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Покрет горана Србије у сарадњи 
са истоименом организацијом Вршца, 
уз помоћ и подршку Града Вршца, 
организује по 13. пут Горански еко камп 
Вршачки брег. Камп траје од 20. до 27. 
августа, а млади горани смештени су у 
Дому ученика Вршац.

-До сада је кроз рад кампа, у 
протеклих 12 година, прошло 420 
учесника са подручја наше Републике, 
подсећа Мирослав Михајловић, секретар 
Покрета горана Србије. У овом 13. кампу 
учествује 48 деце и ментора који раде са 
њима. За време трајања кампа у дужини 
од седам дана обрадићемо бројне теме, 
биљни свет Вршачких планина, листаре 
и четинаре који су овде заступљени и 
успевају, а деца ће имати прилику и да 
искажу своја опредељења да кроз рад 
мењају постојеће стање у области заштите 
и унапређења животне средине. Као и 
сваке године на крају кампа учесници 
ће се такмичити у знању, препознавању 
листара, четинара и ароматичног и 
лековитог биља. Победници квиза 
добијају бесплатан седмодневни боравак 
у Школи лековитог биља на Копаонику, 
а другопласирана екипа као награду 
добија да наредне године поново дође у 
вршачки камп. 

Учесници кампа имаће испуњено 
време током боравка у Вршцу, од 

смештаја у овдашњем Дому ученика до 
бројних дневних активности. 

-Ове године имамо лепу велику групу 
полазника, а циљ кампа је искључиво 
едукативан, објашњава Илдико Немет, 
председник Покрета горана Вршац. 
Полазници треба да се упознају са 
активностима Покрета горана, шта се ради, 
као и да донекле виде и шта то практично 
значи. Изаћи ћемо на терен и уредити 
појас од око 9.000 садница који је пролетос 

подигнут у атару Великог Средишта и који се 
у ово доба окопава.  Имамо и лепу сарадњу 
са Геронтолошким центром у Вршцу где смо 
прошле године, као обележавање јубилеја 
55 година рада Покрета горана, посадили 55 
садница, као опроштај Славка Радосављева 
и мене од горана и расадника. Уредићемо 
и те саднице у  Геронтолошком центру за 
време трајања кампа, затим терасе у собама 
корисника и простор око центра. Славко је, 
такође, укључен у рад са децом у кампу, као 
и ментори, професори биологије углавном, 
и неки полазници нашег кампа који су били 
успешнији и могу да помогну сада. Деца 
треба да упознају врсте дрвећа која расту 
на нашем подручју, основне врсте лишћара 
и четинара, као и нешто од лековитог и 
ароматичног биља. 

Учесници Горанског еко кампа 
Вршачки брег су деца из седамнаест 
општина и градова широм Србије: 
Костолац, Пожаревац, Бела Црква, 
Кладово, Неготин, Параћина, Обреновца, 
Лазаревца, београдских општина 
Чукарице, Новог Београда. Последњег 
дана, у недељу, деца ће се такмичити ко 
ће направити најлепши цветни аранжман, 
а потом ће уследити најзанимљивији део 
- квиз.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ ГОРАНИ УГОСТИЛИ ДРУГАРЕ  ИЗ СРБИЈЕ

ЕКО КАМП ВРШАЧКИ БРЕГ 
ОКУПИО ДЕЦУ ИЗ 17 ОПШТИНА

Отворен 13. Горански еко камп Вршачки брег

ВРШАЧКИ ДОМ УЧЕНИКА ПОПУНИО 
СМЕШТАЈНЕ КАПАЦИТЕТЕ

СРЕДЊОШКОЛЦИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА 

МЕСТО У ДОМУ
Дом ученика средњих школа у Вршцу 

готово да је у потпуности попунио смештајни 
капацитет у првом уписном кругу. Остало 
је још неколико места за конкурс за упис 
који је у току за смештај деце из социјално 
осетљивих група.

-У првом уписном року, у јулу месецу, 
уписано је 144 ученика, а капацитет Дома је 
160 корисника, каже Дарко Секулић, стручни 
сарадник педагог Дома ученика средњих 
школа у Вршцу. Остала места су наменски 
опредељена за децу која припадају социјално 
осетљивим групама. У току је трећи уписни 
рок који је почео 22. августа и траје до краја 
ове недеље и  намењен је  управо деци из 
поменутих категорија. Остало је још 16 места 
и уколико се не попуне децом из социјално 
осетљивих група, биће попуњена децом са 
ранг листе чекања, направљене током првог 
конкурса за упис. 

Према речима Секулића, било је велико 
интересовање за смештај у овдашњем Дому 
ученика. У првој уписном року конкурисала 
су 182 кандидата. 

-Коначна листа будућих корисника Дома 
ученика средњих школа биће објављена 
у петак, 26. августа, у 13 сати на огласној 
табли и на сајту дома, наглашава Секулић. 
Усељење ђака биће у среду, 31. августа, 
од 15 до 20 сати. Обавезно је присуство 
родитеља због потписивања уговора. 
Обавезно је и лекарско уверење за ученике, 
не старије од 2 недеље, на коме ће писати да 
су ученици здравствено способни за живот 
у колективном смештају као што је Дом 
ученика. 

Цене смештаја за средњошколце остале 
су исте, одређује их Министарство просвете. 
Месечни износ за комплетан боравак, 
смештај и храну у Дому ученика је 5.358 
динара.

Руководство Дома ученика искористило 
је летњи распуст да обави актуелне радове 
и све припреми за почетак нове школске 
године.

-Замењена је фасадна столарија на 
делу објекта Дома на студентској згради, 
постављена је нова расвета у ходнициима, 
окречене су све просторије, санирана је 
балконска ограда на делу зграде, објашњава 
Секулић. Уз то је извршена контрола гасне 
инсталације и уређаја, сервисирани су сви 
клима уређаји, извршене дератизација, 
дезинфекција, дезинсекција, набављене 
нове тепих стазе у ходницима и ученичким 
собама. Дом је спреман за нове кориснике. 

У вршачком Дому ученика резервисано је 
и 50 места за студенте. Од 1. до 15. септембра 
биће отворен конкурс за упис студената 
првих година студија, а за студенте осталих 
година конкурс ће бити расписан од 15. 
септембра до 31. октобра.  

Ј.Е.

Удружење ратних војних инвалида 
Вршац у петак, 20. августа, завршава 
шестомесечни пројекат одобрен од стране 
Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања  Сектор 
борачко - инвалидске заштите.  Његова 
реализација донела је увид у чланство 
овог Удружења и комплетну слику живота 
чланова, што ће олакшати даљи рад.

-Пројекат у вредности од 345.000 
динара реализован је у трајању од шест 
месеци, објашњава Мевлудин Планчић, 
председник Удружења ратних војних 
инвалида Вршац. У склопу тог пројекта 
обишли смо и извршили анкетирање 
комплетно свих ратних војних инвалида, 
породица погинулих и цивилних 
инвалида рата на територији Града Вршца. 
Регистровали смо укупно 105 инвалида, 
породица погинулих и цивилних инвалида 
рата. Након завршетка анкетирања, 
извршили смо обраду података, детаљнију 
анализу. Имамо комплетне податке које 
ћемо доставити како Граду Вршцу, тако и 
заинтересованим институцијама, али пре 
свега Министарству како бисмо могли 
да предузимамо одређене активности у 
циљу пружања помоћи свим члановима. 

Јер, наш стални циљ јесте брига за ратне 
војне инвалиде, породице погинулих и за 
њихову децу и у томе, за сада, прилично 
добро успевамо. 

Пројекат, који је финансирало 
Министарство  за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања , укључио 

је у реализацију чланове овдашњег 
Удружења, партнерску организацију 
Асоцијају грађана „Импулс“ чији су 
стручњаци вршили обраду података 
анкете у којој је било ангажовано шест 
волонтера. Пројекат је од великог значаја 
за даље активности вршачког Удружења 
ратних војних инвалида. 

-Стекли смо комплетнију  слику 
о условима у којима живе сви наши 
чланови, лица која су законом стекла 
право на свој статус, истиче  Планчић. 
Подршка Министарства и реализација 
овог пројекта су од великог значаја 
за наше Удружење. Уз комплетну 
евиденцију и увид у живот чланова, 
средствима пројекта набавили смо 
лаптоп који нам је неопходан за даљи 
рад.

Према речима Планчића, 
Удружење ратних војних инвалида 
Вршац наставиће да брине о ратним 
војним инвалидима, породицама  
погинулих и цивилним инвалидима 
рата на територији Града Вршца. Своје 
активности усмериће ка побољшавању 
услова живота својих чланова.

Ј.Е. 

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРШАЦ 

АНКЕТОМ ДО КОМПЛЕТНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ЧЛАНСТВА

Мевлудин Планчић, председник Удружења ратних 
војних инвалида Вршац

 У Дому ученика активно је неколико секција за ученике

ПОКРЕТ ГОРАНА НА ИЗДИСАЈУ

-Покрет горана у Вршцу скоро да више не функционише, јер млади 
нису заинтересовани, каже Илдико Немет. То јесте жалосно, јер са децом 
треба да се ради. Међутим, моје млађе колеге за сад не показују никакво 
интересовање да се укључе и плашим се да ће то временом да се угаси. Ја 
хоћу да радим колико могу, када нека школа позове, хоће да организује, ја 
се радо одазовем. Слично је и са горанским расадником, који се загасио, и 
јесте и није. Све је то од јавног значаја, пошумљавање, подизање  заштитних 
појасева.  Код нас је приватизација, све приватно. Па и за време Марије 
Терезије када је владао приватлук, неке ствари су биле државне. 

Вршачки горански  расадник би могао да покрије све потребе Вршца 
за садницама, од градских улица до подизања ветрозаштитних појасева. 
Готове саднице су скупе, улагањем  у расадник анимирали би се и млади, 
научили да брину о животној средини, а обезбедио би се и потребан садни 
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Гудурица, село виноградара и винара, 
организује и ове године традиционалну 
туристичку манифестацију- 15.по реду 
Међународни етно фестивал “Златна 
јесен”, који ће бити одржан од 25. до 
28. августа. Организатор Фестивала 
је Kултурно уметничко друштво 
“Виноградар” из Гудурице, уз помоћ 
и у сарадњи са градском управом и 
Туристичком организацијом Вршац и 
Месном заједницом Гудурице.

И овогодишњи фестивал имаће 
богат програм дешавања од наступа 
фолклорних друшђтава на бини у 
центру села, надметања у гађању 
глинених голубова, у кувању ловачког 
гулаша, такмичња у шаху, надвлачењу 
конопца и бацање камена с рамена, до 
традицоналног дечјег маскенбала коме 
се најмлађи највише радују. 

Према речима организатора, биће 
организована и етно улица где ће на 
тезгама гостима и свим посетиоцима 
бити понуђено вино бројних сеоских 
винарија, грожђе, воће, али и разнолики 
производи гудуричких занатлија и 
вредних руку чланица гурудичког 
удружења жена, од ручних радова до 
кулинарских специјалитета по рецептима 
њихових бака. 

Као и сваке године, посебна 
атракција је дефиле учесника који је 
заказан за суботу 26. августа од 17 
часова и 30 минута. Свечано отварање 
15. Међународног етно фестивала 
“Златна јесен” биће у петак, 25. августа, 

од 19 часова у гудуричкој сали Месне 
заједнице где ће бити приказан културно- 
уметнички програм, а посетиоци ће 
имати прилику и да дегустирају на далеко 
чувена гудуричка вина.

 Након свечаног отварања, бројни 
подруми у овом селу винара отвориће 
врата и понудити посетиоцима своје 
најквалитетније производе.  Уз врхунско 
вино незаобилазни су и добри тамбураши 
који ће пратити љубитеље Бахусове 
капљице и употпунити штимунг. 

Биће отворен и Музеј Роберта 
Хамерштила, значајног имена светске 
ликовне уметничке сцене, рођеног у 

Вршцу, који живи и ствара у Бечу, и који 
је чест посетилац нашег града и Гудурице, 
села у чијој се родној кући Хамерштилове 
мајке налази поменути музеј овог 
сликарског великана. 

Организатори позивају све 
заинтересоване посетиоце да им 
се придруже и да заједно обележе 
овогодишњи 15. Међународни етно 
фестивал “Златна јесен”. 

-Биће свега, кажу, од доброг вина, 
укусног залогаја, до музике и песме, за 
свакога по нешто.

Ј.Е.

ЗА ВИКЕНД 15. МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛА У ГУДУРИЦИ

ФЕСТИВАЛСКИ ДАНИ 
ГУДУРИЧКЕ „ЗЛАТНЕ ЈЕСЕНИ“

Туристичка организација Вршац (ТОВ) 
и Град Вршац приводе крају прирпеме 
за овогодишњу 59. по реду привредно- 
туристичку манифестацију “Дани бербе 
грожђа”, која ће бити одржана од 15. до 18. 
септембра. Вршачки Грожђебал одавно је 
већ понео епитет једне од најпосећенијих 
и најбоље организованих манифестација 
у Србији, а ТОВ најављује да ће исто бити 
и ове године. 

-Припреме иду редовном процедуром, 
планирали смо и промоције „Дана бербе 
грожђа“ које ће бити у Темишвару, 
Београду, Новом Саду, истиче Татјана 
Палковач, директорка Туристичке 
организације Града Вршца. Новина ће 
бити вече у Скадарлији, 13.септембра. Тог 
дана посетићемо Београд, одржаћемо 
конференцију за новинаре  у медијском 
центру Туристичке организације Србије. 
Гостоваћемо на београдским телевизијама 
и позвати њихове гледаоце да дођу на 
Грожђебал. Након тога организоваће 
вршачко вече у Скадарлији, приредићемо 
програм и најавити овогодишње „Дане 
бербе грожђа“. 

Листа за донаторе, спонзоре и 
покровитеље и даље је отворена каже 
Палковаћева и додаје:

-У преговорима смо са „Вршачким 
виноградима“ и верујемо да ће подржати 
комплетну манифестацију као ранијих 
година. Рекли су да ће бити и вина и 
грожђа и да ће отворити своје подруме 
за време грожђебалске манифестације.  
Излагачи који су долазили претходних 
година заинтересовани су за тезге, а 
луна парк неће бити као прошле године 
у Булевару Милоша Обилића, већ ће се 
вратити, као и раније, на паркинг Хотела 
„Србија“. 

Према речима директорке ТОВ-а, 
у сусрет „Данима  бербе грожђа“ у 
четвртак , 15.септембра, у 17 часова, биће 
организован скуп на Видиковцу, на платоу 

код Црквице на брегу. Присутни ће моћи 
да пробају грожђе и вино, бесплатно, као и 
банатску кобасицу која је традиционални 
грожђебалски гурмански залогај. Биће то 
лепо дружење уз тамбураше. Исте вечери 
на отвореној позорници у центру града 
представиће се вршачки бендови. 

Глумац Мирослав Жужић позајмиће 
свој лик Винку Лозићу, преузети 
кључеве града и постати привремени 
градоначелник и шеф грожђебалске 
светковине. 

Организатори су припремили 
богат културно-уметнички програм за  
“Дане бербе грожђа” и обећавају да ће 
бити за свакога по нешто. Бираће се 
грожђебалска лепотица, организоваће се 
бројне изложбе, концерти, посетиоци ће 
моћи да обиђу Пут вина... Неће изостати 
ни наградна игра грожђе из авиона, а 
највећа атракција, већ по традицији, биће 
карневалска поворка заказана за недељу 
у подне. Организатори најављују леп 
провод у граду вина, а ове године очекују 
се бројни гости како из свих крајева 
Србије, тако и из суседне Румуније чији су 
грађани све чешћи гости вршачке „Бербе“. 

У петак, 16.септембра, у 20 сати, на 
бини на градском тргу одржаће концерт 
Јелена Томашевић и Биг бенд РТВ Нови 
Сад, а у 21 час биће свечано отворени 
59. Дани бербе грожђа. Програм ће бити 

настављен наступом Црвене јабуке у 22 
сата. Уз поменути програм на великој 
позориници на тргу, у Хотелу „Србија“ 
биће избор Мис Бербе 2016.

Субота преподне резервисана је за 
најмлађе. У 11 ће на великој бини бити 
приређен програм за децу, а у 12 сати 
почеће дечји маскембал. На истом месту 
у вечерњим сатима наступиће Сара 
Јовановић, од 20 и 30, а два сата касније 
концерт ће одржати Снежана Ђуришић и 
Зоран Калезић. 

У недељу у подне, 18.септембра, 
кренуће карневалска поворка, у 14 
ће авиони бацати грожђе из авиона 
заједно са купонима за поклоне које је 
обезбедио организатор. Након затварања 
овогодишње светковине виноградара и 
винара када ће, у 19,30 сати, Винко Лозић 
вратити градоначелници кључеве града, 
концерт ће одржати Ана Кокић. 

Осим овог главног програма, 
посетиоце вршачке „Бербе“  очекује и 
богат садржај пратећег програма, о чијим 
ће детаљима грађани бити обавештени 
почетком септембра када ће бити 
одштампан грожђебалски флајер.

Из Туристичке организације Вршца 
порулују да све додатне информације 
заинтересовани могу добити у 
просторијама ТОВ-а.

Ј.Е. 

ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА ОВОГОДИШЊЕ “ДАНЕ БЕРБЕ ГРОЖЂА” 

ГРОЖЂЕБАЛ ОД 15. ДО 18. СЕПТЕМБРА
НОВИ ПОСЛОВНИ ПОТЕЗ ВРШАЧКИХ 
ФАРМАЦЕУТА

ХЕМОФАРМ ПРЕУЗЕО 
ИМОВИНУ KОМПАНИЈЕ 
„ИВАНЧИЋ И СИНОВИ“

Хемофарм АД, регионални фармацеутски 
лидер, преузео је имовину Компаније „Иванчић 
и синови“. Овај пословни потез инициран је, 
између осталог, и жељом да се додатно помогне 
здравственом систему Србије, кроз унапређење 
снабдевености тржишта квалитетним, 
а доступним производима. Kомпанија 
Хемофарм преузела је производе, погон за 
производњу у Старим Бановцима, запослене, 
као и интелектуалну имовину „Иванчића“. У име 
Хемофарма, купопродајни уговор потписао је 
генерални директор Роналд Зелигер.

Императив Хемофарма су крајњи корисници 
и тржиште. Зато је приоритет компаније да 
ефекти ове куповине буду раст и развој домаће 
производње, у складу са најзахтевнијим светским 
фармацеутским стандардима. Kао одговорна 
компанија, која у свом пословању препознаје 
и јавни интерес, Хемофарм је, у сарадњи са 
партнерима из „Иванчић и синови“, предузео 
све неопходне мере, да снабдевеност апотека 
и доступност препарата и лекова остану на 
највишем нивоу. Више од тридесет производа 
„Иванчић и синови“, у које годинама имају 
поверење бројни корисници, остаће и убудуће 
на тржишту под истим именима. Хемофарм ће, 
сходно својој лидерској позицији на тржишту 
Србије и региона, ове производе учинити још 
приступачнијим.

Генерални директор Хемофарма Роналд 
Зелигер истиче чињеницу да ће компанија 
преузетим портфолиом заокружити богату палету 
ОТЦ производа.

-Хемофарм је годинама фармацеутски лидер 
у региону, а овај догађај је коцкица мозаика, 
која се фантастично уклопила у нашу пословну 
стратегију, оцењује Зелигер. Преузимањем 
производа, погона и имовине Компаније 
„Иванчић и синови“, Хемофарм се на неки начин 
такмичи са собом, обарајући сопствене рекорде. 
По мом мишљењу, у бизнису је то најтеже, али 
је, истовремено, и најизазовније. У дугорочном 
планирању, које је веома важан сегмент 
производње лекова, на граници је „уметности“ 
вештина процене моментума за нешто ново. Ово 
је наш тренутак.

Нагласивши улогу запослених као најважнијег 
ресурса компаније, генерални директор 
Хемофарма Зелигер је рекао и да је веома срећан 
што  ће запослени из компаније “Иванчић и 
синови”  унети нову енергију у Хемофарм.

- Речју, ову аквизицију видим као добитак 
за запослене у обе компаније, али и за српску 
привреду, а посебно за кориснике производа, 
нагласио је Зелигер.

Хемофарм, као чланица Немачке Штада групе, 
потписивањем овог уговора, чини значајан корак 
напред у даљем развоју и напретку, следећи 
глобалне фармацеутске трендове.

Генерални директор Хемофарма Роналд Зелигер
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Аутор сценарија и врсни 
редитељ Здравко Шотра са 
сарадницима снимао је у 
Вршцу телевизијску серију и 
филм о животу Лазе Костића 
под називом „Санта Марија 
дела Салуте“. Главну улогу 
Шотра је доделио Војину 
Ћетковићу, а његов боравак 
у Вршцу био је прилика да 
поразговарамо са овим 
глумачким великаном.

Редитељ се није двоумио у 
одабиру глумаца за главну улогу, 
каже. Како се Ви осећате у лику 
Лазе Костића?

-Шотра и ја смо већ три године у 
материји и мислим да никад нисам 
био спремнији за нешто што сам 
радио као сада. Шотра је написао 
петнаест верзија и онда сам ја све то 
морао да прочитам. Ми се јако добро 
знамо, добри смо пријатељи, знам и 
све остале људе са којима радим више 
од двадесет година и то је просто 
једна одлична екипа. А, и у Вршцу сам 
већ неколико пута снимао и осећам 
се не као код куће, него боље. 

У Вршцу је снимано неколико 
серија и филмова. Зашто је Вршац 
тако занимљив?

-Мислим да има више фактора. 
Први је што сте очували и фасаде 
и зграде тако да је могуће снимати 
епоху,  а друго мислим да нам град 
даје добре услове. Верујем да је и 
у интересу града да се овде снима, 
да се што више чује за Вршац. И оно 
треће, што је, такође, важно, сматрам 
да су људи јако, јако фини. Ми овде 
нисмо наишли ни на један проблем, а 
да било ко из града 
или сам град није 
помогао. 

Наши Вршчани 
статисти кажу 
да им је врло 
напорно ово 
снимање. Како је 
Вама било?

-Јако је напорно, Шотра је најбржи 
редитељ са којим сам радио. Он 
просто не прави вишак дублова, 
вишак кадрова, научио нас је, бар 
нас глумце који стално радимо са 
њим, да се добро концентришемо. 

Самим тим уради се 
много сцена. Врло је 
захтеван што се технике 
тиче. Техника има пола 
сата паузе у току дана 
и то је све. Али, време 
је такво да не можете 
да одуговлачите, да 
морате бити брзи, да 

уштедите што више 
пара, а урадите што 
боље. 

Какав је био Лаза 
Костић?

-Врло је незгодно 
играти тако познату 
историјску личност, 
поготову човека о 
коме се пуно зна 
и постоје потпуно 
контраверзне приче 
о његовом животу. 
Неки тврде ово, 
неки оно, да је било 
овако или онако. Што се тиче Лазе 
Костића и Ленке Дунђерски и њихове 
љубави, ми смо хтели да ту љубав 
овековечимо кроз песму „Санта 
Марија дела Салуте“. 
Одбацили смо све 
те шпекулације 
које се тичу и Лазе 
и Ленке и правимо 
једну романтичну 
љубавну трагедију, 
српски Ромео и 
Јулија. Покушавамо 
да уз много поезије 
дочарамо оно што 
сваки човек у себи 
носи, да извучемо те 
најлепше тренутке 
из њихових живота. 
Важно је какав је 
Лаза био кад је волео, 
кад је био повређен, остало нам није 
било значајно. Јер, то су неки тренуци 
које смо покушали да извучемо из 
њихових живота. То је нешто што ће 
интересовати публику. 

Колико је лик Лазе Костића био 
инспиративан за Вас?

-То је велики изазов 
самим тим што у 
самом сценарију Лаза 
Костић има 80 одсто 
серије, простора. 
Сваку сцену скоро 
имам и треба све 
то распоредити 
на 11 епизода и не 
бити досадан, не 
понављати се, бити 
интересантан за 
гледање. Велика је то 
замка. 

Да ли је ово 
једна од значајнијих улога у Вашој 
каријери?

-Не знам, видећемо. Али, мислим 
да јесте. Некако се увек чини да је 

свака нова улога 
најзначајнија. 

Шта више волите  
к и н е м ато г р а ф иј у 
или позориште?

-Волим све што 
се тиче мог посла. 
Волим добру улогу. 
Моја професионална 
каријера траје 25,26 
година. Постоје двоје 
људи са којима сам 
први пут радио нешто. 
То је Вида Огњеновић, 
код ње сам играо 
своју прву главну  

улогу у позоришту и прву насловну 
улогу.  Што се тиче снимања, ту је 
Здравко Шотра.  С њим са радио први 
пут на филму, радио сам први пут ТВ 
драму и радио сам први пут главну 
улогу на филму. То су двоје људи који 
су обележили моју каријеру. 

Јованка Ерски

ВОЈИН ЋЕТКОВИЋ  У ЛИКУ ЛАЗЕ КОСТИЋА У СЕРИЈИ „САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ“

ЉУБАВНА ТРАГЕДИЈА НА СРПСКИ НАЧИН

“Шотра и ја смо већ 
три године у материји и 
мислим да никад нисам 
био спремнији за нешто 
што сам радио као сада.”

У Вршцу боље него код куће - Војин Ћетковић

Уиграна глумачка екипа: Срђан Тимаров и Војин Ћетковић

“Хтели смо да ту љубав 
Лазе Костића и Ленке 

Дунђерски овековечимо 
кроз песму „Санта Марија 

дела Салуте“. Одбацили 
смо све те шпекулације 

које се тичу и Лазе и 
Ленке и правимо једну 
романтичну љубавну 

трагедију, српски Ромео 
и Јулија.”

“Шотра је најбржи 
редитељ са којим сам 
радио. Он просто не 

прави вишак дублова, 
вишак кадрова. Али, 
време је такво да не 

можете да одуговлачите, 
да морате бити брзи, да 

уштедите што више пара, 
а урадите што боље.”
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Јонел Ђан, заменик 
основног јавног тужиоца, 
остварио је врло успешну 
професионалну каријеру. 
Био је изузетан студент, 
дипломирао је право први 
у генерацији. Воли свој 
посао, ради га предано, 
систематски, темељно и 
стручно, баш као и све 
остало чему се посвети.  
Тако је и са стоним тенисом 
кога је заволео као дечак 
у Николинцима. Успео 
је да направи добар 
спој права и спорта који 
се, каже, међусобно 
допуњују. Био је активан 
стонотенисер, достигао 
звање интернационалног 
стонотениског судије, а 
био је и делегат Светске 
стонотениске федерације на 
међународном такмичењу 
најбољих светских кадета и 
јуниора у Вршцу. Изузетне 
резултате остварио је 
на спортским играма за 
запослене у правосуђу, 
управи и државним 
органима у Србији и 
Југоисточној Европи, о чему 
сведочи тридесетак пехара. 

Први сте дипломирали право 
у својој генерацији. Како сте се 
одлучили за ту професију?

-Имао сам стрица судију у 
Општинском суду у Вршцу. Видео сам 
предмете које је доносио кући. Било 
ми је занимљиво, видео сам да се 
правник најчешће бори за заштиту 
људских права, слобода и против 
неправде. Иако сам у Гимназији био 
математички смер, определио сам 
се да упишем права, факултет који 
је студирала и моја 2 године старија 
сестра. Студирали смо у Новом Саду. 
Лако сам завршио студије јер сам 
прихватио обавезу рада као у средњој 
школи. Слушао сам сва предавања, 
вежбао све предмете и радио 
континуирано током целе године, а 
не кампањски. Први сам дипломирао 
у својој генерацији, 1976. О томе су 
писале скоро све тадашње новине 
у СФРЈ и то ми је касније олакшало 
каријеру. У Општини Вршац, чији сам 
стипендиста био у 4. години, дочекан 
сам као потенцијални кадар.  Био сам 
активан члан Савеза комуниста  на 
факултету и наставио сам и у Вршцу. 
Био сам и председник ССРН-а, 1983, 
али животно опредељење било ми је 
правосуђе.

Где добијате прво запослење?
-Први посао добио сам као 

приправник у Заједничком друштвеном 
правобранилаштву самоуправљања 
за општине Вршац и Пландиште и 
то у периоду усклађивања статуса 
организација са Законом  о удруженом 
раду. Било је врло занимљиво, имао 
сам прилику да се доказујем почев 
од трансформација задруга у радне 
организације, Техничког центра из 
Панчева и Занатске задруге Декор  
у радне организације, па СОУР-а 
Агропанонија.Ту сам провео 7 година, а 
после сам годину дана био председник 
ССРН-а. Одлучио сам да идем у ДТД 
ОУР Хидроградња, да се опробам и у 
привреди. Задржао сам се мање од 2 
године, видео сам да је за правника  

ипак најбоље правосуђе. Искуство 
у привреди било ми је драгоцено.  
Прешао сам  затим у Панчево за 
заменика председника Суда удруженог 
рада. Путовао сам сваки дан, било је 
напорно, и када се, после 18 месеци, 
указала прилика упражњено место 
основног јавног тужиоца, вратио сам 
се у Вршац.  Тако да сам у Вршцу од 
1987. у Тужилаштву непрекидно. За ово 
време био сам неколико пута упућен 
као вршилац дужности тужиоца у 
Белој Цркви, а кад је било упражњено, 
вршио сам дужност тужиоца и у Вршцу. 

Да ли сте били на неким 
функцијама?

-Уз редован посао, у два мандата 
био сам судија Сталног избраног 
суда Привредне коморе Војводине, 
као волонтер. Ту сам имао значајне 
спорове, а у 3 спора био сам председник 
арбитраже тог Сталног избраног 
суда. Након тога активирао сам се у 
стамбеном задругарству. Био сам један 
од оснивача Стамбене задруге Нови 
дом у Вршцу, 1982. Имали смо више 
од 5.000 чланова са подручја Вршца, 
Беле цркве, Пландишта и Алибунара.  
Били смо модел развоја стамбеног 
задругарства у СФРЈ. Преко стамбене 
задруге није могла да буде бесправна 
градња, а да би стимулисала легалну 
стамбену изградњу, држава је давала 
олакшице, сав грађевински материјал 
купљен преко наше задруге био је 
јефтинији 20 одсто. Као председник 
вршачке Стамбене задруге, био сам 
изабран за председника Савеза 
стамбених задруга Војводине од 1983. 
до 1987. За заслуге добио сам златну 
плакету Савеза стамбених задруга 
Војводине. За председника Савеза 
стамбених задруга Југославије био 
сам изабран 1988. и та функција ми 
је трајала 3 године, све до распада 
СФРЈ. Од Савеза стамбених задруга 
Југославије добио сам златну значку, 
највеће признање. Додељене су само 3 
златне значке. Једну  је добио Марјан 
Рожић, председник ССРН Југославије, 
који нам је пружио највећу подршку 
у раду, другу Новица Сташевић, 
генерални секретар Савеза стамбених 
задруга Југославије  и трећу сам добио 
ја, као најактивнији задругар. 

Када је дошло до распада 
Југославије, био сам изабран за 
тужиоца Суда части Савеза стамбених 
задруга Србије. Борили смо се за 
чисто, непрофитабилно задругарство. 
Све оне који су мували искључили смо. 
Стамбено задругарство било је добро 
и позитивно и за грађане и за државу.

Уз врло богату и успешну 
професионалну каријеру, били сте и 
спортски активни. О чему је реч?

-Од детињства сам волео стони 
тенис. Почео сам са 12 година да се 
такмичим у КУП-у Либертатеа, новине 
која је потекла у Вршцу и после 
прешла у Панчево. Био сам такмичар 
основне школе у Николинцима. Та 
љубав према стоном тенису прати ме 
до данашњих дана. Као гимназијалац, 
био сам регистрован за Стонотениски 
клуб у Вршцу.  Био сам члан студентске 
екипе која је била првак на Правијади 
на Хвару, такмичењу свих правних 
факултета у СФРЈ, 1975.  Са факултета 
сам се вратио као много бољи играч 
и активирао се у Николинцима, свом 
родном селу. Активно сам играо све 
до 1980. када сам се оженио, а када 
се родио први син, преселили смо се 
за Вршац. Наставио сам активност у 
Стонотениском клубу Вршац, али као 
члан управе, не као активан играч.  Ту 
сам био све до 2011. 

Као активан играч имао сам доста 
успеха. Клуб из Николинаца довели 
смо до Војвођанске лиге, највишег 
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„ТИХА“ НАВИКА НА 
ШАРЕНИЛО

Динар је деноминован, избрисан је вишак 
нула, трговци су, углавном, истакли нове цене 
или уз старе дописали износе у конвертибилној 
домаћој валути. Реаговање потрошача је 
различито. Једино су разумели нове износе, 
други се прерачунавају и ваде старе новчанице. 
Што се тиче чекова, од шалтера до шалтера, 
од трговинске радње до бензинске пумпе - 
различито.

Многе наше суграђане од празничног весеља 
отрезнили су рачуни за струју, комуналије, 
поскупљења малтене свих артикала у малопродаји 
због повећања савезног пореза. Помоћу чекова 
дугове могу да измире „Другом октобру“ и купе 
аутобуске карте уз услов да су чековне књижице 
вршачких банака.Такође, могу да плате утрошену 
електричну енергију без попуњавања колоне за 
датум и место. И у објектима РО „Србија“ могу 
платити услуге чековима. Власници текућих 
рачуна не морају да брину за пазар у Робној кући 
Београд , појединим продавницама „Промета“, 
те трговинским радњама „Спорт“ , „Солид“, 
новосадски „Новитет“, „Обућа“, „Фрушка Гора“, ТИЗ 
и шалтерима Поште.
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НАДМЕТАЊЕ У САОБРАЋАЈУ
Претпрошлог викенда, тачније 2. јуна, у Вршцу је 

одржано традиционално Општинско такмичење у 
саобраћају за децу предшколског узраста.

Ову својеврсну манифестацију провере знања 
најмлађих из области саобраћаја, организовали су 
Комисија за безбедност саобраћаја СО, Народна 
техника и Фонд за предшколско и основно образовање 
вршачке комуне. Окупила је 60 такмичара из свих 
овдашњих вртића, те Куштиља, Гудурице и Павлиша.

ИНТЕРВЈУ
ЈОНЕЛ ЂАН, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, ЗАМЕНИК ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, СТОНОТЕНИСЕР, МЕЂУНАРОДНИ 
СТОНОТЕНИСКИ СУДИЈА:

СПОРТ ДАЈЕ 
МЕНТАЛНУ СНАГУ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАПОРЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ранга у историји клуба. Био је то 
трећи ранг у бившој Југославији, јака 
конкуренција. Онда је уследио прекид 
од 15 година, па сам 2000. године, са 
двојицом другара, поново покренуо 
клуб у Николинцима. Почели су да 
стижу резултати, девојке су ушле у 
Супер лигу, а мушкарци су у 3. рангу 
такмичења.

Да ли се и сада бавите стоним 
тенисом?

-Активан сам и данас, али у 
Стонотениској академији Миленијум 
коју смо основали како бисмо 
радили са децом. Јер, нова управа 
у Стонотениском клубу Вршац 
занемарила је рад са децом. У раду 
са младима је перспектива, а не у 
куповини играча са стране. Већ 2 
године смо у Банатској лиги, ове 
године деца су стасала за улазак у 
виши ранг. На пролеће очекујем да 
ћемо имати војвођанског лигаша, а 
да млађи стартују у Банатској лиги. 
Децу не треба сувише рано укључити 
у лигашка такмичења. Могу да иду на 
турнире, али не у лигу. Јер, ако изгубе 
све мечеве, изгубе и вољу. Прво треба 
да достигну одређени ниво игре, па 
онда их ставити у такмичење. 

Били сте редован такмичар на 
радничким спортским играма. Где 
сте све учествовали?

-Када сам се запослио, почео сам 
да играм за Општину, а након тога 
за Правосуђе и ту сам имао највише 
успеха. Седам година узастопно 
били смо прваци спортских игара 
правосуђа, управе и државних органа, 
од 1977. до 1983. После мог повратка 
из Панчева поново смо почели да 
остварујемо лепе резултате што 
доказује и 21 пехар освојен од 2004. 
до 2016. Сви су са нивоа Србије и већ 
6 година са првенства Југоисточне 
Европе за запослене у правосуђу, 
управи и државним органима.  Имам 6 у 
мушкој конкуренцији  и 2 у мешовитим 
дубловима. За Грожђебал идемо у 
Охрид на првенство Југоисточне 
Европе. У репрезентацији смо ја и 
колега Иринел Далеа из Уздина, играо 
је у генерацији пре Лупулескуа. Ми смо 
мушка екипа, а за мешовити дубл иде 
девојка из Смедерева и мушкарац из 
Пожаревца. У такмичењу учествују сви 
запослени од 18 до 65 година. Ја сам 
унапредио своју игру, имао сам срећу 
јер се један од синова, Бранислав 
Ђан, бави стоним тенисом, тренер је 
у Академији Миленијум заједно са 
Ардељан Маринелом.  Сви који ме 
познају  кажу да боље играм сад него 
када сам имао 20 и неку годину. 

Ко је још од Вршчана био са Вама 
у стонотениској екипи?

-Добар стонотенисер је био на 
почетку Дорел Сфера, шеф Месне 
канцеларије Војводинци. Нас двојица 
смо, заједно са Томиславом Јовчићем, 
били седмоструки узастопни прваци 
Србије на такмичењу за запослене 
у правосуђу, управи и државним 
органима.  Највећи успех имали 
смо 1979. на Сусретима Братства и 
јединства у Крушевцу, били смо прваци 
Југославије, а једне године Милан 
Томчић и ја смо били прваци. Изузетно 
добар био је и Лучиан Берлован, 
садашњи председник Прекршајног 
суда, који се пребацио на велики 
тенис, а достојно га је заменио Славко 
Тимарац. Нас двојица смо имали много 
пута добре резултате, прво и друго 
место. Последњих година придружио 
нам се Александар Ђурић. 

Вршац је организовао отворена 
првенства Србије која су била у 
календару Стонотениског савеза 
Европе, 2002. и 2006, а 2007. смо добили 
интерконтинентално првенство за 
најбоље кадете и кадеткиње до 12 и 
до 15 година, као и за 12 најбољих 
јуниорки и јуниора из целог света. 
Учествовало је 6 континената, Јапан 
као првак света и екипа Србије. На 
том турниру био сам делегат Светске 
стонотениске федерације и то ми 
је најзначајније признање. Био сам 
задужен за надгледање комплетног 
турнира. Све недоумице решавали 
смо ја и врховни судија Јохансон 
из Шведске, својевремено светски 
шампион. 

Ви сте и стонотениски судија. Од 
када?

-Почео сам још у млађим данима 
као стонотениски судија. За савезног 
судију положио сам 1997, а 2003. за 

међународног стонотениског судију. 
Дозволу за полагање добио сам након 
оног турнира 2007. године. Те године 
сам добио Награду за животно дело 
у спорту у Јужнобанатском региону. 
Био сам сигурно најмлађи добитник 
признања за животно дело. Имао сам 
тада 54 године. 

Како је текао Ваш лични живот?
-Рођен сам у Николинцима, 1953, 

у земљорадничкој породици. Отац 
Николае и мајка Марија били су вредни 
људи, зна цело село. Имам старију 
сестру Еуфрозину. Као гимназијалац 
био сам активан у КУД Петру Албу, 
данас је то Лућафарул, у фоклорној 
секцији.  

Породицу сам основао јула 1979. 
са Мирјаном, девојачко презиме јој 
је Корочкин. Љубав се родила на 
спортским играма у Пироту, 1978. 
Имамо синове Даниела и Бранислава. 
Обојица су били врло успешни 
стонотенисери такмичари. Даниел је 
прекинуо са спортом када је уписао 
студије, завршио је Технолошки 
факултет пре рока. Данас има своју 
приватну фирму.  Бранислав је остао 
у стоном тенису. Био је нада вршачког 
спорта још 1993, а 2007. је био најбољи 
спортиста Вршца. Већ 21 годину игра 
професионално стони тенис, а и 
тренер је у Стонотениској академији у 
Вршцу. 

Какав је то спој права и спорта?
-Право и спорт врло добро иду 

заједно, јер када се неко посвети 
спорту заборави све проблеме са 
посла. А, када се бави спортом ништа 
му није тешко, може да издржи 8 и 
више сати непрекидно да ради. Човек 
који није физички и психички спреман, 

не може да издржи темпо потребан за 
квалитетан рад у правосуђу.  То могу 
да кажем пошто сам ушао у 41. годину 
стажа и данас с лакоћом обављам 
врло одговоран посао где си нонстоп 
у процепу између заштите људских 
права и гоњења учиниоца кривичних 
дела. Спорт и право се допуњују! Спорт 
опушта и даје физичку и менталну 
снагу да се издрже професионални 
напори!

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 16 , БРОЈ  238 , 13. ЈУНА 1990.

ЈЕСЕН БЕРИЋЕТНИЈА 
ОД ПРОЛЕЋА

Суочени са бројним тешкоћама, фудбалери, стручни 
штаб и Председништво Фудбалског клуба Вршац, могу 
да буду задовољни коначним пласманом у првенству 
Војвођанске лиге. Додуше, јесен је била берићетнија 
од пролећа, али изабраници тренера Ђорђа Мохана 
освојили су на крају првенства осмо место са 33 бода.

Да није било правила о извођењу пенала након 
нерешеног исхода Вршчани би укњижили укупно 38 
бодова. Са укупно 16 победа били би уз прву четворку, 

као и по броју пораза (12). Верни поклоници ФК Вршац 
тврде да је ово један од најбољих резултата у послератној 
историји клуба. Из тако завршеног првенства , свакако 
треба нагласити да су поред шампиона Хајдука из Куле, 
једино Вршчани били без иједног црвеног картона .

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 16 , БРОЈ  245 , 17. ОКТОБАР 1990.

ПРИЗНАЊЕ ПРОФЕСИЈИ
Међу четворо овогодишњих добитника 

Награде ослобођења је и Ремус Аврамеску, 
новинар  - дописник ТВ Нови Сад, дугогодишњи 
прегалац у својој професији, за коју каже да никад 
не би напустио. Поводом значајног друштвеног 
признања  ове средине, пре свега за ванредно 
новинарско ангажовање у првом извештавању 
југословенске, па и светске јавности о 
прошлогодишњим револуционарним збивањима  
у суседној Румунији, Аврамеску примећује:

-После толико година некакве врсте 
равнодушности ове средине према својим 
новинарима, наравно, када је реч о јавним 
признањима, учињена ми је част да добијем 
награду која је у суштини награда нашој 
новинарској професији. Јер, Вршац је имао и има 
јак новинарски састав, како дописнички, тако и 
уреднички у оквиру локалног информисања.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На основу члана 46 Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ 

број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ број 1/2016), члана 13 
став 2 Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и 
суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација 
и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“ број 
04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу 
буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења грађана 
за област заштите животне средине, дана 11. августа 2016. године, 
Градоначелник Града Вршца, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА ВРШЦА ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНЕ

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ВАСПИТАЧЕ 

„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ
И КРЕИРАЈТЕ САМИ СВОЈ СТУДИЈСКИ ПЛАН !

 
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ 

Вршац нуди новоакредитовани наставни план по којем будући васпитачи 
на основним студијама, поред основног курикулума, могу бирати 
један од три додатна модула (за рад на енглеском језику, рад са децом 
из социјално депривираних породица или за рад са децом јасленог 
узраста). Овај наставни план усклађен је са истоветним програмима у 
државама Европске уније, кроз пројекат TEACH из програма Темпус  
којег подржава ЕУ.

Настава се на Високој школи у Вршцу одвија на три језика: српском, 
румунском и ромском, основним и специјалистичким струковним 
студијама.

У септембарском уписном року школске 2016/17. године, кандидати, 
који могу студирати на терет државе или као самофинансирајући 
студенти, у оквиру пријемног испита полагаће проверу говорних, 
музичких и физичких способности као и знање бон-тона.

Класификациони испити из матерњег (српског, румунског, ромског) 
језика као и тест опште информисаности полажу се након положених 
провера.

Преостала места за упис у другом (септембарском) уписном року:
Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Начин финансирања:   Број студената
–одељење на српском језику 
из средстава буџета Републике Србије  32
на терет личних средстава (самофинансирајући) 21
–одељење на румунском језику 
из средстава буџета Републике Србије  6
–одељење на ромском језику 
из средстава буџета Републике Србије  7

Наша Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ 
прграма ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу 
испите на неколико универзитета у ЕУ уз стипендије које овај програм 
нуди. 

Све информације око термина уписа , провера као и класификационих 
испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и 
доступне на бр. тел. 013/831-628;

I 
1.Центар за енергетску ефикасност „ЦЕФИКС“ Вршац    50.000,00
2.Удружење инжењера и техничара пољопривредне „Агроинг“ Вршац 

50.000,00
3.Покрет горана Вршац“ Вршац    60.000,00
4.Румунско удружење „ Викторија“ Вршац   60.000,00
5.Удружење чувара природног и културног наслеђа „Лесовик“ Вршац  

40.000,00
6.Удружење за развој пољопривреде, животне средине и руралног 

амбијента „АЕП Фокус“ Вршац  20.000,00
7.Удружење „Природа и здравље“ Вршац  80.000,00
8.Удружење грађана за заштиту животне средине „Месић“ Вршац  

80.000,00
9.Клуб еколошко риболовачкко друштво „АБЦ“ Вршац  60.000,00

Укупно:500.000,00
II

Пренос средстава из буџета Града Вршца, наведних у претходној тачки овог 
решења, вршиће се на основу и у оквиру расположивих средстава у буџету Града 
Вршца за 2016. годину и у складу са уговором који ће бити основ за пренос средстава.

Република Србија  Аутономна Покрајина Војводина
Град Вршац   Градоначелник 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић

На основу члана 46 Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. 
лист Града Вршца“ број 1/2016), члана 13 став 2 Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, 
организација и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“ број 04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу буџетских средстава 
за рад и суфинансирање удружења грађана за област културе, дана 17. августа 2016. године, Градоначелник Града Вршца, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 

ОБЛАСТ КУЛТУРЕ ЗА II ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ

I
Средства из буџета Града Вршца за 2016. годину, функција 

860, позиција 498, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијам, у износу од 2.050.000,00 динара, 
распоређују се на следећи начин:

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

1.КУД „Лаза Нанчић“, Вршац   240.000,00 динара
2.КУД „Грозд“, Вршац   190.000,00 динара
3.МКУД „Петефи Шандор“, Вршац 70.000,00 динара
4.КУД „Ђура Јакшић“, Павлиш  70.000,00 динара
5.КУД „Виногради“, Гудурица  70.000,00 динара
6.КУД „Бранко Радичевић“, Уљма  80.000,00 динара
7.КУД „Венац 1899“, Избиште  50.000,00 динара
8.КУД „Михај Еминеску“, Куштиљ 50.000,00 динара
9.КУД „Свети Сава“, Велико Средиште  40.000,00 динара
10.КУД „Пензионер“ Вршац  30.000,00 динара
11.КУД „Јон Балан“, Јабланка  30.000,00 динара

УКУПНО:920.000,00 динара

ПИСАНО И ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО

1.Књижевна општина Вршац (КОВ) 250.000,00 динара
2.Удружење Вршачки књижевни клуб  90.000,00 динара
3.Удружење Атеље Морариу  50.000,00 динара
4.Удружење Херцеговаца  50.000,00 динара
5.Друштво љубитеља веспе  30.000,00 динара

6.Удружењем српско-јапанског пријатељства „Ханами“  
100.000,00 динара

7.Тачка сусретања  80.000,00 динара

УКУПНО: 650.000,00 динара

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

1.Друштво љубитеља џеза и електронике JAZZTRONIC, Вршац  
100.000,00 динара

2.Хор Ас, Вршац  250.000,00 динара
3.Уметничко певачко-поетско друштво Исток 10  30.000,00 

динара
4.Распевани професори  50.000,00 динара
5.Удружење музичара Сакс Вршац  50.000,00 динара

УКУПНО:  480.000,00 динара

II
Пренос средстава из буџета Града Вршца, наведних у 

претходној тачки овог решења, вршиће се на основу и у оквиру 
расположивих средстава у буџету Града Вршца за 2016. годину 
и у складу са уговором који ће бити основ за пренос средстава.

Република Србија  Аутономна Покрајина Војводина
Град Вршац   Градоначелник 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић
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Иако је Стефан још увек у фази 
истраживања сопствене личности, што 
је често дуг и комплексан процес код 
високоинтелигентних особа богатог 
унутрашњег живота,  развио је лични 
интегритет и једноставне, али веома јаке 
принципе који га заједно са његовим 
талентима, кроз живот воде узлазном 
путањом.

Како је дошло до тога да одабереш 
гимназију “Борислав Петров-Браца” и шта 
је највише допринело да постанеш ђак 
генерације?

- Нисам много размишљао о томе, још у 
основној школи знао сам у којој ћу средњој 
школи наставити школовање. Мислим да сам 
у гимназији стекао количину знања потребну 
за наставак школовања и то ми је деловало као 
најпреспективнија одлука. Већину мојих бодова 
чине диплома са такмичења из математике. Још 
као мали показао сам извесно интересовање за 
математику. Мој профессор у основној школи 
трудио се да успемо на такмичењу, И врло често 
је држао додатне часове преко лета за све који 
су били заинтересовани. У основној школи сам 
неколико пута био на државном такмичењу, а 
редовно сам освајао прво место на окружном. 
Током школовања сам одржавао успех 5,00 што 
је такође утицало на моје бодове.

Како волиш да проводиш слободно време?
- Што се филмова тиче највише ме привлачи 

научна фантастика (Господар прстенова, Хари 
Потер…), понекад волим да погледам неки 
хорор филм. Што се музике тиче, већину дана 
проводим на слушалицама уз своје омиљене 
плејлисте, углавном се на њима налази страна 
музика, већином састављених од рок и метал 
група. Не волим народну музику и не свиђа ми 
се то што у Вршцу не постоје места за излазак 
уколико не слушаш то. Сматрам да је музика јако 
потребна човеку , јер ја први проводим велики 
део дана шетајући уз песме у чијим се стиховима 
веома често проналазим. Уметност ме генерално 
не занима много, али сам раније волео да пишем 
песме. Што се књига тиче највише ми пажњу 
држе криминалистички романи или хорор књиге 
Стивена Кинга. Волим да се бавим спортом, 
углавном кошарком и тенисом. Тренирао 
сам тенис дуги низ година, али сам морао 
да одустанем јер тај спорт захтева превише 
жртвовања, укључујући и школовање. Недостају 
ми тениски дани, и надам се да ћу се једног дана 
вратити и наставити са активним тренирањем.

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

- Искрено, немам. Трудим се да остварим 
већину својих жеља, али није ретка појава ни 
да одустанем од нечега јер је потребно уложити 
превише труда. Волим да ствари радим на 
најбржи, и по мени најефикаснији начин, односно 
уз најмањи уложен труд. 

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

Не бавим се пуно туђим манама и врлинама. 
Углавном гледам само себе и мени најближе.

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

- Волим кад је неко отворен и прија ми када 
могу сатима да причам са људима без да изгубим 

тему за разговор. Имам неколико блиских 
пријатеља који ме најбоље познају и са њима 
углавном проводим дане.

Шта те мотивише, а шта демотивише?
- Нисам по природи много амбициозна особа, 

али када поставим себи неки циљ потрудим се 
да га испуним до краја. Један од таквих циљева 
био је да будем ђак генерације у гимназији 
,, Борислав Петров Браца’’. Иако то није нека 
специјална титула, испунити свој дугогодишњи 
циљ представља за мене један од најлепших 
осећаја. Подршку за све проналазим у својим 
најбољим пријатељима који су увек ту за мене, 
као и у својим родитељима.

Демотивишу ме људи који не маре ни мало за 
своју будућност и који својом неодговорношћу 
изазивају непотребне проблем себи и другима. 
Имао сам доста људи који су ме кочили у 
постизању својих циљева јер они нису могли да 
остваре своје,

Који факултет си уписао? 
- Уписао сам Фармацеутски факултет у 

Београду. Одувек ме је занимала хемија иако 
у основној школи нисам стекао много знања. 
То сам наравно надокнадио учењем у средњој 
школи.

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

Немам тренутно потпуно формирану идеју о 
томе шта бих тачно желео да радим, али верујем 
да ће она доћи временом.

Шта је најважније у животу? 
Најважније је имати некога поред себе ко те 

најбоље познаје и који разуме и прихвата твоје 
мане једнако колико и врлине. Мислим да се 
понекад превише брзо везујем за људе, и то ме 
некад кошта сопствене среће.

В. Јањић

ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

СТЕФАН АЋИМОВИЋ, 
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ 
“БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Иако је чињеница да је 1994. године 
постао најмлађи добитник Нинове 
награде и једини њен добитник 
икада награђен за дебитантски 
роман одавно постала незаобилазни 
део биографије Владимира 
Арсенијевића, истина је да је ово био 
само почетак несвакидашње успешне 
и разноврсне каријере. Након што 
је уздрмао и књижевну и општу 
јавност анти-ратним деби романом „У 
потпалубљу“, уследио је и наставак – 
роман „Анђела“ (1997), чији се римејк 
појавио ове године у Лагунином 
издању под насловом „Ти и ја, Анђела“. 
Арсенијевић је затим објавио књигу 
„Мексико – ратни дневник“ (2000), 
илустровани роман „Ишмаил“ (2004) 
настао у сарадњи са Александром 
Зографом, роман „Предатор“ (2008), 
збирку есеја „Југолабораторија“ 
(2009), илустровану новелу насталу 
у сарадњи са Валентином Броштеан 
под називом „Минут – пут око света 
за 60 секунди“ (2011), роман „Лет“ 
(2013), а онда и збирку прича „Ово 
није весело место“ (2014). Покренуо 
је издавачке куће Ренде и Рефлектор, 
као и регионални књижевни фестивал 
Крокодил.  

Роман „Ти и ја, Анђела“ стигао је две 
деценије касније, као римејк „Анђеле“ 
из 1997. године. Кажете да вам је било 
потребно то време да се на известан начин 
удаљите од времена о којем пишете, да 
би ова прича о тој језивој 1992. ипак била 
другачија од прве верзије. Да ли је, по вашем 
мишљењу, ова двадесетогодишња дистанца 
била потребна и читаоцима? Колико је 
рецепција овог вашег романа 
другачија данас у односу на 
1997. годину? 

- Тешко је то рећи. С једне 
стране заиста је доста времена 
у међувремену протекло и то 
младе генерације, наравно, 
осећају и разумеју боље од нас 
који смо оно време проживели у пуној зрелости 
а још смо неким чудом ту. С друге стране, нама 
је више него њима јасно колико континуитета 
постоји између ове и некадашње садашњости 
као и да ми, мада данас живимо у привидно 
различитом свету савремених технологија, 
друштвених мрежа, знатно отворенијих 
граница, јефтиног авио-соабраћаја, уједно 
ипак имамо интензиван осећај да не постоје 
јасна разграничења, да нам прошлост 
уједно непрестано дише за врат и да нисмо 
формирали довољно дубок рез и одвојили се 
од ње. Тако да се та двојност и та сумња да је све 
само привид, која нас прати и у овој реалности 
у којој живимо, рефлектовала, мислим, и на 
ову нову верзију романа. Роман се тада читао 
с мучнином у стомаку и кнедлом у грлу, данас 
овај римејк код неких евоцира та осећања 
док друге упознаје с тим добом и његовим 
законитостима. Не заборавимо да је генерација 
која у то доба није била ни рођена данас у пуној 

зрелости. Према томе, то је највећа разлика - 
данас се роман паралелно обраћа и читалачкој 
публици која то време не памти. 

Књиге „У потпалубљу“ и „Ти и ја, Анђела“ 
први су и други део још увек недовршене 

тетралогије више него 
сликовитог имена „Cloaca 
Maxima“. Када бисте данас 
писали серијал о годинама 
које су уследиле након тога, 
двехиљадитим или оним које 
данас живимо, како би се он 
звао? 

- Не знам. Ово су јако мутна времена у 
којима су демаркационе линије нејасне.  Током 
тих надасве трагичних деведесетих, барем 
је она готово општа заблуда да постоји нека 
алтернативна, боља стварност 
која је, истина, у латентној фази 
али треба радити на томе да 
се она активира и замени ту 
самоуништавајућу реалност 
Милошевићевог света, била 
нешто у шта смо могли да 
верујемо и чему смо могли 
(јалово) да се надамо. Данас 
смо знатно мање наивни. Данас 
ми добро знамо да нико није 
наш пријатељ. Па ипак, ја се 
никада не бих усудио да вршим 
квалитативно поређење 
данашњег и ондашњег времена 
у корист прошлости. Имам исувише добро 
памћење и нимало нисам склон ретроактивној 
утопији. 

Планирате ли наставак рада на 
тетралогији? Који ће период обухватити 
преостале две књиге? 

- Наравно. Прве три књиге тетралогије 
покривају период од годину дана, од октобра 
1991. до септембра 1992. године. Четврта књига 
је епилошка и дешава се у данашње време. 

Говорили сте недавно о мудровањима 
на тему револуције која су заменила саму 
револуцију, као и о улози друштвених 
мрежа у овом феномену. Ако су јунаци 
књиге „У потпалубљу“ били наивни у својој 
вери у револуцију и, како кажете, након 
ноћи које су пробдели у протестима, на 
крају ипак „утерали далеко више аутоголова 
од голова“, какви су они који данас имају 
илузију да из својих фотеља фејсбук 
статусима и твитовима покрећу промене? 
Мислите ли да је то „друштвено деловање“ 
из фотеље данас управо последица свих 
(не)успешних револуција које су се на овим 
просторима одиграле претходних деценија 
или узроке видите негде другде? 

- Ја нисам начелни мрзитељ друштвених 
мрежа, напротив. Али чињеница је да оне 
уљуљкавају људе у осећају да нешто чине 
уједно се не померајући из својих удобности 
и да су политичари довољно виспрени да то 

виде и злоупотребе. Мислим, међутим, да би 
ипак било наивно кривити друштвене мреже 
за људске мањкавости па тако и за политичку 
пасивност оног дела друштва које би могло 
да утиче на корениту измену доминантне 
друштвене парадигме. Рекао бих пре да је у 
питању једно оправдано дубинско разочарење 
у политикантство дословно свих чнилаца на 
нашој политичкој сцени и акутни недостатак 
избора. Па ипак, покрети као што је домаћи 
Не да(ви)мо Београд или Шарена револуција у 
Македонији па и Право на град у Хрватској дају 
наду у нешто динамичније ванпарламентарно 
политичко активирање нових генерација у 
будућности. Ти протести су такође у блиској 
сензибилитетској вези што представља и 
одређену наду у нешто бољу будућност читавог 

региона без које напросто нема 
боље будућности било ког 
његовог дела појединачно. 

Удружење Крокодил чији 
сте председник и креативни 
директор, покренуло је 
заједно са партнерима из 
Подгорице, Сплита и Сарајева, 
пројекат под називом 
„Језици и национализми“ 
који проблематизује 
питање постојања четири 
„политичка“ језика на 
некадашњем српско-
хрватском говорном 

подручју. До сада су одржане две од 
четири планиране конференције; какви 
су закључци, а какве реакције на које је 
пројекат до сада наишао? 

- Две су конференције 
одржане до сада, у Подгорици 
и Сплиту, а очекују нас још 
трећа, београдска и закључна, 
сарајевска. Без лажне 
скромности мислимо да је реч 
о сјајном и у правом тренутку 
покренутом пројекту. Реакције 
јавности су поприлично бурне, 
свако има своје мишљење о томе, утолико 
је лингвистика блиска фудбалу. Свако би 
наводно могао да буде највећи фудбалски 
селектор само када би му дозволили а исто 
тако свако наводно зна и све о језику. Нас ипак 
интересује мишљење највећих лингвистичких 
стручњака, попут Ранка Бугарског, Сњежане 
Кордић или Ханке Вајзовић, који су и чланови 
нашег радног тима, а који листом заступају тезу 
да се не може говорити о четири језика већ о 
једном динамичном полицентричном језику и 
да садашње стање захтева корениту ревизију 
јер је настало као последица незајажљивих 
идентитетских политика након распада 
заједничке државе а не као последица стручних 
и научних процена. 

Крокодил већ осам година ради на 
обнови и поновном повезивању регионалне 

књижевне сцене. Каква је ситуација са 
савременом књижевном продукцијом 
на простору бивше Југославије, може ли 
се ту још увек говорити о јединственом 

културном простору? 
- Један део те сцене 

одувек је функционисао 
као јединствен културни 
простор. Реч је о оним 
писцима који сматрају да се 
регионална књижевност не 
може делити по некаквом 
етнонационалном принципу 

већ да је то искључиво и једино књижевност 
истог тог јединственог полицентричног и 
четвороименог језика о ком сам говорио у 
свом претходном одговору. То су управо они 
писци који наступају на нашем фестивалу и, 
апсолутно сам сигуран, део књижевне сцене 
по којем ће се оцењивати књижевност овог 
доба и нашег региона једном, у будућности. 
Утолико сам поносан што смо створили тако 
јаку платформу за повезивање и комуникацију 
као што је фестивал Крокодил и што је 
публика то свим срцем прихватила. Данас на 
нашим вечерима присуствује преко хиљаду 
посетилаца што је прави мали феномен који 
надилази очекивања и могућности нашег 
региона и све је препознатији и у ширим, 
европским оквирима. 

Т.С. 

ВЛАДИМИР АРСЕНИЈЕВИЋ: 

НИСАМ СКЛОН РЕТРОАКТИВНОЈ УТОПИЈИ 
ИСТОРИЈСКА ДИСТАНЦА ЈЕ МИТ 

Шта после овог искуства ревизије 
своје књиге мислите о чувеној 
„историјској дистанци“? Може ли 
било каква дистанца уопште да 
промени унутрашњи осећај који 
прати сведочења о тако мрачним 
временима, каква су она којима се ви 
бавите у романима „У потпалубљу“ и 
„Ти и ја, Анђела“? 

- Па ја заиста нисам желео да се 
служим било каквом накнадном 
памећу. Та прича је настајала у 
жижи догађаја, у гротлу вулкана, 
без помака, и ја сам хтео да тај 
осећај истовремености и недостатка 
дистанце задржим и у овој верзији. 
Већ сам написао негде да нама наше 
искуство говори да је “историјска 
дистанца” мит и концепт преузет 
из књижевне теорије. Уосталом, ја 
сам одувек био више висцерални 
него церебрални писац. Мене 
интересују та утробна осећања а за 
њих вам нису потребни вишеструко 
испроверавани закључци. Тако да 
је за моје стварање, то сам само још 
једном утврдио, то вајно питање 
историјске дистанце потпуно 
ирелевантно. 

„Друштвене 
мреже уљуљкавају 
људе у осећају да 

нешто чине уједно 
се не померајући 

из својих 
удобности“ 

„Прошлост нам 
непрестано дише 

за врат“ 

„О језику, као и о 
фудбалу, свако има 

своје мишљење“ 
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У организацији Културног центра 
Вршац и Италијанског института за 
културу у Београду, у оквиру Вршачког 
културног лета, у просторијама Дома 
војске ове недеље се одржавају Дани 
италијанске културе. Манифестација 
обухвата изложбу „Useful Useless 
Pictures“ (Корисне бескорисне слике) 
италијанског аутора Кристијана 
Мантуана и приказивање италијанских 
филмова: „Улица у Палерму“, 
„Усамљеност простих бројева“, „Зоран, 
мој откачени нећак“, „Августовски ручак“ 
и „Цезар мора умрети“. 

Изложба „Useful Useless Pictures“ 
отворена је у уторак, 23. августа, а може 
се погледати до суботе 27. августа у 
просторијама Дома војске. Настала је као 
плод бунта против друштвених мрежа, 
које трансформишу фотографију на 
бескористан, једноставан и предвидив 
начин. Тиме је створена оригинална 
серија радова „бескорисних слика“, 
повезаних међу собом прецизном 
естетиком, која буди напетост кроз 
интимни и лични начин читања. 

Према речима Паоле Кордоне из 
Италијанског института за културу у 
Београду, која је отворила изложбу, 
Кристијан Мантуано веома је познат 
италијански уметник, који је овом 
изложбом направио снажан заокрет 
у свом раду и проширио видике, 
напустивши своје уобичајене теме. 

Серија провокативних фотографија 
приказује наизглед обичне, свакодневне 
ситуације, у којима аутор тражи од 
нас да се зауставимо, ослободимо 
машту и допремо до сржи која стоји 
иза фотографија. Од нас се тражи да 
добро погледамо и замислимо шта 
ће се десити након или шта се десило 
непосредно пре момента приказаног на 
фотографији. Оне омогућавају публици 
да завири иза бензинске пумпе ноћу, 
погледају у човека без лица или човека 

који седи у позоришту, ослобађајући 
њихову имагинацију. Провоцирајући 
просечно, ове фотографије причају 
причу, постављају питања и стварају 
визију где неизвесност постаје објектив 
кроз који посматрамо свет. Мантуано 
је користио смартфон како би усликао 
своје Useless Pictures, као што то раде сви 
на друштвеним мрежама, иако његова 
визија иде даље од самог медија и 
успева да створи осећај напетости кроз 
интимни и лични начин сагледавања 
света. 

Кристијан Мантуано је отпочео своју 
фотографску каријеру разним уличним 

репортажама с циљем да истакне 
однос између човека и јавног простора, 
између територије и хронике. Као 
професионални новинар реализовао 
је бројне документарце и видео 
клипове за које је радио фотографију и 
едитинг видео. Године 2010. Похађао је 
мајсторски курс урбане фотографије у 
Међународном центру за фотографију 
у Њујорку а 2013. Оснива групу One 
Shot Image. Од тада се углавном бави 
фотожурнализмом, објављујући своје 
фотографије у значајним италијанским и 
светским магазинима. 

Т.С. 

ДАНИ ИТАЛИЈАНСКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
„БЕСКОРИСНИХ СЛИКА“ 

У организацији Вршачког 
књижевног клуба, претходног петка 
је у Дому војске организовано вече 
афоризама под називом „Не вуци ме 
за оловку“. Програм је био забавног, 
али и такмичарског карактера, 
а организован је у сарадњи са 
Културним центром Вршац и 
Туристичком организацијом Вршца. 

Награду „Златни аплауз“ 
равноправно су поделили 
афористичари: Зоран Ђуровић 
Ђурке, Радоје Николић и Теодор 
Гроза, а одлуку о награђенима донео 
је жири у саставу: Катарина Љубичић 
Илкић, Јадранка Ћулум и Олга Кукић. 

Овога пута у Дому војске окупили 
су се афористичари из јужног Баната, 
а према речима Слободана Ђекића, 
организатора овог догађаја, већ 
следеће године манифестација ће 
вероватно попримити републички 
карактер. Организатори тврде 
да интересовања има, а у прилог 
томе говори и број афоризама који 
на адресу Вршачког књижевног 
клуба редовно стижу како би били 
уврштени у годишњи зборник клуба 
који излази сваког Грожђебала. 

-  Наш зборник, у којем нису 

заступљени само аутори из Србије, 
већ и из суседних земаља, већ има 
тежину у књижевним круговима 
земље и региона – истиче Ђекић 
и додаје: - Желимо да проширимо 

круг публике која прати афоризме 
и да повежемо ауторе различитих 
форми: афоризама, поезије, прозе... 

Т.С. 

ОДРЖАНО ВЕЧЕ АФОРИЗАМА „НЕ ВУЦИ МЕ ЗА ОЛОВКУ“

„ЗЛАТНИ АПЛАУЗ“ ЗА ЂУРОВИЋА, 
НИКОЛИЋА И ГРОЗУ 
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ЗДРАВКО ШОТРА У ВРШЦУ СНИМАО НОВУ СЕРИЈУ „САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ“

ДЕСЕТИНЕ ВРШЧАНА СА ПОЗНАТИМ ИМЕНИМА 
СРПСКОГ ГЛУМИШТА

ФОТОРЕПОРТАЖА

Вршац је по трећи пут био изабрано 
место за снимање телевизијске серије и 
филма редитеља Здравка Шотре, доајена  
југословенске и српске кинематографије. 
Овог пута, реч је о екранизованој причи 
о животу животу Лазе Костића, а серијал 
носи назив по Костићевој песми „Санта 
Марија дела салуте“, бисеру српске поезије.  
Шотрина екипа боравила је десетак дана у 
нашем граду, а познатим именима српског 
глумишта придружило се и више од педесет 
Вршчана статиста.  

Реномирани редитељ и његови сарадници 
задовољно су  напустили Вршац. Дружење 
са филмским доајенима дуго ће памтити и 
наши суграђани који су својим статирањем 
допринели да заживи ово ново Шотрино 
уметничко дело.

Према речима аутора сценарија и 
редитеља Шотре, филм би требало да буде 
завршен до краја ове године, а телевизијска 
серија биће приказана на РТС-у почетком 
наредне године.

Ј.Е.
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ЗДРАВКО ШОТРА У ВРШЦУ СНИМАО НОВУ СЕРИЈУ „САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ“

ДЕСЕТИНЕ ВРШЧАНА СА ПОЗНАТИМ ИМЕНИМА 
СРПСКОГ ГЛУМИШТА

ФОТОРЕПОРТАЖА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1079
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.

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.

Продајем или 
мењам за стан 
кућу од 240 м2, 
са поткровљем, 
гаражом od 30 m2, на 
плацу од 1000 м2, у 
Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

Издајем 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.

Издајем двособан 
опремљен стан 67 
м2, у центру града  
даљинско грејање, 

клима, интерфон, 
лифт. Могућност 
п р и к љ у ч к а 
к а б л о в с к е , 
интернета, телефона. 
Тел. 064/837-26-35.

РАЗНО

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

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

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

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

Продајем плинске 
бојлере, пећи, 
шпорете и делове 
за исте, може са 
уградњом и без. Тел. 
064/351-20-32.

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

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

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

Продајем  класичну 
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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 
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 

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

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.

На продају 2,5 
лканца земље потез 
Кевериш, удара на 

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.

На продају ТА-пећ 
3,5 kw магнохром 
Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем да тучана 
радијатора (један 
двадесет ребара) 
и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 
са ласерским 
ш т а м п а ч е м - H P 
Laser Jet P1005. Tel. 
063/862-97-49.

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

ДРОБЊАК ЗВЕЗДАНА 
ЗЕКЕ

 Тог дана изаћићемо на његов гроб 
прекрити га цвећем и залити сузама.

Ожалошћени отац Драго и мајка Добрила и многобројна 
фамилија.

Дана 28. августа навршава се 31 
година од преране смрти нашег сина 
јединца
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„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:Тамара Болдовина и 
мали Александар Пауновић, Сања 

Писарић и ћеркица Невена Гојковић, 
Јелена Павличевић и мала Марија 
Станков, Јелена и ћерка Саша Јовић, 
Душица и мала Виолета  Банов, Тања 
Дамњановић и ћеркица Силвија 
Мартон, Елена и Хелена Стојаковић. 

  
А.Б.

Тамара Болдовина

Сања Писарић Јелена Павличевић  Јелена Јовић

Душица Банов Тања Дамњановић Елена Стојаковић
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Агин стан беше у садашњој варошкој башти1), 
а његов перивој, предање га зове „сераљски 
врт“ простирао се на месту данашњег р.к. 
гробља 2).

У потоње године турског господства падају 
и последњи дани Вршачке куле. Поводом 
Карловачког мира од  године 1699, а на основу 
оне тачке уговора, по којој ће ћесарска војска, 
осим Тамишграда и Арада, порушити сва 
утврђења с обе стране, а Турци неће смети 
подизати нова, јамчано је и Вршачка кула 
престала бити тврђавом. Онда је, на сву прилику, 
постала и рупа на јужном зидукуле, кроз коју се 
данас улази, а коју су, о свом одласку, насилно 
пробили ћесареви људи.

Ово рушење утврђења у тамишградском 
пределу, како се не би могла више 
употребљавати, обављено је од марта до 
половине лета 1701. године, уз припомоћ 
дотичне посаде и становништва оне околине, 
под надзором грофа Волфганга Етингена, а 
под управом, на ту сврху нарочито одређених, 
официра и мерника 3). На већ споменутој 
топографској карти, сачињеној на сву прилику 
1716. у пределу, који обухвата јужну тамишку 
жупанију, спомиње се наша кула као „руина од 
старе куле“. Турци су је, дакле, предали били 
њеној судбини.

Као свугда и овде је, које зуб времена, које 
човечја рука набрзо, мање више, порушила 
заштитне зидове. Тиме беху избројани дани 
Вршачке куле, а циљ њезина постанка испуњен, 
јер је наступило доба мира и питомости не 
требаше више високих бедема. Кад је оно мач 
претворен у раоник, ником поникоше све куле 
јужне Угарске, проглашујући слободу живота, 
који је турска тиранија за толико ропски 
угњетавала, а хришћанство га поново оживело. 
Појавом Турака у нашем пределу подигнута, 
Вршачка кула остављена је, по прогнанству 
њиховом из јужне Угарске, своме распаду, 
подсећајући нас још и сад на оно страховито и 
жалосно време турског господства.

О духовима  1816. по подне у 5 часова, пао 
је последњи зид спољне зграде 4), а октобра 
1883. срушио се већом чести и подупирач на 
северној страни куле 5). Данас је преостала, и 
ако још повелика, само кула, са својим голим 
прозорима и шартама за пуцање  вароши 
окренута, као романтични украс нашем пределу 
- а уједно и као неми, но ипак значајни сведок 
давнопрошлих времена и изумрлих покољења. 
Подножјем брда овладала је култура. По 
њему се нижу гроздни виногради, поверљиво 
обгрљавајући брдску стрмен.

И ако су преко 164 године господарили 
јужном Угарском, Турци су оставили из себе 
врло мало грађевинских споменика. Без сумње, 

амо ваља убројатти старе подземне водоводе 
на вршачком земљишту.

Ови водоводи састоје се из помичних, 
ваљкастих каљева знатне дужине, зготовљених 
точилом од умешене иловаче, и јасно црвено 
печених. На основу дајкошњех открића, 
најудаљенију тачку повећег водоводног ваља 
тражити по стрмени Куле (брега), пред другом 
каменарицом. И доиста, 1879. године пронађен 
је овај водовод изнад гудуричког друма, у 
винограду Јована Гетмана и умрлог Јована 
Ђорђа Мајера.

Одавде се, потпуно падајући, повлачи 
„Јазмом“ док, у једном кланчићу, 220 корака 
изнад друма, не допре до уласка у Јазму. Затим, 
на подножју Мисе, скреће према вароши, где је 
опажен баш на уласку у варош, у једном јендеку, 
северозападно од варошке баште. 1873. године 
константован је у улици “Drei Laufer”, у подруму 
Вал. Семајера (к.бр.472) 1883. у мађистратској 
улици, у подруму Лазаревићеве куће, а свршава 
се на великој пијаци, јужно од мраморног крста. 
Овде су му делови опажени у једној цистерни, 
откривеној 1883. 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (34)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 4 , БРОЈ  44 , 14. ЈУЛ 1978.

ВРШАц ЋЕ дОбИТИ ЗНАЧАЈНИЈЕ  
МЕсТО У ПРОИЗВОдЊИ 

ЖИВИНсКОГ МЕсА И ЈАЈА
Значајан самоуправни договор о производњи 

живинског меса и јаја на нивоу сложне организације 
удруженог рада ПК „Београд“ улази у завршну фазу. 
Циљ његове реализације је да се већ током наредне 
две године обезбеди за београдско подручје пет 
милиона килограма пилетине и 1,2 милиона јаја.

Истраживања су показала да се у склопу ПК 
„Београд“ девет ООУР-а и шест радних организација 
могу успешно укључити у подухват поспешивања 
производње  живинског меса и јаја. У прецизној 
подели рада вршачко подручје би у тој производњи 
било заступљено трима основним организацијама 
-„Панонијом“, „Јединством“ и „Вршцем“. 

Тако ће примера ради „Панонија“ учествовати у 
производњи приплодних јаја (чинећи на тај начин 
прву фазу репродукционе целине), а затим и у 
производњи једнодневних пилића (такозвана друга 
фаза). „Јединство“ и „ Вршац“ , које на том плану већ 
имају укључене поједине земљораднике, бавећи се 
товом бројлера.

Захваљујући недавно донетом закону о изменама и 
допунама закона о промету роба и услуга у промету роба 
(ступио је на снагу 30. августа) грађанима је омогућено 
да  отварају приватне  продавнице текстила, обуће, 
материјалне и електротехничке  робе, намештаја, фарбаре, 
дрогерије, спортске радње...

Новина на важеће услове за отварање прехрамбених 
продавница је поседовање дипломе о најмање завршеном 
3. степену трговинског или другог смера, а дозвољено 
је упошљавање до 10 радника, с тим што је заснивање 
радног односа обавезно и са чланом уже породице  
уколико се ангажује у раду. Рокови за доношење решења 
о одобравању вршења самосталне делатности скраћени 
су на седам дана. Ваља истаћи да  су казнене одредбе за 
прекршаје у односу на важеће повећане за око пет пута.

Иначе, у општини сада има 43 продавнице у приватном 
сектору, од којих је највећи број прехрамбеног типа. Како 
се осећа њихова засићеност, није нереално очекивати 
да у граду под Кулом и снабдевању одећом,обућом  и 
осталим потребштинама већих вредности, раме уз раме 
са друштвеним сектором, стану и Вршчани који поседују 
капитал.

Вршачки стрелци иду из победе у победу. Након 
освојеног шампионата Војводине, гађали су још више и 
погодили циљ који су себи поставили. Постали су екипно 
прваци Републичке „Домијаде 98“.

У спортском центру у Београду на победничком 
постољу, са високо подигнутим пехаром стајали су Миљан 
Мирковић,  Игор Грубанов и Дарко Петраш. Екипа која је 
током вишемесечног напорног рада развила координацију, 
усаглашеност и готово аутоматску спремност да пуца изнад 
својих могућности у случају јаче конкуренције, није могла 
да омане. Успех је био очекиван јер стрељачка секција  
„Дома ученика средњих школа“ спада међу најбоље секције 
Стрељачког савеза.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) A. Vaszits: “Denkschrift etc” str.8.
2) Ника Мандукић: „О Вршце“ у 

„Вршачкој кули“ година 1867. бр.9

3) Dr. Szentkláray Jenö: A becskereki 
vár, str 49.

4) Christoph Baumann`sche 

Aufyzeichungen. Str. 24
5) Властите белешке

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 14 , БРОЈ  201 , 7. СЕПТЕМБАР 1988.

ШАНсА ПРИВАТНОМ 
КАПИТАЛУ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22 , БРОЈ  386 , 8. МАЈ 1998.

ПРВАцИ сРбИЈЕ

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:
-10 кг свињског меса
-220 г соли
-600г до 1 кг љуте 

паприке
-20 г бибера
-20г белог лука

За пац:
-800 г соли
-1дл рума
-бели лук
-по укусу 

ц е л е р а , р у з м а р и н а , 
мирођије, босиљка, 
бибера у зрну 

-чаша шећера

За мој кулен бирам најбоље 
месо од бута, плећке и 
крменадле зрелих свиња, а за 
рад хладније децембарске или 
јануарске дане. Месо мора да 
одстоји 48 сати на температури 
од 2-6ºC. Затим га очистим од 

меке масноће, жила и опница 
и исечем га као за гулаш. У 
међувремену скувам паприку, 
љуту (хибридну) и самељем кроз 
шајбну 2-3 мм да буде као кечап. 
Месу додам зачине, помешам 
и све самељем кроз шајбну 10 
мм. Месо више не мешам, већ 
одмах пуним и то тврдо, у добро 
очишћене, једнаке свињске кате 
или свињско дебело црево.
Често их вежем. А горњи и 
доњи део избовкам иглом да би 
изашао ваздух, а кулен добио 
чврстину.

Уместо да га одмах ставим 
у пушницу, кулен потопим у 
10 л хладне воде, у коју сам 
већ ставио 800 г (8%) соли, 
децилитар најбољег индијског, 
шпанског или мексичког 
рума, по укусу: сувог целера, 
рузмарина, мирођије, босиљка, 
бибера у зрну и чашу шећера. 
У овом ароматичном пацу, 
кулен стоји 10 дана. Онда се 
извади, цеди 2-3 дана, унесе у 
пушницу и дими при спољној 
температури од -2 до +4-5ºC. 
Димљење пиљевином букве, 
или другог тврдог дрвета 

(осим црногоричног), траје 
све док кулен не добије лепу 
бакарну боју. После димљења и 
сушења у проветреној и тамној 
просторији, на температури 
изнад 0ºC, кулен око 15. 
априла уносимо у подрум, на 
температуру до 15ºC.

Да не би дошло до 
стврдавања ставим га у сребрну 
фолију у коју може да стоји више 
од годину дана.

Милинки - Мики Тодошковић
месар - Кузмин
светски првак у прављењу 

кулена

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.

Развојем воћарства у нашој земљи, на 
нашим трпезама све је присутније изузетно 
цењено воће - јабука, али и ракија јабуковача. 
За ракију се користе готово све сорте 
јабука, за сад претежно од количина које 
претекну. Међутим, најбољи квалитет ракије 
добија се од оних које су богатије шећером, 
карактеристичном аромом и укусним 
киселинама, а то су сорте: “делишес”, “јонатан”, 
“ајдаре”, “глостер”, “гренисмит” и друге.

Конзумне јабуке беру се у пуној зрелости 
ручно, или уз помоћ специјалних машина за 
трешење и то када у просеку имају преко 10 
одсто шећера, највише ароматичних материја 
и укупних киселина.

Уколико су јабуке натруле треба их 
очистити од трулежи, уклонити петељке, а 
блатњаве добро опрати, како би смо унапред 
елиминисали непријатне мирисе, који лако 
могу да пређу у ракију. Прањем се, такође, 
одстрањују и штетни микроорганизми, 
бактерије и некорисни - дивљи квасци, који 
алкохолно врење могу да усмере у нежељеном 
правцу, или изазову кварење кљука. Јабуке, 
затим, треба исецкати или измуљати, јер цели 
плодови споро отпуштају сок. Због тога би 
се алкохолна ферментација (врење) споро 
одвијала и шећер у јабукама не би у потпуности 
био искоришћен. Уситњавање јабука може се 
урадити на више начина, зависно од опреме 
којом располажемо. Мање количине можемо 
дробити тучком у затвореној посуди, како 
се не би губио сок. За то могу да послуже и 
мање сецкалице за воће, а крајње решење је 
ручно сецкање. Веће количине јабука треба 
уситњавати у специјалним муљачама, које 
имају ваљке намењене муљању воћа. Ако је 
добијена количина јабуке сувише сува, треба је 
разредити додавањем топле, или хладне питке 
воде, већ према потреби за почетак и касније 
правилно усмеравање врења.

Кљуку од јабука требало би додати 
селекционисани квасац за подстицање 
врења. Једном или два пута дневно, кљук 
треба добро промешати како би се врење 
одвијало равномерно у целокупној маси. Тиме 
спречавамо и развијање штетних бактерија 
сирћетне киселине које би могле да захвате  
површину кљука, а затим да укиселе и целу 
количину.

Многе сорте јабука садрже низак проценат 
киселина, а то може да изазове нежељен 
ток врења и стварање млечне киселине која 
ракији даје непријатну арому. Због тога је 
препоручљиво количини од 100 килограма 
кљука од јабука додати 50 мл. концентроване 
сумпорне киселине, предходно разблажене 
у 10 до 20 пута већој количини воде, којој се 
киселина додаје а никако обрнуто. Водени 
раствор киселине додамо комини пре почетка 
врења и добро измешамо. Поред овога, на 
100 кг кљука од јабука ваљало би додати 50 гр 
амонијум сулфата и тако појачати минералну 
храну за квасце. Ферментацију можемо 
побољшати и додавањем азотних једињења, 

на пример, 50 мл амонијака раствореног у 
односу у 1:4.

У пракси алкохолну ферментацију најчешће 
обављајју аутохтони “дивљи” квасци, који 
дају мањи принос алкохола од култивисаних 
квасаца. Зато је пожељно кљуку даодати 20 
гр селекционисаног, или 100 гр обичног- 
пекарског квасца. После додавања квасца масу 
треба добро помешати.

Врење кљука од јабука од 16 до 20 степени, 
траје 2до 3 недеље, код врења јбучне комине 
разликујемо почетно врење, бурно и завршно, 
тихо врење. Највише алкохола, уз стварање 
највећих количина угљен-диоксида настаје 
током бурног врења када се ослобађа и 
највише топлоте. Током довирања у алкохол 
прелазе заостале количине шећера из јабука, 
па је пожељно и у тој фази масу редовно, 
једном или два пута дневно добро промешати.

Завршетак врења утврђујемо визуелно, 
или, још боље помоћу Ексловог широмера, 
који треба да покаже вредност 8 до 12 
Екслових степени. Код лошег воћног врења 
јабука, честа су појава сирћетне бактерије и 
сирћетне киселине које могу и да прекину 
врење. Сирћетну киселину у мањим 

количинама можемо неутралисати додавањем 
750 гр калцијум карбоната или 500 гр гашеног 
креча, које предходно растворимо у води и уз 
интезивно мешање додамо кљуку. Мехурићи 
који се стварају додавањем ових хемијских 
супстанци нестаће онда када и киселина у 
кљуку. Кљук из кога су одстрањене киселине 
склон је кварењу, па треба водити рачуна да 
температура при врењу не пређе 20 степени 
Целзијуса. По завршетку врења кљук треба 
одмах дестилисати. Ако се печење ракије 
ипак одлаже, врионе судове треба допунити, 
површину кљука посути конзервансом и 
судове херметички затворити. Печење ракије 
морамо завршити, најкасније, месец дана по 
завршетку врења.

Дестилацију преврелог кљука опрезно, 
јер због већих садржаја сувих материја може 
лако да загори. Првом дестилацијом издвајамо 
сав алкохол, а редестилацијом, уз издвајање 
непожељних састојака добијамо пречишћен, 
појачан дестилат, чију количину и јачину 
касније формирамо додавањем дестиловане 
воде. 

Уз зависности од сорти јабуке, од 100 кг 
кљука можемо добити од 8 до 10 литара ракије 
јачине 50% алкохола.

МТС КУЛЕН

РАКИЈА ОД ЈАБУКА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

на пример, 50 мл амонијака раствореног у РАКИЈА ОД ЈАБУКА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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На основу члана 46 Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 3 и 8 Одлуке о утврђивању органа Града Вршца 

(„Сл. лист Града Вршца“ број 1/2016), члана 13 став 2 Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења 
грађана, организација и савеза из буџета Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“ број 04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу буџетских 

средстава за рад и суфинансирање удружења грађана за област спорта, дана 17. августа 2016. године, Градоначелник Града Вршца, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 

ОБЛАСТ СПОРТА ЗА II ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ
I 

Средства из буџета Града Вршца за 2016. годину, функција 810, позиција 500, 
економска класификација 481 Дотације невладиним организацијам, за 2016. 
године, у износу од 8.680.000,00 динара, распоређују се на следећи начин:

1.Карате клуб „Уљма“ Уљма    50.000,00
2.Теквондо клуб „Еурошпед“ Вршац   600.000,00
3.Теквондо клуб „Вршац“ Вршац   250.000,00
4.Џудо клуб „Локомотива“ Вршац   100.000,00
5.Карате клуб „Вршац“ Вршац    75.000,00
6.Стонотениски клуб „Вршац“ Вршац   450.000,00
7.Одбојкашки клуб „Банат“ Вршац   350.000,00
8.Шах клуб „Избиште“ Избиште    20.000,00
9.Одбојкашки клуб „Вршац“ Вршац   230.000,00
10.Бадминтон клуб „Фанатик“ Вршац   50.000,00
11.Шах клуб „Бора Костић“ Вршац   70.000,00
12.Шах клуб „Униреа“ Ритишево   50.000,00
13.Шах клуб „Чокот“ Гудурица    35.000,00
14.Рукометни клуб „Младост“ Вршац   470.000,00
15.Кошаркашки клуб „Вршац“ Вршац   1.030.000,00
16Тенис клуб „Вршац“ Вршац    40.000,00
17.Стoнотениска академија „Миленијум“40.000,00
18.Атлетски клуб „Атина“ Вршац   130.000,00
19.Вршачки атлетски клуб 1926 Вршац  130.000,00
20.Боксерски клуб „Гард“ Вршац   60.000,00
21.КЈБСВ „Гошинкан“ Вршац    150.000,00
22.Соколско друштво „Вршац“ Вршац   50.000,00
23.ПСД „Вршачка кула“ Вршац    70.000,00
24.ПСК „Железничар“ Вршац    50.000,00
25.УСР „Шаран“ Вршац    50.000,00
26.„Профириболовац“ Вршац    50.000,00
27.„Стрељачки клуб Уљма“ Уљма   100.000,00

29.Спортски парагладинг клуб „Беркут“ Вршац    100.000,00
30.Удружење за спорт и рекреацију глувих Вршац    50.000,00
31.Фудбалски клуб „Раднички 1927“ Вршац   120.000,00
32.Фудбалски клуб „Хајдук“ Шушара     40.000,00
33.Фудбалски клуб „Потпорањ“ Потпорањ    120.000,00
34.Фудбалски клуб „Победа“ Парта     40.000,00
35.Фудбалски клуб „Омладинац“ Загајица    40.000,00
36.Омладински фудбалски клуб „Банат“ Вршац    25.000,00
37.Омладински фудбалски клуб „Павлиш“ Павлиш   25.000,00
38.Фудбалски клуб „Јединство“ Влајковац    250.000,00
39.Фудбалски клуб „Партизан“ Уљма     250.000,00
40.Фудбалски клуб „Полет“ Избиште     250.000,00
41.Фудбалски клуб „Борац“ Велико Средиште    120.000,00
42.Фудбалски клуб „Јединство“ Орешац     40.000,00
43.Фудбалски клуб „Виноградар“ Гудурица    45.000,00
44.Фудбалски клуб „Црвена звезда“ Павлиш    250.000,00
45.Клуб малог фудбала „Форум“ Вршац     150.000,00
46.Фудбалски савез општине Вршац     160.000,00
47.Фудбалски клуб „Вршац“ Вршац     1.030.000,00
48.ОФК „Вршац унитед“ Вршац      590.000,00
49.Фудбалски клуб „Караш“ Куштиљ    120.000,00
50.Фудбалски клуб „Виторул“ Стража     40.000,00
51.Борилачки клуб „Вива“ Вршац     50.000,00
У К У П Н О:        8.680.000,00

II
Пренос средстава из буџета Града Вршца, наведних у претходној тачки овог 

решења, вршиће се на основу и у оквиру расположивих средстава у буџету 
Града Вршца за 2016. годину и у складу са уговором који ће бити основ за пренос 
средстава.

Република Србија  Аутономна Покрајина Војводина
Град Вршац   Градоначелник 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу 
пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз 
куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 24. августа 2016. године објављује 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА
за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Вршца , кроз куповину сеоских кућа 

и доделу пакета помоћи
Редни број  Број предмета  Презиме и име носиоца домаћинства Укупан број бодова
1   110-029/15/4  Жегарац Богдан     120
2   110-029/15/18  Лалић Андреј     110
3   110-029/15/9  Репаја Небојша     110
4   110-029/15/1  Живковић Миле     100
5   110-029/15/13  Вуковић Борислав    80
6   110-029/15/6  Кљајић Милан     80
7   110-029/15/5  Петровић Горан     70
8   110-029/15/20  Цулић Десанка     70
9   110-029/15/7  Тутић Зора     70
10   110-029/15/14  Тешић Мирослава    60
11   110-029/15/21  Јанковић Драгана    60
12   110-029/15/2  Керчуљ Санела     60
13   110-029/15/15  Топић Мара     40
 

На основу ове листе, са свим наведеним корисницима биће закључени уговори којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације 
доделе помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи. 
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ЖИВКО ПЕРИЋ
 (1958 - 2016)

Свет спорта изгубио је 
великог атлетског стручњака 
Живка Перића.  Био је тренер 
АК Атина из Вршца, пре тога 
је радио је АК Смедерево,АК 
Нови Београд, АК Раднички 
из Крагујевца. Перић је рођен 
је у Смедереву, 16.02.1958. 
Био је гимнастичар Партизана 
из Смедерева и атлетичар 
АК Смедерево, београдског 
Партизана, Борца из Бања 
Луке.

Тренирао је више освајача 
медаља са првенства државе 
у пионирској, јуниорској и 
сениорској конкуренцији. 
Највише успеха је имао са 
Немањом Булајићем (АК 
Раднички Крагујевац и АК 
Нови Београд) и Вршчанином 
Михајлом Мандићем, 
освајачима медаља са 
Балканских првенстава.

Живко Перић сахрањен је у 
Смедереву, 24. августа.

СПОРТ

Фудбалери Вршца доживели 
су у Сремској Митровици први 
пораз ове сезоне. Раднички 
је славио у дербију 2. кола 
головима постигнутим у другом 
полувремену, искориствши на 
најбољи начин играча више, 
после искључења централног 
дефанзивца Вршчана Сремчевића. 
До 60. минута тим тренера Андрије 
Ферлежа играо је врло добро, 
Рокса је чак имао велику прилику 
да донесе вођство, међутим 
домаћи су врло брзо искористили 
предност играча више на терену, 
успели да поведу, а десетак минута 
касније и да обезбеде тријумф. У 
наредном колу Вршац на Градском 
стадиону, у суботу од 16:30 часова 
дочекује Железничар из Панчева, 
а лоша вест за навијаче Вршца 
је да ће екипа бити ослабљена. 
Поред Сремчевића, очекује га 
најмање меч паузе, у тиму неће 
бити дефанзиваца Петровића и 
Ристовића, који имају здравствене 
проблеме. Руководство клуба је 
експресно реаговало, доведен 
је Митровић, 25-годишњи 
одбрамбени играч из Пожаревца, 
доскорашњи члан београдског 
Радничког. 

ПРВИ РЕЗУЛТАТСКИ НЕУСПЕХ ВРШЧАНА У НОВОЈ СЕЗОНИ

ИСКЉУЧЕЊЕ СРЕМЧЕВИЋА 
ПРЕСУДИЛО У ДЕРБИЈУ

РАДНИЧКИ (С. МИТРОВИЦА) - ВРШАЦ 2:0 (0:0)

ФУД БА Л И Н  М Е М О Р И А М

Нови дерби на Градском стадиону: Тимић и Мастило (ФК Вршац)с Стратакис

ДОЊИ СРЕМ НАПУСТИО ТАКМИЧЕЊЕ, ЛИГА СА 15 КЛУБОВА

Доњи Срем из Пећинаца је због две неодигране утакмице искључен из 
такмичења Српске лиге Војводина па ће се лига наставити са 15 клубова. У 
сваком колу по један тим биће слободан. Вршац ће паузирати у 14. колу, 13. 
новембра.

Резултати 2. кола: Омладинац (Н. Бановци) - Ц. звезда (Н. Сад) 3:0, Раднички 
(Зрењанин) - Борац (Сакуле) 1:1, ТСЦ (б. Топола) - Дунав (С. Бановци) 1:1, 
Железничар (Панчево) - Цемент 3:0, Бачка (Суботица) - Слога (Темерин) 2:1, 
Братство (Пригревица) - Раднички (Шид) 5:0.

ЗЛАТИБОР ПОЛОВИНА 
ПРВИ ДОНАТОР

Кошаркашки клуб Вршац је у 
свом саопштењу поносно истакао 
да је Златибор Половина постао 
донатор клуба. Некадашњи 
играч први је од вршачких 
привредника пружио подршку 
новом руководству.

Средства која је донирао г. 
Половина биће утрошена за 
најургентније обавезе клуба, 
а та донација, уз финансијску 
помоћ града, велики су корак 
ка успостављању стабилности 
спортског колектива који ће 
ускоро навршити седам деценија 
постојања.

Једно од правила пословања 
КК Вршац је да сваки донатор 
односно спонзор буде упознат 
у коју ће сврху бити утрошена 
средства, као и да ће сваки 
појединачно добити на увид 
извод пословне банке,  као 
потврду извршене уплате.

Кошаркашки клуб Вршац 
захваљује се на донацији 
г. Половини, осведоченом 
љубитељу спорта, његова помоћ 
потврда је да клуб има пријатеље 
и да га они који су у њему стасали, 
нису заборавили.

К О Ш А Р К А
Панчевци су резултатски лако 

и убедљиво дошли до тријумфа 
у дербију 2. кола војвођанског 
истока и представили се вршачким 
љубитељима фудбала као снажан 
колектив са високим амбицијама. 
Тим тренера Мише Бељина био је 
равноправан у првом полувремену, 
али није искористио своје прилике 
и био сурово кажњен у финишу. 
Гости су повели после велике грешке 
дефанзиваца Вршац јунајтеда, бек 
Каранфиловски је идеално центрирао 
са десне стране, Арбутина је главом 
погодио ближи угао. Уследио је 
период надмоћности Вршац јунајтеда 
и две велике прилике које су 
пропустили Тејин и Станковић. У обе 
ситуације асистент је био Чукић. У 
42. минуту домаћи су имали најбољу 
шансу, Јовановић је одузео лопту 
Недучићу упослио Станковића који 
није искористио чист зицер. У другом 
полувремену су боље физички 
припремљени играчи Динама 
преузели иницијативу и евроголом 
резервисте Тошића практично 
решили питање победника. Уследила 
су два поготка најбољег играча меча 
Пештерца, а тријумф гостију засладио 
је Радојевић ефектним голом са 
дистанце. 

У наредном колу Вршац јунајтед 
гостује у Перлезу, новајлији у лиги 
екипи Војводине 1928. 

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ДИНАМА У ДЕРБИЈУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ПРЕЈАКИ ПАНЧЕВЦИ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ДИНАМО 0:5 (0:1)

Лош дан: ФК Вршац јунајтед

ДОЊИ СРЕМ НАПУСТИО ТАКМИЧЕЊЕ, ЛИГА СА 15 КЛУБОВА

Војвођанска лига исток 2. коло: Будућност (С. Црња) - Јединство (Б. 
Карађорђево) 2:2, Слобода (Н. Козарци) - Слога (Пландиште) 2:0, Раднички 
(Сутјеска) - Долина (падина) 5:0, Полет (Наково) - Војводина (Перлез) 2:0, 
Раднички (Ковин) - Јединство (Н. Бечеј) 3:0, Славиа - Пролетер (Б. Карловац) 
0:1, ЖАК - Козара 1:4.

Подручна лига Панчево 1. коло: Црвена звезда (Павлиш) - Војводина 
(Селеуш) 1:1, Младост (Омољица) - Будућност (Алибунар) 4:1, Јединство 
(Влајковац) - Југославија (Јабука) 1:0, Полет (Избиште) - Партизан (Уљма) 
3:1, Вултурул (Гребенац) - Борац  (Старчево) 2:0, Слога (Б.Н.Село) - Стрела 
(Иваново) 0:1, Јединство (Качарево) - Партизан (Гај) 5:0, БАК - Војводина 
(Селеуш) 3:0.
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