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

Уљма, највеће насељено место на територији 
Града Вршца, задесила је поплава након обилних 
падавина које су се обрушиле на село прошле 
недеље, а истог дана од поплаве су страдали и 
Избиште и Шушара где је, такође, причињена 
материјална штета. 

 Мештани су били затечени јер је, кажу, 
вода надолазила невероватном брзином и за 
петнаестак минута потопила дворишта, куће, 
сеоске улице, цркву, трафо станицу. Пало је, како 
се процењује, око сто литара воденог талога. На 
жалост, поплава је однела и један људски живот, 
страдала је осамдесетседмогодишња старица, 
Славна Маринков, а истрага ће утврдити како 
то догодило. Киши је претходио олујни ветар 
који је обарао дрвеће, сећају се мештани. У 
помоћ су врло брзо притекле спасилачке екипе, 
Градски штаб за ванредне ситуације, Полиција, 
ватрогасци, медицински тимови, волонтери 
Црвеног крста и бројни грађани. Евакуисано је 
155 особа, махом деце, жена и старијих житеља 
села који су смештени у белоцрквански Дом 
за децу без родитељског старања и Центар 
Миленијум, а касније и у Дом ученика у Вршцу. 
Дејствовало се организовано, од градске управе 
до помоћи из суседних општина и Панчева. Још 
увек се спроводе активности да се живот у Уљми 
врати у нормалу. Епидемиолошка ситуација још 
увек није на завидном нивоу, али се предузимају 
све неопходне радње. Рукаве су одмах засукале 
екипе Електродистрибуције да обезбеде струју 
чије је напајање прекинуто потапањем трафо 
станице. ЈКП „Други октобар“ обезбедио је 

цистерне са пијаћом водом, волонтери Црвеног 
крста Вршац поделили су основне животне 
намирнице, одећу, постељину...

Министар Вулин посетио настрадале

Само дан након несрећног догађаја, 
Александар Вулин, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, је, 
у пратњи градоначелнице Драгане Митровић, 
обишао евакуисане Уљмане привремено 
смештене у вршачком Центру Миленијум и 
белоцркванском Дому “Вера Радивојевић”.

-Сва поплављена насељена места - Уљма, 
Избиште и Шушара, заслужују нашу пуну пажњу 
и сваку помоћ, рекао је Вулин. Сва лица су 

збринута. У Миленијуму је ноћ провело 79 лица, 
док је у Белој Цркви збринуто 42. Током целе 
ноћи председник Републике Србије Александар 
Вучић и министар унутрашњих послова 
Небојша Стефановић били су у непосредној 
комуникацији и руководили акцијом спасавања. 
Сва држава је деловала,  сви делови наших 
служби за спашавање су били на терену. 
Желим посебно да се захвалим Жандармерији 
и Сектору за ванредне ситуације, Центру за 
социјални рад и волонтерима и припадницима 
Црвеног крста који су несебично понудили 
помоћ. Сви угрожени су медицински збринути, 
имају кров над главом, обезбеђена им је храна, 
одећа, ћебад, постељина,храна за бебе, пелене 

и све остало што треба. Локална самоуправа 
води рачуна о људима и ми ћемо наставити да 
пратимо ситуацију и радимо све што је треба да 
се људи што пре врате својим кућама. 

Брига локалне самоуправе, саопштење 
градоначелнице Драгане Митровић

Град Вршац и локална самоуправа пружили 
су несебичну помоћ угроженим мештанима 
поплављених насељених места и руководили 
акцијом спасавања.

Градоначелница Драгана Митровић, 
председник Штаба за ванредне ситуације Града 
Вршца, издала је саопштење поводом непогоде 
која је задесила град и околину.  

-Након потопа код Вршца, Градски штаб 
за ванредне ситуације је на терену, наводи 
се у саопштењу. Евакуисани су и привремено 
смештени најугроженији: старији, деца и жене,а 
све градске институције су на терену и укључене 
су у збрињавање људи и санирање последица 
поплаве. У Уљми су надлежни радници 
здраствених установа, полиције из Панчева и 
Вршца, такође и Жандармерије. Припадници 
Жандармерије и Црвеног Крста дежураће целе 
ноћи уколико некоме буде требала помоћ. 
Пошто је поплављена трафо станица, Уљма је 
тренутно без струје, али обезбеђени су агрегати. 
Кренуло се са испумпавањем воде која полако 
отиче. Поново се обилазе све поплављене 
куће и још једном проверава безбедност 
становништва. Вода до даљњег није за пиће, 
као и у оближњем Избишту, па су постављене 
цистерне, а на прихватном пункту обезбеђена 
храна и неопходна средства за збрињавање.

У саопштењу се, такође, наводи да се, 
по добијању информација о поплављеним 
подручјима територије Града Вршца, тим за 
ванредне ситуације (доктори епидемиолог, 
специјалиста хигијене и санитарни техничари) 
одмах укључио у активности на санацији 
у координацији са Штабом за ванредне 

ситуације Града Вршца. У току обиласка терена 
успостављена је сарадњу са свим здравственим 
службама града Вршца. Хигијенско - 
епидемиолошка ситуација је дефинисана као 
нестабилна. Дат је предлог  неопходних мера 
санације.

Извршено је узорковање воде за пиће ради 
испитивања на хигијенску исправност из свих 
водних објеката где је за то било потребе по 
препоруци лекара специјалиста хигијене на 
терену. Дате су смернице за даље поступање 
и сви становници стављени под здравствених 
надзор. У наредном период континуирано ће се 
пратити ситуација на терену и предлагати мере 
из надлежности Завода за јавно здравље.

Волонтери Црвеног крста на висини задатка

Црвени крст Вршац потврдио је и овом 
приликом своју спремност у ванредним 
ситуацијама, хумани карактер организације 
и пожртвованост својих волонтера који 
су даноноћно били на терену и помагали 
угроженим мештанима.

-Наши волонтери били су на терену од 
првог тренутка, учествовали у спасавању 
и збрињавању угрожених, каже Бошко 
Митрашиновић, секретар Црвеног крста Вршац. 
Кроз Уљму се пролазило чамцима, толико је воде 
било. Било је кућа у које је вода улазила кроз 
прозоре. Центар Уљме био је најугроженији - 
Дом здравља, Апотека, Вртић, Школа, Полиција... 

Волонтери Црвеног крста директно су 
помагали у евакуацији житеља Уљме, бринули о 
њима док су били у Центру Миленијум и када су 
касније пресељени у Дом ученика. Они су 24 сата 
дежурали уз привремено смештене мештане. 

-Људима који су отишли за Белу Цркву дали 
смо храну и одећу, а наставили смо да бринемо и 
о свим осталим сељанима од исхране, гардеробе, 
до хигијене, истиче Митрашиновић. Преко 
Црвеног крста Србије, обезбедили смо шлепер 
са хигијеном и храном, а министар Александар 
Вулин је, приликом доласка овде, донео ћебад, 
постељину и средства за хигијену што смо ми 
поделили угроженим домаћинствима у Уљми.  

За волонтере Уроша Тимотијевића и 
Страхињу Ђорђевића било је то једно ново 
искуство. 

-Биле су то тешке, потресне сцене, жене 
са децом, али добро је било што су се тимови 
брзо окупили и били ефикасни у спасавању 
и збрињавању угрожених, каже Тимотијевић. 
Неки људи су хтели да се врате у своје куће 
несхватајући озбиљност ситуације. Били су у 
шоку, морали смо да их убеђујемо. Ишла су два 
чамца и високи камиони. 

Страхиња је волонтер Црвеног крста Ковина. 
Нашао се у Дому ученика где је спремао испите. 
Прекинуо је учење да би помогао, али каже да 
студије неће страдати, надокнадиће све. 

-Сигурно ћу дуго памтити сцену како нам 
један старији човек маше са трибина хале 
Миленијум, каже Ђорђевић. Не би то било ништа 
чудно да нисмо тог истог човека носили на 
рукама док смо га спасавали јер није могао да 
хода. А, када је дошао у Миленијум, почео је да 
се шета по хали, сео на трибине и махао нам уз 
осмех.

Цистерне воде у Избишту 

Допринос санирању трагичне ситуације 
у поплављеним селима дало је и ЈКП “Други 
октобар” предузевши превентивне мере 
водоснабдевања. 

Иако извориште у Избишту није било 
потопљено, водоснабдевање се тренутно врши 

из алтернативних извора, односно цистерне, до 
добијања резултата хемијске анализе воде. 

На тај начин обезбеђена је здрава 
и квалитетна вода за пиће за мештане 
угрожених насељених места што је допринело 
спречавању заразе и стабилизацији хигијенско- 
епидемиолошке ситуације.

Поплава причинила велику штету

Страдала су домаћинства, око 190, вода је 
у неке куће ушла и до мера висине.  Уништен је 
намештај, бела техника, комплетно покућство, у 
неким домовима штета је тотална.

Поплављени су аутомобили, страдала је и 
стока, од крупне до пернате живине. Највише 
је страдала фарма на уласку у селу са неколико 
десетина хиљада пилића. Бујица је носила 
угинуле животиње, а екипе Службе зоохигијене 
дежурале су на терену  уклањајући лешине да би 
спречили појаву заразе.

Штета је велика и још се процењује.  До сада 
је пријавило штету више од десет домаћинстава, 
а очекује се да ће бити још пријава. 

Мобилна екипа Завода за јавно здравље 
Панчево за реаговање у ванредним ситуацијама 
изашла је на терен и обишла оба прихватна 
центра, Миленијум у Вршцу и  белоцрквански 
Дом „Вера Радивојевић“ .  На основу процене 
хигијенско - епидемиолошке ситуације, 
закључено је да постоји потреба премештања 19 
лица из Миленијума на другу локацију. Центар 
за социјални рад Вршац сместили су два лицау 
Дом „Стари Лец“ у Старом Лецу, а преосталих 17 
лица, колико се затекло после неког времена 
у Миленијуму,  премештено је  у Дом ученика 
средњих школа Вршац.

Резултати брзих тестова показали су да су 
узорци воде за пиће из локалних водовода 
у поплављеним селима  неисправни, па је 
наложена употреба воде за пиће из  цистерни.

Ј.Е.

НАКОН ПРОШЛОНЕДЕЉНИХ ОБИЛНИХ ПАДАВИНА 

ПОПЛАВЉЕНИ УЉМА, ИЗБИШТЕ И ШУШАРА
Ленуца Ђин из Уљме још је под 

утиском воде која је у огромном таласу, 
великом брзином надолазила у село из 
правца уљманских винограда. Унучићи 
су били у школи и била је забринута за 
њих. 

-Ми смо код млина, вода је долазила, 
напунили су се канали, вода је улазила 
кроз прозор, прича Ленуца која је 
сада у Дому ученика, заједно са снајом 
и унуцима Габриелом, Ленуцом и 
Ирињелом. Све је одједном било пуно 
воде. Успели смо да спасемо стоку, коња, 
две крмаче и вепра. Задовољни смо овде 
смештајем. Кући ћемо да се вратимо кад 
нам кажу да може. Сада се тамо чисти 
муљ, сређује.

Мали Ирињел  сећа се како га је један 
чика полицајац држао у крилу док су их 
спасавали, а каже да је и сам спасао свог 
друга који је, док су се враћали из школе, 
упао у канал пун воде и звао у помоћ. 
Ирињел га је брзо ухватио за руку и 
извукао из канала.
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Председник Скупштине Града 
Вршца Јовица Заркула заказао је 13. 
седницу Скупштине града Вршца, за 
15. јун, али пошто је дан раније ово 
издање „Вршачке куле“ ушло у штампу, 
нисмо могли да извештавамо. Тако 
ће комплетан извештај о поменутој 
седници Скупштине Града Вршца бити у 
наредном броју.

Овом приликом вас обавештавамо о 
предложеном дневном реду седнице, 
која је најављена за 15. јуни.

Председник Скупштине предложио 
је као прву тачку доношење Одлуке о 
Завршном рачуну буџета Града Вршца 
за 2016. годину, затим доношење 
Одлуке о задуживању Града Вршца за 
финасирање капиталних инвестиционих 
расхода у 2017. години, доношење 
Одлуке о првом ребалансу буџета 
Града Вршца за 2017. годину, Одлуку о 
измени Статута Града Вршца, доношење 
Кадровског плана Градске управе Града 
Вршца за 2017, Одлуку о покретању 
поступка прибављања непокретности 
непосредном погодбом у јавној својини 
Града Вршца у насељу Војводинци.

На дневном реду је и доношење 
Одлуке о покретању поступка 
прибављања неизграђеног 

грађевинског земљишта у Гудурици 
непосредном погодбом у јавној својини 
Града Вршца, доношење Одлуке о 
установљавању права службености 
на непокретностима у јавној својини у 
корист Телекома АД у насељу Велико 
Средиште,  доношење Одлуке о 
покретању поступка исправке граница 
суседних парцела у насељу Влајковац, 
доношење Одлуке о покретању поступка 
отуђења непокретности на Тргу Николе 
Пашића у јавној својини Града Вршца. 
Затим су се одборници изјаснили по 
питању Одлуке о постављању објеката 
на површинама јавне намене, као и о 
Одлуци о изменама Одлуке о радном 
времену угоститељских објеката и 
објеката за приређивање игара за 
забаву.

Одборници су одлучивали и о 
изменама и допунама Одлуке о држању 
домаћих животиња, о Одлуци о измени 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
ЈКП „Други октобар“ Вршац са Законом о 
јавним предузећима, затим о доношењу 
Програма о изменама Програма 
коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине 
Града Вршца за 2017, о доношењу 
Решења о именовању чланова 
Савета за међунационалне односе 
Града Вршца, као и Решења о давању 
сагласности на употребу имена Града 
Вршца и о доношењу Решења о давању 
сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Градске библиотеке.

Ј.Е.

ЗАКАЗАНА 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДСКОГ 
БУЏЕТА И ПРВОГ РЕБАЛАНСА

У атару Избишта озваничен 
је почетак  радова на 
изградњи “Кошаве” - трећег 
ветропарка у Србији. Реч је о 
највећој инвестицији до сада 
у области обновљивих извора 
енергије у Србији. Компанија 
МК Финтел винд изградила 
је већ два ветропарка “Кула”, 
у близини Куле и ветропарка 
“Ла Пиколина” код Загајице 
у близини Вршца. Прву фазу 
изградње трећег ветропарка 
„Кошава“ чиниће постројење 
од 20 ветрогенератора 
који ће производити 
електричну енергију за 40.000 
домаћинстава. У  изградњу 
ових 20 ветрогенератора,  МК 
Финтел винд  уложиће 124 
милиона евра, а завршетак 
овог ветро парка планиран је 
до краја 2018. године. Свечаном 
обележавању почетка радова 
на изградњи “Кошаве”, 14. 
јуна, присуствовали су 
Александар Антић, министар 
рударства и енергетике, 
Тицијано Ђованети, извршни 
директор компанија Финтел 
Енерџи Спа и МК Финтел винд, 
Јелена Галић, председник 
Извршног одбора АИК банке, 
инвеститори и бројне званице. 

-Након отварања прва 
два ветропарка у Србији, 
још више смо посвећени 
даљим инвестицијама и 
улагањима у обновљиве 
изворе енергије у Србији 
у намери да се потенцијал,  
који ова земља има, што 
више искористи, рекао је 
Тицијано Ђованети, извршни 
директор компанија Финтел 
Енерџи Спа и МК Финтел 
винд . Уз стручност и искуство 
локалних фирми и домаћих 

радника које ангажујемо, 
очекујем да радове обавимо 
у предвиђеном року. Након 
изградње првих 20 турбина, 
у плану је друга фаза у којој 
ћемо изградити додатних 19 
турбина, чија ће вредност бити 
преко 100 милиона евра.

Министар Александар 
Антић указао је на значај 
изградње трећег ветропарка 
у Србији за домаћи енергетски 
систем и додао:

- Дубоко сам уверен да 
ће овај пројекат бити на мрежи 
током следеће године. Истина 
је да је МК Финтел винд имао 
пионирске кораке у развоју 
енергије произведене из ветра 
и то је изузетно значајно за 
читав наш концепт развоја 
производње електричне 
енергије из обновљивих 
извора. У претходном периоду 
смо направили  важне кораке 

како би обезбедили услове 
да би овакви пројекти могли 
да се развијају. У Србији је у 
протеклих неколико година 
изграђено, и на је мрежи више 
од 80 МW из обновљивих 
извора енергије. Махом су то 
мини хидроелектране, али и 
прва два ветропарка, соларне 
електране и постројења на 
биомасу, а у различитој фази 
реализације имамо више од 
500 МW из обновљивих, 483 
МW из енергије ветра, и један 
од њих је и овај пројекат који 
је највећи пројекат који улази 
у фазу грађевинских радова.

У име АИК Банке, која 
је финансијски подржала 
реализацију пројекта “Кошава”, 
Јелена Галић, председник 
Извршног одбора АИК банке, 
изразила је задовољство 
што ова банкарска кућа 
помаже изградњу „Кошаве“ , 

производног објекта значајне 
снаге, који ће допринети 
развоју електроенергетског 
система Србије и повећању 
производње електричне 
енергије из обновљивих 
извора. Галићева је додала да 
АИК Банка, финансирањем 
оваквих пројеката, наставља 
традицију подршке развоја 
реалног сектора привреде 
усмереног на јачање 
конкурентости, обезбеђење 
одрживог развоја и повећање 
извоза.

Првих двадесет 
ветрогенератора који ће 
бити у саставу ветропарка 
“Кошава” имаће снагу 69 
МW. У плану је и друга фаза 
градње која ће имати 19 
ветрогенератора и у чију ће 
изградњу бити уложено више 
од 100 милиона евра. Поред 
повећања укупног енергетског 
капацитета у Банату, Војводини 
и Подунављу, компанија МК 
Финтел винд има у плану 
инвестиције у ветроенергију у 
Србији и региону.

Компанија МК Финтел 
винд, заједничка компанија 
италијанске компаније Финтел 
Енерџи Спа и компаније 
МК Гроуп основана је 
2007. године, и једна је од 
првих компанија у Србији 
која се бави производњом 
„зелене енергије“ помоћу 
ветроелектрана. Тренутно је 
и најзначајнији инвеститор из 
ове области у Србији. Након 
отварања прва два ветропарка 
у Србији, МК Финтел винд 
наставља са инвестицијама у 
обновљиве изворе енергије. 

Ј.Е.

ОЗВАНИЧЕН ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ВЕТРО ПАРКА КОМПАНИЈЕ МК ФИНТЕЛ ВИНД КОД ИЗБИШТА 

„КОШАВА“ ЋЕ ЕНЕРГИЈОМ СНАБДЕВАТИ 
40.000 ДОМАЋИНСТАВА

-МК Финтел винд почео изградњу трећег ветропарка у Србији у који ће, у првој фази, уложити 124 милиона евра - До краја идуће 
године, до када је рок за завршетак радова, „Кошава“ ће енергијом снабдевати 40.000 домаћинстава - 

ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЛА  НА 
ПИЈАЦАМА
ЈКП „Други октобар“ поверено 

је управљање пијацама у граду 
и у складу са тим, издаје празне 
локале на Агрико и робној 
пијаци (бувљаку). 

У затвореном делу Агрико 
пијаце, издају се локали укупне 
површине 50 m2 у чијем склопу 
се налази и магацински део 
од 15 m2. За све детаљније 
информације заинтересовани 
треба да се  обратите управи 
Агрико пијаце на телефон 060 
843 5052. 

На робној пијаци издају се 
локали површине од 4 до 40 m2. 
За више информација обратити 
се на 060 843 5048.

.

ДРУГА СМЕНА 
НА ШАЛТЕРИМА 

ЈКП “ДРУГИ 
ОКТОБАР”

У циљу побољшања квалитета 
својих услуга, ЈКП “Други октобар” 
уводи и другу смену на наплатним 
шалтерима у управној згради. 

Поподневна смена почела је са 
радом 5. јуна, а рад са странкама 
трајаће до 19:30 часова. На овај начин 
ЈКП “Други октобар” излази у сусрет 
свим оним суграђанима, који нису у 
могућности да своје рачуне измире у 
преподневним часовима.

ОБАВЕШТЕЊЕ О 
ПРИЈАВИ ШТЕТЕ 

У ПОЉОПРИВ-
РЕДИ

Моле се пољопривредна 
газдинства која су претрпела штету 
услед великих падавина која су 
задесила Уљму, Избиште, Шушару и 
део Влајковачког атара да у својим 
месним канцеларијама, пријаве штету 
на обрасцу који се тамо налази од 
15.06.2017. године како би  комисија 
за процену штете у пољопривреди 
изашла на терен и утврдила штету. 

Нови мегавати из “Кошаве” - Министар Антић и Ђованети пред новинарима
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Ова ће школска година 
бити упамћена као једна 
од трофејнијих у историји 
Гимназије „Борислав Петров 
Браца“. Вршачки гимназијалци 
учествовали су на бројним 
такмичењима и освојили 
небројено произнања o о чему 
је “Вршачка кула” писала у броју 
1118 (26. маја 2017).

-Презадовољна сам и веома 
поносна на наше ученике који 
су показали велико  знање 
и таленат на различитим 
школским такмичењима на 
свим нивоима, каже задовољно 
Тамара Пешић, директорка 
Гимназије „Борислав Петров 
Браца“. Њихов успех је успех 
целе школе, а ми ћемо 
наставити да подржавамо 
вредне и талентоване ученике 
како бисмо им помогли да 
пронађу свој пут и надограде 
знање. 

Последње у низу признања 
остварила је гимназијска 
кошаркашка екипа која је 
била трећа на Међуокружном  
такмичењу. Трофеј су освојили: 
Иван Чебзан, Никола Милићев, 
Михајло Аћимовић, Петар 
Јањић, Милан Јеловац, Војин 
Ђорђевић, Лазар Ђорђевић, 
Вељко Ћосић, Јован Нишевић, 
Немања Тошић, Немања Мрђа, 
Павле Радић, Марко Дукић, 
Растко Мрђа, Урош Цветковић, 
са ментором Драганом 
Даниловић.  

Исти пласман - треће место 
на Међуокружном  такмичењу 
освојиле су и кошаркашице: 
Жељана Вишић, Јована 
Керкез, Ана Нишевић, Аријана 
Думитру, Сандра Шобот, 
Мариа Дрндарски, Милица 
Радосављевић, Миљана 
Милинковић, Дуња Недимовић, 
Нађа Ћорда и Лана Стојанов.

П о д с е ћ а м о , з а в и д а н 
спортски резултат остварила 
је и гимназијалка Ана - Марија 
Вит освајањем трећег места 
на републичком такмичењу у 
атлетици, у трчању на 100 м.

Екипа (ФИМЕК) у саставу 
Давид Бузго, Матија Петровић, 
Бранко Керкез и Стефан 
Гачановић освојили су 
прво место на такмичењу 
покрајинског нивоа у општој 
култури. Ментор им је био 
Слободан Лауш.

Гимназијалка Ана Чупић 
освојила је друго место у 
беседништву на Покрајинском 
такмичењу. Ментори су били 

Вера Репац и Снежана Ђенић.
Александар Ђорђевић 

био је успешан на Окружном 
такмичењу из математике где 
је био трећи. Исти пласман 
остварио је и из физике али 
на републичком такмићењу. 
Ментори су му били Љубица 
Ранков Payne и Анђела Спасић. 

Давид Бузго био је трећи 
на републичком такмичењу у 
математици. Ментор му је била 
професорка Марија Дамјанов 
Панић.

Лука Брковић је окружно 
такмичење из физике завршио 
на трећем месту. Ментор је 
била Сандра Војичић.

Невена Гроздановски 
била је трећа на „Књижевној 
олимпијади“- Републичком 
такмичењу, а ментор јој је била 
Катарина Љубичић Илкић.

На Окружном такмичењу из 
енглеског језика треће место 
освојили су Миљана Николић, 
Александар Танасијевић и 
Ивана Веровски, ментор је била 
Сања Миленковић.

 Запажен наступ 
гимназијалци су остварили и на 
такмичењима у знању немачког 
језика. Николета Нешковић 
освојила је друго место на 
Републичком такмичењу. Када 
је реч о Окружном такмичењу, 
ту су прво место освојиле 
Марта Ожеговић и Даница 
Флавиа, док је Денис Корња 
био други. Ментор им је била 
Марина Петровић.  

Ивана Галоња била је друга 
на Окружном такмичењу 
српски језик и књижевност 
(ментор Љупка Гргин), а на 
Републичком такмичењу из 
латинског језика била је трећа 
(Ментор Снежана Лазић). 

Матија Петровић и Адам 
Маран освојили су сребрне 
медаље на Међународном 
такмичењу из рачунарске и 
информатичке писмености 
„Дабар“. Ментор је био Горан 

Николић.
Драмска секција на српском 

језику забележила је успех 
на Позоришном фестивалу 
драмских секција у Нишу 
које има ниво републичког 
такмичења. Представа „Реци 
НЕ насиљу“ била је најбоља 
представа по избору публике, 
али и најбоља представа 
по избору стручног жирија 
фестивала.  Ана Чупић 
проглашена је за најбољу 
глумицу одлуком стручног 
жирија фестивала. Текст и 
режију представе потписују 
Миљана Николић и Ана Чупић, 
а ментор је Маја Рајковић. 

Позоришна трупа „Ionesco“ 
била је успешна на такмичењу 
позоришта и рецитала 
„Аrlechin“ у Тораку (покрајински 
ниво).  Специјална награда за 
трупу „Ionesco“ за  учеснике 
ван конкуренције, ментор је 
Романца Варађан, а Анастасија 
Добан освојила је треће место 
за рецитал на књижевном 
језику. Ментор је Маргарета 
Кожокар.

Међународна смотра 
рецитатора  на румунском 
језику „Богојављање“ у 
Уздину гимназијалцима је 
припала награда: Јонела 
Барбу – специјална диплома 
за интерпретацију и награда 
„Grand prix“  фестивала. 
Ментори су Романца Варађан и 
Маргарета Кожокар. 

На Позоришним данима 
Румуна Војводине, Јонела 
Барбу добила је специјална 
диплома за споредну улогу, 
Аделин Вереш награду за 
најбољу позоришну трупу, 
Софија Банашевић за најбољу 
кореографију фестивала, а

Космин Кондан освојио 
је трећу награду за најбољу 
мушку улогу фестивала. Ментор 
је Романца Варађан.

Ј.Е.

УСПЕШНА ШКОЛСКА ГОДИНА ЗА ЂАКЕ ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“

ГИМНАЗИЈАЛЦИ ОСВОЈИЛИ БРОЈНЕ 
ТРОФЕЈЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ!

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 
Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која 
образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, 
румунском и ромском, на основним и специјалистичким 
струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  
у складу са  европским стандардима, сами креирате свој 
наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са 
појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, 
рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на 
енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за 
касније запошљавање. 

У јунском уписном року 2017. године, кандидати ће у 
оквиру пријемног испита полагати проверу говорних, 
музичких и физичких способности, као и познавање бонтона. 
Класификациони испити из матерњег језика, као и тест 
опште информисаности полажу се након положених провера 
способности.

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

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

стипендије које овај програм нуди. 

У Основној школи „Јован 
Стерија Поповић“ приређен 
је пријем за најуспешније 
ђаке који су у претходној 
школској години учествовали 
на такмичењима у различитим 
областима. Ученици ове 
школе, такмичили су се у чак 
15 дисциплина, а многи од 
њих остварили су и запажене 
резултате. 

- Ове године је отприлике 
сваки четврти ученик наше 
школе учествовао на неком 
такмичењу, а чак 97 ђака је 
освојило неку награду или 
похвалу на овим надметањима. 
Осморо наших ђака ове године 
је постигло резултате и на 
републичком нивоу – каже 
Љиљана Бешлин, директорка 
ОШ „Јован Стерија Поповић“. 

За ђака генерације 
проглашен је матурант 
Алексеј Федор Павков који је 
постигао запажене резултате 

на такмичењима из физике 
и енглеског језика. Ђак 
генерације али и остали млади 
такмичари слажу се да је за 
успехе заслужан њихов, али и 
труд њихових ментора. 

- Ове године смо 
имали четири ученика на 
републичком такмичењу 
из физике, од којих се троје 
вратило са медаљама. Подршка 
родитеља је изузетно важна, и 
представља основу за овакве 

успехе – рекла је Наташа 
Петковић, професорка физике. 

Поред физике, ђаци ове 
школе били су изузетно 
успешни и у информатици, 
биологији, спорту и страним 
језицима. Задовољни су 
постигнутим резутатима и 
надају се да ће их поновити 
и надмашити и у наредној 
школској години. 

Т.С. 

ЂАЦИ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ УСПЕШНИ НА СВИМ ПОЉИМА 

ПРИЈЕМ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ 

Еколошка манифестација у 
Гудурици, поводом обележавања дана 
заштите животе средине и завршетка 
еколошког конкурса 2017. године, 
у оквиру програма „За чистије и 
зеленије школе у Војводини“,одржана 
је и ове године у организацији 
Основне школе „Моша Пијаде“ из тог 
места. Организован је низ радионица 
на којима су учествовала деца са 
циљем проширења знања о значају 
заштите природе. 

- Екологија је наш циљ и наш мотив. 
Важно нам је да деца од најмлађег до 
матурантског узраста стекну знања 
о значају заштите животне средине 
и касније их пренесу даље. Наш 

конкурс се одржава већ пет година, а 
ове године су на њему учествовале 24 
школе – каже Ненад Васић, директор 
ОШ „Моша Пијаде“. 

- Поводом Светског дана 
заштите животне средине, 5. јуна, 
организовали смо и еколошки квиз. 
Квиз је био едукативног карактера, 
а акценат је стављен на локалну 
средину – рекла је Славица Ристић, 
професорка биологије. 

У оквиру еколошке манифестације 
додељене су и награде, за које се 
такмичило 300 радова, подељених у 
шест категорија: ликовни, литерарни, 
фотографски, еко радови, модне 
креације и драмске минијатуре. 

Т.С. 

ОДРЖАНА ЕКОЛОШКА МАНИФЕСТАЦИЈА У ГУДУРИЦИ 

ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ 
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Др Драгина Попи, 
специјалиста гинекологије 
и акушерства, желела је 
од малих ногу да буде 
докторка и да лечи људе. 
Тако се и догодило. Испунила 
се њена жеља. Радила је 
прво десет година као 
лекар опште праксе, а 
после специјализације као 
гинеколог - акушер. Стекла је 
услове за пензију у вршачкој 
болници, али гинекологија 
је остала и даље важан део 
њеног живота. Као пензионер,  
наставила је да ради у својој 
ординацији. Помогла је да 
на свет дођу генерације и 
генерације деце, да се роде 
као здраве бебе, на срећу и 
понос родитеља. Најлепше је, 
каже, када их данас срећем 
у граду и задовољне мајке 
и децу која су већ стасала, 
постала зрели, одрасли људи.

Где сте провели детињство?
-Рођена сам 25. новембра 1946. 

године у Маргити. Тата ми се звао 
Николае, а мама Јулијана. У кући је 
са нама био деда Страјин, кога сам 
много волела, и бака Драга. Када сам 
ја имала 7 година, родила се моја 
сестра Марија. Обе смо се родиле и 
одрасле у сеоској кући у Маргити. 
Детињство ми је остало у јако лепој 
успомени, за разлику од година које 
су касније дошле. Било ми је лепо и у 
школи, и у комшилуку, дружила сам 
се са осталом децом. У другој кући од 
наше, живели су Мађари. Дружила 
сам се са Јожијем и Маријом и учила 
мађарски, причам по мало и данас. 
У Маргити су тада биле и српска и 
румунска школа. Ја сам до осмог 
разреда ишла у румунску школу, све 
у Маргити. Било је тада пуно деце. 
Волела сам школу. Била сам одличан 
ђак, активна у разним секцијама, 
драмској, литерарној, у спорту... 

Када се опредељујете за 
медицину?

-Као мала, нисам још ни ишла 
у школу, била сам пар пута код 
педијатра, доктора Турија. Много 
ми се допало и кад год су ме 
касније питали шта ћу бити кад 
порастем, ја сам одговарала да ћу 
бити докторица код доктора Турија. 
То сам ја врло озбиљно схватила, 
имала сам несвесни циљ који ме је 
водио ка медицини. Тако сам прво 
завршила средњу медицинску школу 
у Зрењанину. Све моје другарице 
отишле су у Вршац у школе, само 
сам ја кренула у Зрењанин. Живела 
сам 4 године у зрењанинском 
интернату. Био је то посебно леп 
живот. Нас стотинак девојака у 
интернату, даноноћно дружење, 
било је феноменално. Имали смо 
свакодневну праксу у болници, а 
поподне наставу. Била је то врло 
озбиљна школа. И данас је најјача 
у околини. Била сам одлична сваке 
године, а жеља да будем докторица 
код доктора Турија, одвела ме је 
на Медицински факултет. Сама сам 
отишла у Београд и уписала се. 
Моји нису ни знали. Ретко се тада 
путовало. Нисам полагала  пријемни 
јер сам била одликаш.  Живела сам 
у студентском граду. Мислим да 
је студентско доба најлепше. Тада 
си већ зрелији. Студентски живот 
у дому је најлепши, не може да се 
упореди са приватним становањем.  
У студентском граду било је више 
од 10.000 студената. То је нешто 

посебно! Та младост, енергија!
Да ли одмах по завршетку 

факултета добијате посао?
-Медицински факултет сам 

завршила 1973. године. Желела сам 
да останем у Београду, Новом Саду, 
али видела сам да од тога нема 
ништа па сам се вратила у мој Вршац. 
Добила сам без проблема посао у 
вршачкој болници. Доктор Кета је 
био директор. Ту сам остала пуних 
35 година. Прво сам била 10 година 
у општој пракси. После стажирања, 
прво радно место било ми је у 
Влајковцу, годину дана. Онда сам 
била у Куштиљу, 4 године радила сам 
по селима. У међувремену сам имала 
два порођаја, тада су боловања 
трајала 6 месеци, не годину дана као 
сада. Кад сам се вратила са другог 
порођајног боловања, добила сам 
место у Дому здравља у Вршцу и ту 
сам остала 6 година. 

Ка да одлазите на 
специјализацију? Зашто 
гинекологија, не педијатрија?

-Дуга је то прича. Пошто сам десет 
година радила са слушалицама, 
усавршила их, било је глупо да их 
остављам и размишљам о некој 
другој специјализацији сем интерне 
или евентуално педијатрије. Хтела 
сам интерну, али нисам успела, било 
је подобнијих од мене тако да ја 
нисам стигла на ред, мада сам била 
прва на реду за специјализацију. 
Тако сам, силом прилика, отишла 
на гинекологију. Мислила сма да 
нећу да се снађем. Међутим, мој 
кум доктор Дамаскин ме је убедио, 
рекао ми је да нема чега да се бојим, 
да ја могу да будем гинеколог. 
Специјализација је трајала 4 године. 
По завршетку сам провела 25 година 
на гинекологији у вршачкој болници, 
до пензије. Неколико година била 
сам шеф Породилишта. 

Да ли сте се некада покајали 
што сте се определили за 
гинекологију?

-Не, никада. Врло брзо сам 
заволела гинекологију и акушерство 
(породиљство).  У почетку су ми 
свесрдно помагале колеге, и старије 
и млађе. За кратко време убацили 
су ме и у дежурства, радила сам 
диспанзер и јако сам заволела свој 
посао. Поред деце, моје породице, 
гинекологија је постала важан део 
мог живота. Дала сам себе свесрдно, 
даноноћно. Много сам радила, све 
што се тражило. Свако вече пре 
спавања знала сам тачно штасве 
сутра имам да урадим. Живела сам 
са својим послом, максимално се 
уносила, толико да сам некад и 
интуитивно реаговала. Сећам се 
једне породиље. Водила сам јој другу 

трудноћу, прва је била неуспешна. 
Радила је на одељењу код мог 
мужа. Била сам просто опседнута 
том њеном трудноћом, толико сам 
бринула и желела да се све срећно 
заврши, да роди здраву бебу. Једне 
вечери, термин је већ био близу, 
учинило ми се да ме зове на телефон 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 40 , БРОЈ 1009, 24. АПРИЛ 2015. 

ПРОМОЦИЈА ВРШЦА У 
ТЕМИШВАРУ

Туристички потенцијал, знаменитости и лепоте Вршца 
представљене су у Темишвару, 16. априла, на заједничком 
наступу у оквиру промоције Туристичке организације Србије.

Овом приликом представљени су производи и публикације, 
костимирани глумци и представници Србије делили су 
сувенире и поклоне пролазницима. Чланови фолклорне групе 
служили су домаћи хлеб и со, а све то пратили су тамбураши 
из Кикинде. Поред туристичких центара, као што су Златибор 
и Копаоник, Вршац је врло успешно  искористио прилику да 
представи своју понуду. Томе су допринели и традиционално

добри односи са туристичким радницима из Румуније.

 Према речима Татјане Палковач, директорке Туристичке 
организације Општине Вршац, посетиоци су нарочито били 
заитересовани за Вршац, за датум отварања вршачког замка, 
који се већ пету годину реновира и припрема да поново прима 
посетиоце. Вршачки замак  представља новину у туристичкој 
понуди за ову сезону, уз већ традиционалне манифестације 
„Вршачки венац“ и „Дане бербе грожђа“. Туристичка 
организација Србије представила је промотивну кампању за 
2015. годину „Моја Србија“ у којој се посебна пажња посвећује 
српској дијаспори широм света. 

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 40 , БРОЈ 1010, 1. МАЈ 2015. 

ДРУЖЕЊЕ СА ВРШАЧКИМ 
ПЕСНИЦИМА

Поводом Светског дана књиге и ауторских права, 
У Градској библиотеци Вршац, организовано је, 23. 
априла, дружење са вршачким писцима. Овим поводом 
у салону библиотеке , већ трећу годину за редом, 
окупило се двадесетак завичајних писаца који су читали 
и рецитовали своје књижевне радове. 

-Мото овогодишње манифестације је „Сви смо ми 
читаоци“, јер да би неко постао добар писац он, пре 
свега, мора да буде добар читалац, сматра Драгана Ракић, 
библиотекарка вршачке куће књига. Наши завичајни 
писци су, пре свега, велики читаоци. Сви они су наши 
редовни чланови и пријатељи Градске библиотеке. 
Вечерас смо салон библиотеке преурдили и дали му мало 
шарма literature cafe.

У неформалној атмосфери могли смо чути како пишу 
и размишљају наши суграђани писци. Уверили смо се 
да им инспирације и ентузијазма не недостаје. Оно што 
им недостаје јесу материјална средства за објављивање 
нових књига.

ИНТЕРВЈУ

ДР ДРАГИНА ПОПИ, СПЕЦИЈАЛИС ТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АК УШЕРС ТВА:

ПОРЕД МОЈЕ ПОРОДИЦЕ,
 И ГИНЕКОЛОГИЈА ЈЕ БИЛА 
ВАЖАН ДЕО МОГ ЖИВОТА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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и каже да јој је пукао водењак. За пар 
минута, она је позвонила на вратима, 
била је већ поноћ, дошла је и рекла 
да јој је пукао водењак. 

Да ли је било лепих, али и неких 
тешких тренутака?

-Било је много лепих момената. 
Ако је природа хтела да поквари 
неку трудноћу, а што сам ја успела 
да поправим и да се срећно заврши 
порођајем, да мајка и беба буду 
добро, све су то лепи догађаји са 
којима могу да се дичим, а било их је 
јако пуно. Сећам се, муж ми је већ био 
тешко болестан, а ја сам изашла до 
града да му нешто купим. Поподне је 
било, време лепо, град пун мајки са 
децом. Скоро свака од њих пришла 
је да ми се јави, упита како сам. Била 
сам баш у журби, али било ми је лепо, 
била сам поносна на себе. То је оно 
право признање за сав труд који 
сам уложила. Знала сам да ћу врло 
брзо остати без свог мужа, гледала 
сам ту дечицу и мислила како ће она 
порасти, задовољна што сам бар 
делом допринела да на свет дођу 
нове здраве генерације. Били су то 
тренуци када сам била задовољна 
што сам се вратила у Вршац, што 
нисам прихватила позив директора 
Народног фронта у Београду, 
професора Живановић да останем 
у Београду да радим у тој болници.  
Док сам била на специјализацији, 
ја сам много времена проводила 
на тој клиници. Позив професора 
Живановића био ми је једно лепо 
признање, јер су и он и остале колеге 
на клиници цениле мој рад.

 Али, као и у свакој професији, било 
је и оног лошег, јер не може лекар 
увек све да постигне. Дешавало се и 
да нисам успела и поред тога што сам 
се максимално унела и дала. Више 
памтим те лошије ствари које су ми 
се десиле, него оне лепе. То добро 
се, некако, подразумевало. Ми смо 
и били ту да учинимо добро. Било је 
много порођаја. Било је година када 
сам имала и на десетина порођаја 
више, предњачила сам код колега. 

Када сте отишли у пензију?
-Пошто сам испунила 35 година 

стажа, имала сам услове за пензију, 
женски пензијски стаж, отишла сам 
у пензију, 2008. У прво време радила 
сам у једној приватној ординацији, 
а онда сам нашла локал и отворила 
своју ординацију, 2009, у којој и 
данас радим. Задовољна сам и 

захвална Богу што сам здрава и што 
могу да радим. Иначе, сада сам у 44. 
години радног стажа. 

Како је изгледао Ваш живот? 
Када сте формирали породицу?

-Мој супруг Лавинел и ја упознали 
смо се када сам дошла у Вршац да 
радим. Обоје смо тада били лекари 
опште праксе. Упознали смо се док 
смо чекали у реду да добијемо плату. 
Почели смо се да се забављамо, 
венчали смо се 1976. Крајем године 
родио нам се син Лоријан, а после 3 
и по године ћерка Лорина.  Мој муж 
и ја смо били 25 година у браку. Лепо 
смо се слагали, договарали око свега, 
обоје смо много радили. Лавинел је 
специјализирао неуропсихијатрију 
и радио је у Неуропсихијатријској 
болници „Др Славољуб Бакаловић“. 
Био је 30 година у вршачком 

здравству. Лавинел нас је, нажалост,  
прерано напустио. Умро је од тешке 
болести пре 14 година. Деца и ја смо 
остали сами. Лорина и Лоријан су 
студирали. Ја сам морала да бринем 
о свему. Морали смо, из практичних 
разлога, да продамо кућу. Указала се 
прилика па смо купили стан у згради 
где ја имам ординацију.

Лоријан је завршио Правни 
факултет као одличан студент. 
Сад је на мастерсу из историје  на 
Филозофском факултету. Много је 
активан. Ради доста послова онлајн. 

Лорина је завршила два факултета, 
на Филолошком, шпански са 
енглеским и други четворогодишњи 
факултет - румунски са латинским. 
Говори неколико језика, пише књиге, 
преводи, даје часове, ради онлајн... 

Шта је у животу најважније?
-Себе сам испунила, задовољна 

сам, здрава сам, и даље радим. 
Срећна сам што сам у свом радном 
веку спасила много живота, 
помогла да се роди много деце, да 
родитељи буду срећни. Не прође 
дан да не сретнем на улици неког 
од мојих пацијената, децу  чијим сам 
рођењима присуствовала. Мајке 
долазе на преглед код мене и доводе 
своје ћерке, с пуним поверењем 
јер су, кажу, задовољне како су оне 
прошле у трудноћи коју сам водила. 
Дешавало се да породим мајку, а 
после и њену ћерку када одрасте. 

Тренутно ми је најважније 
здравље моје деце. И то када бих 
ја могла нешто да урадим  њима да 
помогнем и себи да продужим живот 
да што дуже будемо заједно. То ми је 
жеља!

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902
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ДРУЖЕЊЕ СА ВИТЕЗОВИМА
У походе вршачком брегу, већ по традицији, и ове је године 

кренуо велики број Вршчана како би у природи провели 
првомајски уранак. Општина и Туристичка организација 
побринули су се да припреме забавне садржаје и тако употпуне 
ужитак поклоника природе. Организован је аутобуски превоз 
који је возио грађане од центра града до платоа код Славише, 
а био је обезбеђен и повратак у град у касним поподневним 
сатима. Превоз је био бесплатан. Дом омладине организовао 
је два вршачка бенда 
који је требало да одрже 
концерте, али су они 
били отказани пошто су 
метеоролози најављивали 
кишу током вечерњих сати. 
Централни део програма 
био је на платоу код 
Видиковца, код Црквице, 
где су се окупили грађани 
како би присуствовали 
занимљивом догађају, 
витешким сусретима, који 
су се одржали први пут.

Присутне је поздравила Александра Панић, чланица 
Општинског већа задужена за културу, и пожелела успешне 
витешке сусрете учесницима, а посматрачима да уживају у 
овој несвакидашњој прилици која их је вратила вековима 
уназад када су вршачким брегом шетали јунаци са мачевима, у 
заштиним оклопима, спремни да, ако затреба, у сваком моменту 
покажу своје херојство.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 40 , БРОЈ 1012, 15. МАЈ 2015. 

ФЕЈЗИЋ 12. НА СВЕТУ
Српски теквондо репрезентативац Дамир Фејзић освојио 

је дванаесто место на Светском шампионату у Чељабинску у 
категорији до 74 кг. Фејзић је у Русији остварио две победе, у 
првом колу против Мароканца Саидија (10:3), а у другом против 
Словака Давида Сајка (4:0). Дамир је заустављен у трећем 
колу, од репрезентативца Конгоа Давида Нкоја (10:14) и на 
жалост остао без борбе за медаљу. Ипак, Вршчанин заслужује 
све честитке за одличан наступ јер је на првенство дошао 
после дугог опоравка од лома руке а не треба заборавити и 
да су пре само неколико месеци лекари изражавали сумњу у 
његово даље бављење спортом због проблема са здрављем. 
Овај наступ Дамира Фејзића буди наду да ће већ на Европским 
играма у Бакуу (12. - 28. јун) показати да и даље припада самом 
светском теквондо врху. У репрезентацији Србије, сем Дамира 
Фејзића били су још вођа тима Борис Горјуп и тренер Марин 
Дујић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Како се живело 
у Мариолани? Радило се доста сваког 
дана, сем недељом када су, након 
доброг ручка, мештани Мариолане 
излазили испред својих кућа и седели 
на клупама. Испред сваке куће тада је 
постојала клупа. Млади су излазили 
недељoм и то само од 18 до 22 сата 
увече, када је била и укључивана 
струја. Пландиште тек 1959. године 
добија струју.

За Кирвај, обичај је био, да 
се у центар села изнесе буре 
од 500 литара, направљено је 
велико лицитарско срце и будући 
младожења је својој изабраници 
поклањао срце, након чега су играли 
на бурету. То је практично била најава 
свадбе.

До Другог светског рата сви су се 
облачили скромно, паорски, да би, 
током рата, имућнији паорску моду 
заменили градском. Кухиња се није 
много разликовала од данашње у 
Војводини. Оброци су служени тачно 

на време, доручак у 7,30, ручак у 12 
и вечера у 18 сати. Јеловник је био 
тачно одређен. Понедељком тесто, 
средом пасуљ, четвртком паприкаш, 
осталим данима чорбе са додацима 
као што су крофне, пилетина, 
штрудла... Недељом је служен богат 
ручак – супа, сос, кромпир, кувано и 
печено месо и лепи колачи.

У школу се ишло пре подне, 
од пола осам до једанаест и по 
подне, од пола два до четири сата. 
Учило се на немачком и српском 
језику математика, језик, историја, 
земљопис, веронаука а суботом 
поподне израда ручних радова.

Насеље је у то време имало два 
лекара Сингера – Јеврејина који је 
1941. одведен у заробљеништво 
и Немца Вебера који се пред крај 
Другог светског рата одселио, затим 
апотекара, зубара, бабицу... Постојала 
је пошта са телефоном и телеграфом, 
ветеринарска станица, ватрогасно 
друштво, жандармерија, бикарница...

Након Другог светског рата у 
Пландиште, по исељавању Немаца, 
долази већи број колониста. Године 
1947. дошло је 160 македонских 
породица из општина Крива 
Паланка, Крушево, Брод и Демир 
Хисари из Мале преспе, Кочевља 
и других крајева Албаније. Из 
Словеније је дошло 48 породица 
из општина Птуј и Доња Лендава, 
већина се вратила 1948. Из Србије, у 
Пландиште  је стигло 67 породица из 
општина  Горњи Милановац, Чачак, 
Гуча, Ивањица и Рудник, из Босне и 
Херцеговине стигло је 29 породица 
из Босанске Крајине и из Хрватске 
31 породица из општина Петриња и 
Костајница. 

Пландиште је лоцирано на 
контакту Иланџанске депресије  
и језерско-лесне терасе. 
Североисточно и средишњи 
део насеља је изграђен на вишој 
надморској висини од 80 метара, а 
500 и 1500 м северно и западно од 

насеља срећемо терене који имају 
од 1 - 4 метра ниже апсолутне висине.

Атар Пландишта је дуг 13 км, а 
највећа ширина му је 5 км. Насеље 
Пландиште припада панонском типу, 
има облик  неправилног четвороугла. 
Простире се у правцу југозапад – 
североисток, дужина Пландиште је 
1600м, а ширина око 1000м.

Пландиште нема споменика 
културе ни природних реткости који 
су под заштитом државе. По времену 
настанка издвајамо летњиковац, 
власништво неког велепоседника 
Вожинга из Будимпеште, који је 
саграђен 1889. године – то је зграда 
данашње општине, железничку 
станицу саграђену 1891. у 
терезијанском стилу и зграду суда 
саграђену 1908. у којој је било 
седиште зичидорфске општине. 
Пландиште паркова нема.

Река Ројга која протиче поред 
Пландишта извире у Румунији, јужно 
од Денте, улива се у Моравицу 

југозападно од Маргите. Укупна 
дужина јој је 19 км, кроз нашу земљу 
и општину тече 12 км. Ширина дна је 
од 6-9 м а дубина воде при високом 
водостају између 2 и 3м.

Подаци су коришћени из 
„Летописа подунавских општина“ 
Феликса Милекера, „Историја 
Мариолане“ истог аутора на 
немачком, превела библиотекарка 
из Пландишта Марија Шипка - 
Поповић из „ Прегледа колонизације 
Војводине XVIII и XIX веку“ др 
Борислава Јанкулова, из „Географске 
монографије војвођанских општина“ 
мр Лазара Лазића. Из репортажа о 
Пландишту објављених у локалним 
новинама „Октобру“ и на основу 
података из разговора са нашим 
бившим суграђанкама, сада покојним 
госпођама Косаром Филиповић и 
Милицом Шипка  рођ. Маричић.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (9)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

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.

Кинолошко друштво Велика Греда 
организовало је 18. Националну 
изложбу паса и 6. Специјалку за расу 
Цане корсо италијано у Спортском 
центру „Младост“ у Великој Греди. 

Према речима Мирабела Чатија, 
председника Кинолошког друштва 
Велика Греда, и ове године, такмичење 
је посетио велики број учесника и 
гледалаца, из наше земље, суседне 
Румуније, али и из других земаља. 
Кинолошко друштво у Великој Греди 
је основано 1996. године и до сада је 
организовало велики број изложби 
паса. 

Ове године, за оцењивање паса бии 
су задужени: Тијана Конрад, Душан 
Травникар (Словенија), Лајош Тури, 
Милован Мрдак, Емил Ђорђевић и 
Ђан Живадиновић. 

- Изложба је сјајно осмишљена, као 
и сваке године, а организатори су се 
потрудили да све учеснике обрадују 
вредним наградама. Специјалка је 
ове године веома интересантна јер 
се велики број одгајивача бави расом 
Цане корсо италијано, а њихови пси 
у иностранству остварују запажене резултате – рекла је Штефица Лазић, 

међународни кинолошки судија, 
делегат Кинолошког савеза Србије. 

Организацију изложбе помогли су 
Општина Пландиште, месна заједница 
и бројни спонзори. 

Као једна од пет најактивнијих 
локалних заједница у Србији, 
у наградној игри „Узми рачун и 
победи“, Пландиште је освојило зону 
бесплатног интернета и новчану 
награду у износу од 20.000 евра 
који ће се утрошити на један од 
предложених пројеката, по избору 

грађана. Предложени су пројекти: 
набавке опреме и намештаја за 
ОШ „Доситеј Обрадовић“, набавке 
опреме и апарата за Дом здравља 
„1. октобар“ (ултразвучни апарат са 
сондама и беби вага), набавка котла 
за Предшколску установу „Срећно 
детињство“ и набавка котла за Дом 

здравља „1. октобар“. 
Гласање за пројекте ће се одржати 

од 19. до 25. јуна, на следећим 
локацијама: 

1. Општинска управа Општине 
Пландиште 

2. Дом здравља „1. октобар“ 
3. Предшколска установа 

„Срећно детињство“ 
4. Трг Саше Јоргована у 

Пландишту 
5. Месна канцеларија Велика 

Греда 
6. Месна канцеларија Хајдучица 
7. Месна канцеларија 

Јерменовци. 

УСКОРО У ПЛАНДИШТУ ПОЧИЊЕ ГЛАСАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ НАГРАДНОГ ФОНДА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЧЕТИРИ ПРОЈЕКТА 

У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ ОРГАНИЗОВАНА 

18. НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА 
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На одржаном 84. Mеђуна-
родном  пољопривредном сајму  у 
Новом Саду  

Удружења “Кришка” и “Шунка” 
освојиле  су бројне медаље у 
категорији производа од млека и 
меса. Наступ на Сајму реализован 
је  под покровитељством Града 
Вршца, а у организацији ПСС 
”Агрозавод” доо Вршац и  “Фарм-
инж конс“доо из Вршца.

-Удружење произвођача 
млечних производа ”Кришка” из 
Вршца  награђено је Плакетом  
новосадског сајма за квалитет за 
производе од крављег и овчијег 
млека, а чланови удружења 
појединачно су освојили 5 
златних медаља и једну бронзану, 
објашњава Зоран Рајковић, 
саветодавац Пољопривредне 
стручне службе „Агрозавод“ 
Вршац.

Признања су додељена  за 
следеће производе: Велика 
златна медаља Марији Фенђа из 
Војводинаца за домаћи сир од 
крављег млека, Велика златна 
медаља Семан Дорелу из Сочице 
за Банатски свежи ситан сир 
од крављег млека, Златном 
медаљом награђена је Ђуђа 

Виоара из Сочице за Банатски 
свежи пресовани сир од крављег 
млека, затим Златна медаља 
Бојану Влашићу из Избишта за 
Банатски свежи пресован сир од 
овчијег млека, а бронзана медаља 
припала је Боронка Аурелу из 
Малог Жама за Банатски свежи 
сир у кришци од овчијег млека.

Успешан наступ на Сајму 
пољопривреде у Новом Саду 
имало је и Удружење одгајивача 
свиња и прерађивача од свињског 

меса “Шунка” из Вршца. 
-Освојена је једна златна 

медаља за производ “Вршачка 
шунка” и то  Кланица Мориц из 
Јерменоваца, истиче Рајковић.

Поред ових награда, плакете за 
помоћ у организацији успешног 
наступа чланова Удружења 
“Кришка” добили су Град Вршац, 
“Фарм-инж конс”доо и испред 
ПСС”Агрозавод”доо саветодавац 
Зоран Рајковић.

Ј.Е.

УСПЕШАН НАСТУП „ШУНКЕ“ И „КРИШКЕ“ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА

Општинско удружење пензионера 
Вршац, које сада носи назив Градско 
удружење пензионера Вршац 
Решењем АПР-а Београд од 24. маја, 
организовало је Спортске сусрете 
пензионера Јужног Баната. Тим 
поводом у одмаралишту Црвеног крста 
на брегу, 27. маја, окупило се стотину 
такмичара из општинских удружења: 
Ковачица, Ковин, Опово, Алибунар, 
Бела Црква, Пландиште и градских 
удружења Панчево и Вршац.

На одржаним спортским сусретима, 
а на предлог председника Градског 
удружења пензиионера Вршац Петра 
Вулетина, једногласно је прихваћено 
да Спортске игре пензионера Јужног 
Баната, које се одржавају сваког маја 
и септембра, убудуће понесу назив 
Меморијални сусрети „Грујућ Радомир 
– Раца“.  Овај је гест за сваку похвалу јер 
је Грујић од оснивања ових сусрета па 
до прошле године, када је преминуо,  
водио у свим местима шаховски турнир 
као интернационални шаховски судија, 
а све што је урадио за удружење радио 
је волонтерски и са пуно ентузијазма.

И ове, као и ранијих година, екипа 
Вршца била је убедљиво најбоља 
у шаху и освојила прво место, а за 
најбољег играча турнира  проглашен 
је пензионер Зоран Попов из вршачког 
тима. 

Прво место у пикаду (жене) освојила 
је екипа из Беле Цркве, у шутирању 
пенала на гол победила је екипа 
Ковачицe, а у слободном бацању на 
кош прво место припало је екипи Беле 
Цркве. 

Према речима Николе Јововића, 
члана Градског удружења  пензионера 
Вршац, укупан победник спортских 
игара је екипа пензионера из Беле 
Цркве.

Сви победници турнира били су 
награђени медаљама  и пехарима 
а свако удружење је за учешће на 
спортским играма пензионера добило 
плакету.

Гост спортских игара пензионера 

Јужног Баната био је председник 
Савеза пензионера Војводине и 
потпредседник Савеза пензионера 
Србије Милан Ненадић, који се врло 
похвално изразио о организацији 
спортских игара пензионера у Вршцу.

Након доделе заслужених признања 
приступило се заједничком ручку уз 
музику и весеље. На крају је закључено 
да се следеће игре одрже у септембру 
ове године у Белој Цркви.

Према речима Јововића, Општинско 
удружење пензионера Вршац (Жарка 
Зрењанина 28)  једино је удружење  
у Граду Вршцу  које је члан Савеза 
пензионера Војводине и Србије.

- По Статуту пензионера 
Војводине ни једно удружење које 
се накнадно региструје  код АПР-а не 
може бити члан Савеза пензионера 
Србије и Војводине, каже Јововић. 
Градско удружење пензионера има 
регистровано 8.000 чланова. 

У удружењу веома успешно 
функционишу Актив жена, КУД 
Пензионер, шаховска и остале секције.

ИЗ АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ВРШАЦ

ОДРЖАНИ ЈУЖНОБАНАТСКИ 
СПОРТСКИ СУСРЕТИ 

Јесу ли и ови твоји као и моји? Прославу матуре 
организују у време пред годишњи одмор. Све већ 
испланирано и резервисано, кад оно, стиже позив: 
Састанак генерације те и те, одржаће се тада и 
тада... Ти у временском шкрипцу, али осећања и 
знатижеља су јачи од тебе и некако успеш да нађеш 
неколико слободних дана и место у авиону и да 
одеш на прославу матуре која је за мене окупљање 
ученика и наставника једне генерације да се заједно 
фотографишу, наједу, напију, насмеју и наплачу. А за 
тебе?

Кажу „Од колевке па до гроба најлепше је ђачко 
доба“. Па ваљда због тога не желиш да пропустиш 
још једну прилику да се подсетиш на доба које 
је било безбрижно и весело. После тога све је 
компликованије, нелогичније и трагикомичније. 

Све препреке успешно савладане, нађем се на 
заказаном месту- испред старе наше школске зграде 
која није више наша- сада је својатају неки други 
клинци  - окупила се група бивших ђака  и професора. 
Група је сваки пут мања, али то не умањује радост 
окупљених. Кришом и надамо се неприметно, 
покушавамо да, међу борама, седом косом и којим 
килограмом више, препознамо ликове са таблоа. 
„ Скупе нас, па у клупе...“ што пева Павле Минчић. 
Следи прозивка. Овог пута још једна клупа празна. 
Неких одавно нема, а неки једноставно не долазе. 
Учионица изгледа као крезуба уста.

Навиру сећања на ђачко доба које смо провели у 
школи, парку, на нашем вољеном брегу и на корзоу. 
Сећамо се првих симпатија и љубави, колективног 
бежања са часова, незаборавних екскурзија, хора, 
огледне наставе... 

Чаврљајући одлазимо до оближњег хотела који 
би, само да може, написао томове о матурским 
прославама што су тамо одржане. Ту за столом, 
поред јела и пића, млатимо празну сламу, тек да се 
сви мало откравимо. Сви имамо трему пред велико 
финале- почетак хвалисања ко је где и колико 
далеко стигао и постигао у животу. По ко зна који пут 
слушамо приче ко је шта завршио. Најгласнији су они 
са факултетом. Остали се мувају нешто кобајаги око 
пића које им одвеже језик па и они постану гласни. 
Онда причамо где ко ради, ко је успешан и колико 
се високо попео на лествици живота. Они који су 
напустили родну груду пре неколико деценија су 
одавно на врху лествице (по сопственој причи и 
сликама које показују, а које нико не гледа). Чудо 
једно, како су и они који су остали у земљи врло 
успешни! Сви су постали директори, управници 
или приватници, стали на ноге и обогатили се у 
напаћеној земљи.

Наслеђе- па та тема дође на ред. Неко је од 
родитеља наследио кућу или стан, други земљу, 
трећи виноград. Неки спомињу болести, тек за инат 
онима који су наследили некретнине. И они коња 
за трку имају! Нађе се ту места и за децу коју смо 
изродили, која су здрава и паметна и која су постали 
своји људи.

И тако- уз приче и песме, смех и сузе, храну и 
пиће, дочекасмо зору и обећасмо једни другима да 
поново дођемо и да се видимо.

Још један састанак на који „дођох, видех, 
победих“ Победих шта и кога? Можда живот који ме 
још није матирао, иначе не бих писала ове редове.

Даница Черних

ЧИТАОЦИ ПИШУ

СЕЋАЊЕ НА ШКОЛСКЕ ДАНЕ

МАТУРСКА ПРОСЛАВА

САЈАМ У МАЂАРСКОЈ

Под покровитељством Града Вршца, а у организацији  
Удружења “Пастир” из Орешца  организована је посета 
Међународном  пољопривредном сајму  у Мађарској у 
Ходмезовашархеју. Сајам је био од великог значаја за чланове 
поменутог Удружења јер су могли да сагледају иновације у 
сточарској производњи у земљама у окружењу.

Иначе, Удружење “Пастир” из Орешца окупља све  сточаре 
пре свега одгајиваче оваца из Вршца, Пландишта и Беле 
Цркве. 

Добитници признања новосадског Сајма

Удружење “Пастир” на Сајму у Мађарској
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Нови бестселер Јелене Бачић 
Алимпић под називом „Нигде нема 
те“, представља роман о младој 
херојини чија је судбина узбуркала 
светску јавност након Првог светског 
рата. Несвакидашња љубавна прича 
испреплетана је питањима о природи 
исправног и погрешног, и границама 
које се мењају у преломним животним 
тренуцима. 

Јелена Бачић Алимпић је ауторка 
романа „Рингишпил“ (2010), који је 
преведен на македонски и турски 
језик, награђен „Златним Хит либером“ 
и две године заредом проглашаван 
најчитанијом књигом домаћег аутора. 
Њен други роман „Писмо госпође Вилме“ 
(2012) и трећи „Последње пролеће 
у Паризу“ (2014) такође су постали 
бестселери, преведени су на македонски 
језик, награђени „Златним Хит либером“ 
и проглашени за најчитаније књиге 
домаћег аутора у 2012. и 2014. години. 
Објавила је трилогију „Казна за грех“, 
која је поставила нове рекорде у продаји 
и читаности. 

Јелена Бачић Алимпић радила је 
као новинар и аутор документарних 
телевизијских емисија за ЈРТ мрежу 
и ТВ Нови Сад у периоду од 1987. до 
1993. године. Девет година је била 
новинар и уредник у „Колор пресу“. 
Од 2002. године до краја 2013. радила 
је као новинар, уредник и водитељ на 
Телевизији Пинк. Добитница је многих 
награда за телевизијско стваралаштво и 
новинарство у земљи и региону. 

Ваш нови роман „Нигде нема 
те“ у средиште приче поставља 
моралне дилеме и питања 
великих животних избора? 

- Да. “Нигде нема те” није само 
љубавни роман, већ пре свега роман 

о љубави, о људској души, емпатији, 
моралу и животним избприма. 

Радња романа „Нигде нема те“ 
смештена је у рани двадесети 
век. Због чега вас прошлост 
инспирише? 

- Зато што ме садашњаост не 
инспирише. Зато што је ово време у 
којем нажалост живим, време када 
су људи отуђени и када је превласт 
савремених технологија диктат 
живота, време без душе. 

Како је дошло до тога да радњу 
књиге сместите у Италију? 

- Сасвим случајно. Боравећи на 
Сицилији, а потом на Доломитима, 
истражујући историјску грађу, 
схватила сам да је управо то земља у 
коју ћу сместити радњу свог романа. 

Ваше књижевне јунакиње су 
необичне жене. Да ли су вам 
женски ликови инспиративнији 
за стварање од мушких? 

- Јесу. Зато што сам жена, и боље 
познајем женску душу. Нису сви 
моји мушки ликови минорни, чак ни 
лоши, али нису толико значајни као 
женски. 

По чему се ваш последњи роман 
разликује од претходних, а шта је 
оно што им је свима заједничко? 

- Свима им је заједнички језички 
стил од ког не одступам, а овај се од 
претходних разликује и жанровски 
и мисаоно. Брз је, на моменте 
суров, динамичан и свакако дубоко 
емотиван. 

Ваше досадашње књиге налазе 
се у самом врху топ листа. Ко су 
ваши читаоци и имате ли на уму 
одређену публику када пишете? 

- Немам на уму одређену публику. 
Моји читаоци су углавном жене свих 
старосних доби, али последњих 
година примећујем да им се 
придружују и мушкарци у значајном 
броју. 

Да ли већ планирате следећу 
књигу и којом ћете се темом сада 
бавити? 

- Још увек не планирам. Знам 
да ће и овога пута, као и до сада, 
инспирација једноставно ненадано 
доћи и чим се то догоди, прионућу 
на посао. Мада, имам идеју... 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ЈЕЛЕНА БАЧИЋ АЛИМПИЋ

„САДАШЊОСТ МЕ НЕ ИНСПИРИШЕ“ 
РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ
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Прошлог четвртка у „Салону код 
Порте“ одржан је сусрет са Александром 
Гајшеком, уредником телевизијске 
емисије „Агапе“. Модератор вечери била 
је Марија Васић Каначки, професорка 
књижевности и књижевница, а за 
музичке пасаже били су задужени хор 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и 
солисткиња Снежана Танасковић. 

Повод за Гајшеково гостовање у 
„Салону код Порте“ била је недавно 
објављена књига „Агапе антологија 3“ у 
којој су сабрани разговори о религији 
у светској књижевности, вођени у 
телевизијској емисији „Агапе“ 

- Док сам припремао антологије, имао 
сам неупоредиво снажнији доживљај 
читајући, него док сам уживо слушао 
своје саговорнике. Када сам почео да 
читам те текстове, увидео сам колико је 
у њима мудрости и колика је предност 
у писаној речи, на којој се човек може 
зауставити или јој се вратити по неколико 
пута – каже Гајшек, који је до сада 
припремио три антологије разговора 
одабраних из ТВ емисије „Агапе“. 

Александар Гајшек је завршио 
Факултет политичких наука у Београду, 
новинарско-комуниколошки смер. Као 
стипендиста ИРЕКС-а специјализирао 
је „новинарство у електронским 
медијима“ и 1995. Године започео 
телевизијску каријеру на РТВ Политика, 
као спикер у информативном програму. 

Године 1997. Прелази на РТВ Студио Б, 
где осим као водитељ Вести у 19 и 22, 
почиње да ради и као новинар. Аутор је 
емисија „Моја слика света“ и „Спознаја“, 
као и серијала „Агапе“, са гостом 
домаћином, психијатром Владетом 
Јеротићем. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

АЛЕКСАНДАР ГАЈШЕК ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ „АГАПЕ АНТОЛОГИЈА“ 

Нови роман Николаса 
Спаркса „Спасавање“ доноси 
причу о добровољном 
ватрогасцу Тејлору Макејдену 
који се излаже великим 
опасностима да би спасао људске 
животе. Постоји, међутим, нешто 
са чим није у стању да се суочи – 
не може да се заљуби. Човек који 
радо прискаче у помоћ женама у 
невољи неминовно их напушта 
чим од њега пожеле нешто више. 
А онда једног дана страшна олуја 
погађа његов мали јужњачки 
град и Тејлор у смрсканом 
аутомобилу проналази младу 

самохрану мајку Дениз Холтон. 
Када јој се врати свест, Тејлор 
креће у потрагу за њеним сином 
који је нестао – и за њега ће 
ово спасавање бити потпуно 
другачије од свих претходних. 
Овог пута ће морати да отвори 
врата своје прошлости, која је 
бол снажно залупила. Уз Дениз 
ће пожелети да се срцем и душом 
преда вечној љубави. 

Роман „Спасавање“ можете 
пронаћи у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари www.
del� .rs и на сајту www.laguna.rs. 

РОМАН НИКОЛАСА СПАРКСА 

ПРИЧА О НАЈЛЕПШЕМ ВИДУ 
ПОСВЕЋЕНОСТИ – ВЕЧНОЈ 

ЉУБАВИ 

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ 
„СПАСАВАЊЕ“ 

Вршачка кула и Издавачка 
кућа Лагуна награђују књигом 
„Спасавање“ аутора Николаса 
Спаркса, прва два читаоца која се 
јаве на и-мејл адресу citajmokulu@
gmail.com. Ваше и-мејлове 
очекујемо до среде, 21. јуна у 12 
часова. Потребно је да у и-мејлу 
наведете своје личне податке, а 
редакција ће најбрже читаоце 
контактирати поводом преузимања 
награде. 

Ученици Хемијско – 
медицинске школе већ 11. 
годину заредом освајају 
победничка места на 
сабору Дани ћирилице, у 
Баваништу. Ова јединствена 
манифестација окупља 
ученике из Србије, бивше 
Југославије, као и младе из 
европских земаља, Кине, 
Русије, Јапана, Аустралије, 
Африке ... Радови пристижу 
са свих континената. 
Ово особено очување 
нашег писма, језика, 
традиције, вере...одвија 
се под покровитељством 
Министарства просвете, 
Министарства културе, 
Вукове задужбине, наше 
Патријаршије.

-У центру ових дивних 
надметања је литерарни 
конкурс чији је лауреат, 
из наше школе, Милана 
Србиновски ( 4 - 5) , која 
је освојила 2. место, каже 
Нађа Бранков, професорка 
српског језика у Хемијско – 
медицинској школи . Писати 
значи остајати. Од нас ће 
једног дана остати оно што 
буде записано . Зато је важно 
да се својом руком, својим 
језиком и писмом, запишемо 
у своје књиге вечности. 
Јер, слово је чудно семе, 
клија са папира и после 
хиљаду година и расцветава 
се у причу о народу, свом 

аутору. А, Милана је изузетна 
песникиња, која је током 
ове четири средњошколске 
године учествовала, успешно, 
на многим литерарним 
надметањима. Пре две године 
је на Данима Јапана освојила 
1. награду за циклус хаику 
песама.

Поред Милане 
Србиновски, у области 
писања Ћириличних 
иницијала, награђене су 
ученице Анђела Кривошић 
(1-6) - 2. место, Тијана Гвоздић 
(1-6) и Ливија Царан (2-4), које 
су поделиле 3. место. 

-Кроз Боговођене руке и 
срца наших ученица остаће, 
у будућности, сведочанство 
о свима нама, задовољно 
каже професорка Бранков. 
Срце ми непрестано трепери 
у жељи да помогнем 
ђацима да искажу свој 
талeнaт, али у тренуцима 
предаха имам и сопствена 
песничка гостовања, наступе. 
Посебан утисак на мене 
оставља прилика да својом 
искром будем део плама 
Синђелићевих чегарских 
ватри. Неописива је част 
и достојанство говорити 
своје стихове на светом и 
светлом месту какво је брдо 
Чегар, крај Ниша. Ипак, као 
посебно емотиван и топао бих 
издвојила наступ на духовној 
академији посвећеној 

слави нашег града и нашем 
патрону Светом Теодору 
Вршачком. Тада сам први 
пут казивала поему -триптих 
Востани Сербије, васкрсни 
Ђорђије, у чијем ткању се 
сплићу две див - фигуре наше 
мартирске прошлости, Свети  
СвештеномученикТеодор и 
бесмртни вожд Карађорђе.

Песникиња Нађа Бранков 
освојила је у  Подгорици 
Диплому за похвалну пјесму. 

На њој стоје Његошеви 
стихови – Благо томе ко 
довијек живи, имао се рашта 
и родити! 

-Ову сентенцу, са 
љубављу посвећујем својим 
ученицима, лауреатима 
Ћирилице, али и свима који 
трепере у непочин прегнућу и 
песничкм надахнућу, поручује 
професорка Бранков својим 
ђацима.

- Ј.Е.

НАГРАЂЕНИ МЛАДИ ПЕСНИЦИ ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

ЂАЦИ И ПРОФЕСОРКА ЗАЈЕДНО У ПЕСНИЧКОЈ ПРИЧИ

У просторијама Градске 
библиотеке Вршац подељене 
су дипломе деци која су 
успешно завршила шесту по 
реду „Малу школу немачког 
језика“, у понедељак, 12. јуна .

-Због великог 
интересовања деце и 
родитеља, ова бесплатна 
акција, првобитно замишљена 
као једнократна, наставиће се 
већ у септембру са почетком 
нове школске године, 
поручују из вршачке Градске 
библиотеке. Циљ наставе 
остаће исти као и до сада, а 
то је да се малишани, на лаган 
и забаван начин, упознају са 
основама немачког језика.

Ово је још једна у низу 
успешних акција Градске 
библиотеке вршац која своја 
врата отвара љубитељима 
књиге и писане речи и то свих 
генерација.

Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ЗАВРШЕНА „МАЛА ШКОЛА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА“ 

ДИПЛОМЕ ЗА ШЕСТУ ГЕНЕРАЦИЈУ ПОЛАЗНИКА
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ОДРЖ АН ДРУГИ ФЕС ТИВА Л 

„ЦИРКУЛИРАЊЕ“ У ВРШЦУ 
У Вршцу је претходног викенда по други пут 

одржан фестивал „Циркулирање“, у организацији 
Центра за развој регионалног туризма и екологије. 
Сусрет културних, спортских и социјалних активности 
са фестивалског аспекта, и пословних трендова из 
области туризма, едукације и креативних индустрија, 
и ове године је окупио велики број посетилаца свих 
генерација. „Циркулирање“ је имало и хуманитарни 
карактер, а прикупљана су средства за ШОСО „Јелена 
Варјашки“ и акцију „Хумани чеп“. 
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44, бунда крзнена женска број 42, 
јакну женску кожну број 44. Тел. 
064/168-58-94.  

Продајем замрзивач са 
фиокама, два тв сточића. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем замрзивач сандучар 
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.

На продају мало коришћени 
ручни циркулар „Макита“ (4.000 
дин.), Електрична хобла стерн 
(3.500 дин), „убодна тестера“ Bosch 
(3.500 дин.). Све заједно 10.000 
дин. Тел. 061/88-249-88.

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. 064/168-
58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва 
тучана радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

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

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. Тел. 
060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на спрату, 
нова градња, посебан улаз, одвојен 
плин и струја, има кабловску и 
интернет. Тел. 063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/51-
52-245.

Издајем једнособан конфоран 
стан. Тел. 063/767-55-79.

Издајем гарсоњеру 30 м² 
у Жарка Зрењанина, код Дома 
пензионера, прва зграда од 
цркве, први спрат са балконом, 
намештена. Усељива од 1.7.2017. 
Тел. 065/954-30-03.

РАЗНО
На продају 4 челичне фелне 13 

од опел корсе, електрични шпорет 
са четири рингле. Тел. 064/665-88-
04 и 832-027.

Продајем скенер А4 формата 
без кабла и пуњача и један ЦД 
плејер. Цена по договору. Хитно и 
повољно. Тел. 069/266-99, 063/74-
22-013 и 013/835-129.

На продају велики круњач 
„Чаковец“ и два плуга једнобразни 
и двобразни. Тел. 062/344-014 и 
013/28-24-932.

Продајем двокрилне дупла 
дрвене прозоре са пластичним 
ролетнама, добро очувани. Цена 
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван казан 
за ракију од 100 литара (свега 7 
казана печено), казан је плитак а 
широк са комплетним додацима. 
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 800W, 
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични котао 
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, 
гаранција до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-
55-343

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, хармоника 
врата, санитарије половне са 
ормарићима и огледалом за 
купатило, вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шиваћу машину 

„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34-
410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач и 
табакерка у одличном стању. Цена 
450€. Тел. 066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за ловце 
и риболовце нов, патике за 
рукометаше нове. Тел. 064/390-62-
76.

Продајем абрихтер монофазни  
са круњачем и прекрупачем у 
склопу. Тел. 826-266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица за 
мотор или бицикл. Тел. 826-266.

Продајем половна бурад од 
120 и 200 л, коришћена за комину. 
Тел. 826-266.

Продајем велико саксијско 
цвеће, филадендрон, фикус, алоја, 
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826-
266.

Продајем две нове пећи на 
чврсто гориво, половни двокрилни 
и трокрилни прозор са ролетнама,  
половна трпезариска врата, мерач 
притиска и нов радио касетофон. 
Тел. 064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и 
063/85-73-135.

На продају салонит плоче 
великог формат, 850 дин . комад. 
Тел. 065/20-30-750. 

Продајем пластично буре за 
купус од 120 л. коришћено једну 
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806-
527.

Купујем крмаче од 200 кг и 
навише. Продајем половне дрвене 
прозоре, дупло стакло, добро 
очувани. Тел. 063/84-67-605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-
84 и 013/416-182.

Продајем краве и телад. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-182.

Продајем фрижидер, 
електрични шпорет, регал, сто 
за телевизор, мали прозор са 
шалоном, кревет за једну особу 
без мадраца, витрину за књигедве 
дводелне судопере. Тел. 061/18-44-
316.

На продају плински бојлер ДДГ, 
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-
793.

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, бутан боца 
од 5 кг и 3кг, патике кожне број 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 8. до 13. јуна у матичну књигу умрлих  за матично подручје Вршац 

уписано је 10 лица: .Боривоје Оморац (1966.), Гордана Јанков (1944.), Милан Живановић 
(1948.), Милан Кричка (1941.), Аурора Драган (1937.), Милица Тошић (1936.), Јулијана 
Даждеа (1926.), Павле Младеновић (1948.),  Душан Кесић (1928. ), Загорка Георгијев (1944.).

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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. 069/290-69-53.

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. 063/862-97-49.

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

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. 063/723-76-55.

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 
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 060/353-41-63.

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 
Љига, Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32-
536.

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

Гарсоњера на продају. Тел. 
063/563-277.

На продају или становање 
мања кућа 56 м², тераса и двориште. 
Тел. 063/292-177.

Кућа на продају у Улици 
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-
48-51 и 061/49-49-252.

На продају кућа спратна 
гаража, саксијско цвеће палне 10 
година , лијандери алоја вера. Тел. 
837-631 и 064/280-5862.

За продају кућа спратна и 
гаража, саксијско цвеће палме, 
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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: 061/2940-062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

РАНКОВ МИЛУТИНА – 
МИШЕ
из  Уљме

1927-2014.
Са сетом и болом у срцу чувамо 

успомену на тебе.
Живећеш вечно у нашим срцима 

и мислима .
 

Ћерка Мара и унук Бранимир

Дана 23. јуна навршавају се три тужне године од смрти нашег 
вољеног и непрежаљеног оца и деде
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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. 064/123-17-56.

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – 
преноћишта за раднике. 
Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем празну бутан 
боцу од 10 кг. Исправна. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, 
мали и велики формат. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску 
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и 
060-0839-680.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно! 
Тел. 064/170-57-34.

Продајем стилски сто и 

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.

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, 
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. 
064/33-926-33.

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. 064/33-
926-33.

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. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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-
06-14.

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, 
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.

столице, диван (отоман), 
шифоњер, комбиновани 
шпорет, кварцну грејалицу, 
пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) за 
друштво. 100 дин. сат (зими може и 
у Берлину за 3 месеца). Молим смс 
064/360-33-75.

Продајем култиватор, писаћи 
сто, судоперу, мали плакар- орман 
за одлагање гардеробе. Тел. 063/70-
85-735.

Помагала би старијој особи. Тел. 
064/288-03-47.

Поштена и вредна жена 
служила би старије особе и радила 
по кућама. Тел. 061/643-15-56.

На продају оџачки круњач 
(крупара) за кукуруз црвене боје 
у исправном стању. Цена 100 евра 
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.

Продајем трпезаријски сто 
и две баштенске гарнитуре. Тел. 
063/199-91-11.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

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 ЈУГО-55/1997 за 
делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна и остала 
стакла, седишта, тапацирунзи и 
остали делови. Тел. 064/163-0118.

.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.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.

КОРНЕЛ ЧОЛОКА
2013-2017.

С љубављу и поштовањем  чувамо  успомену на Тебе. 
Породица

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Год. 1777. дворским 
декретом од 28. јуна т.г. а на 
молбу р.к. пароха, протојереја 
Бранковића, Марија Терезија 
издала је дозволу, да се 
постави још један капелан 
уз овдашњу парохију, који је 
вичан немачком и мађарском 
језику а са тада уобичајном 
годишњом платом од 100 фор. 
из ерарних средстава 1).

Ове периоде, коју у 
сваком погледу карактерише 
напредак, и школа је 
унапређена. Новине опата 
Фелбигера на школском пољу 
у Аустрији имале су толиког 
значаја, да су и по Вршац биле 
од утицаја. И Немачки Вршац 
брже боље се пожурио да 
удеси своју школу „нормално“, 
т.ј. по обрасцу нормалних 
школа, које су тада служиле за 
углед.

Учитељски помоћник 
проглашен је за сталног, те 
тако је школа имала 2 учитеља, 
великог и малог, сваки са 
засебном платом у готовини. 
Плата за обадвојицу износила 
је 376 ф, а то је за 176 фор. 
више но досад. Овај сувишак 
прикупљан је од општинара 
нарочитим „школским 
прирезом“ од једног сребрног 
цванцига по глави. Како је 
дворана школска била малена, 
закупљена је и једна приватна 
кућа за школу. Разреди су 
добили нов намештај школски, 
уопште је онда – 1777. год. 
– школа у Немачком Вршцу 
савршено реорганизована.2).

На синоду владика ист. 
Прав. цркве, држаном 1769. у 
Карловцима, већало се, између 
осталог, и о српској школи 
која је донде тек животарила. 
Резолуцијом од 29. новембра 
1774. изречено је царско 
одобрење о плану, што га је 
сачинила илирска дворска 

депутација. По овом плану, нов 
начин обрачунавања (метод 
срицања) имао се је завести 
бар по главним местима у 
Банату, дакле и у  Вршцу. Но 
овај план није изведен тако 
брзо, као што се мислило,  
и ако је заслужени српски 
управитељ школства, Тодор 
Јанковић од Мирјева, све 
могуће учинио, да се дигне 
углед ист. прав. школама. 
Њему се има захвалити, што 
је почетком седамдесетих 
година у Вршцу, а већином и 
по осталим знатнијим српским 
местима, било добрих ист. 
прав. школа.

Год. 1774. дефинитивно 
је потврђен за вршачког 
владику Вићентије Поповић, 
који је још 1769. био изабрат. 
То је онај исти владика, ког 
Гризелини, у својој повесници 
тамишког Баната, део 1. стр. 
193, а по њему и многи други 
јужноугарски историчари, 
погрешно називају Јован 
Поповић 3). Годишњи доходак 
овог владике износио је  год. 
1777. од прилике 15.000 ф. – а 
то само 1.000 фор. мање него 
владике тамишградског 4), који 
је био најбогатији од свију ист. 
прав. владика у Угарској.

Под владиком Винћентијем 
Поповићем, а на заузимање 
илирске дворске депутације, 
год. 1775. основана је 
конзисторија вршачке 
дијецезе. Међу члановима 
ове конзисторије био је и 
школ. директор Јанковић, 
који је 6. септембра 1774. 
обдарен племством, а 6. 
априла 1775. постављен за 
конзисторијалног члана. Затим 
Никола Несторовић, који је 
од 1769. био оборкнез, а од 
1775. подуправитељ у Вршцу. 
Печат, намењен вршачкој 
конзисторији, зготовљен 

је 1777. на заузимање саме 
Марије Терезије 5). 

Међу тим је учињен један 
важан корак и у регулисању 
политичких прилика Срба. Још 
за време карловачког синода 
саветовало се о том, како да 
се учини задоста оним млогим 
жалбама, и издат је („први“) 
илирски „Regulamentum 
privilegiorum“ (1770.). По 
одредбама овог регуламента, 
вршачки владика , о пријему 
своје потврдне дипломе, 
плаћао је  илирској дворској 
депутацији таксу од 600 фор. 
6). У тој дипломи утврђено је 
било и то, да вршачки владика 
у будуће о свом избору 
плаћа митрополиту таксу од 
200 дуката, ради издавања 
арцибискупске буле 7).

Но Српски народ ни 
издалека није био задовољан 
овим регуламентом, јер у њему 
је стајало: да Срби потпадају 
дотичној светској власти, 
која им је надлежна, и да је 
митрополит глава своје цркве, 
а никако и свога народа; осим 
тога забрањено им је сазивање 
сабора без нарочите дозволе 
на то. 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (75)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 13, БРОЈ 175, 13. МАЈ 1987.

ПАМТЕ ГА МНОГИ ГРАдОВИ
Драгиша Брашован рођен је 25. маја 1887. у Вршцу, где је 

завршио гимназију. Привржен уметности, у Пешту је отишао да 
студира сликарство. По наговору његовог доброг пријатеља, 
такође Вршчанина Николе Мандукића, уписује архитектонски 
одсек Техничког факултета. Био је један од најбољих студената 
славних професора Шулека и Хаусмана, са којима – у њиховим 
атељеима – сарађује већ у трећој години својих студија. Ипак, 
за сликарство је остао везан јаким нитима све до краја живота. 
Пошто је завршио студије ради као пројектант у најпознатијим 
атељеима Будимпеште, а доласком у земљу ради у Сарајеву, 
Великом Бечкереку (данашњем Зрењанину), Београду, 
Титограду...

Архитекта Брашован је имао разноврстан  и плодан радни 
век. Многа његова значајна дела доживела су своја остварења 
путем јавних конкурса, на којима је добијаo прве награде. 

По речима архитекте Добровића, „архитекте од крви и 
меса обезбеђују отисак свог духовног лика још за живота. 
Ти и такви отисци вајају се трајно њиховим остварењима у 
просторној партитури средине којој пружају своја драгоцене 
услуге. Црте лика Брашована примили су Београд, Нови Сад, 
Чачак, Светозарево, Вршац и многи градови широм земље 
од Тузле до Сопоћана, од Котора до Шапца. Изложбеним 
павиљонима у Барселони, Милану и Солуну и низом пројеката 
за Дамаск, Измир итд прекорачио је границе наше земље. 

Многима можда и није познато да у Вршцу постоји и 
врло активно ради Радио-клуб „Браца Петров“ са позивним 
знаком YU 1ACO. Његове просторије се налазе у Стеријиној 
улици, преко пута  биоскопа „ Раднички“, а овај клуб, иако под 
доста тешким условима (мало радног простора, недовољно 
опреме), постиже завидне резултате. Чланови радио клуба, 
наиме, активно учествују у свим акцијама које се воде на 
радио – таласима, за то су до сада добили изузетно вредна 
признања. Они су били међу првима у земљи који су 
ступили у везу са радио - аматерима Румуније, одмах након 
катастрофалног земљотреса који је погодио ове наше суседе. 
За тај подвиг Вршчани су недавно на скупу радио-аматера 
у Смедереву добили јавно признање, а том приликом је 
председник овдашњег клуба Гена Вечански предложио да се 
следећи сусрет радио – аматера Србије одржи у Вршцу.

За село Гудурицу, као и за околна места, одувек се знало 
да имају врсне произвођаче грожђа и вина, а традиција се 
наставља и данас. У добро очуваним, али и новосазиданим 
подрумима може се добити бахусова капљица квалитета 
какав дају само ово поднебље и искуство винара. Међу 
њима је и Милутин Стојшић, наш суграђанин који је 
винограде заволео 1978. године и од тада они су му постали 
задовољство, прави хоби, допунско занимање, а донели су 
му и прва признања.

Пре равно 10 година купио сам два винограда, један у 
Гудурици, а други у Малом Средишту, укупне површине 
2 хектара, почиње своју причу Милутин Стојшић. У то 
време од „Вршачких винограда“ добио сам кредит, засадио 
талијански и рајнски ризлинг, а када су виногради почели 
да рађају било је око 4 вагона грожђа. Са производњом 
вина почео сам 1992. године. Много тога о грожђу и вину 
научио сам од Јошке Просенке који ме је упутио у основне 
практичне ствари, а затим и од Јанеза Јудежа и његове 
супруге Данице, најпознатијих гудуричких винара, у чијем 
сам подруму у Гудурици и почео са производњом. Капацитет 
овог подрума је 8.000 литара, а бурад су направљена од 
белог храста који гарантује добар квалитет. 
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НАЈБОЉИ ВРШАЧКИ СПОРТСКИ РИБОЛОВАЦ, НАСТУПИО ЈЕ ЗА ИНВАЛИДСКУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У КАЊИЖИ

ЗОРАН МАРЈАНОВ ОСТВАРИО СПОРТСКИ САН
Вршачки спортски риболовац 

Зоран Марјанов својим дебијем у 
репрезентацији Србије и наступом 
на Светском шампионату у Кањижи 
постигао је највећи успех у својој 
дугогодишњој спортској каријери.  На 
тај начин не само да је остварио свој сан 
већ је и доказао да телесни недостатак 
не може да победи снагу воље. Србија је 
по први пут организовала једно велико 
такмичење за спортске риболовце са 
хендикепом и по први пут оформила 
репрезентацију која је наступила 
на овом такмичењу. Шандор Тапаи 
из Новог Бечеја, Немања Радивој из 
Ковина, Жељко Колошњај из Српског 
Милетића и Зоран Марјанов из Вршца, 
остаће уписани у историји српског 
спортског риболова као чланови прве 
инвалидске селекције која је наступила 
на највећем светском такмичењу у 
спортском риболову.  На светском 
првенству учествовало је 10 најбољих 
репрезентација у конкуренцији 
инвалида и 16 у конкуренцији ветерана.

- Риболовачки савез Србије је 
прихватањем организације овако великог 
такмичења и формирањем инвалидске 

репрезентације направио изузетно храбар 
потез јер су у питању спортски риболовци 
који имају одређени телесни хендикеп, 

и било је потребно је много више пажње 
посветити организацији, припреми стазе 
и наравно, била је потребна далеко већа 
подршка такмичарима. Када се све то 
има у виду може се рећи да је наш савез 
као организатор обавио одличан посао 
у организацији а да су репрезентативци 
освајањем седмог места остварили сасвим 
солидан резултат као дебитанти на овако 
великим такмичењима, почео је причу 
Марјанов о свом учешћу на Светском 
шампионату одржаном од 5. до 10. јуна на 
каналу Кањижа.

Какав је осећај такмичити се у 
тако јакој конкуренцији? Може ли се 
упоредити са неким претходним ис 
Ваше богате каријере?

- Када смо видели такмичаре из западне 
Европе како приступају такмичењу и 
како се припремају, схватили смо где 
се налазимо у односу на њих и шта нам 
недостаје да би били равноправни. Све ово 
је велико искуство пре свега за наш савез а 
онда и за нас репрезентативце, и самим тим 
пласман на седмо место се може сматрати 
пристојним резултатом. Задовољни смо, 
сви у репрезентацији дали су свој максимум. 
Сва досадаша моја искуства у поређењу са 
овим су као играње зонске лиге у фудбалу 
са Лигом шампиона.

Колико су трајале припреме за 
такмичење?

- Наш савез је у фебруару ове године 
конкурисао у Светској риболовачкој 
организацији за организацију шампионата 
и кандидовао стазе у Кањижи и Бечеју. 
После обиласка стаза дошло се до 
закључка да је Кањижа прикладнија за 
такмичаре инвалидских репрезентација 
због самог приступа стази и показало се 
да је то био прави потез јер је по оцени 
Клаудија Матеолија, председника Светске 
риболовачке федерације, првенство у 
Кањижи било врло успешно организовано. 
Што се нас такмичара тиче, почело је најпре 
прикупљањем медицинске документације 
због  утврђивања степена инвалидитета 
такмичара и категоризације, да би селектор 
Дејан Арсић и тренер Александар Бељић 
направили контакте са потенцијалним 
репрезентативцима. У мају месецу 
организовано је изборно такмичење на 
којем су такмичари изборили место у 
репрезентацији. 

Да ли је било изненађења  по питању 
коначног пласмана на Шампионату?

- Већих изненађења није било, три 
највеће велесиле у овом спорту Италија, 
Француска и Енглеска биле су у врху, с тим 
што су овог пута Енглези остали без медаље 
у обе конкуренције. У конкуренцији 
хендикепираних прваци света су Италијани, 
сребро су освојили прошлогодишњи 
светски шампиони Хрвати, а бронза је 
припала Белгијанцима. Код ветерана је 

титулу светског првака освојила Француска 
предвођена легендарним Жаном Дескеом, 
иконом светског спортског риболова, 
сребрну медаљу освојили су Мађари а 
бронзану Холанђани, што није никакво 
изненађење имајући у виду колико улажу у 
овај спорт.

Слабије позанавоце светског 
спортског риболова сигурно изненађује 
пласман Хрватске. Да ли је то 
изненађење или наши суседи припадају 
светском врху?

- Сама чињеница да репрезентације 
Хрватске и Босне и Херцеговине већ 
десет година наступају на светским 
шампионатима довољно говори о 
њиховом квалитету и искуству. До светског 
врха немогуће је доћи без јаке подршке 
националног Савеза. Ако се има у виду да 
су Хрвати прошле године били шампиони, 
да су ове године поново на постољу и да 
је репрезентативац БиХ прошлогодишњи 
појединачни светски првак, јасно је 
да савези тих земаља финансијски 
макималсно подржавају своје такмичаре. 
То је један од основних предуслова за 
добар резултат. Логистичка подршка је 
такође неизоставни фактор, а односи се 
пре свега на помоћ чланова сениорских 
и младих репрезентација у припреми 
хендикепираних репрезентативаца да без 
проблема отпеца своје такмичење. 

Шта нашем савезу недостаје да стане 
раме уз раме са водећима?

- Ако поредимо А репрезентације, 
Србија је имала одличне резултате. 
Пре три године на Светском првенству 
у Хрватској наша репрезентација је 
освојила бронзану медаљу. То значи да 
национални савез Србије пружа велику 
подршку репрезентативцима. Што се 
тиче хендикепираних, ово је први пут да 
учествујемо, био је то храбар потез савеза 
и на неки начин стицање искуства за све 
нас за будућа такмичења. Видели смо дам је 
неопходна јача логистичка подршка, просто 
речено више људи. Код свих репрезентација 

које нешто значе у спортском риболову 
у светским размерама на такмичењима 
хендикепираних подразумева се помоћ 
репрезентативаца до 20 и 25 година.

Била је ово изузетна прилика да 
размените искуства са колегама из 
других репрезентација. Колико су 
ти контакти значајни за нека будућа 
такмичења?

- Само учествовање на оваквој 
манифестацији је немерљив добитак. 
Људи у свету спортског риболова су 
врло солидарни и поделиће своје тајне 
са колегама тако да ће све то бити врло 
важно на неком од будућих такмичења. 
Имали смо прилику да видимо примаму 
репрезентације Француске која је 
убедљиво освојила титулу светског првака 
у конкуренцији ветерана и нисмо могли да 
верујемо да је била врло слична оној коју 
ми користимо у рекреативном пецању. На 
нама је остало да докучимо због чега су 
они то урадили на овом такмичењу. Сем 
тога, на оваквим манифестацијама стичу се 
пријатељства за цео живот, а једина тема о 
којој се прича је спортски риболов.

Колико су водеће светске 
репрезентације испред нас у техничком 
погледу, када је у питању опрема?

- Мој лични утисак је да нам више 
недостаје техничка и логистичка подршка 
а да смо по риболовачком знању сасвим 
близу водећим силама. О опреми је 
сувишно говорити, ја сам имао позицију 
на стази поред репрезентативца Белгије 
и видео да пеца штапом који је вредан 
4000 евра. Тај податак довољно говори о 
супериорности на том плану. 

Овај резултат сигурно може 
бити подстицај и за остале спортске 
риболовце са хендикепом да конкуришу 
за најбољи тим Србије и да на тај начин 
пробају да досегну свој сан.

- Ја сам убеђен да ће ово прво учешће 
инвалидске репрезентације подстаћи и 
друге такмичаре да нађу себе у некој од 
категорија и да покушају да конкуришу 
за национални тим. Сви репрезентативци 
на овом првенству били су бодовани и 
добили лиценце за учешће на светским 
такмичењима у наредне четири године. 
Наредни шампионат одржаће се у Хрватској, 
надам се да ћемо успети да прикупимо 
средства да на њему учествујемо. 

Да ли је Риболовачки савез Србије 
задовољан наступом и резултатом 
инвалидске селекције?

- Председник савеза Драганом 
Бошковићем изразио је задовољство 
постигнутим резултатом, и рекао да има 
сазнања да ће у наредном периоду сигурно 
бити више кандидата за репрезентацију и 
да ће изборно такмичење за национални 
бити изузетно квалитетно. 

Б.Ј.
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Вршчани су једну од својих занимљивијих 
сезона у последњој деценији окончали на 
деветом месту у Српској лиги Војводина, што 
је и био циљ управе клуба коју је предводио 
председник Драган Величковић. 

- Као дебитант у улози спортског радника, 
задовољан сам учинком сениорског тима ове 
сезоне, имајући у виду да је клуб после дужег 
времена имао резултатски стабилну сезону, 
завршио је на средини табеле без бриге око 
опстанка, за разлику од претходних када је 
или испадао или се спашавао у последњем 
колу. Имали смо три смене тренера, све у циљу 
постизања бољих резултата, сваки стручњак 
који је радио у Вршцу имао је удео у успеху 
тима. Посебно желим да нагласим да у односу 
на ранији период Вршац сада има спортске 
пријатеље, рекао је Величковић.

Јесењи део сезоне остаће упамћен по 
најбољем пласману Вршца у последњој 
деценији (8. место), а стадион под Кулом био је 
тешко освојива тврђава за све тимове у лиги. За 
бољи пласман недостајали су бодови са стране.

- На жалост, у другом делу сезоне поправили 
смо учинак на гостовањима, али на домаћем 
терену нисмо успели да одржимо ниво 
резултата. Ипак, наши играчи су пружали врло 
запажене партије и често су се налазили у 
идеалном тиму кола, капитен Рокса, Јанковић, 
Рајковача, Ђурић, Шобат, Вуковић, Петровић 
имали су одличну сезону.

Озбиљно су се наметнули и млађи. 
- Крачуњел и Војнов су млади момци који 

су позив Вршца схватили као велику прилику 

да напредују. Вредно је помена да је Бачанин 
добрим играма заслужио позив суперлигаша 
Рада и да се некадашњи репрезентативац 
Србије у млађим категоријама, Драгићевић, 
поново се враћа у стару форму. У финишу сезоне 
дебитовали су и омладинци браћа Благојевић, 

на које озбиљно рачунамо у будућности. Све 
у клубу обрадовао је позив нашем пиониру 
Војину Радисављевићу у репрезенатцију Србије 
2003. годиште. Процес селектирања су прошли 
и Вранић, Миошко, Јанков и Лукић, они су наша 
перспектива.

ВРШАЦ ИЗА СЕБЕ ИМА ЈЕДНУ ОД БОЉИХ СЕЗОНА 

БЕЗ БРИГЕ ЗА ОПСТАНАК
ФУД БА Л

РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДОСТ ОДРЖАО 
ПРОМОТИВНЕ ТРЕНИНГЕ

РУКОМЕТНИ ЧАС У 
ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ 

И ГУДУРИЦИ
У кампању промоције рукометног спорта 

Рукометног савеза Војводине укључио се и 
Рукометни клуб Младост. Тим поводом вршачки 
клуб посетили су генерални секретар Рукометног 
савеза Војводине Слободан Вишекруна и 
директор Лиге млађих категорија Слободан 
Кнежић. У Великом Средишту и Гудурици 
одржани су промотивни часови рукомета на 
којима су се ђаци ОШ “Бранко Радичевић” из 
Великог Средишта и “Моша Пијаде” из Гудурице 
први пут упознали са основама овог спорта. 
Такође, имали су прилику и да на делу виде нешто 
старије рукометаше, чланове кадетске екипе РК 
Младост. 

- Желимо да се рукомет развија у Вршцу 
и овом региону. Познато нам је да је ово сада 
град кошарке, раније је био град фудбала, али 
сам сигуран да у Вршцу има потенцијала за 
рукомет. Кошарка је неупоредиво скупљи спорт 
од рукомета и мислим да би се у рукомету  са 
мање средстава него у кошарци могао направити 
далеко већи резултат, истиче Вишекруна.

Представници Рукометног савеза Војводине 
у госте малим Средиштанима и Гудуричанима 
нису дошли празних шака. Уручени су поклони, 
рукометне лопте. 

- Дошли смо да пружимо подршку 
Рукометном клубу Младост који у 
последње време ради све боље са млађим 
категоријама. У том циљу ће им лопте, као 
најважнији реквизит у тренажном процесу 
добро доћи, рекао је директор Лиге 
млађих категорија Кнежић.

ФИНАЛНИ ТУРНИР ЛИГЕ “БУДИ ДРУГ - 
ИГРАЈ ЗА ТИМ”

ПЕТ МЕДАЉА ЗА 
ЧЛАНОВЕ “ФАНАТИКА”

На финалном турниру лиге “Буди Друг 
- Играј за тим” одржаном у Београду, 10 
вршачких јуниора освојило је 5 медаља, а у 
укупном пласману после 5 турнира наш клуб 
освојио 2. место у конкуренцији 4 клуба...
Иначе, лига је осмишљена са циљем да се 
такмичари поделе у 4 квалитетне групе: 
од почетника до репрезентативаца. На тај 
начин се почетници уводе у такмичарски 
спорт, а најбољи одржавају форму пред 
јаке званичне турнире. учествовало је 50 
такмичара из 4 клуба из Панчева, Београда, 
Крагујевца и Вршца.

Сви такмичари су пружили свој 
максимум,а неки по први пут освојили 
медаљу из бадминтона:

Марко Калањ 1. место, Петар Ђурановић 
3.место, Лила Јосимов 3. место, Ана 
Димитријевић 3. место, Вук Димитријевић и 
Иван Шафарик у дублу - 1. место.

Прва турнирска медаља: Лила 
Јосимов (БК Фанатик Вршац)

Вршац јунајтед је првенство у 
Војвођанској лиги исток окончао на 
петом месту што је један од бољих 
пласмана клуба у последњих 
неколико сезона. Тиме је премашен 
зацртани план управе, пласман у 
средини табеле, али шеф стручног 
штаба Мирослав Бељин као 
највећи добитак истиче промоцију 
играча из кадетског погона Вршац 
јунајтеда у сениорски тим.

- То је кључна стратегија 
нашег клуба и због тога сам 
поносан на чињеницу да су ове 
сезоне чак шесторица наших 
кадета дебитовала у сениорској 
конкуренцији. То су: Ненад Путник, 
Огњен Тошић, Немања Пантовић, 
Јован Јанковић, Никола Тасевски и 
Марко Марковић. Анализирајући 
сезону дошли смо до закључка да 
је у сениорском тиму неопходна 
смена генерација јер имамо групу 
првотимаца која више не може да 
одговори захтевима овог ранга 
такмичења из више разлога. Неки 
због обавеза на послу, неки због 
година. Сачували смо костур тима 
за следећу сезону, носиоци наше 
игре биће и даље голман Доновић, 
дефанзивци Бељин и Вучковић, 
везисти Бобић, Тејин и нападачи 
Белић и Ћулибрк. Копачке су 
о клин окачили доскорашњи 
капитен Александар Станковић, 
Миљан Јовановић, Перица Ранков 
и Драган Бирђан.

Јесте ли дефинисали план за 
наредну сезону?

- Имамо јасан циљ које ћемо 
играче ангажовати у предстојећем 
прелазном року који почиње 19. 
јуна. Сви су већ контактирани, 
о именима ће се више знати у 
недељама које следе. 

Клуб ове године слави јубилеј, 
десетогодишњицу постојања. 
Шта би у том периоду истакли као 
најзначајније?

- Школа фудбала је најважнија 
карика у пословању клуба. Једини 
начин да опстанемо као колектив 
је да фабрикујемо играче из 
сопствене школе. У школи фудбала 
Вршац јунајтеда раде све селекције 
од пионира (2011 годиште), до 
кадета (2001). Прошле године 
остварили смо два запажена 
резултата, генерација 2005. 
годиште је првак Војводине у Мини 
- макси лиги, док је генерација 2007. 
годиште освојила друго место у том 
такмичењу. 

За школу фудбала Вршац 
јунајтеда чули су и наши највећи 
клубови. Колико је играча из клуба 
наставило каријеру у клубовима 
Србије?

- Задовољство ми је да 
набројим све момке који су 
поникли у Вршац јунајтеду а сада 
граде каријеру у нашим великим 
клубовима: Генерација 2001. 
годиште: Игор Влаховић(Партизан 
Београд), Матија Грек (Војводина, 
Н.Сад), 2002. годиште: Милош 
Миловојевић (Партизан), Илија 
Гутеша (Спартак, Суботица), Лука 

Мајсторовић (ОФК Београд), 2003. 
годиште: Марко Радак (Партизан), 
2004. годиште: Вања Влаховић 
(Партизан, капитен репрезентације 
Србије), 2005. годиште: Илија 
Царан (Партизан), Огњен Узелац 
(Чукарички), девојчице 2006. 
годиште: Анђела Марковић 
(Црвена звезда, Београд), 2007. 
годиште: Иван Алексић (Партизан). 
Вредно је помена и да су на недавно 
завршеном Турниру пријатељства,  
који је преносио Спорт клуб 
на својим каналима, наступила 
тројица наших бивших играча. 
Било је задовољство гледати Илију 
Гутешу на голу Спартака, Матију 
Грека у дресу Војводине и Игора 
Влаховића у тиму Партизана.

Ко је у стручном штабу задужен 
за обуку младих играча?

- То су људи у које ја као 
човек који води овај клуб имам 
неограничено поверење. Са 
најмлађим играчима (годиште 
2010/11) ради Александар 

Станковић, бивши играч 
Црвене звезде и Младеновца, 
са генерацијом 2007/08 ради 
Александар Кирков, бивши 
омладински репрезентативац 
Србије и Црне Горе и играч Хајдука 
из Куле и Пролетера из Зрењанина, 
са генерацијом 2005/06 ради 
Горан Милићевић, бивши играч 
Војводине из Новог Сада и ОФК 
Кикинде, са генерацијом 2003/04 
ради Марко Доновић, бивши 
голман ЧСК-а из Челарева. Ових 
дана ангажовали смо велико 
појачање у стручном штабу, за 
тренера кадетске екипе именован је 
Александар Какован, кога сматрам 
експертом за најосетљиви узраст 
играча, шеснаестогодишњака, 
који завршавају са дечачким 
и припремају се за сениорски 
такмичарски фудбал. То је управо 
карика која нам је недостајала 
да комплетирамо ланац у 
производњи играча.

ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА ОЦЕНИО НЕДАВНО ЗАВРШЕНУ СЕЗОНУ

ПОНОСНИ НА ПРОМОЦИЈУ ШЕСТОРИЦЕ КАДЕТА

Омладински погон перспектива: председник ФК Вршац Драган Величковић

БА Д М И Н ТО Н

РУ КО М Е Т

ДРАГАН БИРЂАН НОВИ СПОРТСКИ ДИРЕКТОР 
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА

Играчка легенда војвођански терена и Вршац јунајтеда, Драган 
Бирђан, овог пролећа завршио је играчку каријеру. Његова нова 
позиција у клубу биће спортски директор.

- Драган Бирђан је човек који ће водити рачуна да све обавезе клуба 
на време буду извршене и исплаћене. Сигуран сам да ће и у новој улози 
давати све од себе, да ће бити сигуран и поуздан као и док је био играч, 
и да ће првотимци, као и чланови нашег омладинског погона имати све 
услове за квалитетан рад. Драго ми је што је спортиста какав је Драган, 
изузетних организационих и људских квалитета, остао у спорту и што 
ћемо и даље сарађивати, закључио је председник и шеф стручног штаба 
Вршац јунајтеда Миша Бељин.
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У финишу регуларног дела сезоне 
у Суперлиги Србије читава домаћа 
кошаркашка јавност била је јединствена у 
оцени да је Вршац био једно од пријатнијих 
изненађења. Међутим, добре игре у 
елити су по мишљењу директора КК 
Вршац Предрага Каначког само улепшале 
утисак о целокупној сезони у којој су 
нова управа, нови стручни штаб и играчи 
били на великом испиту, нарочито ако се 
има у виду да је екипа у у сезони 2015/16 
једва изборила опстанак. Када се томе 
дода допринос женске сениорске екипе, 
покретање озбиљног стручног рада са 
најмлађим селекцијама, повратак публике 
на трибине Миленијума и после дуго 
времена, поново регрутовање играча и 
тренера Вршца у репрезентацију Србије, 
сви у клубу могу бити изузетно задовољни.

- На почетку сезоне нико није очекивао да 
би Вршац могао да буде кандидат за пласман 
у Суперлигу, па је самим тим убедљиво 
освајање првог места у Кошаркашкојј лиги 
Србије и пласман међу најбоље тимове у 
држави, по први пут откако се клуб такмичи 
под именом Вршац, изузетан резултат. Што 
се тиче Суперлиге, у неким мечевима нисмо 
имали среће, неколико утакмица изгубили 
смо на једну лопту и били смо равноправан 
ривал свим екипама осим финалистима 
плеј - офа,  Црвеној звезди и ФМП-у. Мислим 
да би сигурно постигли још бољи пласман 
да нам се није повредио један од најбољих 
играча и носилац игре, Милош Димић, али 
опет напомињем, само би побољшали 
општи утисак о веома доброј сезони, јер 
тешко да би претекли на табели неког од 
АБА лигаша. То су ипак институције српске 
кошарке и у овом тренутку није ни реално 
да можемо да их угрозимо. Не треба да чуде 
ни изванредне игре у Суперлиги Борца 
из Чачка и Динамика јер то су клубови са 
великим буџетима, са сјајно селектираним 
тимовима.

Један од циљева пре почетка сезоне био 
је и да Вршац поново постане средина у коју 
ће играчи радо долазити. Шта је по Вама 
највише допринело томе?

- Мислим да је стручни рад наших 
тренера у последње време препознат 
као веома квалитетан, а чињеница да је у 
Вршац дошао један од бисера европске 
кошарке, Милош Глишић, довољно говори 
томе у прилог. После пласмана у Суперлигу 
имали смо право да лиценцирамо два 
нова играча, одлучили смо се за Глишића 
и Стефана Фундића, који је скренуо на себе 
пажњу одличним играма у континуитету 
последњих сезона и значајно нам помогао. 
Понављам, имали смо много пехова, 
повређивали су нам се играчи у низу, 
некада су и по двојица - тројица били ван 
строја, али ни то нас није спречило да после 
пет година вратимо Вршац на кошаркашку 
мапу Србије. Сматрам да је велика част 
бити у прилици да у неком спорту угостиш 
наша два највећа клуба, Партизан и Црвену 
звезду, а камоли да са неким будеш у 
резултатски равноправан до последњих 
тренутака меча.

Стручни рад је поменут као најважнији 

фактор у препознавању Вршца као 
кошаркашког центра, а клуб може да 
се похвали да су оба његова тренера 
ангажована у српским репрезентацијама. 
Колико то може бити референца која 
ће у будућности опредељивати играче 
у одабиру средине у којој ће играчки 
стасавати?

- На почетку сезоне у клуб је стигао 
Милан Гуровић, велико име српске 
кошарке и његов долазак скренуо је 
пажњу кошаркашке јавности на Вршац. 
У том тренутку он је био селектор младе 
репрезентације Србије и мислили смо да ће 
нам то помоћи да у клуб доведемо неког од 
наших најперспективнијих младих играча. 
Нажалост, то се није догодило. Имали смо 

одличан припремни период, али нисмо 
најбоље стартовали у првенству. Доживели 
смо два пораза у првих пет кола и растанак 
је био неминовност. Довођењем Владимира 
Ђокића повукли смо изванаредан 
потез, његовим радом сви у клубу су 
презадовољни. Ђокић је стручњак који воли 
да ради и са младим и са старијим играчима, 
прави је професионалац чији је рад ове 
сезоне подигао квалитет свим играчима у 
тиму. То се посебно односи на млађе, који 
су добили прилику да се прикажу српској 
кошаркашкој јавности у најбољем светлу. 

Морам посебно да апострофирам рад нашег 
помоћног тренера Горана Tопића, о чијим 
квалитетима најбоље говори податак да ће 
преко лета радити у стручним штабовима 
и женске и мушке репрезентације Србије. 
Добрим радом истакао се и кондициони 
тренер Немања Брујић а захваљујући 
физиотерапеутима Велибору Косановићу и 
Ивану Андрићу играчи су се опорављали у 
врло кратком року. 

Ова сезона остаће сигурно и упамћена 
по афирмацији великог броја аутентичних 
Вршчана, који су стицајем разних околности 
добијали шансу у другим клубовима а не у 
Вршцу. 

- Потпуну афирмацију у тиму доживео је 
Коча Јововић, који од јуниорских дана у није 

добио прилику у Вршцу а у овој сезони био 
је наш први плејмејкер. Стефан Митровић 
је имао период успона форме, нажалост и 
њега је умногоме омела повреда скочног 
зглоба. Посебно ме радује што су прве 
минуте у КЛС и Суперлиги одиграли 
Димитрије Спасојевић, Марко Узелац, 
Милан Мунижаба, па чак и најмлађи, Растко 
Мрђа и Милан Јеловац. Остаје жал што за 
први тим ове сезоне није заиграо Алекса 
Савић јер се тешко повредио на почетку 
припрема. У наредној сезони тренер Ђокић 
на њега најозбиљније рачуна.

Многи су били скептици када су у клуб 
доведени искусни играчи попут Бојана 
Крстовића и Миљана Павковића, међутим 
показало се да су они дали немерљив 
допринос учинку тима.

- Поносан сам на све играче у тиму. 
Одличне утакмице одиграли наши 
најсикуснији првотимци Крстовић и 
Павковић, у првом делу сезоне Мареља, у 
другом Никола Јефтић. Одлично је играо 
Марко Стојадиновић а капитен Милош 
Савовић имао је најбољу сезону откада је у 
Вршцу. Био је прави вођа тима и донео битне 
победе у неколико мечева. Важне роле на 
многим утакмицама одиграо је Младен 
Павловић и, можда и највећеизненађење 
за ширу кошаркашку јавност, Мирко 
Ђерић, који се наметнуо као изузетан 
шутер.  Стручни рад у клубу смо већ 

апострофирали, али треба рећи и то да је он 
препознат у редовима европског шампиона 
Фенербахчеа. Најбољи европски тренер 
Жељко Обрадовић уступио је на позајмицу 
једног од својих најталентованијих играча 
Јордана Минчева који је такође напредовао 
код нашег тренера Ђокића. 

На почетку сезоне помињана је 
финансијска ситуација као врло нестабилна, 
наслеђен је велики терет дугова. Како сте 
успевали да са њима изађете на крај?

- Врло је тешко било враћати дугове 
и обезбедити стабилност током сезоне. 
То је тешко полазило за руком и далеко 
већим клубовима него што смо ми. Ми 
смо успевали да превазиђемо тешкоће 
захваљујући великој помоћи Града Вршца, 
који је препознао квалитет нашег рада, као 
и бројним спонзорима и донаторима који су 
помогли клубу да направи велики успех ове 
сезоне. Свима се најсрдачније захваљујемо.

Вршац ће овог лета имати чак пет 
представника у репрезентативним 
селекцијама. Још једна потврда афирмације 
вршачке кошарке.

- Поред тренера Ђокића који ће 
водити младу репрезентацију Србије, 
и његовог помоћника Топића који ће 
најпре радити у стручном штабу селектора 
женске сениорске репрезентације 
Стевана Караџића а потом и у мушкој 
репрезентацији у стручном штабу селектора 
Саше Ђорђевића, репрезентативни дрес 
младе селекције Србије носиће Милош 
Глишић и Димитрије Спасојевић. Наравно, 
физиотерапеут Велибор Косановић и даље 
је стандардан у репрезентацији.

План за наредну сезону?
- Биће нам много лакше у селекцији 

играча за наредну сезону. Прошлог лета 
поверење играча према нашем клубу, 
најблаже речено, није било на високом 
нивоу па смо доводили само оне са којима 
су људи из нове управе сарађивали у 
претходном периоду и који су дошли 
на њихову реч (Крстовић, Павковић, 
Павловић). За наредну сезону под уговором 
имамо неколико играча као и шефа 
стручног штаба. Жеља нам је да максимално 
подмладимо тим, да задржимо играче који 
су оставили дубок траг ове сезоне и да 
доведемо још неколицинукоји су, попут 
Глишића, будућност српске кошарке. 
Почетак припрема заказан је за 31. јул.

Б.Ј.

СПОРТ
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ДИРЕКТОР КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ ПРЕДРАГ КАНАЧКИ О НАЈУСПЕШНИЈОЈ СЕЗОНИ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА

СЕЗОНА ЗА ПОНОС ПОБОЉШАН РАД СА МЛАЂИМ 
КАТЕГОРИЈАМА, СЕНИОРКЕ 

ПОНОВИЛЕ УСПЕХ
Директор Каначки подсетио је 

на обнављање рада са најмлађим 
категоријама кошаркаша као један од 
приоритета ове сезоне.

- Захваљујући професорима Рудићу 
и Деђанском успели смо да формирамо 
све млађе селекције у клубу, они раде 
са млађим пионирима и пионирима, са 
кадетима Марко Миљуш а са јуниорима 
Срђан Кораћ. Пионири су се ове сезоне 
такмичили у Војвођанској лиги, јуниори 
су играли квалификације за Квалитетну 
лигу Србије где су поражени од првака 
Европе Мега Бемакса. Морали су да се 
задовоље наступом у Јуниорској лиги 
Војводине где су изборили пласман на 
фајнал фор. Женска сениорска екипа је 
пласманом у плеј - оф као и на финални 
турнир Купа “Милан Цига Васојевић” 
поновила прошлогодишњи успех. 
Играчице и тренерски тандем Данијела 
Ризвић - Стела Бошњић заслужују 
све честитке, јер су у исцрпљујућем 
финишу првенства успеле да превазиђу 
могућности тима у тренутку када је био 
оптерећен пеховима са повредама. 
Марина Мандић одлично ради са 
најмлађим категоријама кошаркашица, 
нажалост, постоји велики генерацијски 
јаз и проћи ће још доста времена док 
у сениорски тим будемо регрутовали 
кошаркашице из нашег омладинског 
погона.

КО Ш А Р К А

ВРШАЦ ГЛЕДАНИЈИ ОД ЗВЕЗДЕ И ПАРТИЗАНА У СУПЕРЛИГИ

За најуспешнију сезону у последњој деценији кошаркашима Вршца стигло је 
још једно признање. Додуше, незванично, али поред освајања титуле првака у 
Кошаркашкој лиги Србије Вршчани могу да се поносе и чињеницом да су тим чије 
утакмице на домаћем терену гледа највише људи у Србији. Више и од вечитих ривала 
Црвене звезде и Партизана!

Према подацима са званичног сајта Кошаркашке лиге Србије које је објавио и 
најугледнији српски спортски лист „Спортски журнал“, Вршац је током ове сезоне у 
Суперлиги у Миленијуму гледало у просеку 1886 гледалаца по утакмици. На другом 
месту је Борац из Чачка са 1786 гледалаца у просеку у Дворани крај Мораве, а затим 
следе Партизан са 1576 и Црвена звезда са 1426 гледалаца по мечу на домаћем 
терену. 

Ево и листе клубова по просечној гледаности на домаћем паркету, извор је сајт 
КЛС:

1. Вршац 1.886, 2. Борац 1.786, 3. Партизан 1.576, 4. Црвена звезда 1.426, 5. Мега 
Лекс 829, 6. ФМП 457, 7. Динамик 436, 8. Спартак 371.

Премашен план у сезони 2016/17: КК Вршац

Повратак са стилом на српску кошаркашку мапу: Капитен Милош Савовић подиже победнички пехар у КЛС
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