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Овогодишња награда „Васко Попа“ 
припала је Бојани Стојановић Пантовић за 
збирку поезије „У обручу“  (Повеља, 2017) 
саопштено је на свечаности у Удружењу 
књижевника Србије. Признање ће 24. 
добитници бити свечано уручено данас 
(петак, 29. јун) у 12 часова у Градској кући. 

О награди је одлучивао овогодишњи 
жири у саставу: Радомир Андрић, Душко 
Новаковић, Владимир Гвозден, Славомир 
Гвозденовић и Јован Зивлак, председник. 
Жири је разматрао 70 наслова из песничке 
продукције у 2017. години, а лауреата 
одабрао међу седам песничких књига 
које су ушле у ужи избор. То су књиге 
Алека Вукадиновића „Песнички атеље 2“ 
(Граматик), Бојана Јовановића „Спасоносне 
невоље“ (Градац), Братислава Р. Милановића 
„Одрон светлости“,(СКЗ) Мирослава Цере 
Михаиловића „Падање са дна“ (Каирос), 
Маје Солар „Без зачина“ (КЦ Новог Сада), 
Бојане Стојановић Пантовић „У обручу“ 
(Повеља) и Веселина Мишнића „Неко 
налик киши“ (Индустрија књига). Жири је 
на крају овогодишњег добитника бирао 
између песничких књига Бојане Стојановић 
Пантовић и Братислава Р. Милановића и 
донео одлуку да „Васко Попа“ ове године 
припадне Бојани Стојановић Пантовић. 

„Песме Бојане Пантовић су писане у 
слободном стиху, најчешће строфички 
организоване од три до пет стихова, има и 
песма у прози, које су  битно не резликују 
ни ритмички ни по тону од већег дела ове 
збирке. Граматика ових песама је  граматика 
првог, другог и трећег лица где доминира  
или тон обраћања неком ти или неком 
он или оно,  неком неидентификованом 
субјекту, или тон самообраћања, који 
фиксира себе као другог у изражавању 
меланхоличне или резигнантне рефлексије. 
Ове су песме грађене на  истраживању 
једне врсте личне историје, као евокација 
извесних меморабилија коју опредмећују 
једно искуство насељено тренуцима као 
повлашћеним моментима формативним за 
разумевање егзистенције, историзовањем 
као освајањем знања о стварима 
пролазним и непролазним. Ово није 

поезија имагинације, она не осваја језичко 
искуство као домен поезије као издвојени 
и суверени језик, Пантовићкине песме 
су засноване на интенцији поезије као 
особеног конструисања прошлог времена 
као света знакова који ствара текст живота и 
текст знања о оном што је било а служи као 
грађа за истраживање и читање нашег света 
живота“, каже се у образложењу жирија. 

Према њиховим речима, Бојана 
Пантовић се легитимише као модерна 
песникиња, песникиња сведочења  о 
размерама актуелног живота, његове 
културе и интимистичке конфигурације 
постојања. Пантовићева се у контексту 
српске савремене поезије дефинише као 
песник рефлексивног језика и модерне 
реторике, секуларног хоризонта људског 

постојања и његове недокучиве воље за 
животом. 

„Она се у велиој мери дистанцира од 
два доминатна тока у српској савременој 
женској поезији; једног заснованог на 
евокацији историјско-религиозних и 
традицијских културних образаца и другог, 
мање наглашеног, женског еманципацјског 
активизма израженог често у екстремним 
фигурама самоидентификовања“, додаје се 
у образложењу. 

Бојана Стојановић Пантовић је рођена 
је у Београду 1960. године, магистрирала је 
и докторирала на Филолошком факултету  
у Београду 1983. и 1992. Од 1985. до данас 
запослена је на Филозофском факултету 
у Новом Саду (од 2000. на Одсеку за 
компаративну књижевност са теоријом 

књижевности, од 2004. у звању редовног 
професора). Хонорарно је предавала на 
Одсеку за српску књижевност Филолошког 
факултета у Београду (1995-2001), а од 
1998. до 2008. била је стална критичарка 
листа „Политика“ за савремену поезију. 
Као гостујући професор предавала је 
у Љубљани, Халеу, Берлину, Хамбургу 
и Вроцлаву. Радила је и као уредница у 
издавачкој кући „Нолит“. Поезија, есеји и 
научни радови преведени су јој на енглески, 
француски, немачки, грчки, македонски, 
словеначки, пољски и шпански језик. 
Уређивала је листове и часописе: Знак, 
Књижевна критика, Књижевност, Књижевне 
новине. Приредила је и превела више 
књига српских и словеначких писаца, као 
и тематске бројеве зборника и часописа. 
Објавила је књиге поезије и  лирске прозе: 
„Бескрајна“, Књижевно друштво „Свети 
Сава“, Београд, 2005; „Заручници ватре, 
прозаиде“, Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 2008; „Исијавање“, 
Арка, Смедерево, 2009; „Лекције о смрти“, 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 
Краљево, 2013. Приредила је антологије:  
„Српске прозаиде, антологија песама у 
прози“, Нолит, Београд, 2001; „Неболомство 
– Панорама српског песништва краја XX 
века“, Хрватско друштво писаца-Durieux, 
Загреб, 2006. Објавила је више монографија 
посвећених проблематици српског и 
европског експресионизма  и књига 
есеја посвећених савременој српској 
поезији. Добитница је награда за поезију и 
књижевну критику, између осталих, награде 
„Милан Богдановић“, „Исидорјана“, „Гордана 
Тодоровић“ и „Ђура Јакшић“. 

Награда „Васко Попа“ установљена је 
1995. године и сваке године се додељује 
у Вршцу и уручује се на дан песниковог 
рођења, 29. јуна. Награду додељује Агенција 
Ђорђевић, а дародавци новчаног износа 
награде су Град Вршац и „Сензал капитал“, 
власника Радета Ракочевића из Београда. 
Награда се састоји од Повеље с Попиним 
ликом, рад академског сликара Милана 
Блануше, и новчаног износа. 

Т.С. 

ПРОГЛАШЕН 24. ЛАУРЕАТ ВЕЛИКЕ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ 

БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ 
ДОБИТНИЦА ПРИЗНАЊА „ВАСКО ПОПА“ 

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Туристичка организација Града 
Вршца учинила је све да наш град 
представи у најлепшем светлу, са 
свим туристичким потецијалима. 
Реч је о запаженом наступу на 
манифестацији “Дани Војводине”, 
одржаној у Београду.

-Туристичка организација Вршац 
своју презентацију усмерила је ка Путу 
вина и манифестацијама које ће бити 
одржане у наредном периоду, поручују 
из вршачке Туристичке организације. 
На нашем штанду, посетиоци су могли 
да дегустирају  сорте вина младе 
винарије Соул вајн, затим винарије 
Бахус и занимљиве и укусне ноте вина 
Соћански. Манифестација је трајала два 
дана, а испраћена је  и од стране  многих  
медијских кућа, које су забележиле и 
пренеле туристичку понуду градова и 
општина у Војводини.

“Дани Војводине” су манифестација 
која се већ шест година одржава 
у Београду, а ове године, као 
новитет, организовани су заједно 
са Фестивалом Сербика те је тако 

била употпуњена богата целина 
незаборавних укуса. Посетиоци су, 
кроз добру храну и дружење, били 
у прилици да уживају у разним 
дешавањима, да открију све укусе, 

али и остале туристичке потенцијале 
нашег краја.

Туристички промотери Вршца 
задовољно кажу да су наша вина 
учинила ову промоцију веома 
примамљивом не само Београђанима, 
већ и бројним туристима који су били 
у посети Београду. 

-Судећи према веома великом 
интересовању за Пут Вина у Вршцу, 
очекујемо и одличну посету, 
пре свега, на вршачком винском 
путу, али и осталих туристичких 
потенцијала нашег града, кажу у 
Туристичкој организацији Града 
Вршца. Многобројни посетиоци су 
пробали вршачка вина и упознали 
се са квалитетном туристичком 
понудом коју град Вршац са поносом 
представља.            

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА

ВРШАЦ НА „ДАНИМА ВОЈВОДИНЕ“
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Градоначелница Драгана Митровић 
угостила је свог колегу, градоначелника 
Новог Сада, Милоша Вучевића, као и 
потпредседнике Извршног одбора СНС 
Бранка Маловића и Дамира Зобеницу, који 
су посетили Вршац.

Сумирани су досадашњи резултати 
бројних пројеката, на којима је странка у 
последњем периоду интензивно радила у 
циљу побољшања услова живота грађана, 
као и планови за наредни период.

- Градски одбор у Вршцу, један је од 
најбољих у земљи. Град Вршац, на челу са 
градоначелницом Митровић, и надаље 
треба да ради истим темпом. Једна од веома 
важних ствари за Вршац је и чињеница да 
је бастион културе, који је изнедрио бројне 
великане. То је нешто по чему је Вршац 
препознатљив и у земљи и свету. На том 

културном знамењу треба и даље радити и 
сачувати га као својеврсни бренд, рекао је 
Вучевић.

Градоначелник Новог Сада је нагласио 
да је Српска напредна странка конкретним 
потезима показала шта значи родна 
равноправност:

- Жене јесу и морају бити равноправни 
чланови овог друштва и поносан сам што 
Српска напредна странка води политику да 
се на челу најважнијих институција у држави 
налазе успешне жене. Имамо председницу 
парламента, имамо председницу Владе , 
имамо гувернерку, а Богу хвала, имамо и 
градоначелнице, између осталих  и вашу, у 
Вршцу. И то није шминка, то није реклама 
, то је заиста суштински битно и важно да 
владајућа странка, најбоља странка,  вуче 
потезе који праве добру климу у друштву, 
истакао је Вучевић и додао:

- Ми увек разговарамо, размењујемо 
мишљења и ја сам неизмерно поносан 

на две градоначелнице града Вршца и 
града Сомбора. Мислим да је велика ствар 
за Вршчане добијање статуса града. Ви 
сте суштински по атрибутима били град, 
али формално правно то је била потврда 
историјског значаја за нашу државу и наш 
народ вашег града и прави респект државе 
на само према градској администрацији, 
градоначелници, градској управи, већ 
према грађанима Вршца. 

Вучевић се дотакао и животних тема 
обичних људи, као што је коришћење 
здравствених услуга:

- Банат је наслоњен на Београдски 
округ, природно то је једна географска 
целина. Ускоро ће вас посетити и министар 
Лончар и покрајински секретар Вељковић, 
то је право питање за њих.    Мислим да је 
људима из Вршца и Панчева ближи Београд 
него Нови Сад, просто је то тако, али бих 
желео и да имамо најбољи пут од Вршца 
према Новом Саду, да будемо у директној 

комуникацији а права ствар ће бити ако 
имате, недај Боже, потребу да се лечите, 
идете тамо где хоћете. 

Потпредседници Извршног одбора 
Српске напредне странке Бранко 
Маловић и Дамир Зобеница, заједно 
са потпредседником СНС Милошем 
Вучевићем и повереницом СНС Вршац 
Драганом Митровић, одржали су и радни 
састанак члановима Градског одбора СНС 
Вршац.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ПОСЕТИО ВРШАЦ

ВУЧЕВИЋ: ВРШАЦ ЈЕ БАСТИОН КУЛТУРЕ, ПРЕПОЗНАТЉИВ У СВЕТУ

У организацији Савета сеоске 
Месне заједнице и Града Вршца, у 
Орешцу је организована друга радна 
акција чишћења и уређења овог 
насељеног места.

-Циљ ових акција је кошење 
траве са зелених површина у 
селу, чишћење канала и пропуста 
и уређење прилазног пута селу, 
каже Славиша Максимовић, члан 
Градског већа задужен за рурални 
развој. Уређењем прилазних путева, 
мештани су  учинили да саобраћај 

на овим деоницама буде сигурнији 
и безбеднији. Мештани су уклонили 
и одбачено смеће и отпало грање. 
Ова акција је за сваку похвалу и може 
послужити као пример свим осталим 
насељеним местима. 

Акцију је похвалио и Сава Балан, 
председник Савета Месне заједнице 
Орешац, и додао:

-Задовољан сам јер су мештани 
Орешца показали, овом акцијом, 
велику одговорност према свом 
селу и средили га да изгледа лепше 

и уредније.  Успели смо да уредимо 
све сеоске јавне зелене површине, 
очишћени су канали и пропусти, 
покошена је трава, а сређени су 
и прилазни пут селу, мештани су 
уклонили и одбачено смеће и грање. 

Члан Већа Максимовић похвалио 
је одзив мештана Орешца радној 
акцији, која је организована по други 
пут.

- Желим да се захвалим свима 
који су учествовали у акцији и 

да овај пример житеља Орешца 
следе и остала наша села, истакао 
је Максимовић. Брига о животној 
средини је значајна за сваки град, 
свако село, од виталног је значаја 
и предуслов за леп и здрав живот 
свих грађана који ту живе. Овакве 
радне акције потврђују високу свест 
грађана о заштити животне средине, 
као и стварању бољег амбијента за 
живот.

Ј.Е.

НАСТАВЉЕНЕ АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

МЕШТАНИ ОРЕШЦА ОЧИСТИЛИ СВОЈЕ СЕЛО

КЉУЧНЕ СТВАРИ ЗА РАЗВОЈ БАНАТА

Милош Вучевић је рекао да је Банат 
најнеразвијеније подручје у Војводини 
и да је за његов бољи развој неопходно 
решити два важна питања:

-Треба решити фундаменталне 
проблеме као што је питање пијаће 
воде у одређеним градовима и боља 
инфраструктура. Мислим да су за 
Банат кључне две ствари: добра путна 
инфраструктура односно повезаност 
са осталим деловима Србије и питање 
популационе политике, односно да 
не дође до расељавања. Ако Банат 
остане празан, пуст, џаба нам и најбољи 
путеви и најбоља комунална предузећа 
и најздравија вода ако ми немамо ко 
овде да живи ако имате пустињу у граду 
и селу. Треба истовремено очувати 
становништво и улагати. Имамо добре 
вести из Панчева а ја се надам да ће бити 
још много, много добрих вести из Баната. 
Мислим да Банат данас има подршку и од 
Републичке владе и од Покрајинске владе 
и да то видите и осетите кроз конкретне 
пројекте а и Банатске општине ће морати  
још агилније, офанзивније да кандидују 
најбоље пројекте да добију подршку како 
би биле што развијеније. Најбитнија је 
ствар да ми сачувамо наш народ у Банату.
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У петак, 29. јуна у Вршцу биће одржан 
24. округли сто са темом „Достигнућа и 
перспективе у образовању даровитих“. 
Овај међународни научни скуп организује 
Висока школа струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов” из Вршца, 
у сарадњи са Универзитетом „Аурел 
Влајку” из Арада у Румунији, Педагошким 
факултетом из Марибора (Словенија), 
Универзитетом „Св. Климент Охридски” 
из Битола (Македонија) и британским 
Универзитетом Метрополитен у 

Манчестеру. 
Уводно предавање са темом „Нова 

достигнућа у образовању даровитих“ 
одржаће професор др Тejсир Супхи 
Јамин (ориг. Taisir Subhi Yamin), директор 
Међународног центра зa иновације у 
образовању, Улм, Немачка. 

Међународни научни скуп у Вршцу 
организује се уз подршку Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност. 

Т.С. 

24. ОКРУГЛИ СТО О ДАРОВИТИМА У ВРШЦУ 

ДОСТИГНУЋА И 
ПЕРСПЕКТИВЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХ 

1. Пословни простор  у Вршцу , Абрашевићева 7 у површини од 
321,00 m2 (II зона) са почетном ценом од 89.880,00 динара месечно 

Како се објекат налази у градском јавном парку утврђују се посебни 
услови: у случају обављања угоститељске делатности у објекту се не 
може точити алкохолно пиће ; радно време објекта не може бити 
дуже у вечерњим часовима од 22 ,оо часа сваког дана у седмици

Пословни простор се издаје на одређено време у трајању од 2 
године у виђеном стању 

2. Пословни простор у Вршцу у ул. Доситејева 9 у површини од 
16,00 m2 ( I зона) са почетном ценом од 7.760,00 динара месечно 

Овај пословни простор се издаје на одређено време у трајању од 2 
године у виђеном стању  

 3. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 
15 у површини од 15,00  m2 са почетном ценом од  1.500,00 динара 
месечно без ПДВ-а               

Гаража се издаје на одређено време у трајању од 2 године у 
виђеном стању                  

 4. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б означена са бројем 
5 у површини од 15,00  m2 са почетном ценом од  1.500,00 динара 
месечно  без ПДВ-а              

Гаража се издаје на одређено време у трајању од 2 године у 
виђеном стању

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

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

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

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

текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни 

орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију 
депо картона код пословне банке;

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

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена 

мера забране обављања делатности у претходне две године (уколико 
пријаву подноси правно лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је 
већ закупац 

пословног простора у јавној својини Града Вршца  или уколико је 
оснивач (члан) правног лица које је закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а  
приликом подношења пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

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

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

Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
односно  до петка 06.07.2018.године до 10 часова.

Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом 
пријаве на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца. 
Предаја се може извршити до петка 06.07.2018.г. до 10 часова.У 
разматрање,као благовремене,  ће се узети пријаве које стигну до 
назначеног рока  у писарницу Градске Управе.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 
08.06.2018.године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења 
за имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.

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

За све ближе информације и могућност разгледања понуђених 
локала обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске 
Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у 
времену од 09-14 часова до 05.07.2018.г.  

Град Вршац  

ИзДАје У зАКУп 
путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:     
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Драгана Француски Ушендић 
има богат и разноврстан 
живот, од професија 
којима се бавила, до велике 
породице са троје деце и 
петоро унучади. Летела је 
као ЈАТ-ова стјуардеса пар 
година, а онда је морала да 
приземљи јер је постала 
мајка и имала веће обавезе. 
Али, наставила је да гради 
своју професионалну 
каријеру у Пилотској школи 
у Вршцу. Водила је летачко 
одељење и ресторан „Икар“ 
који је постао реномиран 
и савремен угоститељски 
објекат.

Да ли сте Вршчанка родом?
-Јесам. Као и мој отац и моја баба. 

Значи, трећа генерација рођена у Вршцу, 
па ми је некад жао што немам баку на 
селу. Али, имала сам предивну баку, 
Драгу Француски, очеву мајку. Девојачко 
презиме било јој је Сокол, дошли су из 
Лукова, на граници Чешке, Словачке и 
Украјине, у време Марије Терезије. Била 
ми је духовна мајка, научила ме је много 
тога.  Родитељи су ми се звали Мирко и 
Милица Француски, рођена Петровић. 
Отац је завршио Грађевински факултет у 
Београду, хидроградњу. Дипломски рад 
био му је канализација града Вршца који 
је, после, поклонио Вршцу. Мајка ми је 
радила у ДДОР осигурању. Имам брата 
Славољуба који је завршио Машински 
факултет. Остајао је без посла, али у 
последње време ради као професор у 
школама. Врло је активан, пева у 4 хора. 

Рано детињство памтим по 
својим несташлуцима. Увек сам била 
заинтересована за којешта, то се 
провлачило и кроз живот. Првих 6 година 
одрастала сам у Пландишту где ми је мама 
била наставница математике и, заједно са 
сеоском децом, купала сам се по барама, 
трчала око реке Ројге, уживала у свему. 
Када сам дошла у Вршац, брзо сам се 
уклопила, јер волим људе, а и они мене, па 
се увек негде нађемо. Овде сам завршила 
ОШ „Жива Јовановић“, која више не 

постоји, до 5. разреда, а после у „Олга 
Петров Радишић“. Бавила сам се спортом, 
балетом, јер била је овде балетска школа 
коју је водила Јелена Катић тих 60-тих 
година. Касније сам играла за Гимназију 
кошарку, одбојку, рукомет, а ишла сам и у 
глумачку секције - омладинску сцену, коју 
је у Позоришту водио режисер Милован 
Новчић. Направио је са нама представу 
„Она и он“, дошао је цео позоришни 
ансамбл да нас гледа. 

После Гимназије, селимо се за Панчево, 
а ја у Београду уписујем Астрономију. 
Међутим, схватила сам да није то оно што 
сам очекивала, а и отац ми се разболео па 
сам желела да се што пре запослим.

Где успевате да добијете посао?
-У то време ЈАТ је купио 13 авиона 

ДЦ-9 и расписао конкурс за стјуардесе. 
Примили су ме на конкурс. Био је то 
јако леп и динамичан посао, али врло 
напоран и тежак. У почетку сам летела као 
трећа, а касније као друга стјуардеса на 
авионима ДЦ-9 и Каравела. Нисам успела 
да постанем шефица - персер, јер се 

нисам дуго задржала на послу стјуардесе. 
Путовала сам по целој Европи, Блиском 
Истоку, нисам ишла на прекоокеанске 
летове. Било је то још добро време када 
се ЈАТ развијао. Остајали смо по 24 сата у 
европским метрополама где смо слетали, 
тако да сам имала времена да обиђем те 
велике градове, њихове музеје, остале 
занимљивости. Сваког месеца била сам 
по један дан у Лондону, Паризу, Риму, 
Истанбулу... 

Колико је трајао Ваш посао 
стјуардесе?

-Трајало је од 1973. до 1976. Било ми је 
много напорно, поготово кад сам родила 
ћерку. Муж ми је рекао да ме воли, али 
треба му и жена, и домаћица. Тадашњи 

директор вршачке Пилотске школе 
ЈАТ-а Милош Шуњеварић и Александар 
Хаџијевић, тада шеф пилота, примили су 
ме у Летачко одељење које смо почели 
да правимо од нуле. Постала сам први 
сарадник летачке оперативе, водила 
летачке дневнике, књижице ученицима, 
набављала им литературу... и на крају 
помогала око доделе диплома. Хаџијевић 
и ја смо заједнички направили комплетно 
вођење евиденције, био је то пионирски 
посао. 

-У то време Пилотска школа имала 
је 14.000 сати летења месечно, што је 
данас незамисливо. Данас је и 6.000 
много. Имали смо мању флоту, не знам 
како је данас. Купљени су тада неки 

авиони, било је доста инструктора, ђака, 
ЈАТ-ових стипендиста, али и много ђака 
из иностранства: Либија, Мали, Турска, 
Нигерија, Ангола... Ми смо ишколовали 
првих неколико генерација пилота турске 
државне авио компаније. Све је то лепо 
функционисало, доста смо зарађивали 
као Школа. Знала сам енглески и било 
ми је и лако и лепо да комуницирам са 
ђацима. Сећам се једног Либијца који је 
дошао у Вршац са супругом, на свадбено 
путовање, а код нас само што нису почеле 
санкције. Са некима од њих сам остала у 
контакту на друштвеним мрежама, као 
и са осталим колегама са којима сам 
летела као стјуардеса. Заједно смо на 
једном форуму где се објављују сећања са 
путовања, слике са посадама, новости из 
личних живота свих нас.

Прошло је 15 - 16 класа пилота док сам 
радила тај посао у летачком одељењу. 

Долазили су професори из Београда, 
касније смо почели да запошљавамо 
наше људе, Вршчане, посао се ширио. 
Градимир Дунчић је био од почетка, а 
касније су дошли Маријана Јовановић, 
Милан Лужајић, нажалост покојни, затим 
Светозар Мунћан, Мирко Новаковић... 

До када је трајао тај успешан период 
Пилотске школе ЈАТ-а? Да ли сте и како 
успели да се снађете у новим условима 
пословања?

-Све је то трајало док нису дошле 
санкције, 1992. Прво су нас приземљили, 

ИНТЕРВЈУ

ДРАГАНА ФРАНЦУСКИ УШЕНДИЋ, ОД СТЈУАРДЕСЕ ДО ШЕФА СЕКТОРА УГОСТИТЕЉСТВА ПИЛОТСКЕ ШКОЛЕ ЈАТ-А:

ИСКРЕНОСТ И ОПРАШТАЊЕ СУ 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА СРЕЋУ!
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авиони су остали на земљи, пилоти су 
послати кући, није било посла. Све је 
стало. Директор Хаџијевић, који је дошао 
на место Шуњеварића када је он отишао 
у пензију, позвао ме је и рекао: “Драгана, 
хајде да се ми играмо угоститељства. Ти 
си ишла по свету, видела како то изгледа, 
хајде сада да будеш мало на овој другој 
страни“. Прихватила сам, али морала сам 
да се едукујем. Ишла сам у Хотел „Славију“ 
која је била у саставу ЈАТ-а. Била сам 3 
месеца по 12 сати дневно да све научим 
како функционише, од папирологије, 
начина рада, комуникације... Завршила 
сам Педагошку школу и дала сам разлику 
испита на Вишој угоститељској школи у 
Београду, на „Голфу“, како је зову, директор 
је био проф. Килибарда.  Добила сам атест 
за ресторатерство.

Када је кренуло угоститељство у 
вршачкој Пилотској школи? 

-Припреме за отварање ресторана 
„Икар“ почеле су 1993. Испоштовали 
смо све стандарде, особље је ишло 
на обуку, такође у „Славију“, а тада 
нам је много помогла Зорка Јовичић, 
куварица, која је некада кувала код 
Тита, изузетан професионалац и човек. 
Када је све завршено, отворен је „Икар“. 
Организовали смо бројне свечаности, 
прославе, сусрете медицинских радника, 
фармацеута, судија... Правили смо скупове 
за Хемофарм, имали смо конгресну салу у 
управној згради, развијали смо конгресни 
туризам, затим спортски туризам. Била 
је лепа фискултурна сала, хостел где су 
одседали спортисти који су долазили 
на припреме. У то време се формирала 
ТВ Банат, а доле у тој згради направили 
смо посебан депаданс, собе где су били 
кревети са продужецима за кошаркаше 
више од 2 метра, да могу лепо да спавају. 
Водили смо бригу и о јеловнику за 
спортисте. Долазили су овде на припреме 
спортске репрезентације и клубови. 
Много младих је прошло кроз Вршац, од 
пилота до спортиста.

-Поред хостела, који је био са 3 
звездице, где је био као кафић ресторан, 
за доручак за госте хостела, имали смо и 
друштвени ресторан где су се хранили 
сви радници Пилотске академије, затим 
велику салу за масовне седељке са 180 
седишта и, поред тога, „Икар“ који је имао 
око 60 седишта. Била су стаклена врата 
између ресторана и велике сале, и кад је 
то било потребно она се склоне и повежу 
се оба простора. Преко дана смо имали 
алакарт понуду, почевши од доручка који 
смо радили за хотелске госте, грађане и 
запослене, а онда је „Икар“ радио од ручка 
до вечере. Викенди су нам били главни, са 
масовним прославама чији је квалитет 
био најбољи у то време у граду. Биле су 

то свадбе, венчања, конгесни туризам, 
дочек Нове године, без скромности тада 
најбољи и најпосећенији.

Да ли је било неких признања за 
кулинарске специјалитете „Икара“?

-Савез угоститеља Југославије, после 
Србије, организовао је, сваке 2 године, 
еснафске угоститељске смотре где смо 
се такмичили у разним дисциплинама: 
кувари, конобари, посластичари, 

пекари... Учествовали смо на 4 таква 
такмичења, у Новом Саду, Херцег 
Новом, Врњачкој Бањи и Ужицу где смо 
бриљирали. Покупили смо сва злата и 
сребра. Били смо велика и јако добра 
екипа. У угоститељству је било укупно 50 
људи. Конобаре смо имали флексибилно, 
6 је било запослено. Кувара је било 13 - 14, 
било их је и са сервиса. Моја „десна рука“ 
били су Бранка Павловић, шеф кухиње, 
и Добривоје Флора - Буца, изванредан 
конобар, са којима имам дивне успомене. 
И данас има људи из „Икара“ по вршачким 
ресторанима где се добро једе. 

Имали смо комплетан мали кетеринг, 
имали смо фарму са 400 грла, млекару 
где смо правили сир, са климом... Све 
је то тако цветало до 2001. Хаџијевић је 
отишао у пензију, дошао је Душан Ловре 
који је рекао да ми нисмо угоститељи, већ 
да је ово пилотска школа и почео је све да 
затвара. Ја нисам могла да поднесем да се 
све то тако урушава. Био је то најболнији 
део мог живота, да ја одлазим у ЈАТ са 
сузама у очима, да се пријављујем ко сам, 
шта сам... возила сам најмлађег сина који 
је сада тамо инструктор.

Да ли сте и даље наставили да 
радите у Пилотској школи?

-Била сам у ЈАТ- у до 2003, затим 
одлазим у Хемофарм као руководилац 
угоститељства где остајем 6 месеци. 
После сам била код куће, уплаћивала себи 
до 35 година радног стажа мислећи да 
ћу, као мајка троје деце, добити пензију. 
Међутим, није тако било. Од 2007. сам 
званично у пензији.

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Мој супруг Илија Ушендић и ја знамо 

се још из Гимназије. Он је отишао у 
Мостар, у Гимназију „Маршал Тито“ и ми 
смо раскинули, а ја сам била болесна од 
љубави. Писала сам му како ћу да се удам, 
а он ми је рекао да читам „Политикин 
забавник“ и да се не секирам. Опет смо 
се срели када сам почела да учим за 
стјуардесу, почели да се забављамо у 
марту, а венчали смо се новембра, 1973. 
У браку смо 45 година. Илија је радио у 

Хемофарму, ишао у Енглеску на обуку, 
радио у дијализним центрима, у Русији са 
свим екипама Хемофарма.

-Имамо троје деце: најстарија је 
Исидора (1974), други је Филип (1976) 
и најмлађи Јован (1988). Деца су нам 
успешна. Исидора је дипломирала 
психологију, један син је лекар, други 
пилот. Од наше деце имамо петоро 
унучади: Сара, Искра, Емилија, Леа и 
Виктор. То нас чини изузетно срећним.

-Ја сам веома задовољна својим 
животом. Имам стабилан и леп породични 
живот. Себи могу да приуштим разна 
задовољства, да певам у црквеном хору 
„Свети Теодор“ који води професорка 
музике Олгица Шинковић. Волим да 
кувам, да спремам за друштва која нам 
често долазе, за рођендане које правимо, 
велика нам је фамилија, овог месеца 
имамо 4 рођендана. Играм се мало са 
декупажом. Испуњено нам је време и 
мени и Илији. 

-Имам друштво драгих пријатељица. 
Наша пријатељства трају више од 40 
година. Редовно се састајемо из лепих, 
али и оних мање лепих повода. 

Шта је у животу важно?
-У животу је важна прво љубав, па онда 

бити смирен када доносиш одлуке. Идем 
доста и у Цркву и то ми је много помогло 
да постанем бољи човек. Када се човек 
смири, када није у неком егзалтираном 
стању, када није бесан, гневан, може 
све лепше да види и боље прихвати 
и што је јако важно - да опрости. А, то 
много значи, јер кад опростиш другоме, 

опростио си и себи, прочистио си се и 
немаш у себи никакву негативну енергију, 
ништа прљаво и ружно. Ја много волим 
људе чак и кад ме повреде, помислим да 
можда и њима није било лако, можда их 
нешто мучи. Били бисмо много срећнији 
када бисмо били искренији, отворенији 
једни према другима и опраштали једни 
другима.  Искреност и опраштање су 
предуслови за срећу!

Јованка Ерски



ПЕТАК • 29.  јун 2018.ВРШАЧКА КУЛА8

Екипе радних јединица 
Грађевинска оператива и 
Чистоћа Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ 
биле су ангажоване читав 

дан на чишћењу канала 
који су се, на појединим 
местима, излили због 
великих количина падавина 
и обилних киша које су се 

обрушиле на Вршац.
-Очишћен је Јованов поток 

код Панонске и Ритске улице, 
као и Југоисточни канал који 
се прелио због непостојања 
канала у Вршачким 
виноградима, објашњавају 
у ЈКП „Други октобар“. Због 
јаких киша и велике количине 
воде, дошло је до спирања 
прилазних путева и таложење 
наноса на појединим местима 
на главном путу за Велико 
Средиште и Месић. Екипе 
„Другог октобра“ успели су 
све да санирају и врате у 
првобитно стање, уз помоћ 
механизације.

Из комуналног поручују 
да су, на овај начин, помогли 
Водопривредном предузећу 
„Јужни Банат“ чија је ово и 

надлежност и тако спречили 
евентуално веће проблеме и 
стварање материјалне штете.

Ј.Е.

НАКОН ОБИЛНИХ ПАДАВИНА И ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕНОГ ТАЛОГА

КОМУНАЛЦИ ОЧИСТИЛИ КАНАЛЕ

Спортско терапијско 
јахање за особе са 
инвалидитетом, које је 
кренуло на брегу, код 
одмаралишта Црвеног крста 
Вршац, лепо је прихваћено 
и веома посећено. Школу 
терапијског јахања покренуло 
је Удружење параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад 
ВШ“, уз подршку Града Вршца.

-Јахање је изазвало велико 
интересовање како код 
деце, тако и код родитеља, 
истиче Драган Виторовић, 
председник „Параквада ВШ“. 
Град Вршац прави велике 
искораке у подршци особама 
са инвалидитетом у свим 
областима живота тако да 
и сами можете приметити 
да Вршац постаје град без 
баријера и дискриминација. 
Реализацијом овог програма 
желимо да обухватимо 

рањиве групе, као што су 
деца са инвалидитетом, 
и интегришемо их у 
спортске активности ради 
унапређења квалитета 
живота. Живот без садржаја 
и непостојања програма 
спортско -рехабилитационих 
активности намењених 
рањивој групи деце, довео 
их је до тога да су приморани 
на живот у изолацији што 
је погоршало њихово 
психофизичко стање и 
значајно негативно утицало 
на њихов квалитет живота, а 
друштву учинило такву децу 
практично невидљивом.

Виторовић наглашава 
да је циљ овог пројекта да 
се спортским активностима 
и дружењем са коњима 
унапреди живот деце са 
физичког, емоционалног 
и психичког аспекта, и да 

се, кроз спорт, интегришу 
у друштво, да њихов 
друштвени живот попстане 
квалитетнији и лепши. 

-Намера нам је да деца 
више времена проведу ван 
свакодневног школског 

окружења, на отвореном и 
да створе нове доживљаје 
који ће позитивно утицати на 
њихов психо-физички развој, 

додаје Виторовић. Бројна 
истраживања су показала 
да коњи позитивно утичу на 

понашање деце оболеле од 
различитих видова аутизма, 
побољшавају мускулатуру, 
баланс и равнотежу код 
деце оболеле од церебралне 
парализе, као и да 
подстичу самопоуздање и 
самопоштовање код деце која 
то нису стекла у детињству.

Бројне студије, али и 
искуства у пракси, потврдили 
су да ритмични покрети 
коња помажу креирање 
нових моторних, сензорних 
и говорних путева стварајући 
нове синапсе у мозгу и тиме 
позитивно утичу на живот 
деце са инвалидитетом.

Виторовић је изразио 
задовољство због великог 
интересовања за терапијско 
јахање, али и наду да ће се 
овај пројекат наставити и 
наредне године.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ НАПРАВИО ВЕЛИКИ ИСКОРАК У ПОДРШЦИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ШКОЛА СПОРТСКО - ТЕРАПИЈСКОГ ЈАХАЊА НА ЦРВЕНОМ КРСТУ ПУН ПОГОДАК

Руководство Геронтолошког центра Вршац често 
организује дружења за своје кориснике и радо угости 
све организације, установе и грађане који их посете. 
Овога пута у госте су им дошли представници Првог 
Месног одбора Српске напредне странке Вршац, 
а дружење су песмом улепшали чланови хора 
Геронтолошког центра Вршац.

-Вечерас имамо част да угостимо чланове Првог 
Месног одбора Српске напредне странке Вршац, где 
и ми припдамо као Геронтолошки центар, и са којима 
имамо изузетно добру сарадњу у свему, дружењу, али и 
подршци у сређивању нашег Дома, у нашем раду, каже 
Анђелија Кручичанин, директорка Геронтолошког 
центра Вршац. Ово је прилика да наше госте забави 
и увесели хор Геронтолошког центра Вршац који ће, 
ових дана, обележити годишњицу постојања и рада.

Према речима директорке, овакви састанци 
су лепа прилика да се корисници Дома друже са 
пензионерима, грађанством и свима који дођу са 
жељом да размене лепе речи и улепшају свакодневицу 
једни другима и обогате живот. 

-А, песма је увек добродошла да подигне 
расположење и гостима и нашим корисницима, 
смаатра директорка Кручичанин.

Дан раније, Геронтолошки центар су посетили 
чланови вршачког Удружења пензионера. Било је 
и то једно од пријатних дружења уз песму хора КУД 

„Пензионер“, као и чланова хора Геронтолошког 
центра.

-На територији наше месне заједнице постоји 
једна овако дивна установа коју ми редовно 
обилазимо, каже Зоран Јовановић, повереник Првог 
Месног одбора Српске напредне странке Вршац. 

Посећујемо кориснике Геронтолошког центра, то је 
једна од редовних активности  нашег Месног одбора. 
Покушавамо да им улепшамо и продужимо живот 
у дружењу са младим активистима Првог Месног 
одбора Српске напредне странке Вршац.

Чланове Првог Месног одбора СНС Вршац 

забавили су чланови хора Геронтолошког центра 
којим руководи Биљана Петрићевић, музички педагог 
терапеут.

-Хор смо формирали пре годину дана, у почетку 
нас је било десетак, а сада нас је око 12-13 чланова, 
каже Петрићевићева. Број чланова зависи и од 
тренутног здравственог стања хориста. Репертоар 
је сличан оном који радим са мојом групом певача 
„Исток 10“. Највише воле да певају су старе народне 
песме, градске песме, наше пробе им много значе, 
добро се осећају после тога.

Због теже покретљивости, хор највише наступа 
у Геронтолошком центру, али гостовали су и код 
пензионера. Иначе, редовно наступају на прославама 
рођендана корисника Центра које се организују 
сваког трећег месеца, као и на сваком дружењу, 
забавама које су честе у овој установи.

Да уметност позитивно делује на најстарије 
суграђане потврдила је и Бранка Маровић, радни 
терапеут у Геронтолошком центру Вршац, и додала:

-Ликовна уметност и музика делују на 
психомоторне функције човека, може да орасположи 
наше кориснике, да им да нову вољу за животом што 
се посебно види код неких хористкиња. Оне воле да 
певају и та музико терапија их баш подиже.

У песмама уживају не само хористи, већ и остали 
корисници геронтолошког центра који радо слушају 
пробе и наступе.

Хор Геронтолошког центра обележиће ускоро 
прву годишњицу, а до тада ће се, кажу хористи, 
одлучити које име ће њихов хор да поносе.

Ј.Е.

У ПОСЕТИ ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ДРУЖЕЊЕ УЗ ПЕСМУ ХОРИСТА
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У уторак је у Градском музеју 
отворена изложба фотографија под 
називом „Да се не заборави“, аутора 
Милена Чуљића, организована 
у сарадњи са Клубом генерала и 
адмирала Србије и Београдским 
форумом за свет равноправних. 
Сакупивши фотографије непознатих 
и познатих аутора које сведоче о 
НАТО агресији над СРЈ, Чуљић је 
представио страдање и последице 
бомбардовања из 1999. године. 

Фотографије које су представљене 
у Градском музеју подељене су у шест 
тематских целина: Агресија, Одбрана 
отаџбине, Жртве агресије, Еколошке 
последице, Протести код нас и у 
свету, Живот под Нато бомбама и 
Последице агресије. 

- Циљ ове изложбе је да се сетимо 
свих немило страдалих цивила и 
војника, свих бранилаца отаџбине. Не 
знам да ли је време да опростимо, али 
не смемо дозволити да се заборави – 
рекао је председник Организације 
резервних војних старешина Вршца 
Милан Милетић. 

Организатори изложбе подсетили 
су да је током 78 дана бомбардовања 
погинуло између 1.200 и 2.500 људи. 
Изведено је 2.300 ваздушних удара, 
1.150 борбених авиона лансирало 
је око 420.000 пројектила, укупне 
масе 22.000 тона, лансирано је 1.300 
крстарећих ракета, 37.000 „касетних 
бомби“. У току бомбардовања 
уништено је 25.000 стамбених 
објеката, 470 километара путева, 595 
километара пруга. Оштећено је 14 
аеродрома, 19 болница, 20 домова 
здравља, 18 вртића, 69 школа, 176 
споменика културе и 44 моста, док 
је 38 разорено. Уништена је трећина 
електроенергетског капацитета 

земље. Укупна материјална штета 
процењена је на више десетина 
милијарди долара. Одлука о 
бомбардовању тадашње СРЈ 
донета је први пут у историји без 

одобрења Савета безбедности УН, а 
у бомбардовању је учествовало 19 
земаља Алијансе и не постоји град 
који није био мета. 

У великој галерији Градског музеја 

изложено је педесетак документарних 
фотографија, а отварање изложбе 
увеличао је и наступ Хора Светог 
Серафима Саровског из Зрењанина. 

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА О НАТО АГРЕСИЈИ НА СРЈ 

„ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ“ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 

Васко Попа делује као моћан господар речи,а 
постао је жива рана из које стално кључају речи 
које би да буду поезија.

Схватио је делфијску загонетку - да речи колико 
омогућавају поезију толико је и ограничавају. 

Временом речи постају Васкови господари а 
он је своју поетску слободу освајао све краћим 
стиховима и са све мање речи. Знао је да искуство 
поезије и тотал њеног бића који јури његовим 
крвотоком мора да подели са другим људима па 
прави компромис и поезију као једино могуће 
лепи за речи. Неко је изабрао да буде песник а неко 
је изабран од поезије.

Рећи да је Васко Попа велики алхемичар није тек 
метафора јер је истина дубља од навике мишљења 
да наковањ и чекић поезије прекују речи у чисто 
злато које не тамни вековима.

Поетски алхемичар буквално игнорише устаљену 
менталну хемију, изврће је, чини смешном, све док 
она не почне да тече узводно и даје парадоксалне 
информације.

А шта је друго поезија него покретач парадокслне 
креативне менталне хемије. У свету где газдује 
медиокритетство и потпуна предвидљивост речи,  
њиховог смисла и функција дешава се ужасна јерес 
феномена поезије за све оне који би језичким 
тривијалностима да окују туђе умове, да пусте да 
им поезија врати укус слободе и промена. 

Васко репродукује оно што се чује да би се 
чуло нечујно што би га логички довело до ћутања 
и концептуалне поезије без речи. Поезија је била 
његов дом и Тамница. Он се опијао поезијом, али је 
желео то пиће и да дели.

Знао је да постоји хиљаде говорних језика и 

само један универзални језик поезије.
Васко је успевао попут првог апстрактног 

песника да у његовој песми постанемо свесни 
механизма логике бића поезије а не прозаичног 
смисла самих речи.

Т.Сухецки

ВАСКОВЕ МУКЕ ПО РЕЧИМА СЛИКА И РЕЧ

Ако желите да се обогатите, да манипулишете 
другим људима, да будете изнад свих, онда 
ни случајно немојте да читате поезију јер вас 
она може учинити саосећајним, увиђајним и 
катастрофално добрим.

Т.Сухецки
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Удужење „Тачка сусретања“ у 
сарадњи са Удружењима „Авалон“ 
и „Грамовокс“ организовало је 
предавање на тему „Духовни 
аспекти хипи покрета“ социолога 
Будимира Бабића. Предавање 
је било посвећено поновном 
сагледавању занемарених 
вредности хипи културе, из 
перспективе стања у којем 
се налази наша цивилизација 
данас, 50 година након процвата 
хипи покрета, а у вечери су 
учествовали и Јелена Маринков 
и Горан Димитријевски. 

-Свеприсутне слике 
егоцентричне затворености, 
која, стерилишући потенцијале 
свести, људска бића своди на 
готово анималну разину, поново 
актуелизују хипи доба – тај 
духовни талас који је крајем 60-
тих запљуснуо читаву планету. 
Садашња изобличења изазвана 
материјализацијом света, односно 
све већим посвећивањем 
материјалним вредностима 
на уштрб духовних, наводе на 
преиспитивање позива на “реално 
расуђивање”, којим је, као мамцем 
за неутемељене припаднике 
хипи покрета започело његово 
слабљење. Намеће се питање: 
је ли била реална етаблирана 
стварност псеудо уређености, 
која је, што испод, што изнад 

површине, носила потенцијале 
настанка дегенеративних процеса 
тако очитих последњих година? – 
истиче Бабић, додајући да многе 
идеје хипи покрета добијају 

додатни смисао данас, деценијама 
након његовог процвата. 

-Грађанину зарђалих 
емпатијских склоности није била 
блиска идеја ненасиља нити 

смисао залагања за њу, зато је у 
међувремену насиље у најширим 
круговима прихваћено као 
легитимно средство остварења 
личног интереса, који постојано 

заузима пијадестал највише 
међу друштвеним вредностима. 
Помама за што вишим местом у 
друштвеној хијерархији, грабеж 
за статусним симболима и готово 
животињска борба за надмоћне, 
доминантне положаје поприма 
гротескне форме. И тек из ове 
перспективе можемо сагледати 
сав смисао неконвенцијоналног 
облачења и изгледа хипика, 
њихово противљење 
манипулацији моћника, то што 
су формирали комуне значајно 
независне од главних друштвених 
токова, као и њихову борбу за 
очување природе и планете, која 
је сада – педесетак година касније 
у неупоредиво лошијем стању – 
закључује Будимир Бабић. 

Будимир Бабић, дипломирани 
социолог, организатор је бројних 
манифестација, од еколошких 
и социјално еколошких, 
до ликовних, филмских, 
позоришних, музичких и 
колажних програма. Еколошко 
удружење „Авалон“ води више 
од 15, а проблематиком животне 
средине бави се више од 25 
година. Учествовао је у више 
социолошких истраживања као 
координатор истраживања или 
члан истраживачког тима, а већ 5 
година у појединим програмима 
едукације има улогу тренера 
и члан је ТАЦСО Ростер тима 
експерата. 

Т.С. 

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ 

„ДУХОВНИ АСПЕКТИ ХИПИ ПОКРЕТА“ 



ПЕТАК • 29.  јун 2018.ВРШАЧКА КУЛА12 ФОТОРЕПОРТАЖА

ВИКЕНД ПУН ЗАБАВЕ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ВРШАЦ ЦИРКУЛИРАО ПО ТРЕЋИ ПУТ 
Вршац је и овог јуна био домаћин „Циркулирања“, 

фестивала који представља спој уметности, забаве и спорта 
за све генерације. Трећу годину заредом „Циркулирање“ 
је представило богат програм, а поред музичких наступа, 
изложби и радионица, велику пажњу привукло је и спортско 
терапијско јахање за особе са инвалидитетом. Овогодишњи 
Фестивал обележила је и сарадња са „НУРДОРОМ“, као и акције 
„Хуманитарна кафа“ и „Хуманитарна вечера“. 
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ВИКЕНД ПУН ЗАБАВЕ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ВРШАЦ ЦИРКУЛИРАО ПО ТРЕЋИ ПУТ 
Ф

ото: Циркулирањ
е 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине



ПЕТАК • 29.  јун  2018. ВРШАЧКА КУЛА 1515

И овог лета на Вршачком брегу 
Клуб екстремних спортова „Изазов“ 
организује биоскоп на отвореном 
„Форест синема“ (Forest cinema). Прва 
пројекција најављена је за суботу, 
30. јун у 20 часова, а приказиваће се 
филм „Млади Франкенштајн“. Након 
пројакције филма најављена је свирка 
бенда А.Г. Трио. 

Форест синема је мали биоскоп на 
отвореном који се налази на адреси 
Клуба екстремних спортова „Изазов“, 
Топовски пут бб. 

-„Млади Франкенштајн“ је 
најзабавнија, али и најстрашнија 
комедија свих времена. Ако 
сте мислили да све знате о др 
Франкенштајну, варате се, јер Мел 
Брукс, краљ филмске пародије, зна 
боље, више и смешније – поручују 
организатори Форест синема. 

Мек Брукс исмејава све што стигне; 
беле расисте, зле каубоје, политичаре, 
приглупе сељачине, свештенике, 
црнце, револвераше, крвнике, 
нацисте, Клу Клукс Клан, Холивуд, 
мјузикле, а начини на који исмејава су 
толико разноврсни да гледаоцу ни у 
којем случају не може бити досадно. 
Филм „Млади Франкенштајн“ сниман 
је у црно-белој техници како би 
пародија на старе филмове страве и 
ужаса била што уверљивија. 

„ФОРЕСТ СИНЕМА“ И ОВОГ ЛЕТА НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ 

У  С У Б О Т У  П Р О Ј Е К Ц И Ј А  Ф И Л М А 
„ М Л А Д И  Ф РА Н К Е Н Ш ТА Ј Н “ 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс 

двоипособна стана у Вршцу, 67m2 

и 76m2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 063 
68 40 40 

Продајем кућу у Гудурици, Отона 
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 
ари. Тел. 061/ 217-68-26

Продајем спратну кућу са гаражом 
са плацем 700 m². Тел. 831-631 и 
064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, 
приземље и два спрата, вода, струја, 
канализација, укљижена, 200 m², плац 
5 ари или мењам за Београд или Нови 
Сад. Тел. 064/038-37-57

Хитно продајем кућу у Избишту са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 
064/390-62-76

Продаје се приземна кућа од 120 
m², на плацу од 7 ари са улазом из две  
улице Копаоничке и Цетињске. Тел. 
060/843-51-37 и 069/333-60-30

На продају двособан стан 86 m² 
и два и по ланца земље, удара у 
асфалтни пут Вршац-Влајковац, потез 
Кевериш. Тел. 062/511-751

Продајем пољопривредно 
земљиште КО Уљма потес „Доње 
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 76 
ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа 
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез 
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 
74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. 
Стамбени простор од 140 m², 
помоћне просторије 45 m² у другом 
дворишту, башта, плин, канализација.
Тел. 063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² у центру 
Вршца (С. Немање) и издајем 
гарсоњеру опремљену у центру 
града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд 
или Нови Сад спратну кућу сутерен, 
високо приземље и спрат, почетак 
Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, 
укњижено. Тел. 064/897-46-35

Продајем дворишну гарсоњеру на 
Тргу Св. Теодора (поред Комерцијалне 
банке) Тел. 062/582-616

На продају спратна кућа на плацу 
од 700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-
58-62

Продајем стан 43 m² у центру 
Вршца, реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у 
Великом Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у 
центру површине 35 m² (соба, кухиња, 
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/23-
55-436. Продајем једнособан стан 
43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна 
до друге са плацом. Једна је кућа са 
струјом, водом, подрумом 64 m², плац 
44 ара (око 4.000m²) са воћњаком, 
лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². 
Тел. 064/45-65-919

Купујем стан од 60 до 70 m², 
предност Војнички трг. Тел. 060/020-
11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, 
електрични шпорет, плински решо, 
кухињске елементе, шиваћу машину, 
дечији креветац и дрвени регал. Тел. 
064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. 
Тел. 060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан 
код Игала. Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин 
од центра. Стамбени део 77m², плац 
438 m², комплетна инфраструктура. 
Одмах усељива и за адаптацију. Тел. 
062/157-65-80 звати од 18 до 20 
часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 
ари, ужи центар Вршца, близу поште. 
Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. 
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) 
Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, 
десна страна погодно за  воће, 
виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-
10 и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са 
помоћним објектима 121m², плин, 
струја, клима, вода, канализација. Тел. 
064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград 
и воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-
12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 

инфраструктуром шири део центра. 
Може замена или договор. Тел. 
064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укњижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-
806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати 
на телефоне 013/28-39-237 и 064/451-
24-75

Продајем кућу у ужем центру 
града у Улици Гаврила Принципа. Тел. 
063/308-355 

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“ и радијатор мало 
коришћен. Тел. 064/375-94-59 

Продајем кућу са две стамбене 
целине у Скадарској 42. Паркет, 
парно, клима. Тел. 064/917-47-77

Плац иза планинарског дома 
„Широко било“ погодан за узгој пчела, 
викендицу, воћњак, ширина плаца 10 
метара дужина 108метара. На плацу 
су дрва (липа и багрем), пролази 
струја и вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке 
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 ари, 
градска канализација, вода, гас, 2 
струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 
064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 
5,5х7 м од чврстог материјала, 
подигнута на пашњаку 6. класе у 
површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред 
насеља Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 
064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. 
Може замена или договор. Тел. 
064/280-58-81.

На продају викендица, потез 
Широко било, на плацу од 12 ари под 
воћем, викендица има подкровље. 
Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у 
центру Вршца, Светосавски трг бр.5. 
Тел. 013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/598-3898

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом 

центру Вршца, 97m2, на првом спрату 
изнад Рајфајзен банке, Дворска 
3. Нов, подно грејање, гранитна 
керамика, армстронг плоче, клима, 
телефони. Идеалан за агенције, бирое, 
ординације. Контакт 063 68 40 40 

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна, са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37 

Издајем једнособан намештен стан 
у центру, има централно грејање, 
интернет, кабловску. Тел. 060/350-30-
60 

Издајем стан у Хемограду, 50 m² 
комплетно намештен! Слободан од 
15. априла. Цена 100€  плус трошкови. 
Тел. 064/823-93-13 

Потребна гарсоњера у Новом 
Саду за две студенткиње. Понуде 
доставити на телефон 064-66 58 849 

или 013- 830 -571 
Издајем двособан намештен стан 

у Београду, у близини Маракане. Тел. 
062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у 
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-
127 

Издајем намештен, потпуно 
опремљен, трособан стан на одличној 
локацији у Београду (код Сава Центра) 
Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у 
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за 
магацин. Тел. 064/125-53-76 

Намештену и сређену гарсоњеру 
издајемо на дужи период, Омладински 
трг, преко од хале Миленијум. Тел. 
064/304-91-45 и 832-867.

Издајем стан у кући, почетак 
Борачке улице, засебан улаз, засебан 
струјомер, озбиљном брачном пару. 
Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, 
у близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.

Потребна жена за негу и помоћ 
у кући тренутно тешко покретној 
особи. Тел. 060- 083-39-39.

Продајем двособни стан 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укљижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-
806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00

Издајем локал 35 m², Омладински 
трг, иза Педагошке академије, 
повољно, згодно за фризере и 
занатлије. Тел. 064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком 
тргу од 1. јуна, није намештена. Тел. 
064/122-61-29.

Дворишни једнособан стан за 
издавањеможе самица или брачни 
пар. Све је посебно без газде. Тел. 
061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан 
у Београду (Мирјево), са терасом, 
28м²(кабловска, интернет) звати 
после 17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен 
стан, све је посебно, за брачни пар 
или самицу. Тел. 060/5805-192 или 
805-192.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Београда. Тел. 013/834-324 и 
063/77-31-585.

Стан за ученике или студенте. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, 
засебан струјомер, почетак Борачке 
улице озбиљном брачном пару. Тел. 
064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену 
гарсоњеру у Београду, код Ботаничке 
баште, за студенте. Тел. 064/23-53-130.

Продајем или издајем двособан 
стан од 67 м² на Омладинском тргу у 
Вршцу. Тел. 063/28-68-14

Издајем намештену собу у 
центру града, погодну за ученицу- 
студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-
0285

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

припреме за пријемне испите. Тел. 
013/2839-461 

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99 

Услужно радим дизајн, припрему за 
штампу, слике по поруџбини. Повољно. 
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013 

Радила бих по кућама домаће 
послове и помагала старијим особама. 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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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
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Тел. 069/62-66-99 – 013/835-129 
Продајем оргинал Вилерове 

гоблене, патике „дијадора“ бр 42, стару 
машину за шивење „Сингерицу“ и 
гаражна врата 230х195 цм. Тел. 063/356-
776 

Продајем “Самсунг“ колор телевизор 
исправан. Цена 30€. Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање цеви, за 
грађевинаре. Тел. 837-631 и 064/280-
58-62 

Продајем балконска врата, дупло 
стакло „Словенијалес“ некоришћена. 
Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62 

Продајем половна, исправна, 
балконска врата“Словенијалес“, 
очувана са дуплим термо стаклом 
и пластичним ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ 
ЦЗ-762, тетејац, први власник, само 
лицима са дозволом. Цена 100€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ 
ЦЗ-99,дуга деветка, први власник, само 
лицима са дозволом. Цена 200€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину дана 
гаранције, са унутрашње странбе 
велика појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 064/123-17-
56 

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за лакшу 
вучу ауто приколице и мању потрошњу 
горива. Цена 30€. Тел. 064/123-17-56 

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку ауто 
куку (немачку) од аудиа 100, са 
електроинсталацијом. 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 

Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ 
на чврсто гориво, шамотна „Горење“. 
Тел. 805-095 

Продајем кауч, бицикл, хармонику, 
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, 
писаћу машину, веш машину, ауто 
приколицу, зимске ауто гуме. Тел. 
063/275-986 

Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи, 
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, 
Симпо гарнитуру, врата  унутрашња, 
дечји џип, бебифон, пеглу за косу.  Тел. 
065/80-31-606.

Продајем изузетно добро очуван 
дечји креветац „беби макс“ за дете до 
6 год. са душеком, кључ и упутство 
за демонтажу и монтажу истог, мањи 
орман за књиге дим. 130х90х42 цм и 
пластично буре од 120 л. Тел 806-527.

Продајем ракију од кајсије, шљиве, 
грожђа и од виноградарске брескве. 
Тел. 065/2-579-100.

Дводелна судопера, комбиновани 
креденац за трпезарију мали прозор са 
шалоном (60х60), кауч, два сточића за 
телевизор, комода за постељину. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем телевизор „Самсунг“ цена 
по договору. Тел. 065/571-50-14 или 
013/835-105.

Продајем кровни носач за кола, 
буре за нафту од 200 литара, хеклане 
столњаке за астал.  Tel. 837-124.

Продајем дечија колица, тепих стазу, 
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.

Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље, 
ормане за одела, комп. Сто, комоду, 
тепихе, пл. шпорет, 2 витрине, машину 
за шивење, веш машину. Тел. 013/834-
891.

Пекарска пећ за продају. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем очувану тракторску 
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. 
Тел. 064/844-27-72

Продајем хармонику, мотор томос, 
сто и столице, огледало са ормарићима 

за купатило, туш кабину, хармоника 
врата, витафон и решо на плин. Тел. 
065/803-16-06.

Продајем шалоне 140х140, шалони 
220х140, прозор са вакум стаклом 
60х60, прозор 80х60 са шалоном, 
тучану каду 90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена 296 дин м2.Превоз на адресу 
купца.Тел.062-437-236

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, 
десна страна погодно за  воће, 
виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград 
и воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-
12-10 и 013/401-210.

Продајем зидну панел грејалицу на 
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

Продајем фотељу, лежај, шиваћу 
машину, дрвени регал, плински решо, 
електрични шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-44. 

Купујем половну, исправну 
мешалицу за бетон. Тел. 013/401-210 и 
060/74-01-210. 

Косим и крчим траву са тримером. 
Тел. 064/19-55-269.

Продајем четири бицикла брзинца, 
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 
48, веш машину, фрижидер, корпу за 
мерење свиња, ауто приколицу. Тел. 
013-28-32-536.

Поклањам женку немачког птичара 
стару 1,5 године, вакцинисана и 
стерилисана. Звати од 17 до 21 часова. 
Тел. 063-73-42-609 и 060/73-42-609.

Продајем шпорет на дрва, тучану 
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел. 
065/878-44-10.

Продајем потпуно нов котао на 
чврсто гориво са косим ложиштем 
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус пумпа. 
Под гаранцијом је. Тел. 062/80-46-504.

На продају цвеће лале, већу и мању 
количину, преко 1000 комада  доносим 
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.

За продају веш машина „Горење“ 
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 
година стара, цена 100€, и „Обод“ 
Цетиње старије производње. Обе 
потпуно исправне, као и машина за 
сушење веша  „Електролукс“ Немачка  
цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.

Уступам породичну гробницу на 
Православном гробљу у Вршцу – уз 
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-
10.

Поклањам антибиотике сл. 
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-
47-77 

Продајем кауч, дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, комоду за 
постеqину, мали прозор 60х60 са 
шалоном два ТВ сочића. Тел. 061/18-44-
316.

На продају пећ „Алфа плам“ Врање 
7 kw, коришћена у добром стању. 
Цена 60 € . Две ел. плафоњерке (руске 
производње “Иколајн“) Тел. 064/456-59-
19.

Продајем фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, викендицу на 
ватинском путу. Тел. 806-158.

Продајем дечији креветац . Тел 
065/540-53-90

Продаје се столарија са вакум 
стаклом и алуминијумским 
дихтлајснама, столарија је половна и 
дрвена. Продаје се шиваћа машина са 
постољем “Хауман“. Може замена за 
огревно дрво. Тел. 061/111-28-21

Продајем виолину и гоблене 
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.

Продајем апарат за циркулацију 
са свом пратећом опремом цена 
6.000 дин. Sonic Pep 20BTE слушни 
апарат са гаранцијом годину дана 
мало коришћен, цена 10.000 дин. Тел. 
060/483-09-80 или 061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против 

шуљева, оједа и знојења ногу.Тел. 
065/22-03-44.

Продајем тракторску приколицу 
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани 
кип, резервни точак, уредна 
документација, очувана и гаражирана, 
у Куштиљу. Тел. 021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. 
Поклањам лабрадора,  стар 8 година, 
вакцинисан, чипован, одржаван, због 
малог простора у дворишту. Тел. 833-
042 и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 
064/28-80-347.

Све грађевинске радове (зидање, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције ...) изводим квалитетно и 
повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 
180 цм³, веома очуван, 2005. год. 
гаражиран, црвене боје аутомацки 
мењач, мало прешо, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно! Тел. 064/510-50-66.

Осб плоче за подашчавање 
кровова,цена 296 дин 
м2.Тел.062-437-236

Хитно потребни мајстори за сечу 
ораха. Тел. 064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 
км прешао. Запремина 1341, снага 
60,30кw. 1999 еур. Број седишта 5. Сива 
металик, први власник.Тел: 060/0290-
111

На продају луковице лале 8 дин. 
комад и зумбула 5 динара комад, 
балконска врата „Словенијалес“ 
некоришћена дупло стакло, цена  40€. 
Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.

Продајем виљушкар на електро 
погон.. Tel. 064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање свих 
травнатих површина, крчење дворишта 
тримером. Тел. 064/19-55-269.

Котао на чврсто гориво 24 кw, 
полован, исправан, веш машина „Беко“ 
половна. Тел. 064/129-73-23.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 
060/022-01-28

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- 
краљицу пећи, спаваћу собу са 
трокрилним шифоњером. Тел. 833-294 
и 061/217-68-26.

Женско штене Малиное старо 4 
месеца на продају. Тел. 064/700-24-94.

Поштена и вредна жена помагала би 
и бринула о старијој женској особи у 
кући или стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена 
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4 
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена 
по договору. Тел. 064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи стеге 
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за кућне 
потребе. Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских бојлера, 

шпорета, решоа и плинских пећи 
са гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 
013/2101-623.

Продајем половни плински бојлер 
у исправном стању(ремонтован 
комплетно) и агрегат за струју  1kw. Тел. 
060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша 
„Горење“, „Електролукс“ потпуно 
исправне и у одличном стању. Машину 
за сушење веша. Тел. 061/307-10-85.

На продају гуме 154х12, 155х13, 
бицикл „рог“ женски, дрвени креветац, 
плински сат контролни, бутан боца 
пуна 3кг, роштиљ на струју, мушке и 
женске патике и ципеле, точкови 28-86 
за бицикл. Тел. 064/168-58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 
064/164-14-61

На продају Алфа камин на чврсто 
гориво и две палме старе петнаест 
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 
064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња 
на продају. Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са 
бојлером за грејање  воде и левковима 
за клање. Тел. 063/112-12-70.

Продајем металну ограду за 
степенице, дужина 4 метра. Тел. 
013/807-793 и 063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 
10.000 км. Тел. 064/186-52-44.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. 
годиште, купљена у Србији, Вршцу, 
регистрација  до јуна  2019. 132000км, 
цена 3900 евра. Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 
– 2 комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 
комада, 155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена за трактор. 
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-
100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена 
по договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал 
само са дозволом, нов бибер цреп 
око 400 комада, ксенон фарови за А6, 
угаону гарнитуру имитацију коже. Тел. 
064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, 
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. 
Вееома повољно.

Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м, 

питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и 

плинску пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 

062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред 

средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први 

власник, очуван, само лицима са 
дозволом. Буре за нафту од 200 л, 
кровни носач за аутомобил. Тел. 837-
124.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

АНЂА МРЂА
Срећни смо и поносни што смо те имали и бескрајно тужни што више 

ниси са нама.
Сестра Даница и брат Војин са породицама

Дана 30. јуна 2018. године навршава се 6 месеци од када нас је напустила наша
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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

Накратко по уређењу 
занатства и еснафа, утврђени 
су поново и трговачки 
одношаји. 1825. год. када је у 
Вршцу био већ 121 трговац 
пописан, добили су овдашњи 
трговци, који су већ изодавна 
сачињавали нарочиту 
корпорацију и још од год. 1796. 
имали свога мађистратског 
комисара, декретом дворске 
канцеларије од 17. јуна своје 
властите привилегије 1).

Трговина Вршца пре 1848, 
била је знаменита, нарочито 
трговина са вином. Вршачко 
вино ношено је у разне 
крајеве тамишке жупаније, у 
Тамишград, Бингу, у Ердељ, 
у Панчево, и у пределе 
торонталске жупаније. 
Вршчани су и са слачицом 
успешно трговали, нарочито 
према Пешти и Бечу 2). 
Трговину робом унапређивала 
су три годишња вашара. Но 
вршачки трговци ишли су и на 
страну, особито у границу, где 
их је редовно било на великим 
и недељним вашарима у Белој 
Цркви, Алибунару, Панчеву и 
Перлезу 3).

На жалост не беху нам 
најбољи путеви, та једина 
саобраћајна средства оне 
периоде. Један савременик 
пише о путевима вршачког 
предела у 4. деценији, да нису 
били оправљани од 50 година 
4). Само 1836. год. учињено је 
нешто у овом правцу. Уведена 
је наиме свеза са путевима 
границе, пошто је саграђен пут 
према Влајковцу, трошком од 
неких 3000 ф. сребра 5).

Но зато се помишљало 

на измаку овога одсека на 
железницу. Крајем 1847. 
позвало је Кечкеметско - 
Сегединско - Тамишградско 
железничко друштво општину, 
да прими акције, те је послало 
план и програм предузећа. 
Пошто је пре овога обележена 
била  железничка пруга 
Оравица-Базијаш, те је за 
Тамишград и Базијаш била 
најкраћа пруга преко Вршца, 
па би се изведењем те пруге 
за вршачку трговину отвориле 
најбољи извори, општина је  
закључила почетком 1848. 
да купи 20 акција по 40 фор. 
сребра 6). Услед потоњих 
догађаја, који су набрзо 
наступили, остао је овај 
закључак неизведен. 

Год 1828. одобрила је 
камерална администрација 
одлуком од 23. априла , број 
3731. чикловачком ливпичком 
контролору Херту, да тражи 
каменит угљен у овдашњем 
терену 7). Разуме се да је то 
био узалудан посао. На ово 
узалудно подузеће потсећа нас  
још такозвана „златна јазбина“, 
што се налази на полеђици иза 
Куле.

При оваквом непрекидном 
развијању вароши, разуме се, 
да су се и социјалне прилике  
измениле. Још око половине 
4. деценије помаљају се први 
животни знаци удружења.

Год. 1835. удружише се 
немачки земљопоседници, 
што је мађистрат ћутке 
одобрио, но нису имали своја 
нарочита правила. Хтело се, 
полазећи са становништа , 
да излаз искључиво припада 

земљопоседницима, те 
и уживање истога, - да се 
оснује такозвана „земљишна 
благајна“, у коју утицаше 
приход од закупа једног дела 
излаза, угара и стрњике, од 
којег је нарочито онај део од 
закупа излаза управо општини 
припадао, но општина га је 
још испре уступила немачкој 
латералној благајни. Зато је ова 
дружина вршила неке терете, 
које на варош спадају, као да 
копа и одржава пољске бунаре 
и прориве, да плаћа пољске 
чуваре и да купује и  одржава 
два пастуха и нерасте 8). 

Год. 1837. образовала 
се овде и „занатлијска 
читаоница“, која је имала свој 
први састанак 1. јануара 1838. 
у Штенцеровој гостионици 9). 
Ова задруга обухватала је и 
народну привреду, тако н.пр. 
свиларство 10) итд, те је брзо 
постала средиштем удружења 
у Вршцу.  

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (129)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Економска седница од 3. октобра 1839. 
2)Fényes Elek :Magyarország Leirása, sv II., str. 338 иI 341.
3)L.B. Hietzinger:Statistik der Militärgrenze, 1822. sv. II., str 429.
4)Anton Rochel, нештански свеучилишни професор, у свом “Banater 
botanische Reise”Pést, стр. 30
5)Списи од год. 1836.

6)Аписник комун. Седнице од 9. јануара 1848.
7)Економска седница од 10. јула 1828.
8)Записник седнице од 12 јануара 1856.
9)Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen,  стр.39
10)Економска седница од 20. априла 1841.

XVII  ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство,  граматикална се школа  обуставља, а оснива 

богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед 
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина - 

Друштвене прилике - Несретни догађаји

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 141, 29. АВГУСТ 1985.

КИЛОВАТИ ИЗ „ВЕТРЕЊАЧА“
Већ низ година Машински факултет из Београда и Фабрика 

авиона  и једрилица „Јастреб“ у Вршцу, успешно сарађују, 
а пословна веза се, углавном, односила на прорачуне, 
пројектовање и израде ваздухоплова, који су, „освојили“ 
и неба других земаља. Недавно је рођена и нова идеја. Реч 
је о пројектовању и производњи ветрењача, у чијим би се 
генераторима, уз помоћ снаге ветра, стварала електрична 
енергија.

Ако све буде текло по плану, по замисли науке и 
производње, прва серија електричних централа на ветар 
могла би бити произведена најкасније за две године.

У многим земљама увелико се производе „ветрењаче“, а 
њихово коришћење дало је одличне резултате. Најдаље на 
том плану отишли су Американци и Данци, мада не заостају 
много ни Холанђани, Руси, Енглези и западни Немци. Многе 
владе финансијски потпомажу реализацију ових пројеката, а 
електродистрибутивна предузећа су обавезна да прихватају 
струју из ветро-генератора. У Данској се, на пример, већ више 
од десет година користе „ветрењаче“ у електропривреди, а 
уведене су и посебне олакшице за њихову набавку и отплату. 
Иако је Америка велики произвођач ових електрана, Данска 
успева у ову земљу годишње да извезе 2.000 „ветрењача“. 

 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 141, 29. АВГУСТ 1985.

НОВИ РАДОВИ 
ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ 

Томислав Сухецки, академски сликар, припрема 
самосталну изложбу у Вршцу, шеснаесту по реду у 
својој досадашњој излагачкој делатности. Поставка ће 
бити отворена 12. септембра у просторијама овдашњег 
Народног музеја, а обухватиће шездесетак нових радова 

овог  плодног и веома цењеног ликовног ствараоца. 
Биће то уље на платну већег и средњег формата, о 
доминациоји људских  фигура рађених савременим 
експресионистичким начином.

Двадесет (од укупно 60) изложених радова са ове 
септембарске изложбе, биће потом приказано у Београду, 
као магистарска поставка Томислава Сухецког.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Кинеска ваза из 18. века, која се 
годинама налазила у Француској,  
остављена и готово заборављена у 
кутији за ципеле, продата је недавно 
за 14,2 милиона фунти, односно 16,2 
милиона евра. 

Вазу је продала аукцијска фирма 
Сотби, у Паризу, по двадесет пута 
већој цени од првобитно процењене 
(процена је била од 500.000 до 700.000 
евра). Занимљивост је да је ово 
највећа цена која је досад постигнута 
за лицитацију једног предмета код 
Сотбија. Вредна ваза је била део 
породичног наследства и недавно је 
пронађена на тавану породичне куће. 

Сотбијев стручњак за Азију, Оливије 
Валмјер, рекао је да је власница 
кренула возом, затим метроом па 
пешачећи дошла до седишта Сотбија. 

Ушла је у канцеларију и из кутије за 
ципеле извадила веома вредну вазу 
која је била увијена у старе новине. 

Оливије сведочи да су после 
отварања кутије и првог погледа, сви 
занемели на тренутак јер их је очарала 
лепота вазе. Ваза је ремек-дело и 
вредна је као када би сада пронашли 
неко изгубљено дело сликара 
Каравађа, истакао је он. 

Висине око 30 центиметара, 
у облику сијалице, осликана је у 
нијансама зелене, плаве, жуте и 
љубичасте боје. Изузетно је добро 
очувана. Направљена је за императора 
из Ћинг династије. 

На њој су нацртани јелени, птице и 
друге шумске животиње, а утиснуте 
су ознаке владара Кјанглонга који је 
владао Кином од 1736. до 1795. године. 

Осим што је изузетно добро 
очувана, ова ваза је и једина за коју се 
зна да је на овакав начин осликана. 

Власница вазе рекла је да јој се 
скупоцена ваза није уопште свиђала. 
Истог мишљења си били и њени баба 
и деда. 

Званичници из Сотбија су истакли 
да је власница претпостављала да ваза 
има неку вредност, али не и колику 
тачно. Власница није знала ни да је 
ваза из доба Ћинг династије. 

Аукција је трајала 20 минута, 
предуго у односу на остале аукције, а 
разлог томе је што се више учесника 
надметало за куповину вазе. Име 
новог власника вазе није објављено. 

Извор: Политика 

ТРАГОМ  АУКЦИЈА 

КИНЕСКА ВАЗА 
ИЗ КУТИЈЕ 
ЗА ЦИПЕЛЕ 

ПРОДАТА ЗА 
14 МИЛИОНА 

ФУНТИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Солунска 28, Др Неле Карајлић 

2. Душанова клетва, Вања Булић 
3. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 
4. Моја бака вам се извињава, Фредрик 
Бакман 
5. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ 
ЛАГУНЕ 

1. Откачена школа, Група аутора 
2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 

3. Пета девојчица, Марја, Градимир 
Стојковић 
4. Ово је моја шпијунска мисија, Ендру 
Џаџ и Крис Џаџ 
5. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 

Америчка полиција почела је да тренира псе за 
проналажење џепних у-ес-бе меморија, телефона и друге 
електронике. Овај вид тренинга постижу уз везивање хране 
коју добијају пси за мирис електронских уређаја. 

Тренирани пси се годинама користе за проналажење 
дроге и експлозива, а сада добијају и нови посао. Обука 
паса је држана у строгој тајности јер је циљ био да се 
куце изузетно добро обуче како не би правили грешке 
приликом лова на криминалце. Тренери су на идеју за ову 
врсту обуке паса дошли 2015. године када је ретривер Меда 
открио човека који је у џепу носио у-ес-бе меморију на 
којој се налазила дечја порнографија. Захваљујући Меди, 
криминалац је касније без проблема осуђен. 

Инструктори за обуку паса кажу да од 50 тестираних 
паса, свега један има довољно јак њух да може да намирише 
слаб мирис електронике. Ови пси траже хемијско једињење 
звано трифенилфосфин оксид који се налази у сваком 
уређају који има уграђен меморијски чип. 

Инструктори објашњавају да је електронику много 
теже нањушити него бомбе, дрогу или запаљиве течности. 
У пракси, лабрадор ретривери имају одличан њух који је 
потребан за овај посао. 

Лабрадор ретривер Харли добија награду сваки пут 
кад успе да нањушка сакривени електронски уређај. 
Када нема тренинге, његови старатељи га тренирају 
скривањем електронских уређаја у кући. Једном недељно 
има и слободан дан када добија посластице без захтева 
да пронађе скривени предмет. Ипак, осталих дана под 

строгом је контролом и тренингом како би остао у форми 
за проналажење скривене технике. 

Ови пси су способни да нањуше скривене сим картице 
од телефона, или да открију скривене камере у плакарима. 

Широм САД постоји бар 17 програма обуке паса за 
проналажење електронских уређаја који се спроводе у 
сарадњи са полицијом и Еф-Би-Ајем. Протеклих година 
резултати обуке су све бољи и бољи. 

Извор: Политика 
 

ПАМЕТНИ ПСИ 

ПРОНАЛАЗЕ И 
НАЈСКРИВЕНИЈУ 
ЕЛЕКТРОНИКУ 
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Перспективна  репрезетативка Србије 
отпутовала је у Шпанију са сениорском 
репрезентацијом Србије, где ће у Тарагони 
наступати  на 18. Медитеранским играма 
представљати и свој Град Вршац.

18. Медитеранске игре одржаће се од 
22. јуна до 1. јула 2018. у организацији 
Олимпијског комитета Шпаније у 
сарадњи са Међународним Олимпијским 
комитетом (МОК).

Програмом Медитеранских игара 
предвиђено је учешће око 4000 спортиста 
из 26 земаља, који ће се такмичити у 33 

спортске дисциплине. 
Медитеранске игре представљају 

међународно, мултиспортско такмичење 
које се одржава сваке четири године, у 
оквиру олимпијског покрета и окупљају  
врхунске спортисте. Такмичити се на тако 
високом нивоу  је част и привилегија које 
је Тијана својим залагањем и оствареним 
резултатима  у протеклом периоду 
заслужила. 

Тијану овог лета очекује и Европско 
првенство, средином јула, у Румунији.

ТИЈАНА ЈОКИЋ  НА 
МЕДИТЕРАНСКИМ 

ИГРАМА У ШПАНИЈИ

С ТО Н И  Т Е Н И С

Вршчани Марин Дујић и 
Дамир Фејзић, из вршачког 
Теквондо клуба “Еурошпед”, 
представљаће Србију, свој 
град и клуб, на предстојећим 
18. Медитеранским играма у 
Тарагону, у Шпанији.

- Изузетно нам је драго 
и свакако је успех за наш 
клуб да учествујемо на том 
великом спортском догађају. 
Иначе, на Медитеранским 
играма учествује више од  
20 држава, и искључиво 
спортисти који су у били 
учесници Олимпијских 
игара, тако да се наш Дамир 
по други пут појављује на 
њима, захваљујући пре свега 
његовим резултатима. Дамир 
Фејзић  тренутно заузима 9 
место у свету. Репрезентација 
Србије отпутовала је у 
Шпанију са 8 такмичара и два 
тренера Марином Дујићем и 
Драганом Јовићем.

ВРШЧАНИ МАРИН ДУЈИЋ И ДАМИР ФЕЈЗИЋ НА 18. МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА У ШПАНИЈИ

ДУЈИЋ: УСПЕХ ЗА НАШ КЛУБ
Т Е К В О Н Д О

Скупштина Рукометног 
клуба Младост из Вршца 
одржана је у простријама 
Клуба  у понедељак, 25. јуна 
2018.године. Скупштинари 
су донели Одлуку о 
усвајању Пословника о 
раду Скупштине РК Младост 
Вршац, разматрали и 
усвојили извештаје о раду  
и финансијски резултат за 
2017. годину, разматрали и 
усвојили Извештаје тренера 
свих селекција у клубу о 

постигнутим такмичарским 
резултатима, донели Одлуку 
о покрићу губитка по 
финансијском извештају за 
2017. годину, разматрали и 
усвајили Извештај надзорног 
одбора о финсијском  послова 
и на крају донели одлуку 
о разрешењу са функције 
члана Управног одбора, као 
и одлуку о именовању новог 
члана управног одбора РК 
Младост Вршац.

Један од досадашњих 

чланова Управног одбора 
клуба, Ненад Стојанов, 
разрешен је дужности јер 
се због природе посла 
преселио у други град и није 
у могућности да одговори 
обавезама. Нови члан 
Управног одбора РК Младост 
је Дејан Чебзан, руководилац 
угоститељства у ЈКП “Други 
октобар”.

У извештајима о раду 
тренера за протеклу 
сезону, шеф стручног штаба 

сениорског тима, Борис 
Каракаш,  истакао је да је 
остварен циљ, опстанак у 
Првој лиги Србије група 
север, и то искључиво са 
играчима из сопственог 
погона. Тренер Кадета Бобан 
Бекић остварио је са својим 
момцима највећи успех 
клуба када су у питању млађе 
категорије освајањем првог 
места у Првој лиги Србије, 
док је тренер девојчица, 
Дамир Инђић, навео да су чак 

четири играчице поникле у 
Младости постале чланице 
београдске Црвене звезде.

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА РК МЛАДОСТ

РЕЗУЛТАТИ У СКЛАДУ СА ОЧЕКИВАЊИМА
Р У К О М Е Т
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Падина, судија: Никола 
Бикић (Зрењанин), стрелци: 
Марко Рудић у 3, Корењ 
у 5, Илић у 45. минуту за 
Долину, Тимић у 80. минуту за 
Партизан

ДОЛИНА: Тркуља, Корењ, 
Цветковић, Хлавча, Матуља, 
Ми. Рудић, Ма. Рудић, С. 
Рудић, Илић (Земен), Кевџија, 
Михајловић.

ПАРТИЗАН: Тодоровић, 
Танасић, Бану, Добричић 
(Јовановић), Тимић, Колак, 
Миливојев, Радић, Војнов, 
Пандуревић, Обрадовић 
(Живојнов), Богојевић.

Фудбалери Партизана 
из Уљме тријумфовали 
су у баражу за пласман у 
Војвођанску лигу исток и 
остварили најбољи резултат 
у последњих десет година и 
један од највећих успеха у 
клупској историји. 

Изабраници тренера 

Горана Добричића најпре су 
у полуфиналу баража у два 
меча били бољи од Баната из 
Ченте (0:1, 4:1), док су финалу 

савладали некадашњег 
прволигаша, Долину из 
Падине, укупним резултатом 
5:3 (4:0, 1:3).

У првом полувремену 
реванша у Падини, домаћи 
тим је био на корак од 
великог преокрета. Повела 

је Долина са 3:0 и са тим 
резултатом се отишло на 
одмор. Ипак, у наставку су се 
Уљмани консолидовали, а у 
финишу меча најбољи играч 
Партизана, Бојан Тимић, 
искористио је идеалан пас 
Јовановића, и савршеним лоб 
ударцем постигао погодак 
за отклањање дилеме по 
питању укупног победника.

Председник уљманског 
Партизана Никола Остојић 
рекао је да после оствареног 
успеха за руководство клуба 
нема предаха.

- Играчи и тренер 
Добричић су остварили 
наш циљ, а мештани Уљме 
прославили су овај велики 
резултат. Очекују нас нови 
изазови у вишем рангу, 
врло брзо ћемо почети 
са довођењем појачања и 
припремама за Војвођанску 
лигу, истакао је Остојић.

УСПЕХОМ ОСТВАРЕНИМ У БАРАЖУ УЉМАНИ ПОСТАЛИ ДРУГИ НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИ КЛУБ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ПАРТИЗАН ИЗ УЉМЕ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ
ДОЛИНА - ПАРТИЗАН (У) 3:1 (3:0) - УКУПНО 3:5

ФУД БА Л

Највећи успех у последњој деценији: Партизан Уљма

Почео је прелазни рок за ОФК Вршац. Први играч 
који је потписао приступницу је Дејан Ивановић. 
Врсни двадесетчетворогодишњи нападач,  
који је претходних шест месеци наступао за 
панчевачки Динамо 1945, рођени је брат нападача 
Партизана Ђорђа Ивановића. Добродошлицу 
су му је пожелело руководство клуба на челу са 
председником Бељином и директором Бирђаном.

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО СА ФОРМИРАЊЕ 
ТИМА ЗА СРПСКУ ЛИГУ

ДЕЈАН 
ИВАНОВИЋ 

ПРВО ПОЈАЧАЊЕ

ОФК Вршац је као један 
од приоритетних циљева у 
претходној, шампионској сезони, 
имао развој омладинске школе. 
Такво опредељење резултирало 
је пласманом кадетске екипе 
у Квалитетну лигу Војводине, 
док ће се омладинска екипа 
надметати у Војвођанској лиги. 
Добра пракса наставиће се и у 
наредној сезони са жељом да 
се у том сегменту стручни рад 
још више ојача. Због тога је за 
координатора рада омладинске 
школе именован Перица Ранков, 
играчка легенда вршачког 
фудбала, који се после освајања 
првог места у Војвођанској лиги 
опростио од активног играња. 
Поред функције координатора 
омладинске школе Ранков 
ће бити тренер омладинске 
селекције и биће помоћник шефу 
стручног штаба сениорског тима 

Ненада Мијаиловића. 
Кадетска екипа ОФК Вршца 

добила је седам појачања. 
У просторијама Градског 
фудбалског савеза Вршац 
приступнице клубу потписали 
су: Драшкић, Кикош, Бугарчић, 
Самарџија, Стојковић, Пуцар 
и Боројевић. Први човек 
омладнске школе истиче да је то 
само почетак.

- На позив председника 
Бељина, прихватио сам ову 
функцију у клубу у којем сам до 
јуче био активан играч. Имао сам 
сјајну сарадњу са свима у клубу 
и верујем да ће тако бити и у 
будућности. Циљ је јачање школе 
на свим нивоима. Прављење 
омладинске селекције је један 
од задатака који успешно 
спроводимо у дело, први је 
коментар професора спорта 
и физичке културе Перице 

Ранкова.
- Веома је важно што ће кадети 

играти у најквалитетнијем рангу 
такмичења и покушаћемо да 
поред седморице поменутих 
играча доведемо још вршачких 
младих играча који играју по 
другим клубовима. Очекујем да 
у конкуренцији најјачих тимова 
Војводине још више напредују и 
да на тај начин играче квалитетно 
припремимо за оно што их чека 
у сениорској конкуренцији. 
Омладинци ће играти у по 
снази другом рангу такмичења 
у Војводини и добиће прилику 
да се квалитетно припремају за 
деби у сениорској конкуренцији. 
Сви ће проћи припремни 
период са сениорским тимом, и 
наравно, биће у конкуренцији 
за такмичење у Српској лиги, 
истакао је Ранков. 

НОВИ ЧЛАН СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ОЈАЧАВА РЕДОВЕ

ПЕРИЦА РАНКОВ КООРДИНАТОР 
ОМЛАДИНСКЕ ШКОЛЕ
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