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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА

МЕСЕЧНА НАКНАДА
ЗА СТРЕЛЦЕ 10.000
ДИНАРА

ТРЕЋА ФАЗА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У УЉМИ

ХАЛА ЋЕ ПАРИРАТИ МИЛЕНИЈУМУ

Град Вршац потписао је уговоре са 30
противградних стрелаца који ће бити
ангажовани током наредних шест месеци,
односно до 15. октобра. За овај ангажман,
Град ће им исплатити по 60.000 динара.

Радови на изградњи спортске
хале у Уљми ушли су у трећу фазу,
а рок за њен завршетак је 89 дана.
Како изјављује градоначелница
Вршца Драгана Митровић, реч је
о веома значајној инвестицији,
тим пре што се објекат гради у
руралној средини. Према њеним
речима, Град Вршац је за трећу
фазу радова, која подразумева
постављање фасадних панела,

алуминијумске столарије, трибина
и бетонирање унутар самог
објекта, обезбедио 22,5 милиона
динара из кредита.
- Хала је по својој величини
једина која може да парира Центру
Миленијум и у којој ће моћи да се
организују бројне велике спортске
манифестације. По завршетку
треће фазе остаје да се ураде све
неопходне инсталације, као и

Према речима члана Градског већа
задуженог за пољопривреду Слободана
Јованова, за ову противградну сезону
обезбеђено је још 40 противградних
ракета, а оне ће бити распоређене у 16
противградних станица које су активне у ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршцу.

уређење ентеријера – додала је
градоначелница.
Чланица
Градског
већа
задужена за образовање Маријана
Голомеић изјавила је да ће овај
пројекат допринети афирмацији
спорта, као и да ће салу за часове
физичког васпитања користити
ђаци ОШ „Бранко Радичевић“ из
Уљме, али и сви спортски клубови
овог и околних села.

ХУМАНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДНОГ ТЕКСТИЛА

Сезона одбране од града траје пола
године, а званично почиње сваког 15.
априла и траје до 15. октобра. Ове године
још увек није употребљена ниједна
противградна ракета.

Јавно
комунално
предузеће”Други
октобар”
спроводи још једну у низу
еколошких акција која овог пута има
хуманитарни карактер. У питању
је сакупљање отпадног текстила
од чије продаје ће сав приход
бити дониран Школи за основно
и средње образовање “Јелена
Варјашки”. Тим поводом директор
ЈКП “Други октобар” Небојша Перић
је рекао:
- Средства су намењена куповини
неопходних средстава и опреме
за рад школе коју похађају деца са
сметњама у развоју. Акција ће се
спроводити закључно са викендом,
а то значи да ће грађани у седам
блоковских насеља у граду, у својим
поштанским сандучићима имати
специјалне кесе, односно џакове
за прикупљање текстилног отпада,
одеће и обуће. Службе ЈКП “Други
октобар” током викенда сакупиће
те џакове, а сви грађани који не
живе у блоковским насељима,
као и они који имају вишак старе
гардеробе, могу је донети у управну
зграду нашег предузећа. Осим
што има хуманитарни карактер,
акција је важна јер се на овај
начин посвећује пажња очувању
животне средине. Сваке године
се у свету рециклира око 25 одсто
произведеног текстила, нагласио је
Перић.
Директор вршачких комуналаца
додао је још да уколико акција

буде дала задовољавајући ефекат
ЈКП “Други октобар” ће у свим
насељеним местима на територији
Града Вршца поставити специјалне
контејнере за одлагање текстилног
отпада.
Душан Милић, директор Школе
“Јелена Варјашки”поздравио је
акцију и рекао да она може донети
велики резулта.
Прикупљена
средства
корисно ћемо употребити за
потребе ученика школе и када
су у питању учила и реквизити
и када су у пиатњу организације
излета и екскурзија. Велики је број
сиромашне деце у овој установи
и потребна им је помоћ. Средства
ће бити уплаћена на подрачун
школе, њима ће управљати Савет
родитеља у складу са законима.

Мишљења сам да трајање акције не
би требало да буде ограничено само
на једну недељу, већ би она требало
да буде дужа и организованија.
Тиме би акција добила васпитни и
еколошки утицај на нашу децу и на
наше грађане а сасвим сигурно би
била од велике помоћи овој школи,
закључио је директор Милић.
Душан Милић истакао је и
да је Школа “Јелена Варјашки”
претходних година добијала помоћ
у акцијама хуманитарног карактера
које
је
организовао
Музеј
“Конкордија” под вођством екс
директора Милана Филиповића.
Екологија у служни хуманости:
Директори Душан Милић и Небојша
Перић
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СЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ ЗА СЛОБОДУ

Свечаном
академијом
у
Градској кући у уторак је
обележен 9. мај, Дан победе
над
фашизмом.
Свечани
пријем, којем су присуствовали
представници Војске Србије,
СУБНОР-а,
Удружења
војних
и
мирнодопских
инвалида,
Удружења војних пензионера,
Удружења за неговање традиције
51. механизоване бригаде, као
и бројни представници јавих и
културних институција, верских
заједница и бројни грађани,
организовали су СУБНОР Вршца и
Град Вршац.
- Вршац је поносан на све наше
суграђане који су учествовали
у борби за слободу и дали свој
допринос како бисмо ми могли
да живимо у миру – рекла је
градоначекница Вршца Драгана
Митровић и додала да је обавеза
свих грађана да негују традицију
чувања успомене на ослободиоце
и поштују жртве Другог светског
рата.
- Зло је потписало безусловну
капитулацију, али оно није
нестало. Зло васкрсава. Сведоци

ЈАВНИ РАДОВИ КАО АКТИВНА МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА

смо све чешћих примера појаве
фашизма. Зато позивам велике да
препознају зло, супротставе се и
униште га на време – упозорио је
Драгољуб Ђорђевић, председник
СУБНОРА града Вршца.
- Данас обележавамо јубилеј
од 72 године слободе, победе над
фашизмом, значајан дан за Европу,
Србију, Вршац и човечанство,
присећајући се 50 милиона

људских жртава – рекао је аташе
Руске федрације, потпуковник
Георгије Клебан.
Након свечаности у Градској
кући, бројне делегације положиле
су венце на Спомен костурницу
на градском гробљу у Вршцу,
чиме је одата почаст борцима
НОВ Југославије, Црвене армије,
војницима и цивилима који су
дали своје животе за слободу.

ИЗЛОЖБА РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА ОТВОРЕНА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

ПРИЧЕ У СЛИЦИ – У ПОТРАЗИ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ

У Градском музеју Вршац у
згради Конкордије у уторак 9.
маја свечано је отворена изложба
знаменитог уметника Роберта
Хамерштила. Хамерштил, који је
пре неколико година проглашен и
почасним грађанином свог родног
Вршца, овога пута је изложио слике
и графике са релегијском темом
„Приче у слици – у потрази за
идентитетом”.
Разумевање
сликарства
аустријског уметника Роберта
Хамерштила
условљено
је
спознајом уметникове биографије,
заправо уважавањем његових
никад заборављених ратних и
поратних траума. Јер, Хамерштил
је банатски Немац, човек којем су
ти особени подаци представљали
озбиљну животну препреку. Иако
је одрастао у средини у којој се
срело више религија и народа,
иако је живео у породици у којој
се свакодневно комуницирало на
пет језика, током и након Другог
светског рата доживљава праву
голготу – рекао је ликовни критичар
Сава Степанов отварајући изложбу.

СКУЛПТУРА У ЧАСТ РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА
У Гудурици је у уторак 9. маја
откривена скулптура под називом
„Мајка Божија чува Роберта
Хамерштила“, рад Вршчанина
др Драгана Јевдића. Скулптуру
су открили Роберт Хамерштил и
Наташа Маљковић Чонић, чланица
Градског већа задужена за културу.
Скулптура је инспирисана
Хамерштиловим
радом
„Војвођанске мајке“ који је 2014.
године уметник поклонио свом
родном Вршцу. Скулптура „Мајка
Божија чува Роберта Хамерштила“
постављена је у Гудурици,
испред куће у којој је живела
Хамерштилова мајка.
Хамерштил је као дечак прошао
кроз три логора за фолксдојчере,
а када је стигао у Аустрију, прво
је радио као пекар, а затим као
радник у ливници, док је упоредо
учио да слика. Све несреће његовог
детињства рефлектују се у његовој
уметности, која је, како Степанов
каже, често исповедна.
- На овој новој вршачкој
изложби, Роберт Хамерштил нам
представља слике и графике
инспирисане религијским темама
и иконописом. У његовом опусу,
цитат је чист метод. Јер, Хамерштил
је у својим сликама инсистирао
на
одређеним
библијским
садржајима и мотивима. Уз помоћ
библијских мотива, он исказује
властито веровање у постојање
универзалне, космичке правде –
наглашава Степанов.
- Призори религијске тематике
нису
пуко
интерпретирање
хришћанске ликовне историје у
слици, оне су синтеза стварног
јединства метафизичког и света
садашњости.
Суштина
овог
циклуса, Хамерштила, упућује једну

важну, готово изузетну поруку – а то
је нераскидива конекција између
идеје о идеалу и њеној рефлексији
толеранције и праштања у свести
човека данашњег доба – речи су
Драгане Куручев, историчарке
уметности.
Отварању
Хамерштилове
изложбе присуствовао је и Јоханес
Иршик, аташе за културу Аустријске
амбасаде у Београду који је истакао
да Роберт Хамерштил представља
спону између културе Србије и
Аустрије.
Директор Градског музеја Вршац
Звонимир Сантрач нагласио је
да је Роберт Хамерштил велики
амбасадор Вршца у свету, додавши
да је велики сликар свој родни
град, који увек и свуда помиње,
поредио чак и са Њујорком.
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић истакла је значај ове
изложбе за Градски музеј и сам
Вршац и захвалила се на свим
радовима које је Хамерштил током
година поклонио свом граду.
Т.С.

ПОСАО
ЗА ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВА
ЛИЦА
Вршачка филијала Националне
службе за запошљавање потписала
је уговоре са 13 извођача јавних
радова. Јавни радови су мера активне
политике запошљавања коју спроводи
Национална служба за запошљавање
и организују се у циљу запошљавања,
очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног
интереса. Јавни радови ће бити
финансирани из републичког буџета у
укупном износу од 8.342.114,32 динара.
Програм јавних радова намењен
је радном ангажовању првенствено
оних који се убрајају у категорије теже
запошљивих
незапослених
особа
и незапослених у стању социјалне
потребе. Вршачка филијала НСЗ је по
републичком конкурсу ангажовала 66
особа, од којих су 40 неквалификована,
а 26 инвалидна лица.
- Захтеви фирми на ангажовању
лица у јавним радовима били су далеко
већи, али смо на основу ранг листе
уговоре потписали са извођачима
јавних радова који су конкурисали за
неквалификована лица и инвалидна
лица. На овај начин фирме – извођачи
показују своју друштвену одговорност.
Посебно бих истакла специјалну
болницу за психијатријске болести
„Славољуб Бакаловић“ из Вршца, која је
и ове године ангажовала 10 инвалидних
лица, који ће радити на сређивању
круга болнице – рекла је директорка
филијале Наташа Вулић.
Области у којима се спроводе јавни
радови ове године су: социјана и
хуманитарна делатност, одржавање и
обнављање јавне инфраструктуре и
одржавање и заштита животне средине.
Укупно трајање јавног рада је четири
месеца и за то време ангажовани ће
примати 18.000 динара, као и накнаду
за путне трошкове.
Из НСЗ филијале Вршац напомињу
да су у току јавни позиви које финасира
АП Војводина, а до краја године у све
три општине које покрива вршачка
филијала: Вршац, Бела Црква и
Пландиште, очекује се и расписивање
јавних позива по основу удружених
средстава локаних самоуправа са
Националном службом за запољавање.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
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ОБИЛАЗАК ВРШАЧКИХ ЗНАМЕНИТОСТИ

ПРИНЦЕЗА ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ ПОСЕТИЛА ВРШАЦ

Принцеза
Јелисавета
Карађорђевић посетила је прошле
седмице Вршац и обишла неке од
знаменитости града под кулом.
Кроз Владичански двор госте је
причом провео протојереј Жељко

Стојић, а након обиласка града,
принцезу је у Градском музеју Вршац
о будућим плановима рада Музеја
упознао директор мр Звонимир
Сантрач. Јелисавета Карађорђевић
обишла је и Вршачки замак, а са

историјатом куле упознала ју је
историчарка
Ивана
Ранимиров.
Након посете Вршцу, гости су обишли
и манастир Месић.

КЊИГА ПОЕЗИЈЕ ЖАРКА ВАСИЉЕВИЋА У ИЗДАЊУ КОВ-А

„СРБАДИЈА, ВЛАСИ, ШВАБЕ И НЕШТО РУСКИХ КНЕЖЕВА“

Поводом 125 година од рођења и 70
година од смрти знаменитог модерног
српског песника Жарка Васиљевића (Бела
Црква, 07.05.1892 – Нови Сад, 19.09.1946)
Књижевна општина Вршац (КОВ) објавила
је у едицији „Несаница“ његову књигу
„Србадија, Власи, Швабе и нешто руских
кнежева“. Предговор, избор, редакцију и
коментаре потписује Драшко Ређеп који
у континуитету о овом песнику пише од
1960. године.
У Салону Народног позоришта
„Стерија“ књига је представљена у
понедељак, 8. маја.
- Жарко Васиљевић ни данас се не
уклапа у ту нашу „абракадабра“ модерну,
у бити прозаичну, поезију. Његове
реченице су дуге и поетичне, обухватају
једну од особина духа географије која је
моћна, обогаћена успоменама, значајним
ситуацијама и мисаоним револуцијама.
Он је показао унутрашње биће српског
севера... Са друге стране, указао је на
могућност такозваног малог дешавања
у великом свету. Његови затворени
простори, безимене личности које више
нико не помиње, историјски градови
који умиру још од Стеријиних времена,
непосредно опомињу на једно другачије,

коренско трајање – рекао је Ређеп.
Наслов књиге „Србадија, Власи, Швабе
и нешто руских кнежева“ представља
стих преузет из Васиљевићеве песме, а
књига у издању КОВ-а заправо је прва
књига поезије овог аутора штампана у, за
њега изузетно значајном, Банату.
- Васиљевић је имао изузетну везу са
театром, а његово путујуће позориште
обухватило је читав микрокосмос једног
дугог периода нашег двадесетог века. Без
Жарка Васиљевића нема онога што се
зове стара Војводина, а нема ни Баната,
који је по њему континент, богат и моћан
– додао је Ређеп.

На промоцији у НП „Стерија“
Васиљевићеве стихове читали су Сања
Вукелић, уредница књижевних програма
и културних трибина у КОВ-у, и песник
Александар Јовановић. Глумица Отилија
Пескарију прочитала је, по први пут,
превод на румунски Васиљевићеве песме
„Писмо на адресу“ пророчки написане
уочи холокауста ,у преводу Габријела
Бабуца. Јовановић се и посланицом
обратио Жарку Васиљевићу за кога
је истакнути руски књижевник Захар
Прилепин изјавио да је један од двојице
најзначајнијих српских песника.
Т.С.

ЗЛАТНА ЗНАЧКА
ЂОРЂЕВИЋУ
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ДРАГОЉУБУ

ПРИЗНАЊЕ ЗА
ДУГОГОДИШЊИ
ДОПРИНОС
КУЛТУРИ

Драгољуб
Ђорђевић,
власник
Агенције Ђорђевић и оснивач
престижне Награде за поезију „Васко
Попа“, добитник је Златне значке
Културно просветне заједнице Србије,
за дугогодишњи допринос култури.
Признање му је уручено у среду 10. маја
на свечаности у Народном позоришту у
Београду.
Драгољуб Ђорђевић установио је
у априлу 1995. године најпрестижнију
награду за поезију на српском језику,
Награду „Васко Попа“, а овоме је
претходио Омаж Васку Попи, који је
Ђорђевић реализовао у јуну 1994.
године у Вршцу, у виду песничког
поднева на Градском тргу, уз учешће 36
значајних и знаменитих југословенских
и српских песника, пријатеља и
поштовалаца Васка Попе. По идеји
овог чувара Попине баштине, 1995. у
галерији Музеја у Вршцу, реализована
је изложба под називом „Васко Попа у
делима ликовних уметника“ уз учешће
12 аутора.
Ђорђевић је поставио принципе
организације
Првог
позоришног
фестивала класике„Вршачка позоришна
јесен“ , установљеног у Вршцу октобра
1993. године, поводом две стотине
година од прве позоришне представе
у Срба, одигране у Вршцу, 1793. године.
Био је менаџер 12. Фестивала „Вршачка
позоришна јесен“ 2004. године, када
је забележена највећа посета и први и
једини пут, остварена зарада од преко
4.000 евра.

БЕОГРАДСКА КОМЕДИЈА У ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

„УДАЈ СЕ МУШКИ“ 16. МАЈА

Следећег уторка, 16. маја од 20 часова,
на великој сцени Народног позоришта
„Стерија“ гостује представа „Удај се мушки“.
Ову, како аутори кажу, урнебесну комедију,
режирала је Марија Липковски по тексту
Дуње Петровић.
Представа „Удај се мушки“ настала је
у копродукцији Академије 28, на чијем
редовном репертоару игра, и ИСПАД-а
, Центра за интерактивну уметност. У
реализацију пројекта било је укључено
скоро 30 сарадника, првенствено младих
професионалаца из различитих области.
У средишту овог комада је прича о
припреми венчања, и различити погледи
на то каква свадба треба да буде, а
пред организаторе стављен је готово
немогућ задатак: да истовремено буде
и традиционална и модерна! Ликови ће
доносити одлуке, извлачити поуке и на
крају увидети шта се све може уколико људе
покрећу заједништво и идеје.
- Ово је прича о свим нашим људима,
јер њих најбоље познајемо – кажу аутори

представе и додају да је ова необична
комедија ситуације потпуно ослобођена
вулгарности, псовки и призвука „тезгарења“.
Кажу да је посвећена свим нашим
пријатељствима, свим нашим изневереним
надама и свим нашим праштањима.
У комедији „Удај се мушки“ играју: Стефан
Урош Тешић, као младожења, Александар
Јовановић, Предраг Котур, Милош
Ђорђевић, вишеструко награђиван глумац
Народног позоришта из Београда, Снежана
Савић, позната глумица и певачица, и Ратко
Танкосић, један од највољенијих филмских
епизодиста наше кинематографије, који се
улогом у овој представи први пут нашао на
позоришним даскама.
Према речима аутора представе, комад
је на премијерним извођењима добио
овације, а публика је сјајно реаговала на
специфичан хумор, ослобођен јефтиних
духовитости, па су убрзо уследили и позиви
за гостовања у другим градовима Србије и
иностранства.
Карте за ову представу могу се купити

на билетарници Народног позоришта
„Стерија“.
Т.С.

Организатор је низа књижевних,
ликовних и музичких догађаја и
манифестација. У два узастопна мандата
(2008-2016) био је председник Управног
одбора Градске библиотеке у Вршцу.
Учествовао је у организацији спортских
такмичења.
Ђорђевић је актуелни председник
СУБНОР-а
Града
Вршца,
члан
Председништва СУБНОР-а АПВ и члан
Председништва СУБНОР-а Србије.
Златна значка Културно просветне
заједнице Србије додељује се од
1976. године. Ово значајно признање
додељују Културно просветна заједница
Србије и Министарство спољних
послова Републике Србије – Управа
за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону, а под покровитељством
Министарства културе и информисања
Владе Републике Србије.
Т.С.

6

ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК •12. мај 2017.

ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, ТРЕНЕР КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34 , БРОЈ 764, 2. ЈУЛ 2010.

КЛИНЦИ ИГРАЈУ КАО МАТОРИ

Традиционални летњи фудбалски турнир „Граја и
дечја раја“, који организује ЗOO шоп Себастијан и његов
власник Градимир Рајин Граја у сарадњи са Рукометним
клубом Младост, ушао је у завршну фазу. Преостало је
да се одиграју још само завршне борбе после којих ће
бити познати освајачи пехара за ову годинуи најбољи
појединци. Претходних дана је у Порти било жестоко,
како на терену тако и на трибинама. Гледаоци су имали
приликуда уживају у сјајним утакмицама и да навијају за
своје љубимце. Мајсторство „малих“ фудбалера привукло

је велики број љубитеља фудбала, тренера, старијих
играча спортских радника...Оно што може да фасцинира
обичног посматрача јесте висок ниво спортске културе
свих учесника турнира, што само доказује да се са
овим момцима итекакко озбиљно ради у вршачким
фудбалским клубовима.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34 , БРОЈ 764, 9. ЈУЛ 2010.

ИВАЊДАНСКИ ЦВЕТНИ
ВЕНЦИ

Српска православна Црква обележила је рођење
светог Јована Претече или Ивањдан, 7. јула, светим
архејерејским литургијама у храмовима, а верници
одношењем ивањског цвећа и венаца на гробове својих
најмилијих.

Већ пар дана пре тога вршачка пијаца је била препуна
ивањданских венаца и цвећа које су продавали трговци
свих генерација, од деце до најстаријих суграђана.
Последњих је година ова слика све учесталија, а брање
ивањског цвећа по вршачком атару, плетење венаца
и продаја добра је прилика да се заради неки динар.
Букетићи су се продавали за 40, 50 динара, а венци,
украшени разнобојним цвећем, коштали су од 100 до 250
динара.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

“МОЈА ВИЗИЈА - ВРШАЦ У ВРХУ
СРПСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ КОШАРКЕ!”

Освајањем титуле првака Европе
са јуниорском репрезентацијом Србије
2015. године на Европском првенству
Италији Владимир Ђокић је потврдио
да спада у ред наших најталентованијих
младих кошаркашких стручњака. За
њега су играчким данима говорили да
му тренер није потребан односно да је
он продужена рука тренера на терену.
Повреде су га спречиле да велики таленат
и огроман, предан рад преточи у сјајну
репрезентативну и интернационалну
каријеру. Његов долазак у Вршац
изненадио је само оне који нису знали
да величину клуба не мери количином
новца већ амбицијама које има. Ђокић
је за читаоце “Вршачке куле” испричао
своју досадашњу спортску причу.
Како си се у Ваљеву, граду богате
фудбалске и рукометне традиције
определио за кошарку?
- Било је то време када се другачије
одрастало и живело него данас. Имам
брата који је 1964. годиште, његови
другови су отприлике били та генерација,
а ја сам рођен 1971. и био сам у најмлађи
у друштву у којем су били момци рођени
1969 - 70. године. Имали смо игралиште
у комшилуку на коме се претежно играо
фудбал, али био је и један кош. Када нас
није било довољно за фудбал играо
се баскет. То је био мој први контакт са
кошарком. Као малог, отац ме је водио у
у халу на утакмице Металца, који је тада
играо у Првој савезној лиги у бившој СФРЈ.
Био сам импресиониран амбијентом мада
нисам био свестан ни јачине такмичења ни
квалитета играча који су играли. Међутим,
ја сам се тада дефинитивно заљубио у
кошарку.
Када си се озбиљније посветио својој
љубави, сећаш ли се свог кошаркашког
почетка?
- Било је ту мало лутања. У међувремену
сам са другарима из улице отишао на
стони тенис, клуб је имао леп простор у
Ваљеву, то је била стара Соколска сала,
слична овдашњој сали у школи Вук
Караџић. Једна сала била је за стони тенис,
а друга за гимнастику и остале спортове.
Када сам завршавао тренинг или када
изгубим неку партију обавезно сам улазио
у ту већу салу и шутирао на кош. После
тога сам се уписао у Кошаркашки клуб
Металац, било је то почетком осамдесетих
година а први тренер био ми је старији
од браће Кецојевић, нажалост покојни.
Када се он разболео моја генерација се
некако изгубила. Нешто касније, локални
клуб Студент, решио је да формира
кадетску екипу где је окупио баш ту моју
генерацију. Тада сам, у шестом разреду, са
13-14 година, почео озбиљније да се бавим
кошарком. У неким утакмицама сам се чак
скидао и за први тим који је тада играо
у Српској лиги старе Југославије, што
уопште није био наиван ниво такмичења.

Тренирао сам две године у Студенту под
вођством тренера Мрце Никитовића да
би се на позив Луке Станчића, легенде
ваљевске и југословенске кошарке, чини
ми се 1987. године, вратио у Металац као
играч који обећава. Металац је тада играо
у Првој Б лиги бивше Југославије, био
је амбициознији клуб, квалитетније се
тренирало и радило. Играо сам у кадетској
и јуниорској екипи и већ тада конкурисао
за место у првом тиму. Пет година сам
провео у Металцу, са 17 година сам на
неким утакмицама Прве Б лиге играо и
у стартној петорци. Прву Б лигу су тада
чинили, Работнички, МЗТ, Будућност,
Слога...била је то изузетно јака лига.
Да ли си имао кошаркашке узоре у
том периоду?
- Наравно, јесам имао узоре, али сам
имао и чудан критеријум у одабиру узора.
У то време било је јако мало ТВ преноса
кошаркашких утакмица и у једном од
тих преноса запазио сам Петра Вилфана.
Допао ми се његов скок шут и његова
луцидност. Он је био први кошаркаш кога
сам покушао да имитирам по начину игре.
Касније нас је појава Дражена Петровића
све фасцинирала и натерала је мене и
моје другове да још озбиљније почнемо
да тренирамо, јер смо читали о њему, са
колико је преданости радио и тренирао и
колико је времена проводио у сали.
Да ли је, сем тебе, још неко из те
генерације оставио значајнији траг у
југословенској и српској кошарци?
- То су били јако добри играчи, изузетно
добри људи, али нико на себе није скренуо
пажњу до те мере да остане упамћен
у ондашњој кошаркашкој Југославији.
Рецимо, Аца Драгићевић, родом из
Мионице, догурао је до Партизана, чак
је у једном дербију са Црвеном звездом
решио питање победника, постигао две
- три тројке, али није успео да се задржи
дуже у Партизану и вратио се у Металац.
Био је ту и Марјан Ђурић, још један
момак из Мионице, изузетно талентован,
локална легенда каже да је Металац
играо једну пријатељску утакмицу против
америчког колеџа који је дошао у Ваљево
заслугом Луке Станчића, тренера који је
био помоћник Александру Николићу на
Светском првенству у Манили 1978. године.
Када су Американци видели Ђурића како
игра и шта уме са лоптом хтели су одмах да
га одведу са собом, али све је ипак остало
само на причи. Тренерска величина Луке
Станчића најбоље се огледа у томе што је
Партизан у то време послао на каљење
у Металац Славишу Копривицу, који је
касније био важан играч у екипи која
је освојила титулу првака Европе 1992.
године.
Да ли је Металац у то време успео да
направи неки значајнији резултат?
-Не, нисмо успели да се пласирамо у
Прву А лигу бивше Југославије, четири
године сам провео у Металцу и онда
отишао на одслужење војног рока у Нови
Сад. Тамо нисам имао дозволу војних
власти да тренирам јер нисам имао статус
репрезентативца. По повратку из војске

имао сам доста проблема да се вратим у
форму, угојио сам се, Металац је испао у
Српску лигу, али смо се вратили у Прву
Б а потом ушли у Прву А лигу 1992/93. То
је већ било време када смо били Савезна
Република Југославија. Те моје игре у
Металцу биле су запажене од стране људи
из суботичког Спартака.
Прича о томе како су те запазили
челници Спартака врло је интересантна.
То није било на званичној утакмици?
- У летњој паузи између две сезоне
1993. године, био сам у Будви на летовању.
Ннисам желео да идем на море, али су
ме моја два другара убедила. Играли смо
баскет три на три у вечерњим сатима на
чувеном терену на којем су се окупљали
такви играчи какви су Бошковић, касније
играч ФМП-а и Звезде и Радоњић,
садашњи тренер Црвене звезде. Моја
тројка је побеђивала и испоставило се да
је председник Спартака био у то време на
мору и пратио та дешавања. Тада ми се
није обратио, али је дао налог секретару
клуба Петру Вуцелићу, на жалост покојном,
да ме прати у сезони у којој је Металац у
Првој Б лиги изборио промоцију у Прву А.
Занимљиво је и то, да сам то лето гледао
Спартак на телевизији и био одушевљен
том генерацијом у којој су били Котуровић,
Мишковић, Јарамазовић, Ивић, Алексић,
Бенчић и коју је тренирао Горан Миљковић
- Финац. Играли су тада полуфинале плеј
- офа са Црвеном звездом и питао сам се
кад ћу ја и да ли ћу икад играти у таквој
екипи. Десило се да после свега месец
дана стигне позив баш из Суботице који ме
је учинио пресрећним.
Колико је одлазак у Суботицу
променио твој дотадашњи живот?
- Много тога се променило. У родном
граду сви те тапшу по рамену и говоре ти
да си најбољи и на томе се заврши. Тада сам
дошао у ситуацију да ме је изабрао велики
клуб, да је за мене платио обештећење,
отишао сам од куће, имао сам примања од
бављења кошарком , осећао сам велику
одговорност. Био је то озбиљан заокрет
у мојој каријери. Захвалан сам људима из
Спартака на свему, и на позиву и на односу
према мени, још увек детету у то време, и
као играчу. У међувремену сам добрим
играма стекао наклоност људи из клуба,
публике која је долазила на утакмице, све
у свему, у Суботици сам провео четири
најлепше године у свом животу.
Ко је чинио генерацију играча
Спартака у којој си играо?
- Плејмејкер Бенчић је отишао те
сезоне из Спартака, ја сам дошао на
његово место. Из чачанског Борца стигао
је Оливер Поповић, који је тамо био на
каљењу као играч Партизана. Појавили
су се Мишковић и Луковски као озбиљни
таленти, затим Папац, уз Котуровића,
Кмезића,Јарамазовића, капитена Ивића,
под вођством тренера Горана Мијовића
Џерија из Зајечара, заиста смо играли
одлично, били запажени по победама
против Звезде и Партизана у Београду и
Суботици. Били смо тим са карактером
победника. Касније се екипи придружио
Ненад Чанак, уопште тадашња управа
Спартака је изванредно радила, системски
доводила младе играче који су изузетно
напредовали у клубу и афирмисали се на
најбољи начин.

ИНТЕРВЈУ
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Круна тог периода проведеног у
Спартака био је и позив селектора
Жељка Обрадовића за припреме
репрезентације за Олимпијаду у
Атланти 1996. године.
- Жељко Обрадовић је из Србије отишао
као првак Европе, радио је тада у Хувентуду
са којим је такође касније освојио
европску титулу. На препоруку тадашњег
тренера Спартака Рајка Торомана, који је
био асистент у стручном штабу и касније
код Дуде Ивковића, Жељко ме је ставио
на списак од 24 играча који су почели
припреме. Ја сам пролазио филтере после
којих су играчи отпадали и успео сам да
будем међу 14 играча који су 18 дана пре
почетка Олимпијаде отпутовали у Америку
и играли припремне утакмице. Играо
сам одлично на тим мечевима, међутим
задесио ме пех, повреда стопала. У почетку
сам трпео бол, али повреда је постајала све
гора и гора, пар утакмица сам пропустио
и то је условило да пред сам улазак у
олимпијско село Жељко Обрадовић ипак
одлучи да не будем међу 12 играча који
ће играти на олимпијском турниру. Био
сам ипак поносан што сам из Спартака
успео да догурам до завршних припрема
за Олимпијске игре и био равноправан
са таквим играчким величинама какве су
Дивац, Паспаљ, Ђорђевић, Даниловић,
Савић, Топић, Ребрача, Бодирога,
Томашевић, Саша Обрадовић, екипа чија
имена остављају без даха. У том тренутку
су предност на позицији плејмејкера
имали Саша Ђорђевић и Саша Обрадовић,
обојица интернационалци, Ђорђевић који
је био носилац игре Барселоне и Реала
и Обрадовић, главни ослонац берлинске
Албе.
После тога уследио је позив
Партизана?
- Најпре сам сезону 1996/97 одиграо у
Спартаку на врхунском нивоу, поново сам
био на припремама репрезентације за
Европско првенство у Барселони, али сам
непосредно пре почетка припрема имао
операцију колена, и већ после десетак дана
рада видело се да се мучим. Разговарао
сам са Обрадовићем и сложили смо се
да ипак нећу моћи да поднесем терет
припрема за тако важно такмичење. После
тога уследио је прелазак у Партизан, где
сам доживео да после сезоне из снова
1998. године, када смо изборили одлазак
на фајнал фор у Барселону, као једина
бела екипа у историји тог такмичења , без
иједног странца, избацивши Олимпијакос
и ЦСКА, доживимо отрежњење. Емотивно
и физички испражњени изгубили смо у
полуфиналу плеј - офа од ФМП-а, што је
био јак ударац и за нас као генерацију
и за клуб као што је Партизан. Изгубили
смо са 2:1 у серији, следеће сезоне нисмо
играли у Евролиги и то је доста утицало на
сва каснија догађања у Партизану. Била је
то екипа у којој су били: Луковски и ја као
плејмејкери, Бркић, Радошевић, Чубрило,
Дробњак, Томашевић, Варда, Копривица
и Дозет. На фајнал фору смо у полуфиналу
изгубили од моћног Киндера, који је те
године освојио титулу са Даниловићем,
Савићем, Несетеровићем, Ригодоом,
Сконокинијем, Абијом ... изузетно снажна
екипа.
Колико си играо у Партизану и да ли
је то била круна твоје играчке каријере?
- Три сезоне сам провео у Партизану
и морам да признам да нисам играо
онако како сам замишљао. Имао сам
две операције колена и у сваку сезону
улазио сам ровит и неспреман. То је
сигурно утицало да не поновим игре
које сам пружао у Спартаку. Тек трећу
сезону сам одиграо јако добро, али тада
нисмо имали екипу за титулу. Успели смо
у полуфиналу да победимо Звезду са
Станојевићем, Јестратијевићем, Болићем,
Радмановићем, Луковским, Вујанићем, али
против Будућности, која је у том тренутку
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Тим за историју: Репрезентација Савезне Републике Југославије,
освајач сребрне медаље на Олимпијади у Атланти
покупила све најбоље играче из Звезде и
Партизана и направила дрим тим, нисмо
могли. Будућност је те сезоне освојила
титулу без пораза.
Интересантно је да је твој прелазак
из Спартака у Партизан био стално
праћен позивима Звезде.
- Увек су постојале симпатије са
Звездине стране и жеља да пређем у њене
редове. Партизан није желео да продужи
уговор самном, прешао сам у Звезду уз
доста помпе, али ја сам био спреман за
тај изазов, да у Звезди покажем да још
увек могу да играм квалитетно и да будем
носилац игре. Тада сам имао 29 година,
био зрео играч, имали смо квалитетну
екипу, спој искуства и младости, са два
изузетно талентована играча Вујанићем
и Радмановићем, уз нас неколицину
искусних идеја је била да покушамо да
нападнемо врх. Међутим, последњег дана
припрема на Копаонику, у последњих пет
минута последњег тренинга, доживео сам
повреду Ахилове тетиве, што је једна од

Кошаркашки почетак: Владимир
Ђокић трећи у доњем реду
најтежих повреда спортисте. Уследила је
пауза од 7-8 месеци, био сам без учинка
за Звезду и то је уједно био и крај моје
озбиљне играчке каријере. Црвена звезда
је у том тренутку, док сам био повређен,
раскинула уговор самном, није ми било
пријатно, али прихватио сам то. Захваљујем
се кондиционом тренеру Шканату који је
успео да ме опорави после операције на
ВМА коју је обавио професор Јовановић,
повратио сам све функције, али никад
више нисам имао ту брзину и скочност
као пре. Повреда је дефинитивно оставила
трага и физички и ментално. То је свакако
био и разлог што никада нисам направио
озбиљну интернационалну каријеру.
У ком тренутку своје играчке
каријере си знао да ћеш се бавити
тренерским послом?
- Када смо играли полуфинале плеј офа
са Црвеном звездом тренер Партизана
био је Ненад Трајковић а асистент му је
био Александар Џикић. Уочи финала са
екипом Будућности Трајковић је на једној
конференцији за медије коментарисао
сваког појединачно и за мене је рекао да
сам играч коме не треба тренер, да сам
ја тренер на терену и да сам њему пуно
помогао као продужена рука тренера на
терену. Позиција плејмејкера јесте таква
да пуно учествујеш у причи са тренером,
волим да причам о кошарци, имао сам

увек аспирација да будем тренер и мислим
да сам се нашао у том послу.
После освајања златне медаље са
младом репрезентацијом на Европском
првенству 2015. године многе је
изненадила твоја одлука да дођеш у
Вршац. Откуд то да си се определио баш
за ову средину?
- Ја сам човек који не јури за новцем.
Наравно да нам је свима потребан, али
после дешавања која сам имао на почетка
моје тренерске каријере и поменутог
успеха са младом репрезентацијом
Србије када смо освојили златну медаљу
на Европском првенству у Италији, па
затим успеха са Металцем у АБА лиги, где
је одушевљена била читава кошаркашка
јавност бивше Југославије, нисам добио
неку озбиљну понуду. Тада сам са мојим
менаџером коментарисао да је једина
средина у Србији у којој бих евентуално
волео да радим Вршац. Међутим, клуб је у
то време имао тренера Милана Гуровића,
а ја сам схватио да довођењем такве
кошаркашке величине какав је Гуровић,
Вршац има управу са жељом, снагом
и енергијом да врати Вршац, са свом
инфраструктуром коју има и публиком
која воли кошарку, тамо где му је и место.
Вршац је годинама био у врху Јадранске
лиге и српске кошарке, додуше под другим
именом, али ипак је то град који нешто
има. Сам позив Вршца био је изненађење
за мене, нисам очекивао да ће променити
тренера, док сам ја у то време очекивао
позив из иностранства. Већ после првог
контакта учинило ми се све јако добро,
договорили смо детаље сарадње врло
брзо и врло лако. Идеја је била да водим
екипу до краја сезоне, међутим, већ после
пар недеља видело са да ми клуб одговара,
да ја одговарам клубу, да имамо иста
кошаркашка размишљања, тако да смо
сарадњу продужили на још једну сезону.
Каква је твоја тренерска визија
Вршца у наредном периоду?
- Управа клуба ме изузетно поштује и
рекао сам им докле год имамо амбиција,
а имамо их, на мене могу да рачунају. Ја
већ имам визију која није скупа, не треба
нам пуно новца да би је остварили, али
морамо да га имамо. Моја идеја је да
направимо млад тим са играчима који
имају репрезентативну перспективу, да
видимо како ће та екипа напредовати и
да онда довођењем једног, евентуално
двојице играча нападнемо сам врх српске
и јадранске лиге. Мислим да је то једино
исправно. Сви у управи се слажу самном
и подржавају ме у томе. Имам идеју за
четири - пет талентованих играча који су
спремни одмах да се одазову на позив
Вршца и мислим да ћемо онда сви уживати
и у тренирању и у игрању. Наравно,
навијаче молим за стрпљење, које неће
морати да буде предуго, мислим да ћемо
за годину дана бити близу остварења те
визије.
Б. Јосимов

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Када су далеке 1978. године, Драган Поповић и
група заљубљеника у роњење почели да се окупљају на
белоцркванском језеру, нису имали представу да стварају клуб
који ће трајати више од три деценије и да ће он постати узорна
спортска институција, понос Беле Цркве, освајач великог броја
пехара, медаља и признања и један од водећих колектива у

Србији када су у питању подводне активности. Желећи да што
боље овладају вештином роњења, чланови Клуба су кренули
на обуку која се одржавала у Дубровнику 1980. године и стекли
звања инструктора. Од 1982. у сарадњи са речном флотилом
Југословенске народне армије, промовисани инструктори
почели су да врше обуку чланова који су потом своје знање и
звање верификовали у Јелси на Хвару. Клуб је од тада па кроз
читаву своју историју имао квалитетне инструкторе.
„ВРШАЧКА КУЛА“ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34 , БРОЈ 766, 16. ЈУЛ 2010

ЗАПАЖЕНИ НАУЧНИ РАДОВИ
ВРШАЧКИХ ПРОФЕСОРА

Професори
Високе
школе струковних студија
за образовање васпитача
„Михајло Павлов“ из Вршца
учествовали су у раду 12-те
европске интернационалне
конференције о даровитости
која је одржана 7, 8. и 9.
јула 2010. године у Паризу.
Заинтресовани за веома
важну и увек провокативну
тему
даровитости,
на
Конференцији
је
учествовало више од 300
стручњака са Универзитета,
Института, Високих школа
и других институција из
целог света, са укупно
167 пријављених радова,
међу којима су веома
запажени били радови и
презентација
академика
Грозданке Гојков, мр Јелене
Пртљага и др Александра
Стојановића ( Проучавање даровитости – између номотетског
и идиографског) и др Наташе Стурза – Милић (Акумулација
моторичког знања и манифестација моторичке креативности).

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (4)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

„Села Јозефинског доба, коме припада и Зичидорф, већа су
и боља уређења. Општинске куће биле су угледније, а за своје
издржавање добиле су сесију земље (34 ланаца) и утрину. Поред
општинских кућа, изграђени су угледни бележнички станови за
чије издржавање је одређена половина сесије и ливада. Године
1888. изграђена је нова зграда општине, не зна се која је то била
тачно, а 1908. зграда садашњег суда у којој је била смештена
зичидорфска општина. На месту где је данас катастар био је
бележников стан. У средини села држава је подизала угледне
храмове, снабдела их потпуним прибором за богослужење и
додељена им је сесија земље. Свештенике је ерар плаћао пуних 10
година, а потом село. Школа постоји од настанка насеља. Добила
је своју удобну зграду са учитељским станом и половину сесије.
У Зичидорфу је нова школа изграђена 1869. године, а други део
дограђен 1894. Обе зграде су срушене. И учитељи су 10 година
добијали плату од ерара, а после их је село плаћало. Забележено
је да је 1835. учитељ био неки Петер Боден и да је школа имала

192 ученика. Настава је ишла на немачком и мађарском језику.
Држава је преузела школе 1869. када је зичидорфска „народна
школа“ прерасла у „општинску“.
Међу колонистима у том периоду било је много занатлија,
нарочито ткача. Отуда међу Немцима у Банату и Бачкој, толико
имена Вебер. И Зичидорф је имао своје Вебере. Сем њих, било је
ковача, бравара и других занатлија.
Ондашње куће су имале своје бројеве, а истим бројевима
су биле означене и њиве појединих домаћинстава, тако да су
суседи у селу били суседи и на њивама.
Насеље Зичидорф је 1809. године добило тржишно право
које је подразумевало право на 5 годишњих вашара и недељне
пијаце, а тржишну привилегију 8. марта 1819. г. по Милекеру.
Не знамо тачно шта је она подразумевала. Нема података којим
даном је у Зичидорфу била пијаца, а у Мариолани између два
светска рата, уторак је био пијачни дан, као и данас.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 72/09;
81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 56. и 57. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 33/2016), Општинска управа
општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам
и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 72/09;
81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 56. и 57. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 33/2016), Општинска управа
општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам
и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АЛИБУНАР
обрађивача д.о.о. ``Инфоплан`` Аранђеловац
– (у даљем тексту: Нацрт Плана)

Излаже се на јавни увид
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИМИРОВАЦ
број Е – 2461, од маја 2017. године, обрађивача ЈП ``Завод за урбанизам
Војводине`` Нови Сад – (у даљем тексту: Нацрт Плана)

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском
периоду од 15.05.2017 године до 15.06.2017 године
Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине
Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг
Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким
радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова.
Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу
доставити примедбе на Нацрт Плана, искључиво у писменој форми, на адресу
Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе
бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до
15.06.2017 године.
Јавна презентација у Нацрт Плана ће бити одржана дана 02.06.2016.
године, у сали МЗ Алибунар, са почетком у 12.00 часова.
Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници
дана 23.06.2017 године, у просторијама ``Мале сале`` зграде Општине
Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, са почетком у 16.30
часова.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне
седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања
седнице Комисије.
Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник``, затим у локалном
листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине Алибунар, на огласној
табли МЗ Алибунар и на интернет страници општине Алибунар. На интернет
страници Општине Алибунар ће бити објављен Нацрт Плана у дигиталном
облику.
Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона
013/641-233.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 05-350-10/2015
11. мај 2017. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском
периоду од 15.05.2017 године до 15.06.2017 године
Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине
Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг
Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким
радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова.
Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу
доставити примедбе на Нацрт Плана, искључиво у писменој форми, на адресу
Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе
бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до
15.06.2017 године.
Јавна презентација у Нацрт Плана ће бити одржана дана 01.06.2016.
године, у сали МЗ Владимировац, са почетком у 12.00 часова.
Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници
дана 23.06.2017 године, у просторијама ``Мале сале`` зграде Општине
Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, са почетком у 15.00
часова.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице
Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник``, затим у локалном
листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине Алибунар, на огласној табли
МК Владимировац и на интернет страници општине Алибунар. На интернет
страници Општине Алибунар ће бити објављен Нацрт Плана у дигиталном
облику.
Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона
013/641-233.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 04-350-23/2016
11. мај 2017. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (7)

ГОВОР ДЕТЕТА СА РАЗВОЈНОМ ДИСФАЗИЈОМ

Развојна дисфазија је развојни
језички поремећај, односно
поремећај способности да се
разуме, структуира и изрази
језичка мисао. Може се рећи да
је то поремећај говора и језика
у коме су разумевање говора
и говорно језичка развијеност
детета испод очекиваног нивоа
за његов ментални и хронолошки
узраст. Последњих година бележи
се пораст броја деце са дијагнозом
развојне дисфазије, који према
доступним
статистичким
подацима има 27% предшколске
деце. Условљен је деловањем
различитих фактора, почев од
пренаталних,па до негативних
утицаја средине и неадекватног и
недовољног бављења децом. Ту
се пре свега мисли на подстицање
развоја говора које у данашњим
породицама често изостаје.
Може се сумњати да дете
има развојну дисфазију ако не
проговори до шеснаестог месеца
или има две и по године, а говор
му је потпуно неразумљив, ако
слабо разуме говор околине
и нерадо говори користећи
често „сопствени језик“ или
гестикулацију у комуникацији
са другима. У периоду после

треће године уколико је дететов
речник оскудан, значење речи се
спорије развија, а вишесложне
речи изговара само са почетним
или са завршним слогом, скраћује
речи замењујући гласове или
слогове, реченица му је кратка и
аграматична, не изговара велики
број гласова, не прави разлику
између сличних гласова (п-б,
ч-ш, с-ш), тешко усваја речи које
изражавају апстрактне појмове,
не разликује род, тешко усваја
множину, не користи времена
(прошло, садашње и будуће),
заменице усваја знатно касније,
а придеве, прилоге,предлоге и
везнике уопште не користи. Због
свега наведеног деца са развојном
дисфазијом
имају
великих
потешкоћа у говорно језичкој
формулацији
својих
жеља,
потреба и намера. Услед тога не
ретко, могу имати и измењено
понашање
(хиперактивност,
нервоза,анксиозност итд).
Уколико родитељи примете
застој у говорно језичком развоју
свог детета, пре свега требају
да се обрате логопеду да би
добили прави савет и помоћ.
Правовременим
деловањем
детету се пружа могућност

несметаног уклапања у животе
токове – најпре боравак у вртићу,
а након тога одлазак у школу.
Погрешно је мишљење да
говор дисфазичног детета само
временски заостаје у односу
на дете са уредним говорнојезичким развојем и да пролази
нормално све фазе развоја.
Искуство логопеда показује да
спонтаним развојем дисфазична
деца нису у стању да овладају
језичком структуром. У току

третмана прати се природна
динамика развоја говора, тако да
оно пролази кроз све развојне
фазе до потпуног овладавања
свим структурама говора и језика.
Развојна дисфазија је веома
комплексан и сложен говорнојезички проблем. У раду са
дететом неопходно је време,
велики рад и стрпљење, с обзиром
да је свако дете индивидуа за себе
и различито напредује током
развоја у односу на другу децу.

Родитељи обично оклевају да
одмах реагују и траже стручну
помоћ надајући се да ће дете
сваког часа проговорити. Из тог
разлога губи се драгоцено време,
јер никад није рано обратити се
стручњаку,али може бити касно.
Марија Кери Кутлешић,
дефектолог- логопед
Јелена Драмлићанин Кабић,
дефектолог – логопед, реедукатор
психомоторике

ЈУБИЛЕЈ ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ У ВРШЦУ

40 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ШКОЛЕ

„Када је човек сам треба му
пружити руку, када је немоћан
треба му пружити целога себе“, био
је лајт мотив давне 1977. године
за формирање посебне школе за
рад са децом са дисхармоничним
развојем. Четрдесет година је
прошло од оснивања школе и исто
толико љубави за децу, едукације
и рехабилитације онима којима
је потребан посебан подстицај и
подршка.
Још
шездесетих
година
прошлог века при ОШ „Олга
Петров Радишић“ у Вршцу, почињу
са радом одељења за децу са
посебним потребама. Отварањем
ових одељења убрзан је и рад
пратећих служби при Центру
за социјални рад (Комисија за
категоризацију,
укључивање
психолога у рад школе, социјалног
радника, педагога и других
профила стручности који су
истицали потребу формирања
посебне школе за ову децу).
У то време ученици су после
завршеног четвртог разреда
основне школе, били приморани
да путују у Панчево и Београд на
даље школовање.
У међувремену, због боље
детекције и рада стручних
служби, број ученика којима је
био потребан посебан третман
и подршка се повећавао, како
у Вршцу тако и у суседним
општинама. Све ово је било
довољно да се створи и реализује
иницијатива да се оснује
посебна школа која би у региону
прихватила сва евидентирана
лица. Школи се на коришћење
додељује зграда у улици Жарка
Зрењанина бр. 22 у Вршцу, у
којој и данас ради. Први в.д.
директор био је Ђорђе Русовчев,
наставник дефектолог који је са
групом својих колега ентузијаста,

Никодином
Радовановићем,
Маријом Полексић, Љубинком
Јанковић, Зорицом Стојков,
Софијом Радукић, Јасмином
Радовић и Јеленом Шалиначки,
као секретаром, био оснивач
школе.
Школску 1977/1978. годину
похађа 53 ученика од првог
до осмог разреда. Школа се
убрзо афирмише у друштвеној
средини која све више схвата
њену оправданост. Ученици ове
школе постижу завидне резултате,
како у савладавању васпитнообразовног програма, тако и у
области
културно-уметничког
стваралаштва.
Учествују
на
многобројним
смотрама
и
такмичењима у оквиру СФРЈ,
СРЈ, републичким, покрајинским
и регионалним такмичењима
где постижу добре резултате.
Учествује се на семинарима
и стручним усавршавањима
наставника широм СФРЈ са
циљем да се прате савремени
дефектолошки трендови, али и
проширују видици и добијају нове
идеје за унапређење рада школе.
Друштво за помоћ МНРЛ
и наставничко веће школе
са
представницима
СИЗ-а
образовања и СИЗ-а за пензијско
и
инвалидско
осигурање
разматрају могућност радног и
стручног образовања ученика по
завршетку основног образовања,
тако да се већ школске
1982/1983. године почиње са
професионалним усмеравањем
ученика
осмог
разреда.
Тада почиње и да се обавља
производна пракса у тадашњим
радним организацијама „Клуз“,
„Ступ“, „Банат“, „Ливница“, „Зенит“ и
„Злата“.
Одељење за лица са умереном
ретардацијом
отворено
је

у школи 1989. године. Први
наставници у овом одељењу
радили су волонтерски. Одмах
затим почиње се са извођењем
практичне наставе за фризера у
новоотвореном школском салону.
У оквиру својих активности,
школа перманентно реализује
одређен део социјалног програма,
све време радећи на афирмацији
и социјализацији својих ученика.
Организују се разне добротворне
приредбе, одлазак деце на
море, прикупљање одеће и
обуће за сиромашне ученике,
обезбеђивање
новогодишњих

даљег рада и развоја средње
школе са новим образовним
профилима и новим плановима
за отварање дневног боравка
за групу лица са вишеструким
сметњама у развоју. При школи
се отвара кројачка и ткачка
радионица.
Током последњих десетак
година процес инклузије је
заживео и у нашој средини. У
школи се редовно одржавају
семинари
и
акредитовани
програми за наставнике како
би они проширили знање и
вештине потребне дефектологу

пакетића као и поклона разним
другим
поводима.
Школа
организује ексурзије где ученици
обилазе многе знаменитости
наше земље и све уз помоћ
средстава прикупљених од
хуманих појединаца и радних
организација. Преко разних
донатора школа обезбеђује за
ученике компјутере и већи број
техничких и наставних средстава
за потребе савремене наставе.
Године 2006. школи је додељен
простор од 80 квадратних метара
у Стеријином сокачету за потребе

као стручном сараднику у
редовној школи и у вртићу.
Године 2009. почиње са радом
„сервис подршке“ који услужује
ученике и наставнике већег
броја школа у региону. 2010.
године школа добија, исељењем
станара из школског објекта, још
68 квадратних метара који су
преуређени за потребе школе
(сензорна соба , кабинет за
психолога и реедукатора).
Кабинет за информатику –
дигитална учионица почиње са
радом 2011. године. Те године

школа ради са 17 одељења и
111 ученика. Исте године школу
је посетила делегација из града
Решице у Румунији. Том приликом
размењена су мишљења о раду
школа и других институција са
нагласком на инклузивни приступ
настави и ученику. Школа је
дидактички добро опремљена.
Године 2012. „Фондација ЊКВ“
принцеза Катарина Карађорђевић
донирала је школи интерактивну
таблу у вредности од 4.000 евра,
као најсавременије наставно
средство. У организацији UNHCR
школа добија „лего коцке“ ,
разне играчке и макете, што
је
допринело
побољшању
дидактичке
опремљености
школе. Захваљујући донацији
„Хемофарма“ опремљено је ново
дечје игралиште у школском
дворишту. Марта 2016. године
почињу радови на реконструкцији
и адаптацији али и доградња
новог објекта школе. Изграђен је
санитарни чвор и две канцеларије.
Простор је прилагођен са кретање
деце која су у инвалидским
колицима. Све ово финансирала је
локална самоуправа из средстава
самодоприноса грађана.
Школа има добру сарадњу са
средствима јавног информисања,
где
редовно
извештава
друштвену средину о актуелним
дешавањима у школи. Данас,
после четири деценије љубави и
ентузијазма можемо рећи да је
ШОСО „Јелена Варјашки“ у Вршцу
савремена, добро опремљена
школа са добрим стручни кадром,
која може да пружи добру бригу
и подршку деци са сметњама у
развоју.
Софија Радукић,
један од оснивача школе

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

10 ВРШАЧКА КУЛА
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ЉУБИЦА АРСИЋ

„СВЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ СВЕ БОГАТИЈА
ЗАНИМЉИВИМ ЖЕНСКИМ ЛИКОВИМА“

Књижевница Љубица Арсић
ауторка је романа „Чувари
казачке ивице“, „Икона“, „Манго“
и „Рајска врата“, као и збирки
прича „Прст у месо“, „Ципеле
бувине боје“, „Барутана“, „Зона
сумрака“, „Само за заводнице“,
„Тиграстија од тигра“ и „Мацо,
да л’ ме волиш“. Приредила је
неколико прозних антологија
на различите теме. Добитница
је награда „Борислав Пекић“
и „Исидориним стазама“ за
роман „Икона“, награде „Биљана
Јовановић“ за приче „Ципеле
бувине боје“, „Лаза Костић“
и „Женско перо“ за приче
„Тиграстија од тигра“, као и
Андрићеве награде за приче
„Мацо, да л’ ме волиш“.
Лагуна је недавно објавила
романе првенце неколицине
својих аутора, а међу књигама
које су се поново нашле пред
читаоцима је и први роман
Љубице Арсић.

Ваш први роман „Чувари
казачке ивице“ нашао се поново
пред читаоцима, безмало тридесет
година након првог издања. Који
је био ваш мотив да га поново
објавите?
- У поновљеном Лагунином издању
мог романа „Чувари казачке ивице“
не видим ничег необичног. Књиге
се прештампавају током пишчевог
живота, и после њега, јер долазе
нови читаоци који нису били рођени
пре тридесет година или пре двеста,
триста, петсто година. Ваше питање у
себи садржи предрасуду да књиге из
пишчеве младости треба заборавити
јер долазе нове и боље, зрелије.
То никако није тачно. Мој роман о
казачком тепиху и људима повезаним
са њим актуелизује, осим осталих

„Своје сећање
препуно
рупа често
покушавамо
да попунимо
измишљањем
прошлости“

„ПРИЧЕ СУ ВРХУНАЦ
ПРИПОВЕДАЧКОГ
МАЈСТОРСТВА“
Приредили сте неколико
збирки кратких прича на
различите теме у Лагуниној
едицији
„Таласи“:
„Риба,
патка, водоземац“, „Клинци
од два метра“, „Живот је
увек у праву“... Какво је
искуство било ово састављање
антологија
од
прича
најистакнутијих
светских
мајстора кратке прозе? Како
видите позицију приче у
односу на роман данас?
- Волим да читам приче
које су врхунац мајсторства
приповедања. Тешко је сабити
живот у орахову љуску. Дивим
се писцима који су, попут
Чехова, у стању да кондензују
енергију приповедања на тако
малом простору, која читаоца
уме да усиса као свемирска
црна рупа. Читаоци су доказали
да су им приче потребне јер
су одушевљени Лагуниним
антологијама, које су заиста
бисери светске приче.

вечно добрих и важних тема као што поправи један стари тепих казак са
су љубав и верност, још и причу о занимљивом историјом страдања и
странцима, номадима,
да, кроз пријатељство
људима помереним са
његовим власником,
„Стереотипи у са
њиховог тла. Шта ћете
понегује и његову душу.
сликању живота Роман поставља питање
актуелније од тога!
Како данас гледате
жене полако се да ли се неко време и
на свој први роман, мењају и код нас“ све са њим у вези могу
јесте ли падали у
обновити. Ми то радимо
искушење да нешто
стално.
Поправљамо
преправите?
прошлост. То уосталом
- Ништа нисам мењала
ради и историја. У нашем
јер би то значило да из овог искуства сећању препуном рупа покушавамо
треба да напишем нову књигу. Чак сам да их попунимо често измишљањем
била изненађена кад сам у поновном прошлости, догађајима који се нису
читању открила запањујуће блистава тако догодили или се чак нису уоште
места са потпуно новим значењима. десили.
Учинило ми се да је
Неке од тема којих се
сад време да новим
дотичете у „Чуварима
„Занимају ме казачке ивице“, а
читаоцима
понудим
ову необичну причу са књиге које пишу којима ћете се бавити
ликовима који у новом
у својим каснијим
даровите жене“ икњигама
издању живе подједнако
су и женска
успешан свој нови живот,
природа и мушкоподмлађени Лагунином
женски односи?
ботокс методом.
- Занима ме оно што је са мном у
У средишту приче је један тепих, вези, женска природа, на пример.
а приповест о његовој поправци Односи међу половима су само један
истовремено је и универзална од углова посматрања света о којем
прича о (поновном) стварању?
писац жели нешто да исприча. Ако
-Брачни
пар
рестауратора је писац даровит и ако је изабрао
антикварних тканина треба да позицију приповедања у којој се

добро осећа, он је остварио свој
задатак, да опише разноврсну
људску башту, било да је то поглед
заљубљеног
Вертера,
зидање
историјског моста или искуство жртве
која је преживела Аушвиц.
Ваши јунаци су махом жене.
Каква је, по вашој оцени, слика
жене у савременој домаћој, али и
светској књижевности?
- Светска књижевност је све
богатија
занимљивим
женским
ликовима у којима се проблематизују
нове теме везане за жену. Она није
само куртизана и паћеница већ
је, на пример, као што је случај у
фантастичним причама Теда Чанга,
успешна
научница
лингвистике
која успева да прокљуви начин
комуницирања са бићима пристиглим
из свемира док јој блискост за
рођеном ћерком полако измиче. Код
нас се корача полако, као на Месецу,
али се ипак лагано мењају стереотипи
у сликању живота жене.
Верујете ли у поделу на мушко и
женско писмо?
- Верујем, и све више ме занимају
књиге које пишу даровите жене јер
сам знатижељна да видим шта их
заокупља и како то раде. Кад се роди
дете, лекар прво мајци каже да ли је
мушко или женско, па тек онда да ли
је све у реду. Не видим зато мушко и
женско писмо не би били важни и не
би уживали привилегију разлике у
свету који се труди да све изједначи и
упросечи. Сва срећа да то није могуће
јер се божанска замисао види управо
у бескрајној разноврсности.
Т.С.
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Нова
књига
вршачког
књижевника Драгог Бугарчића
„Вршац ? – 33 приче“ у издању
Чигоје,
представљена
је
у
понедељак 8. маја у згради
Конкордије у Градском музеју
Вршац. Поред аутора, на промоцији
су учествовали и новинарка и
публицисткиња Надежда Радовић и
књижевни критичар и писац Златоје
Мартинов.
- У неким прошлим временима
лепа варош Вршац је инспирисала
Јована Стерију Поповића, Јашу
Томића, Мила Дора, Ђорђа Лазина,
Петру Крдуа, Пају Јовановића,
Роберта Хамерштила... Можда нико
овој вароши није био одан као Драги
Бугарчић. Ако је улога писца да
буде вечна савест, да не прећуткује
никоме ништа, свевидеће око, онда
је Бугарчић управо то – рекла је
Надежда Радовић, додајући да је
Бугарчић стигао до секстологије
о свом граду, доносећи са сваком
новом књигом, нова сведочанства
о Вршцу.
Драги Бугарчић је прве песме
(„Новембар“ и „Без наслова“)
објавио као шеснаестогодишњак
у „Панчевцу“ 1964. године. Прву

ВРШАЧКА КУЛА

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА КЊИГА ДРАГОГ БУГАРЧИЋА

„ВРШАЦ ? – 33 ПРИЧЕ“

причу „Вашариште“ објавио је 1966.
године у новосадском „Индексу“.
Аутор је романа: „Спарина“
(1970, 2012), „Пусти пуже рогове“
(1974), „Захарије у Бечу“ (1975),
„Пустоловине Желимира Бесничког“
(1975), „Гост“ (1979), „Страх“ (1994),
„Лавиринт“ (1995), „Роман о роману“
(1997), „Роман о Милу Дору“ (2002),
„Моцарт и кугла“ (2004), „Споредна

улица“ (2006, 2012), „Гаталица“
(2013), „Слепи споменик“ (2015) и
„Обдукција“ (2016). Написао је књиге
приповедака „Семенкаре“ (1970) и
„Гроб Џонија Вајсмилера“ (2003), као
и документарну књигу (са Надеждом
Радовић) „Крст на вршачком
Шинтерају“ (2014).
Т.С.
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „ЋУТАЊА ИЗ ГОРЕ“

У четвртак, 4. маја у „Салону код
Порте“ одржана је промоција романа
„Ћутања из Горе“ (Агора) Мирка Демића,
добитника награде „Меша Селимовић“ за
најбољу књигу 2016. године. О књизи је
са аутором разговарала Јелена Маринков,
песникиња, док је одломке из романа
читала Стефана Бељин, ученица Хемијскомедицинске школе.
- Пророштво и мистификација су
литерарни плашт под којим је Мирко
Демић проговорио о очигледним
стварима, а сам говор каналисао у
јединствену књижевну и филозофску
енергију која је постала горки јунак ове
књиге једнако као и Гора из наслова,
Петрова Гора. Структуру ове својеврсне
књиге мртвих представљају јасно
постављена, библијским и песничким
цитатима омеђена поглавља, у којима се
у правилном ритму смењују монолози
и дијалози – рекла је Јелена Маринков,
упознајући публику са Демићевим
романом.
Демић је објаснио да се његов роман
састоји од „укрштених монолога у благој
полемици“, додајући да се у књизи играо
бинарним, располућеним погледом на
свет.
Мирко Демић аутор је књига: „Јабуке
Хесперида“ (1990), „Сламка у носу“
(роман, 1996), „Ћилибар, мед, оскоруша“

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

(роман, 2001, 2005, 2011), „Апокрифи
о Фуртули“ (2003), „Слуге хировитог
лучоноше“ (роман, 2006), „Молски акорди“
(приповетке, 2008, 2009), „Трезвењаци
на пијаној лађи“ (роман, 2010), „По(в)
ратнички реквијем“ (роман, 2012) и „Атака
на Итаку“ (приповетке, 2015). Поред
тога, објавио је књигу есеја, (п)огледа и
маргиналија „Под отровним плаштом“
(2010) и „На ничијој земљи“ (2016), као и
књигу публицистичких текстова „Слађење
горчином“ (2008). У коауторству са Бојаном
Јовановићем настала је књига „Читање
пророчанства“ (2011).
Приредио је књиге: „Буна у Бановини
у Класнићу 1883. године“ (2003),
Ђорђа А. Петровића, „Таласи и есеји“
(2005) и „Тмурни дневи“ (2006) Милана
Будисављевића, као и „Грке капи“ Милана

Прибићевића (2013).
Добитник је „Андрићеве награде“,
признања „Дејан Медаковић“ и награде
„Меша Селимовић“, као и награде
„Ђура Даничић“ за допринос развоју
библиотечко-информационе делатности
и културе у Републици Србији за 2013.
годину.
Делови
Демићевих
романа,
приповетке и есеји превођени су на
енглески, немачки, пољски и украјински
језик. Књига приповедака „Молски
акорди“ преведена је на македонски језик
(2011).
Од 2002. до 2011. године био је
главни уредник часописа за књижевност
„Кораци“.

Т.С.

ЗАВРШАВА СЕ „СЛОБОДНА ЗОНА“ У ВРШЦУ

„ДОК ОТВАРАМ ОЧИ“ У БИОСКОПУ КЦ-А

Ове седмице Вршчанима је пружена
прилика да уживају у избору филмова
са овогодишњег престижног филмског
фестивала „Слободна зона“. Последњи од
пет филмова који се приказују у биоскопу
Културног центра Вршац је „Док отварам
очи“, који ће публика имати прилику да
погледа вечерас (петак, 12. мај) од 19
часова.
Филмски фестивал „Слободна зона“
овог пролећа организовао је своју 11.
турнеју у преко 40 градова и места широм
Србије. Осам најбољих филмова са 12.
издања „Слободне зоне“ одржаног током
новембра у Београду, Новом Саду и Нишу,
по избору публике и селектора фестивала,
од друге половине априла, па до краја јуна
има прилику да погледа и публика у свим
осталим крајевима наше земље.
У Вршцу је „Слободна зона“ почела у
понедељак, 8. маја,у Културном центру,
пројекцијом филма „Неруда“ који је добио
сјајне критике. Приказани су и филмови
„Пожар на мору“, „Чујте и почујте“ и

„Бескрајна поезија“.
Мисија Турнеје „Слободне зоне“ јесте
да децентрализацијом културе најширој
публици у мањим градовима и местима
у којима биоскопи не постоје годинама,
а културна дешавања су реткост, понуди
на увид, врхунски фестивалски филмски

програм. Турнеја је једина филмска
манифестација оваквог карактера у
земљи.
Турнеју „Слободне зоне“ подржали
су Француски инстит у Београду и
Дистрибутерска кућа Фајв старс.

Т.С.
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БОК А КОТОРСК А – ПЕ ЈЗА ЖИ , ДЕТА ЉИ , АПС ТРАКЦИЈЕ

.
У с у бот у 29. апри ла у
из ложбеном прос тору
Центр а Ми ленијум отворена
је с амос та лна из ложб а
фотогр афија под на зивом
„Бок а“, ау тор а А лекс андр а
Авр амеск уа.
На из ложби с у предс тав љене
22 фотогр афије с а мотивима
Бококоторског з а лив а, избор
из широког опус а с а овом
темом, којом се ау тор б авио
годинама. „Вршачк а к ула“
овом при ликом објав љује неке
од фотогр афија које пу блик а
није има ла при лике д а види на
из ложби у Центру Ми ленијум.

.
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БОКА КРОЗ АВРАМ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају кућа у Избишту, нова
градња, приземље и спрат 100 m², плац
са баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем кућу у Гундулићевој 31,
Вршац. Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у Вршцу,
5,4 ара плаца , ул. Јанка Катића 9, струја,
вода, плин, башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 m2. Бул. Ж.
Зрењанина 89. Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
Кућа на продају, на плацу од 500
m2, стан 90 m2, гаража, подрум 50м2,
у Вршцу, ул. Јоргована, код ЈАТ-а,
вода, канализација, струја, телефон,
централно грејање. Цена 45.000 еура.
Тел. 064/12-46-099 и 060/44-56-004.
Продајем апартман на Златибору,
53 m2, дупчекс, ужи део града,
намештен, укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду. Хитно. Тел.
064/154-18-11.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина 800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу за
једнособан стан у Вршцу. Тел. 061/29411-61.
На продају реновирани дворишни
станови (двособан плус гарсоњера), ул.
Жарка Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни простор.
Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са окућницом
100m2 и великом баштом 1700 m2 у
Уљми. Тел. 064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење на лепом
месту, мањи плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел. 064/35-12026.
У Избишту продајем кућу, новија
градња (приземље и спрат)100 m2, 18
ари плац, башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.
У Избишту кућа на продају, нова
градња, приземље плус спрат 100m2,
плац 18 ари са помоћним зградама и
баштом. Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31 m2,строги центар
града, код Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана 18.
Нова градња, одмах усељива без
улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа у Улици
Николе Тесле 49. Кућа има 100 квадрата,
такође има сређено двориште са 2
помоћне просторије. Цена 38.000 евра.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут Вршац-

Влајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335
m2. Кућа је новије градње, ПВЦ
столарија, централно грејање,
паркети, гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом. Тел.
060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња,
приземље и спрат 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 у
центру (код Вука Караџић школе)
ул. Светозара Милетића 2. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110m2) воћњаком,
баштом и пољопривредним
земљиштем све укупно 5807m2.
Кућа је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе, остава,
купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има
пољски wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.Тел. 069/29069-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и сателитску
антену (Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра града
са мањим двориштем и две нус
просторије.Улица Николе Тесле 49.
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укњижен.
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели
од 350 квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901,
060/3256-070
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата, воћњак,
виноград, може и замена за
двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.Тел:
064/280-5862, 013/837-631
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Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом у
Панонској улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и
063/75-79-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел.
060-66-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће. Тел.
831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
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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.

Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Стан за 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 гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел. 064/5152-245.
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: 013/838702, 063/789-1014
Издајем намештен трособан
стан са два купатила у Хемограду.
Погодан за породицу или две три
девојке. Тел. 013/836-847 и 063/78235-26.
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 локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у Панчеву,
намештену, центар, за једну особу
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.
Издајем намештену гарсоњеру
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло
повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел:
063/894-9163

Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило,
стара градња, све адаптирано.Тел:
064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733

РАЗНО
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са гаранцијом.
Тел. 063/482-418 и 013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини од
500 снопова по 5 кг, пластичну бурад
од 50 литара (6 комада), пиротски
ћилим нов велики, спортски бицикл.
Тел. 064/47728-40 и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 14
кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим гумама.
Тел. 064/130-84-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање баште
и трављаке мото култиватором.
Вршац и околина. Цена договор.
Повољно. Тел. 063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва тучана
радијатора са по двадесет ребара.
Тел. 063/862-97-49.
Продајем замрзивач сандучар
дрвени регал са столом, шиваћу
машину „Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва „Крека“,
веш машину „Бош“, брачни кревет,
тросед и фотеље, стилски сто и
столице, диван- отоман, плинску
пећ, прозор и храстова врата. Тел.
063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-52-44
Продајем четвороделни регал,
дводелну судоперу, т. Креденац, два
тв сточића. Комоду за постељину,
мали прозор са шалоном, кревет
без мадраца, витрину за књиге,
кауч. Тел. 061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34
Часови математике за основце,

средњошколце и студенте у
Уљми, апсолвент Метематичког
факултета. Тел. 060/501-50-01.
На продају метални „У“ профил
8х4 цм 900 дин. по дужном метру.
Тел. 065/20-30-750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000 дин.
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“
40-41, очуване , повољно. Тел.
013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица, две
фотеље, тросед, врата дрвена,
електрични шпорет и кухињске
радне делове. Тел. 013/833-806 и
064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач серије
„5“ , у беспрекорном стању. Вршим
сервис кирби усисивача са набавком
делова. Тел. 060/0330746.
Бошова ланчана електрична
тестера АКЕ 405 нова некоришћена,
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43
нове некоришћенеТел: 064/1955 269
Продајем шиваћу машину
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209
На
продају
замрзивач
сандучар “Ободин” 300 литара,
сасвим исправанТел: 013/ 2820-059,
069/377-0073
Поштена и вредна жена
служила би и неговала старију особу
и радила кућне послове. Тел. 064/33926-33.
На продају два хектара земље,
у Великом Средишту, у близини
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел.
065/88-37-420.
За продају машине за прање
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“
све у исправном стању. Комбинован
електрични шпорет „Кончар“
исправан. Тел. 064/42-90614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.
Продајем хемијски очишћена
два тепиха (2,5х3,5м), један овални
тепих(2.5х1,7м), оргинал „BOSCH“
машину за прање веша, плинску
пећ са мермерном плочом, пони
бицикл. Тел. 013/806-527.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито. Тел.
845-037.
Дајем часова математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
Продајем струг за обраду
метала, плуг за мотокултиватор. Тел
064/151-39-19.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно
исправном стању, старости од 5 до
22 године. Цена повољна, може
замена уз доплату. Тел. 064/429-0614.
Продајем нова инвалидска
колица, апарат на струју за
циркулацију,
мањи
тепих,
фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ
улазна врата и припадајуће ПВЦ
преграде (делимично застаклене)
у деловима, ширине око 3,50 м,
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висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере за
тракторе и комбајне, калеме и опрему
за аутоелектричаре, Бела Цркава,
Масарикова 27. Тел. 852-209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„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.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван пиштољ
ЦЗ- 7,62, тетејац, први власник, само
ицима са дозволом. Цена 100 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
полован
очуван
пиштољЦЗ-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 (фи 35х1120 цм)
Цена 35 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –

дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 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. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима, добро
очувана. Повољно. Тел: 064/5983898

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ

Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома очуван, у
одличном стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао, сервис
урађен, ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада. Хитно. 650
€. Тел. 064/510-50-66
.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
На продају југо корал60. Цена
по договору. Тел. 060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене боје,
кућу у Улици Југ Богдана 48, у Вршцу
и 3 бицикла „пони“. Повољно. Тел.
28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940 и
064/413-86-57.
Продајем
мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, „заставу“
101, „југо флориду“, „ладу“, „шкоду“.
Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 3. до 9. маја у матичну књигу умрлих за матично подручје Вршац
уписано је 23 лица: Мирко Добросављевић (1951.), Нада Чејић (1943.), Вукашин
Димитријевић (1967.), Станимирка Сретеновић (1931.), Војислав Станковић
(1935.), Милостија Шпенглер (1944.), Славко Дичоски (1934.), Викентије Аврам
(1941.), Николинка Мутавџић (1944.), Милка Милутиновић(1945.), Живојин
Момиров (1948.), Весна Станков (1961.), Владислав Рајић (1932.), Милорад
Величков (1932.), Слободан Паркајић (1940.), Љиљана Полумирац (1939.),
Шандор Лунц (1939.), Стевица Милетић (1959.), Владанка Дивљаков (1938.),
Јелисавета Николић (1937.), Ђуро Карановић (1934.), Аранка Крачун (1965.),
Ненад Драгојевић (1942.).

СЕЋАЊЕ
У среду, 10. маја 2017. године
навршило се 25 година од како је
престало да куца велико срце наше
вољене

МАРИНE ЈОСИЋ
1940-1992.

С љубављу, Твоја породица.
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16. маја 2017. навршава се пола године од смрти
мог вољеног деде

СЛАВКА МИЛОШЕВИЋА
Деда,
Тебе више нема, али ја знам да то није могуће...
Знам да си још увек ту за мене и да си заувек мој
Анђео чувар.
Заједно, имали смо сво време овог света само за нас...
Наши заједнички тренуци остаће вечно у мом сећању.
А Твоја бескрајна љубав заувек у мом срцу...
Воли Те унука Лила
16. маја 2017. навршава се пола
године од смрти мог вољеног
супруга

СЛАВКА МИЛОШЕВИЋА
Нека ти моје сузе и туга не ремете
твој вечни мир и нека те у далеком
пространству анђели чувају, а ја ћу
те чувати од заборава.
Твоја супруга Деса.

16. маја 2017. навршава се пола
године од смрти мог вољеног оца

16. маја 2017. навршава се тужних
пола године од смрти најдражег оца
и деде

СЛАВКА МИЛОШЕВИЋА

СЛАВКА МИЛОШЕВИЋА

Успомену
вечно.

чуваћемо

Заувек ћеш остати у нашим
срцима.

Ћерка Сања, зет Дејан и унук
Дејан јуниор и унука Лила

Ћерка Тања, зет Никица,
унуци Симон и Максим.

на

тебе
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ИНТЕРВЈУ: СНЕЖАНА САВИЋ

„ПУБЛИЦИ ЈЕ ПОТРЕБАН ХУМОР
КОЈИ НИЈЕ ЈЕФТИН“

Чувена глумица и певачица
Снежана Савић, највећем делу
домаће публике најпознатија је по
улогама у телевизијским серијама
Синише Павића: „Бољи живот“,
„Срећни људи“, „Породично благо“
и „Стижу долари“. Ипак, њену
каријеру обележиле су и друге улоге,
попут оних у „Коштани“, филму
„Шта је с тобом Нина“ и „Живот
је леп“. Данас све чешће игра у
позоришту, а каже да је поред
улога у класицима, радују и улоге у
добрим комедијама.
Како глумица тврди, управо
таква, слојевита и духовита је и
комедија „Удај се мушки“ коју ће
вршачка публика имати прилике
да погледа у уторак 16. маја од 20
часова на великој сцени Народног
позоришта „Стерија“. У овом
комаду насталом по тексту
Дуње Петровић и у режији Марије
Липковски, Снежана Савић игра
улогу таште.
Играте ташту, једину женску улогу
у представи „Удај се мушки“. Колико се
ова рола разликује од улога у којима је
публика навикла да вас виђа?

- Они који су видели кажу – доста. А
неки моји пријатељи који прате мој рад и
професионални ангажман кажу да сам се
доста поништила у односу на оне роле у
којима је публика навикла да ме гледа.
Публика добро реагује на представу
„Удај се мушки“. Реч је о комедији
ситуације, али таквој у којој нема
јефтиног хумора?
- Баш је то тако. То је један нови
сензибилитет на нашој сцени и нови,
свеж приступ и начин на који се једна
тема обрађује, то је комедија са певањем,
слојевита, која третира овај савремени
друштвени тренутак.
Ипак, чини се да највећи део
публике данас радије гледа комедије
(макар и јефтине) него драме. Због
чега је то тако?
- Зато што су људи презасићени
сопственим драмама које преживљавају
у властитим животима и потребно им је
растерећење, мало смеха и опуштања.
То не значи да је добро повлађивати
публици у смислу јефтиних садржаја и
по сваку цену комерцијалног. Мислим да
наша комедија не спада у ред таквих.
На представи је радио млад тим.
Колико је и како то утицало на коначан
изглед представе?
- То је управо и био разлог што сам
прихватила ову улогу која није велика,
желећи да осетим нова стремљења у
уметности, нови дух, да упознам младе
даровите људе и начин на који они мисле
и раде.
Данас доста играте у позоришту;
вашу каријеру обележиле су неке
филмске, а пре свега телевизијске
улоге. Које су за вас биле најзначајније?
- Свакако прва - Коштана, телевизијска
верзија тог комада који је вечан и који
се увек радо гледа. Такође и мој певачки
ангажман у истој захваљујући којем сам
направила и певачку каријеру.
Најширој публици најпознатији
сте по улогама у телевизијским
серијама Синише Павића. Са сваком
новом репризом ових серија, поново
се отварају две теме: проблем
неисплаћивања хонорара глумцима
и питање стварне потребе за толиким
бројем реприза. Како ви гледате на ове
две теме?
- Нико никога не тера да гледа нешто
што не жели, а њихова огромна гледаност

vrsackakula@open.telekom.rs
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34 , БРОЈ 314, 8. ЈУЛ 1994.

23. САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА
АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА
ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ

У галерији Прометовог салона намештаја (Трг
Саве Ковачевића) 28. јуна отворена је изложба
Томислава Сухецког. Изложено је укупно 34 уља на
платну (углавном великог формата) која су из три
циклуса: Врт живота, Анатомија слике и Коментари.
Томислав Сухецки рођен је у Вршцу 1950. године.
Ликовну академију је завршио у Новoм Сaду у класи
проф. Бошка Петровића, а постдипломске студије у
Београду, у класи проф. Зорана Перовића.
Члан је Удружења ликовних уметника Југославије.
Самостално је излагао 22 пута. Ово му је 23.
самостална изложва , а преко сто пута је излагао на
заједничким изложбама.
Тела на сликама овог аутора живе у пуној
тензији између Ероса и Тханатоса. Та неукротива
стваралачко-разарачка снага улази преко акционогестуалних потеза Сухецког у слику, у материју слике
и натапа се жестином. Пoкренута густа и обилна
маса материје боје преплављује фигуре на платну
неким исконским убрзањем. Ускомешана материја
разрађује реалност фигуре и пуни жестином
доживљаја, па из ње бије експресионистичко језгро
слике. Сада су облици само назнака , претекст који
упућује на одређене садржаје и стања, а материја и
боја су носиоци емотивних набоја и догађаја у делу.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27 , БРОЈ 564, 13. АВГУСТ 2004.

АУТОРСКА МУЗИКА

Удружење музичара Вршца „Сакс“ организује 27. августа
фестивал ауторске музике „Тауер рок фест“, на којем ће
доминирати вршачки музичари, пажљиво одабрани по
квалитету песама и сценском наступу и према правилима
које ће поставити организатори. Цео фестивал биће
снимљен у дигиталној аудио и видео продукцији вишег
квалитета. Удружење музичара „Сакс“ ће снимљени
материјал дистрибуирти бројним локалним медијским
кућама у земљи и тиме им обезбедити квалитетну
промоцију.
На фестивалу се очекује и учешће реномираних гостију
из „Екс Ју“ као и новинара из других средина.

„ВРШАЧКА КУЛА“,ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА 39 , БРОЈ 976, 5. СЕПТЕМБАР
2014.

ЛЕТЊА ШКОЛА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА
Градска библиотека у Вршцу организује бесплатну летњу
школу мађарског језика за запослене у установама културе
и туристичкој организацији, са циљем савладавања основа
овог језика. Школа се организује од 18. августа до 29.
септембра.
-Вршац је град са богатом историјом, у којем је одувек
живело и још увек живе више нација, по сокацима,
домовима, али и културним установамаговори се више
језика , међу којима најчешће српски, немачки, мађарски,
румунски језик. Ово богатство у разноликостима одувек је
пружало слику мултикултуралности и мултинационалности
који красе наш лепи град, и који, према мишљењу многих,
важе за једно од његових главних обележја.Пошто Вршац
има амбиције да постане значајно туристичко одредиште,
а и свакодневно је посећен од стране туриста, трговаца
и званичника из оближњих земаља, неопходно је да сви
ми, који најчешће са њима долазимо у контакт, познајемо
основе њиховог матерњег језика, и на тај начин остваримо
квалитетнију комуникацију.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (70)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

X ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА

(наставак)
Јавна сигурност овога краја - Вршчани страажаре на граници земље - Куга се опет појављује Здравствене прилике иду на боље - Исушује се алибунарски и вршачки рит - Какво је било тадашње
правосуђе јужне Угарске - Пореза - Свиларство - Гради се свиларска творница у Вршцу - Рођај
Манојла Арсенијевића.
Када је нови творац мађарског
свиларства Carlo Solenghy, свиларски
инспектор у Осеку год. 1767. и
тамишки Банат увукао у свој делокруг,
закључи тамишградска камерална
администрација да се испита вршачко
земљиште на ком је већ било дрва и
свиларског завода. По томе био је
и Solenghy око половине марта ове
године у Вршцу, да проучи овдашње
прилике. Али је већег полета било тек
у идућој десетини. 1)
Пошто је у Тамишграду у предграђу
Фабрици постојавша свиларска
фабрика преображена у војнички
конак, даде узвишена владарка год.
1773. у српском Вршцу у близини
владичиног двора саградити здање
са шест пећи, више соба и укупним
прибором, што је нужно за израду
свиле. Земаљска администрација
обавезала се да купује сирову свилу,
те плаћаше фунту свилених кокона
са по форинте. Администрација
држала је плаћене расплетачице и
надзиратељку; уопште укупно особље
осим директора и дудара и њему
придодатих особа, које су понајвише
биле размештене по камералним
дистриктима провинције 2).
Потпомогнуто
владом,
поче
свиларство у нашем крају на брзо
да добија општи значај. Јаја свилене
бубе добијали су становници
бесплатно, те су ту споредну грану
зараде на све стране неговали. Старо
и младо бавило се њом. Поглаварство
обеју општина подигло је дударе,
па се после с пролећа сваке године
путем дражбе продавало лишће из
тих дудара оним радницима, којима
је недостајало лишћа са својих дрва.
У осталом био је тада пропис, да мора
око сваке куће бити засађено до 20
дрвета, а осим тога још и у градини
12. На напредовање дрвета имало се
нарочито пазити.
Године 1773. 13. и 14 априла,
бавио се један од највећих људи
свога века у месту Вршцу.Беше то

ћесар Јосиф II, путујући по трећи пут
по Банату, да се као свугде тако и
овде увери о стању земље и њезиних
становника, те својој влади набави
тачна обавештења 13 зором у 4
сахата кренуо се из Тамишграда те
преко Жебља, Шипета, Жидовине,
Бокшана, Физеша, Ферендије и Вел.
Жама дошао још тога дана у Вршац
и ту преноћио. У јутру идућег дана
око девет сахата продужио је пут
свој према Панчеву, камо је преко
Влајковца, Алибунара и Новога
Села у 2 сахата по подне приспео.
У пратњи му беху зет, фелдмаршал
Херцог Алберт саксонско -тешански,
Лаудон, гроф Ностић, Ђулаји, Фабриш
и Хирш, онима се прикључили још
тада у Банату бавећи се ђенерали
Митровски, Зедвић и Вимпфен 3).
Следеће године (1774.) месеца
маја, дође владика Енгел од Ваграјна,
приликом своје каноничке визитације
по својој дијецези, такође у Вршац.

Пратили су га каноник Антон Тицер
и титул. каноник декан и кутрички
парох Фрања Хамер 4).
По налогу и потпором владе,
пропутовао је тамишки Банат
у годинама 1774, 1775. и 1776.
талијански научењак Фрања Гизелини
5). Дело, састављено у виду писама
надлежним особама, плод је његове
студије. То дело ишло је прво на
италијанском језику, а 1780. год. у Бечу
на немачком 6). За време бављења
његова у јужној Угарској посетио је
дваред Вршац, па је том приликом
био и на „Миси“, коју он овако описује
у другом одељку свога дела (треће
писмо, стр. 30 и 31) он говори о
„банатском предгорју“ (т.ј. о западним
изданцима транзилванских Алпа).
„Већ сам споменуо у свом другом
писму, да је највише предгорје, што
око привлачи, оно, на чијем подножју
дивна околина Вршца лежи.

1) Акта о свиларству тамишградској
архиви финансијске дирекције
2) Рачун нем. општ. од год. 1762.
3) Dr. Szentkláray Jenö: Száez ėv. Св. I, стр
221.- Као и на другим местима, где је ћесар
преноћио, тако се морало и у Вршцу спремити:
70 фунти говеђине, 1 теле, 1 јагње, 2 пилета, 3
гуске, две кокошке, 2 ћурке, (све очупано), 6
фунти масла, 4 фунти масти, 40 јаја, 2 осмине

финог брашна, 2 фунте шећера, 8 лимунова,
4 фунте сланине, 4 фунте сала, разно зеље,
бела хлеба, вино, куханско посуђе, ножеви,
виљушке и кашике од коситра, стаклад и 40
завежљаја сламе за спавање. Ibidem,str. 222
4) Матрик. рим. кат. Парохије
5) Фрања Гризелини био је почасни члан
више академија и секретар „ћ.кр. друштва
за подизање земљорадње, уметништва и

трговине“ у Милану
6) Versnch einer politischen und natürlichen
Geschichte des temeswarer Banats in Brifen
an Standespersonen und Gelehrte 2. Thle.
Wien, im Verlage bey Johann Paul Krausz
1780.- Овим делом постао је Гризелини оцем
јужноугарског земљописа.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА
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НЕОБИЧНА НОВИНА У МУЗЕЈСКОЈ ПОНУДИ У РУМУНИЈИ

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман

КИЧ ДОБИО СВОЈ МУЗЕЈ

Музејска понуда Букурешта
од сада је обогаћена кич
предметима,
од
Дракуле
у природној величини до
стаклених риба из периода
комунизма.
У новоотвореном Музеју
кича налази се 215 предмета,
међу којима и телевизор са
равним екраном уоквирен
треперавим светлом које
имитира камин, јастук који
изгледа као кованица од једног
евра, неонски хришћански
крстови
и
рециклирани
голи мушкарац чије тело је
прекривено
цедуљицама,
преноси Танјуг.
Како се наводи, прва
ствар коју посетилац може да
примети јесте копија чувеног
Микеланђеловог
Давида,

2. Дневник српске домаћице, Мирјана
Бобић Мојсиловић
3. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић
4. Арзамас, Ивана Димић
5. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић

али у верзији са позлаћеном
огрлицом око врата са великим
знаком америчког долара.
Осим локалне музике,
посетиоци могу да чују и виде
и „кич вести”, попут новинског
наслова из 2001. године
посвећеног Дракули у којем се
тврди да „ванземаљци краду
струју”.
Експонати су сортирани по
одељењима, па тако постоје
збирке савременог кича, кича
из доба комунизма, циганског
кича, Дракула кича и кича
православне цркве.
Улаз у музеј кошта 7,20
долара за стране туристе и 4,8
долара за грађане Румуније.

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Научи да програмираш, Макс
Вејнрајт

Извор: Политика

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА „РАТОВА ЗВЕЗДА“

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
4. Марта Смарт и Вашар загонетки,
Урош Петровић
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Ниплпипл – Фрка

2. Елементал – Ништа
3. Фрајле – Љубав на дар
4. Луце – Бар још трен
5. Едо Мајка – Не могу дисат

НАПРАВЉЕНА МАСКА ДАРТА
ВЕЈДЕРА ОД ЗЛАТА

Токијска златара „Гинза Танака”
је поводом обележавања 40
година од премијере првог
филма серијала „Ратови звезда”
направила маску Дарта Вејдера од
двадесетчетворокаратног
злата
у природној величини, коју је
понудила по цени од 154 милиона
јена (1,4 милиона долара), пренео
је АП. Маска је широка 26,5 и
висока 30 центиметара.
„Гинза Танака” је саопштила
да маска није прављена да би се
носила, пошто је тешка око 15
килограма и нема отвора за главу.
АП је подсетио да је иста златара
2013. године направила божићно
дрво са темом „Дизнијевих” ликова,
чија је цена била 500 милиона јена
(4,5 милиона долара).
Извор: Политика

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 25.колa
Дунав - Вршац			
Раднички (СМ) - Омладинац
ТСЦ - Железничар		
Раднички (Зр) - Бачка 1901
Црвена звезда (НС) - Раднички (Ш)
Раднички (НП) - Слога		
Борац (С) - Цемент		

0:0
2:1
0:0
3:0
1:1
2:0
2:1

ТАБЕЛА
1.Братство 1946 23
2.Омладинац 23
3.Дунав		
24
4.ТСЦ		
23
5.Борац (С)
23
6.Бачка 1901
23
7.Железничар 23
8.Вршац
24
9.Раднички (НП) 23
10.Цемент
24
11.Раднички (СМ) 23
12.Раднички (Зр) 23
13.Раднички (Ш) 24
14.Ц. звезда (НС) 23
15.Слога
24

17
16
12
10
9
9
8
10
7
7
7
7
6
4
3

3
2
5
7
7
7
8
2
6
6
6
4
4
9
10

3
5
7
6
7
7
7
12
10
11
10
12
14
10
11

54
50
41
37
34
34
32
32
27
27
27
25
22
21
19

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК
Резултати 25. кола
Вршац јунајтед - Будућност (СЦ)
Полет (Н) - Раднички (К)		
Раднички (С) - Славиа		
Слобода - ЖАК			
Јединство (БК) - Козара		
Слога - Пролетер (БК)		
Долина - Јединство (НБ)		
Војводина 1928 - Динамо 1945

3:0
5:3
3:0
2:2
0:2
4:0
3:2
0:1

Фудбалери Вршца вратили
су се непоражени са гостовања
трећепласираном Дунаву иако
су наступили без неколико
стандардних првотимаца. Екипа
је под вођством новог тренера
Душана Јеврића освојила први бод
и са са доста самопоуздања очекује
предстојећи дуел са Борцем из
Сакула којег води бивших стратег
Вршчана Бранко Савић.
- Задовољан сам освојеним
бодом имајућу у виду ситуацију у
екипи у том тренутку. Имали смо
доста повређених и кажњених

Вршчани
су
одиграли
најбољи меч овог пролећа пред
својим навијачима и убедљиво
тријумфовали против одличног
састава
из
Српске
Црње.
Иницијативу екипе тренера Мише
Бељина у првом полувремену
крунисао је офанзивни бек
Моторов, који је сјајно завршио
акцију коју је сам започео.
Други погодак дело је једног од
најискуснијих играча лиге, Бирђана
који на прагу пете деценије живота
игра као дечак. Серију голова на

20
20
12
11
11
11
10
11
10
9
8
7
7
7
6
6

2
2
6
6
5
4
6
3
3
6
6
5
5
4
4
1

3
3
7
8
9
10
9
11
12
10
11
13
13
14
15
18

62
62
42
39
38
37
36
36
33
33
30
26
25
24
22
19

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
Резултати 24. колa
Партизан (Г) - Јединство (В)
Младост (О) - Полет		
БАК - Вултурул 			
Црвена звезда - Слога (БНС)
Јединство Стевић - Стрела
Војводина (С) - Борац (Ст)
Војводина (Ц) - Партизан (У)
Будућност (А) - Југославија

2:0
8:0
2:0
3:2
3:0
0:2
7:1
0:1

ТАБЕЛА
1.Младост (О) 24
2.БАК		
24
3.Слога (БНС) 24
4.Јединство С. 24
5.Стрела
24
6.Војводина (С) 24
7.Југославија 24
8.Јединство (В) 24
9.Борац (Ст)
24
10.Полет
24
11.Вултурул (-6) 24
12.Црвена звезда 24
13.Војводина (Ц) 24
14.Партизан (У) 24
15.Партизан (Г) 24
16.Будућност (А) (-6) 24

19
13
14
12
13
11
10
9
9
8
11
7
7
6
4
5

2
8
0
6
1
4
5
7
6
6
1
6
4
3
6
3

ВРШЧАНИ ОДОЛЕЛИ У СТАРИМ БАНОВЦИМА

БОД ОХРАБРЕЊА

КАМП РЕАЛ МАДРИДА
У ВРШЦУ!
За дечаке и девојчице од 6 до
17 година

ДУНАВ (СБ) - ВРШАЦ 0:0

играча, момци који су добили
прилику максимално су је
искористили. Добра тактичка
организација и велико залагање
дали су резултат против ривала који
је важио за фаворита и нерешен
исход је сасвим задовољио наше
амбиције, каже Јеврић.
Бод на страни јесте охрабрење,

да ли је охрабрујућа ситуација и са
здравственим билтеном уочи меча
са Борцем из Сакула?
- Очекујем да ће Ђурић,
Урошевић, Јанковић, Радаковић
и Шобат, који нису због повреда
могли да наступе на прошлој
утакмици, бити у тиму и да ћемо
скоро комплетни дочекати Борац.
Сигурно је само да неће играти
Рајковача због парних картона.
Екипу Борца респектујемо, али
желимо да наставимо са добрим
резултатима. Све екипе у лиги су
уједначене, свако сваког може да
победи без обзира на ком терену
се игра, очекујем да ћемо пред
нашим навијачима имати већи од
гостију из Сакула, закључио је шеф
стручног штаба Вршца.
Меч Вршац - Борац игра се у

Камп почиње 26.јуна и трајаће
до 31. јуна 2017. Сви тренинзи
биће одржани на Градском
стадиону у Вршцу. Тренинге
ће водити пет тренера из Реал
Мадрида, међу којима ће бити
бар једно звучно фудбалско име
који је играо у Реал Мадриду.
Цена кампа је 260 евра (може се
платити у 3 рате), сваки учесник
добија комплет опрему Реал
Мадрида док ће 12 учесника ићи
на завршни камп у Мадрид! Сви
који желе да учествују на овом
кампу могу се јавити у просторије
ФК Вршац или на телефон 064/1708-140.
суботу на Градском стадиону са
почетком у 16:30 часова.

НАЈБОЉА ИГРА ЕКИПЕ ТРЕНЕРА МИШЕ БЕЉИНА ОВОГ ПРОЛЕЋА

РЕВИЈА ЕФЕКТНИХ ГОЛОВА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – БУДУЋНОСТ 3:0 (1:0)

стадиону под Кулом закључио
је прекаљени интернационалац
Белић, ефектним ударцем у
последњем минуту.
- Важна победа за нас, омогућава
нам да у наредним мечевима већу
минутажу добију млади играчи

ВАЖНА ПОБЕДА ЦРВЕНЕ ИЗ ПАВЛИША

ТАБЕЛА
1.Динамо 1945 25
2.Козара
25
3.Будућност (СЦ)
25
4.Вршац јунајтед 25
5.Полет (Н)
25
6.Раднички (С) 25
7.Војводина 1928 25
8.Раднички (К) 25
9.Јединство (БК) 25
10.Јединство (НБ) 25
11.Слобода
25
12.Пролетер (БК) 25
13.Слога (-1)
25
14.ЖАК (-1)
25
15.Славиа
25
16.Долина
25
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из нашег омладинског погона.
Желимо да видимо докле смо
стигли у раду са омладинцима и да
их постепено уводимо у искушења
која их очекују у сениорској
конкуренцији, рекао је тренер
Вршац јунајтеда Мирослав Бељин.

Створен простор за млађе: Голгетер
Вршац јунајтеда Данило Белић

БОДОВИ ЗА ЛУКУ СПАСА
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - СЛОГА (Б.Н. СЕЛО) 3:2 (2:1)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - СЛОГА (Б.Н.
СЕЛО) 3:2 (2:1)
Павлиш, судија: Стефан
Михајловић
(Бела
Црква),
стрелци: Радић у 34 из
једанаестерца и 72. минуту и
Којић у 37. минуту за Црвену
звезду, Проле у 44. и Обрадовић

ИН МЕМОРИАМ
Марина Јосић, легендарна
вршачка
професорка
физичке културе, велики
ентузијаста и дугогодишњи
предани радник на пољу
масовне физичке културе,
заувек нас је напустила 10.
маја 1992. године. Рођена
је у Вршцу, 1940. године,
у
радничкој
породици.
Основно образовање стекла
је у ОШ “Вук Караџић”, а

у 70. минуту за Слогу
ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА:
А.
Веселиновић, В. Веселиновић,
Олујић, Тадић, Дрндарски, Којић
(од 60. Варјашки), Делкић, Илић,
Ратковић, Толанов, Радић
СЛОГА: Кривокућа, Јовић,
Зелић, Обрадовић, Проле,

Павловић,
Шево,
Дринић,
Митровић, Миловац, Стајчић
Павлишани су освојили важне
бодове у борби за опстанак, али
још увек нису у безбедној зони.
Тим тренера Милана Благојевића
дошао је до предности головима
Радића и Којића, али су гости

Учитељску школу у Вршцу
завршила је 1960. године
и одмах се са великим
одушевљењем
посветила
учитељском позиву радећи у
основној школи у Вршачким
Ритовима. 1969. године
дипломирала је на Вишој
педагошкој школи у Новом
Саду, на одсеку физичке
културе. Позив учитељица
заменила
је
позивом
наставника
физичког
васпитања у Друштву за
физичко
образовање
и
рекреацију
“Партизан”.

Пуних 25 година радила је
у прескромним условима
предратне Соколске сале.
Животни пут марине Јосић
прекинут је изненада, у
пуној стваралачкој зрелости,
када се од ње још очекивало,
али судбина је отргла
од породице, другова и
пријатеља и прекинула једну
плодну стручну каријеру. Иза
ње остаје трајна успомена
на
велики
ентузијазам,
поштење
и
значајне
иновације у области физичке
културе.

крајем првог дела смањили на 2:1
преко Пролеа. Средином другог
полувремена тим из Банатског
Новог Села успео је да дође до
изједначења, сва три бода свом
тиму обезбедио је најбољи играч
меча Никола Радић.

МАРИНА ЈОСИЋ
(1992 - 2017)

ФУ ТС А Л
ПОБЕДОМ У ТЕМЕРИНУ ВРШЧАНИ ОБЕЗБЕДИЛИ ДОБРУ ПОЗИЦИЈУ УОЧИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

ВАЖНА ПОБЕДА ФОРУМА ЗА ПЛАСМАН У ЈЕДИНСТВЕНУ ДРУГУ ЛИГУ СРБИЈЕ
ТФК - ФОРУМ 1:4 (0:3)
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Спортска хала у Темерину, судије: Божовић (Кула), Стантић (Суботица),
Ћулум (Шајкаш), стрелци: Бајић у 40. минуту за ТФК, Богдановић у 10, 11, и
40. минуту, и Жеравица у 19 за Форум
ТФК: Бакић, Бојић, Летић, Станић, Танкосић, Мишановић, Зораја,
Миловановић
ФОРУМ: Морариу, Радуловић, Жеравица, Богдановић, Везмар,
Јанковић, Лукач, Голубовић, Чакара, Радак, Куневски, Анђелковић, Рашић,
Борковић
Форум је победом у Темерину скоро сасвим осигурао треће место
у Другој лиги група Војводина и та позиција Вршчанима гарантује да
ће наредне сезоне, после реорганизације такмичења у футсал лигама
Србије, играти у јединственој Другој лиги. Изабраници тренера Ненада
Варађана контролисали су меч током читавог тока сусрета и највише
захваљујући голгетерском надахнућу Марка Богдановића, који је постигао
хет - трик, остварили убедљив тријумф против ТФК-а. За сигуран пласман у
Јединствену Другу лигу Србије Форуму је неопходна победу у последњем
колу против последњепласиране екипе Апа Футсал, док ће питање другог
путника у виши ранг такмичења у директном окршају решити Викинг
из Руме и ТФК. Првопласирани Интернационал остварио је директан
пласман у Прву лигу Србије.

Одлучујући меч за пласман у Другу лигу Србије екипа Форума игра у
суботу, у Центру Миленијум, са почетком у 18 часова.
17.коло
ТФК - Форум			
Краљевићево - Викинг		
Бечеј 2003 - Хајдук			
Апа Футсал - Интернационал		

1:4
1:3
7:3
0:7

1.Интернатионал
2.Викинг		
3.ТФК		
4.Форум		
5.Бечеј 2003
6.Хајдук		
7.Краљевићево
8.Србобран
9.Апа Футсал
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КО Ш А Р К А

ВРШАЧКА КУЛА

2323

Р У КО М Е Т

ВРШЧАНИ КОНТРОЛИСАЛИ МЕЧ ТРИ ЧЕТВРТИНЕ, АЛИ ЈЕ У ПОСЛЕДЊОЈ ДИНАМИК СЕРИЈОМ 14:0 ДОШАО ДО ПОБЕДЕ

ЗЛА КОБ ПРАТИ ВРШАЦ У ЗАВРШНИЦИ
ДИНАМИК – ВРШАЦ 89:81 (24:25, 19:20, 21:20, 25:16)

Вршчане и даље прати
лоша срећа у завршницама
мечева у првом делу сезоне
у Суперлиги. После пораза
у неизвесним завршницама
са
Партизаном,
Мега
лексом и чачанским Борцем
уследио је и пораз од
Динамика, иако је Вршац
у 34 минуту имао шест
поена предности (75:69).
Изабраници
тренера
Владимира
Ђокића
су
три
четвртине
играли
одлично и градили прву
суперлигашку
победу,
међутим сав труд пао је
у воду у последњих шест
минута, када су Београђани
серијом 14:0, направили
велики преокрет и минус

од шест поена претворили
у тријумф.
Најзаслужнији
за
преокрет
и
победу
Динамика били су искусни
Чакаревић који је убацио 21
поен и Американац Брукс
који је постигао 23 поена,
док су код Вршчана најбољи
били Крстовић са 22 поена,
Ђерић са 18 , Јефтић са 14 и
Павковић са 10 кошева.
У последњем колу првог
дела Вршац данас (петак,
12. мај) дочекује суботички
Спартак, меч у Миленијуму
игра се са почетком у 18
часова. У утакмици 8. кола
која се игра у понедељак,
15. маја Вршчани дочекују
Партизан.

Моцарт Суперлига 7. коло
Борац - Црвена звезда мтс
Динамик - Вршац		
Спартак - Мега Лекс		
Партизан НИС - ФМП		
1.Црвена звезда мтс
2.Партизан НИС		
3.ФМП			
4.Динамик		
5.Мега Лекс		
6.Борац			
7.Спартак		
8.Вршац			

6
6
6
6
6
6
6
6

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

У ЗАОСТАЛОМ МЕЧУ 18.
КОЛА ВРШЧАНИ ДОШЛИ
ДО ВАЖНЕ ПОБЕДЕ
МЛАДОСТ - ЦРВЕНКА 31:27 (17:11)

Три кола пре краја првенства у Првој
лиги север питање првака и путника у
Супер Б лигу давно је решено. Кикинђани су
обезбедили титулу, док на зачељу табеле три
екипе воде борбу да избегну два последња
места. Међу њима је и вршачка Младост
која је у заосталом мечу 18. кола забележила
важну победу против подмлађеног састава
Црвенке и и даље у рукама има сламку спаса.
У наредном колу (недеља, Центар Миленијум,
19:30 часова) Младост дочекује директног
конкурента Црвену звезду из Мокрина
и имају императив победе, у супротном
већ могу да размишљају о повратку међу
друголигаше.
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72 : 88
82 : 71
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Још увек без тријумфа: Бојан Крстовић (КК Вршац)

АТЛ Е Т И К А

ИВАН ЖАРКОВ НАЈАВИО
ДОБРУ СЕЗОНУ
На
интернационалном
атлетском митингу, за јуниоре,
под
називом “Меморијал
Александар
Маринковић”
одржаном
у
Београду
прошлог викенда,члан АК
Атина Иван Жарков постигао
је солидан резултат на 100м
са временом 12,15 секунди.

Овим такмичењем отворена је
атлетска сезона која ће имати
кулминацију на Првенству
Србије за сениоре 11-12.
јуна где ће учествовати прва
генерација атлетских сениора
стасала у Вршцу у штафетама
4x100м И 4x400м.

Добро отварање сезоне: Иван Жарков са тренером
Срђаном Јовановићем

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ЧЛАНОВЕ “ГАРДА” НА
ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

.

27 : 29
31 : 24
34 : 31
27 : 27
24 : 30
31 : 25

ТАБЕЛА:

Б О Р И Л А Ч К И С П О Р ТО В И

У недељу 7.маја у Спортском
центру “Језеро” у Кикинди је
одржано такмичење у организацији
Клуба
Борилачких
Спортова
Кикинда и Ву Шу савеза Војводине
у санда борбама за све узрасте “Отворено првенство Војводине”.
На такмичењу је наступило преко
100 такмичара из клубова из
Војводине и осталих делова Србије
као и гости из 2 инострана клуба
из Хрватске и БиХ. Такмичари
БК Гард су освојили 4 медаље
у конкуренцији кадета. Лазар
Вукашиновић је освојио прво место
и златну медаљу у конкуренцији до
60кг. Сребрну медаљу су освојили
Милош Домошљан до 48кг и Вук
Павловић до 65кг. У категорији до
52кг Александар Бељин је освојио
бронзану медаљу.

19.коло
ЖСК – Кикинда 		
Црвена Звезда – Јабука 		
Срем См – Младост 		
Црвенка – Херцеговина
Врбас
- Б.Карловац
Јединство - Сивац 		

1. Кикинда
2. Црвенка
3. Јединство
4. Херцеговина
5. Б. Карловац
6. ЖСК 		
7. Врбас
8. Јабука
9. Срем См
10. Ц. Звезда
11. Младост
12. Сивац
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С ТО Н И Т Е Н И С
ТИЈАНА ЈОКИЋ ТРЕЋА НА
ЈУНИОРСКОМ ТОП-У 12
Вршачка
стонотенисерка
Тијана
Јокић, чланица СТК “Вршац” је на турниру
ТО 12 за јуниоре у Сенти, заузела треће
место. Турнир је окупио најбоље јуниоре
и јуниорке наше земље, а прва је била
Сабина Шурјан, док је друго место
освојила Изабела Лупулеску. Све три
су чланице јуниорске репрезентације
Србије .

Џ УД О
ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА
ЧЛАНОВЕ “ЛОКОМОТИВЕ”
На такмичењу у Џудо куп “Дунава”
у Београду, на којем је учествовало
350 такмичара из 42 клуба, вршачка
Локомотива освојила је 4 медаље.
Тара Ђекић освојила је златну, Вук
Ожеговић и Данило Ђорђевић сребрне,
а Никола Ковачевић – бронзану медаљу.
Такмичаре су водили тренери Бојан
Ђекић и Виктор Ожеговић.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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