18/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење 
за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Излаже се на рани јавни увид
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ВЛАДИМИРОВАЦ,

 од јула 2016. године, обрађивача
ЈП ``Завод за урбанизам Војводине`` Нови Сад

- (у даљем тексту: Материјал за рани јавни увид)

 Излагање Материјала за рани јавни увид ће трајати у временском периоду

од 26.08.2016 године до  09.09.2016 године
Излагање Материјала за рани јавни увид ће бити обављено у просторијама Општине 

Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. 
у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 
8.00 до 13.00 часова, као и на интернет страници Општине Алибунар.

 Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу евентуалне 
примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на адресу 
Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштитиу животне средине, улица Трг Слободе бр. 4, 
26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 09.09.2016 
године.

 Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Данас``, затим у локалном 
листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине Алибунар, на огласној табли МК 
Владимировац и на интернет страници општине Алибунар. На интернет страници 
Општине Алибунар ће бити објављен и Материјал за рани јавни увид у дигиталном 
облику.

 Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233.

Република Србија – АП Војводина Општина Алибунар – 
Општинска управа ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Прошле суботе, 13. августа, на терену у Порти, 
одиграна је прва званична хокејашка утакмица 
у Вршцу.  Штапове су укрстили новоосновани 
Вршачки Медведи (ИХЦ Беарс Вршац) И вицепрвак 
Србије, Црвена Звезда. Утакмица је завршена 
је резултатом 12:12 (по четвртинама 0:4, 4:7, 9:8, 
12:12) у регуларном делу меча, а потом је уследило 
извођење пенала у коме је тим из Вршца победио 
са 3:2.  

-Резултат у овом мечу био је у другом плану 
јер је утакмица послужила да се представи овај 
спорт у нашем граду. Нашим момцима била је 
ово премијера, ушли су са великом дозом треме. 
Играчи Црвене Звезде били су фер и коректни, 
одиграли су са поштовањем према нашем клубу 
који је тек основан и који је још у развојној фази. 
На утакмици је виђено доста лепих потеза, пуно 
лепих голова и приказана је суштина овог спорта. 
Најбољи играч меча био је Вељко Огризовић са 
четири постигнута гола и 2 асистенције.  Хвала свим 
гледаоцима који су дошли и подржали наше момке 
којима је ова утакмица пуно значила за наставак 
бављења овим спортом, рекао је Милош Јовичић, 
тренер и председник ИХЦ Беарс Вршац.

 Иако је званично основан 2016, незванично, 
клуб постоји већ две године. Основао га је Милош 
са  Божидаром Игњатовићем, играчем, тренером и 
директором Црвене Звезде, који је и главни тренер 

“Медведа“ и  репрезентативац  Србије  
- Почео сам да се бавим хокејом пре неких пет 

година,  када се Божидар вратио у из Словачке 
у Вршац. Он је почео да подучава мене и још пар 
нас који смо били заинтересовни. Међутим, ја 
сам због повреде морао да оставим хокеј на неко 
време, а наш тренер је отишао тада у Београд. 
Нас неколицина ентузијаста је пре две године, 
заједно са Хокејашким Савезом Србије, одржала 
ревијалну утакмицу у Порти. Одзив публике је 
био добар, утакмицу је гледало 300-тинак људи, 
родитеља са децом, која су су нас по завршетку 
питала да ли ће се клуб отворити и у Вршцу. Тада 
смо почели да тренирамо са њима, а Божидар, 
који је у Словачкој лиценцирани тренер, редовно 
је долазио из Београда да држи тренинге и спрема 
мене за тренера. Чекали смо нове чланове, којих 
коначно има довољно за оснивање клуба. Следеће 
што планирамо је да догодине уђемо у инлајн хокеј 
лигу, која је оформљена тек 2015, али се надамо да 
ће се у неком тренутку код нас стећи услови и за 
прави хокеј на леду, барем зими.

Вршачке “Медведе” можете најлакше 
контактирати преко Фејсбука, а тренинзи се 
одржавају понедељком, средом и петком у 17:30 
часова у Порти.

В. Јањић

ВРШАЧКА ХОКЕЈАШКА ПРЕМИЈЕРА

Атракција у Порти: Хокејаши вршачких “Медведа” на мечу са Црвеном звездо
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Ову деветнаестогодишњу 
младу даму красе особине које 
се све ређе налазе у само једној 
особи, смерност, скромност, 
нежност, ведрина, некаква 
суптилна проницљивост, која 
разара површне концепте 
који су узели маха протеклих 
деценија. Она је једна од оних 
особа за које се често каже да би 
требало да их је више на свету.

Како је протекло твоје 
школовање и како је дошло до 
тога да постанеш ђак генерације?

Пре 4 године уписала сам се у 
Школски центар “Никола Тесла” у 
Вршцу, смер финансијски техничар 
са намером да пре факултета 
стекнем квалитетно образовање 
у области финансија и економије 
уопште. Мислим да сам тај циљ и 
остварила и више од тога. У току 
школовања била сам вуковац и 
учествовала на многобројним 
такмичењима из разних области, 
а највише из рачунарских наука и 
информационо-комуникационих 
технологија, економије и 
предузетништва, енглеског и 
српског језика итд. Одличан 
5,00 успех током школовања, 
многобројна такмичења и 
ваннаставне активности допринели 
су да будем изабрана за ученика 
генерације.  Издвојила бих 
посебно неколико такмичења 
из информатике на којима ми је 
ментор био професор и одељенски 
старешина Велимир Радловачки 
и неколико из предузетништва на 
којима ми је ментор била професорка 
Зорица Павков. Та такмичења 
ми највише значе и највише су 
допринела мом опредељењу за 
упис факулета. У Школском центру 
“Никола Тесла” траже се теоретска 
знања, али се доста инсистира и 
на пракси, односно вештинама. 
Због свега тога би свим осмацима 
искрено препоручила да упишу ШЦ 
“Никола Тесла”. Захвалила бих се 
свим професорима моје школе на 
пруженој подршци, знању и лепим 
тренуцима у школи, као и својим 
школским друговима који ми већ 
сада недостају.

Чиме се бавиш и како волиш да 
проводиш слободно време?

Себе највише проналазим у 
књигама тако да мало времена 
проводим поред телевизора, али 
волим понекад одгледати неки 
акциони филм. Највише читам 
акционе романе, комедије и 
трилере. Такође, волим у слободно 
време трчати, шетати Вршачким 
брегом, возити бицикл, а у 
будућности  бих желела да се  бавим 
стреличарством, спортом за који 
сам чула да побољшава способност 
концетрације. 

Имаш ли некакву животну 
филозофију или неки мото којим 
се водиш? 

- Мото мог живота је “Човек који 

помера планине почиње тако што 
у почетку преноси каменчиће” 
и “Предвиђај као песимиста, 
посматрај као реалиста, а покрећи 
као оптимиста”. 

Шта је на свету или код људи 
лоше, те би променила то?

- Један од већих проблема код 
неких људи јесте похлепа. Људи 
мисле само на себе и на своју 
добробит, не марећи за остале 
око њих. Приметила сам код људи 
такође и недостатак мотивације 
за рад, да нешто промене, да живе 
квалитетније, јер сматрам да сврха 
живота није само животарити већ 
и живети квалитетно. Даље бих 
навела завист, јер нпр. ако постоји 
неко ко показује лидерске особине, 
не само политичке, него уметничке, 
научне, организационе итд, требало 
би га подржати, а не спутавати. 
Ипак, увек постоји неколицина који 
ће вам помоћи без обзира на све.

 Шта је на свету или код људи 
добро, лепо и ваљано?

-Генерално говорећи добра 

је код људске цивилизације 
жеља за константним напретком, 
усавршавањем и радозналост. 
Приметимо да се нпр. све више 
афирмишу емисије и књиге на 
тему ванземаљаца, испитивања 
о пореклу људске цивилизације, 
емисије о природним катастрофама 
и о жељи да исте спречимо и 
осигурамо продужетак врсте. Код 
људи постоји константна жеља 
да се продужи људски век и живи 
квалитетнији живот. Погледајмо 
само колики је напредак људска 
цивилизација направила у 
последњих тридесет година у свим 
сферама живота.  

Шта те мотивише а шта 
демотивише?

- Мотивишу ме људи око мене. 
Њихова животна борба, њихове 
победе, успеси на факултету и на 
послу, њихов позитивизам, као и 
подршка. Све то ми даје снагу да и 
ја завршим факултет са што бољем 
просеком и да касније радим 
оно што волим. Демотивише ме 

ситуација када сестра и ја изгубимо 
стипендију или материјалну помоћ 
због разлике од 370 динара или 
када најбоља другарица заврши 
Технолошки факултет - мастер 
студије са просеком 10.00, а нико не 
жели да је запосли јер нема радног 
искуства. А како послодавци мисле 
да ми стекнемо радно искуство ако 
нико не жели да нас први запосли? 
После се сви питају зашто млади 
желе да оду из Србије.

 Који факултет си уписала? 
- Жеља ми је била да упишем неки 

факултет у вези информационо-
комуникационих технологија, 
јер сам током школовања стекла 
велико интересовање за ту област 
и утисак да занимања у области 
ИКТ имају перспективу - како у 
нашој земљи, тако и у иностранству. 
Уписала сам смер информационе 
технологије на Техничком факултету 
„Михајло Пупин“ у Зрењанину и 
била прва на листи са 100 поена. 
Надам се да ћу успети да добијем 
место у студентском дому и било 
какав вид материјалне подршке 
(стипендију, материјалну помоћ), с 
обзиром да је материјално стање 
у породици врло тешко. Трудићу 
се свакако да оправдам све који 
су ми до сада помагали и пружали 
подршку вредним и марљивим 
радом и учењем.

Чиме намераваш да се бавиш 
у животу? Какве су ти животне 
амбиције? Шта желиш да 
постигнеш?

Желим бити инжењер 
информационих технологија. Са 
напретком у свакој грани индустрије, 
рачунари су све више потребни и 
све више се људи ослањају на њих. 
Због тога је посао инжењера веома 
битан,јер је он тај који омогућава 
да све ради како треба, програмира 
нове софтвере, прави веб странице 
итд. Инжењери информационих 
технологија баве се пројектовањем 
и одржавањем рачунарских 
система, рачунарских мрежа, 
база података, информационих 
система, креирају мултимедијалне 
апликације. Циљ ми је да радим оно 
што волим и зарађујем довољно за 
један квалитетан и испуњен живот. 
Начелно, желела бих да останем у 
нашој земљи, али ако ми земља не 
буде обезбедила потребне услове 
за нормалан живот, отићи ћу.

Шта је најважније у животу? 
- Најважније у животу је наћи 

праве и позитивне људе који ће 
увек бити ту за вас, затим наћи 
посао који волите јер тада никада 
нећете морати радити ни једног 
дана свог живота. Бити окружен 
породицом, пријатељима, који вас 
безусловно подржавају. Истинске 
вредности, по мом мишљењу, су; 
искреност, позитивизам, уљудност, 
мотивисаност, природност, 
енергичност и поштење.

В. Јањић

ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

СВЕТЛАНА ЖИВАНОВ, ЂАК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА 

“НИКОЛА ТЕСЛА” ЗА 2016. ГОДИНУ

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Књига „Сусрет под необичним 
околностима“ (Лагуна, 2016), аутора 
Владана Матијевића, према речима 
критике нова је потврда да у домаћој 
књижевности још увек постоје аутори 
којима полази за руком да „читаоцима 
приреде незаборавну свечаност“. 
Матијевић, један од наших најистакнутијих 
приповедача, аутор је шест романа и 
неколико прозних и поетских збирки, а 
за свој рад награђен је најзначајнијим 
домаћим књижевним признањима. 

На књижевној сцени појавио се 1991. 
године са збирком песама „Не реметећи 
расуло“. Први роман „Ван контроле“ 
објавио је 1995, док се нова верзија 
појавила 2013. године. Уследиле су 
књиге: „Р. Ц. Неминовно“ (роман, 1997), 
„Самосвођење“ (песме, 1999) и „Прилично 
мртви“ (приче, 2000), за коју је добио 
и Андрићеву награду. Његов роман 
„Писац издалека“ награђен је Ниновом 
наградом 2003. године.  Аутор је романа 
„Часови радости“ (2006), књиге драма 
„Жилави комади“ (2009), затим „Врло мало 
светлости“ (роман, 2010, награде: „Меша 
Селимовић“, „Борисав Станковић“ и 
„Исидора Секулић“), „Мемоари, амнезије“ 
(есеји, 2012, награде: „Кочићево перо“ 
и „Кочићева књига“) и „Пристаништа“ 
(приче, 2014, награде: „Стеван Сремац“ 
и „Данко Поповић“). Његове књиге 
су превођен на француски, 
немачки, шпански, италијански 
и македонски језик. 

У својој новој књизи бави 
се питањима љубави и вере, 
судбинског и небеског, а причу 
смешта у неименовани градић, 
у врео јулски дан 2015. године. 
Иако његова јунакиња Ана 
Жежељ, каприциозна старица 
која више од пола века чека 
позив човека који се можда 
никада неће јавити, на први поглед није 
оличење хришћанских вредности, тог дана 
ће је посетити анђео... 

Иако „Сусрет под необичним 
околностима“ није ангажован попут неких 
ваших претходних књига, на моменте се у 

њему појављују одбљесци наше 
стварности. Има ли у приликама 
које су створиле једну Ану Жежељ 
нечег чисто локалног и обележеног 
данашњицом? 

- У роману има доста локалног, 
али то локално није превише 
наглашено, мада верујем да га 
препознају читаоци из места у 
којем и сам живим. Али, пошто сва 
наша места у централној Србији 
личе једна на друга, биће да многи 

читаоци препознају то локално. А сва моја 
дела су обележана данашњицом, па и она која 
експлицитно нису, свакако се тичу данашњице. 

Свет у којем Ана живи, не дотиче је 
много. Она је усредсређена на сопствена 
сећања и машту, своја мала задовољства и 
телефон, као центар њених интересовања, 
на који више од пола века чека да зазвони. 
Личи ли цела Србија у својој аутистичној 
свакодневици помало на вашу јунакињу? 

- Не личи Србија на јунакињу романа „Сусрет 
под необичним колностима“, јер је Ана у свом 
положају и самоћи срећна, притом она ужива 
колико је то у стању, она се бори, она верује. 
Србија јесте у сличном положају, али није срећна. 
Она је много тужна и уморна и без изгледа да ће 
се ускоро насмејати. 

У питању је љубавна прича, 
али таква да је један у тој љубав 
тек пуки објекат. Је ли цинично 
помислити да је ова љубав баш 
због тога толико чиста? 

- Љубав Ане Жежељ није чиста 
зато што је апстрактна, у којој она чека да јој се 
јави младић који је од ње отишао пре пола века, 
већ због тога што је велика, безусловна, искрена, 
истрајна... Љубав је љубав и кад није обострана, 
кад није срећна. 

Специфичан, често црни хумор и иронија 
присутни су у вашем новом роману, као и 
у вашим претходним делима. Чини се да 
црног хумора има у великој мери и у домаћој 

уметности уопште. Да ли је то менталитетски 
условљено? 

- Свакако да није случајно. Ми смо народ са 
пуно духа, али смо имали, а и даље имамо врло 
тешку судбину. Колико смо ми криви због ње, 
сада не бих причао. 

Писали сте романе, приче, есеје, поезију, 
драме... У којој се форми и жанру најбоље 
осећате? Да ли тематика одређује форму 
или то зависи од нечег другог? 

- Себе доживљавам као писца прича, тачније 
као човека који прича приче. За 
мене је и роман прича, или више 
повезаних дужих прича, и моји есеји 
су углавном приче, и моје драме, и 
већина мојих песама су приче. Да 
сам филмски редитељ доживљавао 

бих себе исто, као човека који заинтересованим 
људима говори приче. И да сам ликовни уметник, 
моји цртежи и слике говориле би приче. 

Неколико пута сте говорили о позицији 
уметника у српској провинцији. Верујете ли 
да ће се на пољу децентрализације културе 
икада ишта десити у Србији? 

- Дешава се непрестано. Све иде низбрдо. 
Т.С. 

ВЛАДАН МАТИЈЕВИЋ, ПИСАЦ: 

ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ И КАД НИЈЕ СРЕЋНА 

ЛАКШЕ ЈЕ ОНИМА КОЈЕ СУМЊА НЕ МУЧИ 

У интервјуу који је недавно дао за Вечерње 
новости, Владан Матијевић упитан о вери 
данашњег човека каже: 

- Живимо у тешким временима, човеку је 
потребна вера, свакако неки ослонац, смисао, 
извор снаге, а на сваком појединцу је да 
открије шта му то пружа. 

Ни у једном времену није било лако пронаћи 
смисао и ослонац, тачку отпора бесмислу и 
патњи. За Декарта је сумња била најважнија, 
а за Камија побуна. Један је рекао: „Сумњам, 
дакле постојим“, други је рекао: „Буним се, 
дакле постојим“. Верницима је лакше него 
оним људима које стално мучи сумња и онима 
који имају потреба за побуном. Где ће се 
појединац сврстати, зависи можда и од њега 
самог, мада у то нисам сигуран. 

„Ми смо народ са 
пуно духа и врло 

тешком судбином“ 

„Ја сам човек 
који прича 
приче. И да 

сам ликовни 
уметник, моји 

цртежи и слике 
говориле би 

приче“ 
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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

Културни центар Вршац у сарадњи 
са Амбасадом Краљевине Холандије 
у Београду организовао је од 15. до 
17. августа Дане Холандије у Вршцу. 
Програм у оквиру којег су приказани 
филмови: „Бергман“, „Акваријум“ и 
„Голцијус и Пеликанско друштво“ 
и одржана изложба фотографија 
„Примењена носталгија“, одржан је у 
просторијама бившег Дома војске. 

- „Примењена носталгија“ 
замишљена је као промоција европске 
културе и различитости европских 
градова – рекао је Давор Стојковић, 
директор Културног центра Вршац. 

Изложба „Примењена носталгија“ 
аутора Илви Ниокекћин (Холандија) 
и Марка Рупене (Србија), отворена је 
у понедељак, а отварању је испред 
Амбасаде Краљевине Холандије у 
Београду присуствовала заменица 
амбасадора Мариел Милтенбург. 

- Ова изложба представља једну од 
илустрација пута Србије ка Европској 
унији, који не подразумева само скуп 
права и закона, већ и креативност и 
овакве културне догађаје – рекла је 
заменица холандског амбасадора. 

Канцеларија за европске интеграције 
Владе Републике Србије у првој 
половини 2016. године спровела је 
пројекат „Примењена носталгија Србија-
Холандија“, уз подршку Амбасаде 
Краљевине Холандије у Београду. 
Краљевина Холандија председавала 
је Европској унији од јануара до 
јуна 2016. године, а „Примењена 

носталгија“ замишљена је као серија 
заједничких изложби фотографија 
реномираних уметника из Србије и 
земље председавајуће ЕУ. Аутор из 
Србије, Марко Рупена боравио је у 
Амстердаму у децембру 2015. године 
и фотографисао места, догађаје, 
сцене и људе који су га подсетили на 
Београд. Два месеца касније, ауторка 
из Холандије Илви Ниокекћин посетила 
је Београд и фотографисала град и 
његове становнике оком „носталгичног“ 
фотографа. Основна идеја „Примењене 
носталгије” је културна сарадња, 
промоција Србије у државама чланицама 
ЕУ, као и земаља чланица ЕУ у Србији те 
ширење европских идеја и вредности 

међу грађанима Србије истицањем 
културе и културних вредности и 
различитости европских народа, а тиме 
и важности интеграције Србије у ЕУ. 
Аутори излажу по 20 фотографија на 
изложбама организованим у Београду и 
главном граду земље председавајуће ЕУ, 
као и у градовима широм Србије. 

Илви Ниокекћин је независни 
фотограф и мултимедијални новинар 
из Утрехта. Радила је у многим 
деловима света, највише у Африци. 
Као документарни фотограф покрива 
области савремених друштвених 
питања и односа. Њене фотографије 
објављиване су у многим светским 
часописима и изложбама. Добитница је 
бројних признања за свој рад. 

Марко Рупена је документарни 
фотограф из Београда. Професионалну 
каријеру започео је у дневној новини 
„Глас јавности“ 2003. године. Од 2008. 
до 2014. године запослен је у новинској 
агенцији „Бета“. Истовремено, три 
године ради и као хонорарни фотограф 
за кинеску новинску агенцију „Xинхуа“. 
Од 2012. године члан је фотографског 
колектива „Камерадес“. Био је спољни 
сарадник недељника „Време“ и 
Министарства одбране. Интересују га 
различите области фотографије. Излагао 
је на многим изложбама документарне и 
уметничке фотографије. 

Т.С. 

ОДРЖАНИ ДАНИ ХОЛАНДИЈЕ У ВРШЦУ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
„ПРИМЕЊЕНА НОСТАЛГИЈА“ 

Прошлог четвртка у Градској библиотеци Вршца 
одржано је песничко вече прашке песникиње Јелене М. 
Ћирић, у организацији ВАУ „Арс“. Кроз љубавно-еротску 
поезију међународно признате ауторке, публику је 
повела модераторка Верица Преда, док се за музичку 
пратњу побринуо Бранко Пражић, иначе композитор 
за неколико песама Јелене М. Ћирић, које су посетиоци 
могли да чују први пут у том облику. 

Јелена М. Ћирић песникиња је добро прозната у 
европским књижевним круговима. Рођена је 1973. 
године у Београду, где је завршила студије права, а данас 
живи у Прагу. Њена поезија уврштена је у многе зборнике 
и добитница је више домаћих и међународних награда, 
међу којима су и друга награда на Другом европском 
фејсбук песничком фестивалу за песму „(Ауто)портрет“, 
трећа награда на Другим књижевним сусретима у 
Смедеревској Паланци за песму „Њиве“, трећа награда на 
Четвртој међународној ликовној и песничкој колонији у 
Крчедину за песму „Ћилибар“, песничка награда „Поет“ 
за 2011. годину за дебитантску збирку песама „Жар“, 
годишња награда уметничке групе АРТЕ за најбољу 
књигу поезије у 2011. години, друга награда публике на 

Трећим књижевним сусретима у Смедеревској Паланци 
за песму „Гастарбајтерска“... Чланица је Књижевног клуба 
„Милош Црњански“ из Бијељине и уметничке групе АРТЕ 
из Београда. Јелена М. Ћирић ауторка је песничких књига 
„Жар“ и „Наискап“, а у припреми је и њена трећа књига. 

Т.С. 

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ПРЕДСТАВЉЕНА ПОЕЗИЈА 
ЈЕЛЕНЕ М. ЋИРИЋ 
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ОБЈЕКТИВ ВРШАЧКИХ ФОТОГРАФА 
КРОЗ ДВАДЕСЕТИ ВЕК

ФОТОРЕПОРТАЖА

Град богате историје и велике културне 
традиције мењао је свој изглед кроз историју, 
али захваљујући раскошној архитектури 
и данас фасцинира како госте тако и своје 
житеље. Та лепота била је инспирација 
фотографима од почетка двадесетог века па 
до данас. Захваљујући њима забележена је 
вршачка визуелна историја, тако да данашњи 
заљубљеници у Вршац и његову прошлост 

успевају да нам приуште узбудљиву визуелну 
шетњу кроз декаде двадесетог века.

Захваљујући пријатељима из Удружења 
љубитеља старина “Феликс Милекер” имамо 
прилику да видимо колико су се неки делови 
града променили током последњих деценија 
и како су поједини архитектонски детаљи 
одолели зубу времена.

Hungaria szalloda

 Хаков Шпецерај

Хотел Парис

Брег
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ОБЈЕКТИВ ВРШАЧКИХ ФОТОГРАФА 
КРОЗ ДВАДЕСЕТИ ВЕК

ФОТОРЕПОРТАЖА

Капела Светог Рока

Мала променада (код Савића)
Паркинг Хотела Србија

Касина

 Код Ђуре (стакленик)
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1078
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.

Продајем кућу 
у ул. Југ Богдана, 
Повољно. Тел. 013/ 
28-32-563.

На продају 
реновирани 
дворишни станови 
(двособан + 
гарсоњера). 
Изузетна локација, 
погодно за пословни 
простор. Тел. 061/71-
39-82.

Продајем плац 
на Сребрном језеру, 
површина 5,01 ар, 
власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-
65.

На продају кућа 
на Гудуричком путу 
или замена за стан 

или мању кућу у 
Вршцу или Панчеву.
Тел. 064/168-58-95.

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

На продају кућа 
од 120 м2 на 14 ари 
плаца, струја, вода, 
плин, телефон. Вреди 
погледати. Нови 
Козјак. Идеално за 
пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

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.

Издајем стан у 
центру Вршца за 
студенткиње или 
ученице. Засебан 
улаз, одвојене 
комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

Издајем намештен 
трособан стан са 
два купатила у 
Хемограду. Погодан 
за породицу или 
две три девојке. 
Тел. 013/836-847 и 
063/782-35-26.

У Београду 
издајем двособан 
намештен стан 
студентима. Тел. 
065/814-85-71.

Издајем намештен 
једнособан стан 
у центру ул. Анђе 
Ранковић (централно 
грејање, кабловска, 
интернет). Тел. 
060/350-30-60.

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.  
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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.

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

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

Продајем шиваћу 
машину „Багат –
Ј а д р а н к а “ к а б и н е т, 
ножни погон, мало 
коришћена, добро 

Тел.  064/459-68-04.  

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

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

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

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. 063/482-418 и 2101-
623.

Продајем кауч, 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.

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-
АЛИНКО-ВТДВМ. 
Тел. 013-21-01-623 и 
063/482-418.

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

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 
неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-
623.

Продајем котао за 
централно грејање 
24 kW, плински, нов, 
н е к о р и ш ћ е н . Т е л : 
061/303-1537

П р о д а ј е м 
самоходну косилицу, 
бензински мотор.Тел: 
061/303-1537

К у п у ј е м 
брилијантне минђуше

Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач 
са фиокама. Тел. 
063/733-92-47.

Продајем два 
телевизора и женски 
бицикл. Веома 
повољно. Тел. 061/60-
496-46.

Вршим услужно 
машинско млевење 
воћа дуње и јабуке. 
Тел. 063/11-21-270.

Продајем два 
половна замрзивача, 
исправна. Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор 
за камповање. 
Повољно. Тел. 826-
251 и 064/22-76-993.

На продају 
п р е г р а д н а 
шестокрилна врата 
од пуног дрвета. 
Димензије 285х380 
цм. Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна 
жена спремала би 
по кућама и служила 
старије особе. Тел. 
065/542-20-82.

Продајем већа 

вучна  колица за 
мотор- бицикл. Тел. 
064/186-52-44.

Дајем часове 
енглеског, преводим 
са енглеског, 
услужно радим 
дизајн и припрему за 
штампу, израђујем 
слике, графике и 
др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 
55кг на више! Тел. 
069/62-66-99 ; 063/74-
22-013 и 013/835-129.

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.

Продајем 
аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 
2003. годиште, 
прешла 109. 000 
км. Први власник, 
могућ договор. Тел. 
064/819-9260

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
 “Све је нестварно док траје и дише;
Стваран је цвет чија одсутност 
мирише
И цвета,а цвета већ одавно нема “...

Толико смо те волели, да те никада не можемо 
заборавити.

Твоји:ћерка Катарина, унук Стефан, зет Зоран,брат 
Живко са породицом и заова Вера са породицом.

Дана 18.августа 2016.године 
навршило се четрнаест тужних 
година од када се изненада угасио 
живот наше најдраже мајке, сестре и 
баке
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ИСТОРИЈА БОНСАИЈА 
Бонсаи (у дословном преводу значи „стабаоце 

у посуди“) је, иако га многи повезују са Јапаном, 
врста узгајања дрвећа пореклом из Кине, одакле 
је пренесена у Јапан где је даље развијена и где 
је добила данашњу форму. Ова минијатурна 
дрвца, величине од неколико центиметара па 
чак и док један или два метра (ретки примерци 
бонсаија стари и преко сто година), временом 
су се раширила по целом свету и од умањених 
примерака дрвећа створила се уметност. 

У Кини је, у доба Хан династије (око 200. године 
пре нове ере) створен концепт – креирање 
минијатурних природних пејзажа у посудама, 
званих Пењинг. Једна од многих легенди говори 
како је дебели цар сматрао путовање заморним, 
па је наредио да се минијатурна копија његовог 
царства сагради у дворишту палате, како би са 
прозора спаваће собе, могао да види цео свој 
посед. Желећи да сачува његову јединственост 
цар је наредио да се као издајник погуби свако 
ко покуша да направи нешто слично. Била 
она прича истинита или не, једно је сигурно: 
поседовање минијатурних пејзажа било је 
статусни симбол. 

Најстарији писани документ о бонсаима 
пронађен је у гробници принца Жанг Хуаија, који 

је умро 706. године за вријеме Танг династије. 
Две зидне слике у гробници приказују слуге како 
носе минијатурни пејзаж са камењем и биљкама 
у посуди. 

Кроз 11. и 12. век Кина је извршила знатан 
културни утицај на околне земље, посебно Јапан, 
преко уметности и филозофије. За преношење 
бонсаија у Јапан и ширење међу јапанском 
аристократијом и самурајима, најзаслужнији 
су Зен свештеници. За њих је бонсаи био 
религиозни објекат „зелене степенице које воде 
на Небо“, односно спона између људи и бога. 

Тек у Муромачи ери у 14. веку бонсаи се 
популаризује и заједно са оригамијем, икебаном, 
суисекима и чајном церемонијом (Чадо), постаје 
део Јапанске културе. У 18. веку бонсаи је на свом 
врхунцу и веома је цењен. Поједине технике су се 
ритуализовале, а смештај грана и дебла одређен 
је строгим правилима. 

Из Јапана бонсаи се проширио на запад 
крајем 19. века. Бонсаи данас није само 
привилегија више класе, већ се претворио у 
познату и признату хортикултурну уметност 
широм света. Данас не постоји део света у којем 
се не негују бонсаи дрвца од којих се праве права 
уметничка дела. 

Многи чак и овај начин узгајања дрвећа 
препоручују као терапије које би требало да 
опуштају и смање нервозу. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ВУЛКАНОВА ТОП ЛИСТА 
1. Док нисам срела тебе, Џоџо Мојес 

2. Ванила Скај, Зорана Јовановић 
3. Уништи дневник, Кери Смит 
4. Ничија, Весна Дедић 
5. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНЧИЋА   
1. Дечја енциклопедија о диносаурима 

2. Замак авантура 
3. Чудесна кутија: Принцеза на балу 
4. Свет око нас 
5. Атлас за децу 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Лук Блек – Демонс 
2.  Калидо – Једном 
3. Гру и Ђанс – Кило коке 
4. Елементал – Тијело памти 
5. Тони Зен и Сиги – Прљаво на Балкан 

КАКО ЈЕ НАСТАЛА ЗЕМЉА СЕДАМ БОЈА? 

ЧУДО МАУРИЦИЈУСА 
На северозападу Маурицијуса 

налази се необична геолошка 
формација – разнобојне пешчане дине 
које се простиру на 7.500 квадратних 
километара. Ова невероватна мала 
регија у селу Карамел која представља 
прави геолошки феномен, једна је 
од најзанимљивијих туристичких 
атракција Маурицијуса. 

Након распадања и мешања 
вулканских стена с глином, ово тло 
је обојено у црвену и плаву боју 
захваљујући најзаступљенијим 
елементима у Земљи седам боја – 
гвожђу и алуминијуму. Како су се 
вулканске стене приликом варирања 
температура изнад тла хладиле, тако 
су се формирале и остале нијансе. 

Занимљиво, овај песак се таложи 
у различитим слојевима, па долази 
до мешања боја захваљујући чему 
пешчане дине изгледају готово 
нестварно. Штавише, уколико шаком 

захватите овај песак, велике су 
вероватноће да ће вам се у руци наћи 
све боје. 

Поред тога, иако на Маурицијусу 
тропске кише нису ретке, дине Земље 
седам боја никад не еродирају. 

Туристима није допуштено да 

ходају овим динама, које су заштићене 
оградом, али могу однети са собом 
делић овог очаравајућег феномена: 
у оближњим продавницама могу се 
купити цевчице у којима се налази 
разнобојни песак. 

Извор: zanimljiveinformacije.net



ПЕТАК • 19. август  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1919МАМЕ И БЕБЕ

„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: 
Дијана Ћалић и син Дмитар, 
Александра Бабец и ћерка Хана, 

Драгана Јокић и ћеркица Милица 
Флорин, Кристина Петровић и мали 
Огњен, Елдена Станић и синчић 
Огњен, Наташа Јованов и син Вук, 
Марина Ђурин и синчић Алекса, 
Милијана Кецман и мали Урош, 
Марија Митру и њен синчић Андреј.  

  А.Б.

Дијана Ћалић Александра Бабец Драгана Јокић

Кристина Петровић Елдена Станић  Наташа Јованов

Марина Ђурин Милијана Кецман Марија Митру
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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

Док је Мехмедпаша 1) био 
тамишградски беглербег, 
управљао је Вршцем неки ага 
(надзорник, бег), који је својим 
благим и уљудним понашањем 
задобио био поверењње  
читавог становништва. Како 
нам хроника казује, становници 
га поштоваху као свог оца и 
својевољно му обрађиваху 
њиве. На сву прилику, он беше  
потурица, па, знајући српски, 
стално је општио са овдашњим 
Србима. На жалост име му није 
запамћено, можда зато, што 
је народ све више чиновнике 
турске звао општим именом 
„наш ага“.

Кад је Тамишград поново 
сретно заузет, оде овај добри 
ага, сломљеним срцем, из 
Вршца. А пуне житнице и остале 
потребе, намењене турској 
војсци, повери вршчанима с 
тим, да их братски међу собом 
поделе, ако се он за шест 
недеља не би повратио. Ага се 
више није повратио 2), јер, на 
скоро после његовог одласка, 
крајем 1716, заузме једно 
одељење ћесарске војске 
Вршац и околину му на завек 
3).

У ово доба Вршац је био, 
и ако не многобројна, тек 
свакако пространа општина, 
насељена Србима и Турцима. 
По једној топографској 
карти, која је зар одмах по 
ослобођењу јужне Угарске 
зготовљена 4), види се, да је 
тада северно од места, дакле 
данашња Чукурмала и њезина 
најближа околина, окружен 
био бедемима од земље, 
који је уједно обухватио и 
сав слободни простор изнад 
овог дела вароши. Одвојен 
од вароши потоком Месић, 
који се у ово време сливао 
у „Мали рит“, онај слободни 
простор употребљаван је, на 
сву прилику, као стан турској 
војсци. Јужни део вароши 
беше неуређен и дозидан тик 

уз онај до њега. Улазак један 
на југо-југо-источном рогљу 
овог другог дела, отприлике 
около садашње Цофманове 
пиваре, обдржавао је свезу и 
саобраћај међу њима. Овакво 
утврђење Вршца постало 
је јамачно у потоње време 
турског господарства, када су 
се и овдашњи Срби поново 
придружили борби, која 
је ваљала овде да сломије 
Турке. Према овоме, у оним 
бурним данима  становали 
су, у опшанченим деловима 
вароши, на сву прилику, 
само Турци, дочим су Срби 
на пољани живели. На 
овој пољани биле су само 
сиромашне колибе, јер 
хришћани нису смели имати 
зграда од солидног материјала.

А што је за време Турака 
био утврђен баш најудолитији 
део места, Чукурмала, долази 
без сумње отуда, што је он, до 
пола ритом заокружен, био 
најудеснији за одбрану. Само 
са југа ваљало се ослањати 
на вештачке бедеме, остале 
стране  бранио је Мали рит и 
старо корито Месића.

Тадашњи Bршац састојао се 
из више одељења, управо група 
од домова, које су се звале 
по турски „Махале“, данашње 
српске „Мале“. Најзнатнија 
мала беше Чукурмала. Њу су 
Срби најпре населили под 
Турцима. Протичући тада 
малом пијацом, Месић је 
делио ову малу од Иригмале, 
коју су зар основали бегунци 
из Ирига у Срему. Јужно од ове 
мале простирала се Томићева 
мала, Деђанскова мала и 
Радакова мала, прозвате овако 
по већим породицама, које 
су становале по њима. Даље 
доле била је Пећка мала, а уз 
њу Пожаревачка мала. Пећка 
мала добила је из Црвенке у 
планинове насељенике, који 
своју нову постојбину назваше 
Црвењачка мала. Мисли се, 

да из ове Црвењачке мале 
воде своје порекло породице: 
Бајића, Милосављевића и 
Војиновића 5). Постанак 
пожаревачке мале већ 
смо напред испричали. 
На Чукурмалу, Иригмалу, 
Радакову малу и Црвењачку 
малу подсећају нас и данас 
улице истог имена.

На месту, где је данашња 
р.к. црква, стајала је, како се 
мисли, једна турска богомоља 
(џамија). Овај назор потпуно 
дели и Васић, из разлога, што 
је трпеза, која је нађена у 
олтару старе, порушене цркве, 
и која је још из оног времена, 
била ћошкаста 6). Хришћанске, 
управо источ. правосл. цркве 
није било у ово време у Вршцу, 
јер је Муслимани нису трпели у 
својој средини, но као седиште 
владика, Вршац је свакако 
имао свога хришћанског 
свештеника. Предање нема 
дакле право, кад тврди, да 
је некадашња стара црква, 
на чијем месту је садашња 
источ. правосл. катедрална 
црква, још из год. 1685. 7), јер 
се зна, да је она саграђена у 3. 
десетини 18. века.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (33)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 3 , БРОЈ  32 , 22.  СЕПТЕМБАР1977.

НАША ТРИ ПИВА ПО 
сВЕТсКОМ ИЗбОРУ

Организатори овогодишње, шеснаесте по реду, светске 
селекције пива и безалкохолних пића (Monde selection 77) обавиће 
крајем ове недеље у Луксембургу свечано уручивање признања  
најуспешнијим произвођачима, учесницима на јунској изложби 
у Бриселу. Међу добитницима награда за квалитет пива налази 
се и вршачка Инекс пивара „1.мај“, чијим ће представницима том 
приликом бити предате две златне и једна сребрна медаља.

-То је наш највећи успех откако је 1849. године основана 
вршачка пивара- рекла нам је недавно магистер Олгица Битевић, 
директор ове „Инексове“ ООУР. – Златна медаља за квалитет 
добила су, иначе, наша пива „Шампион“, светло и црно (у боцама) и 
светло (у лименкама). Морам, међутим, да признам да такав успех 
у Бриселу нисмо очекивали, тим пре што смо по први пут послали 
узорке наших производа на ову велику селекцију светског нивоа 
и значаја.

Отварањем првог бутика „Душица“ крајем 1985. 
Вршчани су стали раме уз раме са житељима многобројних 
градских центара који се, захваљујући продавницама овог 
типа, снабдевају уникатним одевним предметима које 
диктира мода.

На први поглед, рекло би се, ништа необично – мала 
привреда у комуни отворила је врата за још једно радно 
место. Но, није тако. Власница ове радње у улици Милоша 
Обилића, тридесетогодишња Душица Атлагић, начинила је 
смео корак напуштајући десетогодишњу службу у СИЗ за 
запошљавање, оловку и хартију заменила иглом и концем 
а сигурну зараду ставила на коцку и испит пробирљивих 
укуса својих суграђана.

Доћи до радног места није ни мало лако. Најбоље је то 
знала Душица која је свакодневно слушала и гледала младе 
људе који су прелазили праг СИЗ за запошљавање надајући 
се својој шанси са свим новим огласом и конкурсом.

-Љубав према кројењу и шивењу увела ме је у друштво 
младих привредника. Многи су ме одвраћали, говорили да 
је то авантура. Нисам се покајала, радим креативан посо, а 
љубав према шивењу рођена ми је још у детињству. Волим 
овај посао и није ми тешко ¬- вели Душица.

У две смене раде се лон послови за Италијане, а од ове 
недеље креће и производња за руско тржиште.

Годину и по дана обућари ИМО успешно сарађују са 
партнерима из Италије за које израђују горње делове 
женске обуће. Дневна производња достигла је цифру од 
1.000 пари, а вредност месечног посла око 100.000 марака. 
Ове недеље креће се и са послом за руско тржиште, 
али овога пута не ради се о лон послу већ о комплетној 
производњи за извоз.

- Са повећањем посла морали смо да уђемо у 
инвестиције и то у делу где је то било најнеопходније, 
сазнајемо од Слободана Средића, директора ИМА. - Тако 
смо недавно купили најсавременију  машину за шивење 
са кружним током организације са којом ћемо знатно 
побољшати продуктивност. Друга инвестиција била је у 
делу побољшања  услова рада јер смо уградили расхладне 
уређаје у производну халу, а у току су и радови на 
реконструкцији крова како би спремно дочекали зиму.

Све инвестиције у ИМО углавном су резултат сопственог 
улагања што најбоље говори да је вршачком произвођачу 
обуће кренуло набоље.О томе сведоче и све чешће понуде 
за сарадњу са страним партнерима, али притом се не 
заборавља ни домаће тржиште где ИМО кроз 10 сопствених 
продајних објеката пласира део свог производног 
програма.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) А не Мустафапаша, као што га 
назва Хамер, Гризелини, Иајер и већина 
југоугарских монографа. S. Böhm: “Az utolsó 
temesi pasa”, u “Századok”3. (1869( godina, str. 
132

2) A. Vaszits” Deukechritt etc. str.9
3) Bárány Àg., Vaszits, Eissinger I 

drugi
4) “Toppogrfische Charten der Gegend 

zwischen Alibunar, Versecz, Ujpalanka und 
Cuvin”dodatak str. 65. “Tört. és  rég. Értesitö” 
sv.V.

5) Ника Мандукић: „О Вршцу“ у 
„Вршачкој кули“ год. 1867. бр. 2.

6) А. Vaszits: Denkschrift etc. str. 18. 
Подножје олтара у турским богомољама 
обично је ћошкасто, дочим су остали делови 
му округли.

7) Ника Мандукић: „О Вршцу“ у 
„Вршачкој кули“ година 1887. бр.8

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 13 , БРОЈ  173 , 1. АПРИЛ 1987.

ИГЛОМ И КОНцЕМ У 
АВАНТУРУ

ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,  БРОЈ  364 , 2. СЕПТЕМБАР 
1997.

ЧИЗМИцЕ ЗА РУсЕ

IV ОДЕЉАК
1683-1716.

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ТУРСКОГ ВРЕМЕНА
Турска звезда залази. – Ћесареви људи у вршачком пределу. – Вршачки дистрикт. – Оснивање 

вршачке ист. прав. епископије. – Карловачки мир; Вршац остаје и надаље турски. – Топографске 
прилике турског Вршца. – Последњи дани вршачке куле. – Турски водоводи. – Вршац слободан!
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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: 
6 кг свињског меса
1кг говеђег меса
3кг сланине 
240 г нитратне соли 
30г белог лука
20 г белог бибера
10г мускатног ораха
10 г најквирца
50г шећера
5г „Ц“ витамина

Када смо пре двадесетак година за 
нашу књигу о преради меса у домаћинству, 
покушали да од господина Виктора 
Стојановског, инжињера технологије, 
тадашњег директора „Карнекса“добијемо 
неке рецепте за производњу квалитетних, 
популарних и тражених специјалитета 
од меса, нисмо успели. Разлог је лежао 
у његовој високој – професионалној 
савести о потреби чувања рецепта за 
производњу једног од најтраженијих 

производа, из широке лепезе сличних, у 
асортиману чувене месне индустрије. У 
припреми најновијег, трећег допуњеног 
издања „домаћа прерада меса“, господин 
Стојановски, љубазно је одговориио на 
питање: „како за своје домаћинство правите 
чувену „чајну“ кобасицу?

Познату и квалитетну „чајну“ није лако 
направити у домаћим условима. Потребни 
су добри услови, знање, стрпљење и 
савестан рад, како би се добио производ 
који по квалитету ни мало не заостаје за 
оним који се производе у високим техничко-
технолошким- индустријским условима, 
какве је имао „Карнекс“.

За добру кобасицу бирам 60 одсто 
свињског меса прве категорије, 10 одсто 
говеђег и 30 одсто леђне сланине, или 
свињски гроник. Свињско месо мељем 
кроз „форшајбну“ (решетку) промера од 5 
мм, а масно ткиво и говедину кроз 3 мм. 
Маси од 10 кг додајем 2,4 одсто нитратне 
соли и одлажем на дводневно одлежавање 

на температури од 0 до 4 ºC. Након тога, 
млевеном месу додам 30 г белог лука, 20 
г белог бибера, 10г мускатног ораха, 10 г 
најквирца, 50 г шећера и 5 г „Ц“ витамина, 
па га добро измешам у кутерима, или ручно, 
потом припремљено и зачињено охлађено 
месо чвршће пуним у вештачка – колагена 
црева, претходно потопљена у млакој води, 
промера („фи“) 36 мм.

Готове кобасице, ради цеђења и 
просушивања, одлажем у просторију на 
температуру од 1 до 4 ºC. После тога, уносим 
их у пушионицу и димим хладним димом 
(12-16 ºC) три дана (по 6 сати дневно). 
На четрдесетодневно одлежавање, ради 
ферментације одлажем их у проветрену, 
тамнију и хладнију (до 10 ºC) просторију. 
Након овога, чајна је „зрела“ за конзумирање. 

Служи се као укусан нарезак, додатак 
популарним сендвичима, или као „главно“ 
јело у оброку са одговарајућом жељеном 
салатом. 

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.

Магистар техничких наука, дипломирани 
инжињер машинства Радисав Богдановић, са 
супругом Бранком, од пре седам година, на 
породичном домаћинству у Костојевићима 
производи препеченицу названу Стара 
Соколова ракија. Назив је дат по Соко – граду, 
код Љубовије, који је међу последњима 
ослобођен од Турака.

Радисав је поносан на претке Богдановиће 
– Кривајце, како их овде називају.

-Пре свега овакј крај има све природне 
погодности за шљиварство а некада су 
шљиве сушене и пласиране на домаће и 
страно тржиште. Данас је мало домаћинстава 
која шљиву суше, али свака кућа има свој 
шљивик и казан за печење ракије.Међутим, 
породица Богдановић – Кривајци одлучили 
су се за печење ракије која ће конкурисати 
вискију и другим увозним пићима.

Ракију производе од шљиве маџарке 
(пожегаче), трноваче и ранке, које се гаје 
на овим просторима, усавршавајући их 
и преносећи са колена на колено, као 

породичну тајну. У ствари, тајни нема. Раде по 
рецептима који су многима добро познати.

У каце стављају потпуно здраве, чисте, 
зреле и најквалитетније шљиве. По правилу, 
са дестилацијом почињу непосредно после 
превирања кљука, а из нужде и након 
тридесетак дана. Кљук се не преврће, а 
овршину одбацују. Дестилацијом се прво 

добија мека ракија, јачине 25 до 30 степени. 
Након тога, приступа се препеку. У оба 
случаја првенац у количини од 1 до 1,5 
одсто се одбацује. Прихвата се „срце“ – 
средња фракција, јачине 65 степени. Након 
тога, дестилованом водом се постепено 
разблажује и своди на 55 степени. Потом 
се сипа у бурад од столетне храстовине, у 
којима одлежава  ради сазревања најмање 
пет година. Пре флаширања јачина се своди 
на 40% алкохола.Пије се расхлађена или 
са ледом. Овде кажу: „од других ракија се 
посрће, а ова усправља, друге успављују а 
ова буди“.

И „ЧАЈНА“ – ДОМАЋА 
КОБАСИЦА

СТАРА СОКОЛОВА РАКИЈА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Љубитељи фудбала на Градском 
стадиону видели су сјајан 
премијерни меч, један од дербија 
1. кола Српске лиге Војводина, 
између реновираног Вршца и 
једног од фаворита за највиши 
пласман ТСЦ-а из Бачке Тополе. 
После велику борбе ривала 
подједнаког квалитета, у којој 
је свакој од екипа припало по 
полувреме, Вршац је до тријумфа 

дошао у последњем минуту 
меча, захваљујући присебности и 
спретности у реализацији Петра 
Вигњевића. Високи нападач је 
сјајно скочио и ефектно савладао 
одличног голмана гостију Хајагоша 
после идеалног центаршута Роксе 
из корнера. Фудбалери из Бачке 
Тополе су опасно претили из 
контри,а у првих пола сата другог 
полувремена имали изразиту 
иницијативу. Међутим, Вршац је 
у надокнади времена могао и да 

дуплира предност, пенал чист као 
суза није успео да реализује Рокса.

- После добрих резултата у 
припремном периоду у вршачкој 
фудбалској јавности почела је 
да се помиње и трка за прво 
место. Мислим да то није реално, 
подсетићу пре само две - три 
недеље у клубу смо имали једног 
играча, две лопте и три штуцне. 
На сваком мечу ићи ћемо на 

победу, давати максимум, играчи 
знају зашто су овде, не треба им 
наметати психолошки притисак, 
рекао је шеф струке Вршчана 
Андрија Ферлеж.

Изузетно добре партије пружио 
је бековски тандем Јанковић - 
Бачанин. Страхиња Бачанин је 
нашао и место у тиму кола по 
избору “Спортског журнала”. 

ВРШАЦ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ У ПРВЕНСТВУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВИГЊЕВИЋ ДОНЕО РАДОСТ, БАЧАНИН У ТИМУ КОЛА
ФУД БА Л

Радост Вршчана после тријумфа на премијерном мечу

Црвена звезда из Павлиша прошле сезоне није 
пружала игре адекватне потенцијалу екипе, па је 
у прилично стресном финишу првенства опстанак 
успела да избори у последњим колима.  У жељи 
да павлишку публику врати на трибине стадиона 
тренер Милан Благојевић каже да је амбиција да 
поред пласмана у горњи део табеле екипа игра леп 
и атрактиван фудбал.

- У прелазном року покушали смо да ангажујемо 
играче профила потребног за остварење наведених 
циљева. Пре свега, задржали смо костур тима из 
претходне сезоне, а посао довођења појачања у 
прелазном року је коректно урађен. Довели смо 
квалитетне фудбалере који ће покушати да попуне 
празнине у тиму одласком Момира Карановића, 
Милана Радосављева и Александра Киркова, који 
су завршили играчке каријере. Из клуба је отишао 
и Урош Тадић. Приступили су нам: Никола Радић 
из Вршца, Радош Војнов из уљманског Партизана, 
Јован Борић из Вршац јунајтеда, а још увек смо 
у преговорима са Марином Миоком и Марком 
Рашићем, каже шеф стручног штаба павлишких 
црвено - белих.

По мишњењу тренера Благојевића ово ће бити 
једна од најнеизвеснијих првенствених трка у 
Подручној лиги Панчево.

- За разлику од прошле сезоне, у овој нема 
изразитог фаворита какав је био Динамо из Панчева. 
Квалитет тимова је уједначен а чини ми се да су екипе 
које су дошле из нижег ранга изузетно појачане, 
Стрела из Иванова играчима из Радничког из Баранде, 
Војводина из Селеуша ангажовала је неколико 
фудбалера карловачког Пролетера, док је Јединство 
из Влајковца довело неколицину играча са искуством 
играња у Војвођанској лиги, истиче Благојевић.

Ова сезона у Подручној лиги Панчево имаће и 
посебну драж.

- Имамо четири екипе у комшилуку и мислим 
да ће то бити лепа прилика да се у Павлишу, Уљми, 
Избишту и Влајковцу врати култ локалног дербија, 
а самим тим и публика на трибине. Када се томе 
дода и локални дерби белоцркванске општине БАК 
- Вултурул Гребенац, мислим да ће првенство бити 
веома интересантно. На папиру најјаче адуте имају 
Младост из Омољице и БАК, али већ у прва четири 

кола показаће се ко ће водити борбу за висок 
пласман а ко за опстанак, закључио је искусни 
фудбалски стручњак.

Поред борбе за горњи део табеле клуб из 
Павлиша намерава да интензивира рад са млађим 
категоријама. У првом колу новог првенства 
Црвена звезда у Павлишу дочекује новог лигаша 
Војводину из Селеуша. Утакмица се игра у недељу 
21. августа са почетком у 17 часова.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ ПАВЛИША ЗАВРШИЛА ПРИПРЕМЕ И СПРЕМНА ОЧЕКУЈЕ СТАРТ У НОВОЈ СЕЗОНИ

ПОТВРДА АФИРМАЦИЈЕ

Амбиција повратак у горњи дом: ФК Црвена звезда (Павлиш)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО

Екипа Доњег Срема није допутовала у Сакуле на меч првог кола и уколико се 
не појави и на наредном, по пропису, биће елиминисана из такмичења а лига ће 
се наставити са 15 клубова.

Братство (Пригревица) - Омладинац 2:1, Раднички (Шид) - Бачка 1901 
(Суботица) 2:0, Слога (Темерин) - Железничар (Панчево) 1:1, Цемент (Беочин) - 
Раднички (С. Митровица) 0:0, Вршац - ТСЦ 1:0, Дунав (С. Бановци) - Раднички 
(Зрењанин) 3:0, Раднички (Н. Пазова) - Црвена звезда (Нови Сад) 3:1.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 1. КОЛО

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 
ПОРАЖЕН МИНИМАЛЦЕМ

ЈЕДИНСТВО (Н. БЕЧЕЈ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 
0:1 (0:0)

Тренер Вршац јунајтеда Миша 
Бељин био је на великим мукама 
да састави тим за премијерни 
меч војвођанског истока, јер је 
велики број првотимаца био на 
поштеди због повреда. У “ватру” 
су морали омладинци, који су се 
храбро супртоставили искуснијем 
ривалу. Вршац јунајтед пред својим 
навијачима дебитује у суботу, 20. 
августа, када у дербију кола дочекује 
панчевачки Динамо.

Резултати: Слога (Пландиште) 
- Јединство (Б. Карађорђево) 4:0, 
Слобода (Н. Козарци) - Долина 
(Падина) 2:0, Војводина (Перлез) 
- Раднички (Сутјеска) 2:1, Динамо 
(Панчево) - Полет (Наково) 3:0, 
Јединство - Вршац јунајтед 1:0, 
Пролетер (Б. Карловац) - Раднички 
(Ковин) 1:0, Козара (Б. В. Село) - 
Славиа (Ковачица) 4:0. Гол за три бода: Петар Вигњевић
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Маратон
Назив ове трке потиче од грчке 

легенде по којој је након победе 
Атињана над Персијанцима 
на плажи Маратонског залива, 
један од победника по имену 
Филипидес, трчао 40-ак 
километара до Атине да јави 
добре вести, након чега је 
пао од исцрпљености и умро. 
У стварности, цела војска је 
форсираним маршем „трчала“ 
до свог града, како би пресрела 
следећи напад Персијанаца, овог 
пута директно на Атину. 

Када су 1896. у Атини 
организоване прве модерне 
Олимпијске игре, француском 
научнику Мишелу Бреалу 
пало је на памет да би требало 
реконструисати овај антички 
догађај у облику трке. Барон Пјер 
де Кубертен, оснивач олимпијског 
покрета, и грчки домаћини су 

ову идеју оберучке прихватили, 
будући да им је требала 
дисциплина која ће додатно 
популаризовати Олимпијски 
покрет као настављача традиције 
Грчке из доба њене највеће славе. 
Победник првог олимпијског 
маратона био је домаћи тркач, 
водоноша Спиридон Луис, који је 
истрчао „оригинални“ маратон за 
2 сата, 58 минута и 50 секунди и 
тиме постао народни херој Грчке.

Традиционално, Олимпијски 
маратон је последњи атлетски 
догађај, а често се завршава 
на самом стадиону, и део је 
церемонија приликом затварања 
Олимпијских игара. Светски 
рекорд је поставио Кенијац 

Денис Кимето, са временом од 2 
сата, два минута и 57 секунди на 
Берлинском маратону 2014., док 
је рекордерка Пола Редклиф из 
Велике Британије трасу истрчала 
за 2 сата 15 минута и 25 секунди.

Маратоном доминирају 
Кенијци, а стручњаци сматрају 
да за то постоји више разлога. 
Прво, њихова физиономија је 
специфична, наиме имају дуже 
и виткије удове, а краће трупове 
од других народа, укључујући 
и афричке, што им омогућује 
веће кораке, а смањује телесну 
масу. Друго, већина њихових 
најбољих тркача долази са 
великих надморских висина 
(између 2000 и 5000 метара) где 

је ваздух разређенији, што значи 
да њихова плућа урођено имају 
добар капацитет. Зато  када трче 
маратоне који се одржавају на 
малим надморским висинама, 
где је ваздух гушћи, они лако 
снабдевају своје мишиће тим, 
за њихове стандарде, обиљем 
кисеоника, па се веома споро 
умарају. Даље, неки тврде да 
специфична исхрана која је 
скромна али квалитетна, та која 
их чини мршавим, а снажним и 
издржљивим, као и чињеница 
да од малена Кењијци пешке 
и трчећи преваљују велике 
раздаљине од школе до куће и 
гонећи стоку, али то су споредни 
разлози.

Брзо ходање
Брзо ходање је настало када је у 

„пешачење“ пред прве олимпијске 
игре уведено такозвано правило-
пете-и-прстију, које подразумева 
да ножни палац једне ноге не 
сме да напусти тле, пре него што 
га пета друге дотакне. Такође, 
при искораку, колено мора да је 
исправљено. Такмичар који не 
поштује ова техничка правила 
бива дисквалификован из трке. 
У овој дисвиплини су најчешће 
дужине трке 10, 20 и 50км. На 
отвореном путу, али се у дворани 
одржавају и на 3 и 5км.

Припремио: В. Јањић

СПОРТ

Кошаркашки клуб Вршац почео је 
припреме за нову сезону. Добродошлицу 
играчима пожелели су директори 
Александар Грујин и Предраг Каначки, 
а тренер Милан Гуровић прозвао је 14 
играча. Интересантан је податак да су у 
ростеру тренутно седморица Вршчана, 
очекује се долазак још једног, што није био 
случај у последњих двадесетак година.

Први тренинг одрадили су: Никола 
Отовић, Ђорђе Божовић, Коча Јововић, 
Милан Јеловац, Стефан Митровић, Саша 
Аврамовић, Бојан Крстовић, Младен 
Павловић, Растко Мрђа, Милан Мунижаба, 
Марко Лалић, Милош Савовић, Марко 
Узелац и Костас Стратакис. 

Тренер Милан Гуровић рекао је да су 
очекивања велика од великог клуба какав 
је Вршац.

- Наш циљ је пласман у Суперлигу и 
надам се да, уз подршку вршачке публике, 
можемо да га остваримо. Комплетне 
припреме обавићемо у Вршцу, нема 
потребе да идемо било где јер овде имамо 
све услове. 

Тим још увек није комплетан, очекује се 
долазак “дугајлија”.

- Играчки кадар смо попунили 
отприлике 60 одсто, имамо доста младих 
играча, ради се о талентованој вршачкој 
деци 1998. и 1999. годиште. сигурно је да 
ће добити шансу да се докажу, на њима је 
да је искористе. До краја недеље знаће се 
имена играча на позицијама четири и пет 
а њихов долазак очекујемо у најскоријем 
периоду. Што се тиче мог помоћника 

Горана Топића, с обзиром на то да је са 
нашом репрезентацијом на Олимпијским 
играма у Рију, желим му да се што касније 
врати. У првој недељи акценат ће бити на 
кондицији, нећемо радити кошарку.

Прву припремну утакмицу Вршац ће 
одиграти у недељу 28. августа против 
јуниорског тима Црвене звезде. После 
тога следи и одмеравање снага са новим 
КЛС лигашем, београдским Динамиком, у 
суботу 3. септембра.

- Желим да будемо спремни да се у 
правом светлу представимо на турниру 
поводом 70 година од оснивања нашег 
клуба када ћемо одмерити снаге са 
шампионом Црвеном звездом. Биће ту 
и подгоричка Будућност и Мега Лекс, 
сјајан повод и лепа прилика да љубитељи 
кошарке у Вршцу дођу тада у великом 
броју у Миленијум.

Капитен Милош Савовић један је од 
ретких староседелаца у тиму.

- Дошли су, пре свега, добри момци, 
видим да су тренирали преко лета, 

спремни су и жељни рада. Предуслов 
за постизање успеха којем тежимо је 
стварање добре хемије и породичног 
амбијента. На нама је да радимо, 
тренирамо и слушамо и видећемо колико 
можемо.  

Велико појачање Вршац је добио 
повратком искусног Бојана Крстовића.

- Драго ми је што сам после пет година 
поново овде, осећам се на неки начин као 
домаћин новим клинцима и покушаћу да 
им својим искуством помогнем колико 
могу. Даћу свој максимум, исто очекујем 
од свих саиграча. Са новом управом и 
тренером ово је сасвим озбиљна прича, 
сигуран сам да ћемо успети да клуб 
поставимо на чврсте ноге. 

Прве утиске по доласку у Вршац изнео 
је и млади Грк са српским пасошем Костас 
Стратакис.

- Осећам се одлично у Вршцу, срећан 
сам што ће ми тренер бити господин 
Гуровић, један од мојих најомиљенијих 
играча кад сам био мали. Ми млади 

играчи морамо да радимо више од свих 
да би направили озбиљне ствари које од 
нас очекује управа клуба. 

Током припремног периода кошаркаши 
Вршца имаће прилику да одмере снаге 
са екипом Зенита из Санкт Петербурга, 
новим тимом некадашњег капитена 
вршачког клуба и репрезентативца Србије 
Стефана Марковића. Руски тим ће бити на 
тронедељним припремама у Вршцу.

КК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ, ТРЕНЕР МИЛАН ГУРОВИЋ НА ПРВОЈ ПРОЗИВЦИ ИМАО 14 ИГРАЧА

СТВАРАЊЕ ТИМСКОГ ДУХА
КО Ш А Р К А

ИСТОРИЈАТ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА (4)

АТЛЕТИКА - Трке ван стадиона

О в о г о д и ш њ е 
такмичење у Светском 
купу у параглајдингу, у 
дисциплини прецизно 
слетање, завршено је у 
Азији, где су одржана 
последња два кола. Наш 
Горан Ђурковић, најбољи 
вршачки и српски пилот 
параглајдинга је, после 
такмичења у Индонезији и 
Тајвану, у укупном поретку 
сакупио највише бодова и 
постао шампион у Светском 
купу за 2016. годину.

- Сам одлазак на сва 
такмичења био је тежак 
подухват, подједнако 
захтеван као и надметање 
у јакој конкуренцијји 

најбољих светских пилота. 
Ипак, после прва два кола 
у Црној Гори и Албанији, 
дошао сам у прилику да се 
борим за титулу, за то су 
ми били потребни добри 
резултати у последња два 
кола. Испоставило се да је 
пето место које сам освојио 
у Индонезији и треће на 
Тајвану било довољно да 
у генералном пласману 
постанем првак, каже 
Ђурковић.

Подсетимо, наш шампион 
је после прва два кола у 
Светском купу био у други 
у генералном пласману 
иза Словенца Матјажа 
Ферарича, који је уз свог 

сународника Матјажа Слугу, 
једини могао да угрози 
Ђурковића у борби за 
највиши пласман. Срећом, 
Ђурковић је потврдио 
квалитет и одличну форму 
и попео се на највиши 
степеник победничког 
постоља, док су словеначки 
репрезентативци морали су 
да се задовоље сребрном 
и бронзаном медаљом. 
Ферарич је био други а 
Матјаж Слуга трећи.

Од наших 
репрезентативаца у Азији 
су наступали још Драган 
Попов, Иван Павлов, Дејан 
Валек и Слободан Малетић. 

ЗАВРШЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У СВЕТСКОМ КУПУ У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ ПАРАГЛАЈДЕРОМ НА ЦИЉ

ЂУРКОВИЋ ШАМПИОН СВЕТСКОГ КУПА

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

Светски број један: Горан Ђурковић на победничком постољу

МЛАДЕН ПАВЛОВИЋ 
ПОТПИСАО ЗА ВРШАЦ

Вршац, 16. август 2016. У 
просторијама клуба данас 
је Младен Павловић ставио 
свој параф на једногодишњи 
уговор са Вршчанима уз 
опцију продужетка на још 
једну сезону. 27-годишњи 
бек, висок 193 сантиметара, 
поникао је у Беовуковој 
школи, прошлу сезону 
одиграо је у београдском 
Динамику. У својој 
кошаркашкој биографији има 
и интернационалну сезону  
у Норвешкој. Доласком 
Павловића значајно је ојачана 
бековска линија Вршца, а ових 
дана очекују се и принове 
на позицијама крилног и 
класичног центра.
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