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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”

Компанија „Роса“ вода, у 
сарадњи са Министарством 
здравља Републике Србије, 
организује акцију отварања 
школа родитељства, у домовима 
здравља широм земље. Међу 
двадесет градова, на листи ове 
акције нашао се и Вршац те је 
тако у овдашњем Дому здравља 
отворена школа родитељства, 
маја ове године. Међутим, школа 
још увек није почела са радом. 
Према актуелном закону о 
здравству, медицинско особље 
које треба да буде ангажовано 
мора да прође едукацију и добије 
лиценцу.

-Школа родитељства отворена 
је у Дому здравља Вршац, све 
је припремљено, и простор и 
тимови, али недостају лиценце 
за рад медицинског особља у 
Школи родитељства, наглашава 
др Родика Петку, директорка 

Дома здравља Вршац. По закону, 
неопходно је да имају лиценце 
за које обуку организује „Роса“ 
вода. Обука ће се вршити у 
Градском заводу за јавно здравље 
у Београду, међутим, чека се 
отварање још неколико Школа 
родитељства. Када све, које 
су планиране, буду отворене, 
почеће заједничка обука за 
сертификате за чланове свих 
тимова. Како је најављено, обука 
ће бити септембра и када тимови 
добију сертификате, школе 
родитељства почеће са радом 
у свим градовима и општинама 
где их је „Роса“ вода отворила, па 
самим тим и код нас у вршачком 
Дому здравља.  

Према речима др Петку, кроз 
партнерство са „Роса“ водом 
вршачки Дом здравља оснажио 
је постојећу мрежу школа 
родитељства и подигао бригу 

о трудницама и деци на виши и 
квалитетнији ниво. Кредибилне 
савете и подршку „Роса“ вода 
је пружила на територији целе 
Србије и то су тимови педијатра, 
гинеколога, стоматолога, 
патронажне сестре, а овакав 
приступ допринеће квалитетном 
и спокојном родитељству. Школе 
родитељства представљају 
место где будући родитељи 
имају прилику да се спреме за 
најзахтевнију улогу у свом животу.

Иначе, вршачки Дом здравља 
већ увелико ради на пружању 
помоћи и подршке трудницама у 
њиховој припреми за порођај и 
долазак на свет новорођенчета.

-Већ дуже време у Дому 
здравља, у Служби за 
здравствену заштиту жена, 
радимо психофизичку припрему 
трудница за порођај, каже Зорица 
Милићев, главна сестра Службе 
поливалентне патронаже и 
кућног лечења Дома здравља 
Вршац. За рад са трудницама 
обучене су две медицинске 
сестре, а у свему томе учествује 

и гинеколог. Они раде припрему 
са будућим мајкама сваког петка 
од 11 до 13 часова. Трудница 
претходно мора да добије 
сагласност од гинеколога да је 
способна за кућног лечења.

За школу родитељства неће 
бити потребна сагласност 
гинеколога. Школи може да се 
придружи свака трудница, са 
будућим татом, како би заједно 
сазнали све што ће им бити 
потребно за најбитнију животну 
улогу - родитељство.

-Труднице су задовољне и врло 
заинтересоване за психофизичку 
припрему за порођај, а када 
са радом буде почела и школа 
родитељства, биће све то један 
добар пакет припрема за долазак 
новог члана породице, закључује 
Милићев. 

Програм психофизичке 
припреме трудница за порођај 
у Дому здравља Вршац је 
бесплатан, а заинтересоване 
будуће мајке могу за детаљније 
информације да се јаве на број 
телефона 013/809-000, локал 105.

Ј.Е.

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ПОЧЕТАК РАДА ШКОЛЕ РОДИТЕЉСТВА У ДОМУ ЗДРАВЉА 

ЧЕКАЈУ СЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

Компанија Финтел Енергија успешно 
спроводи радове на изградњи прве 
фазе “Кошаве” -трећег ветропарка, који 
представља једну од највећих инвестиција 
до сада у области обновљивих извора 
енергије у Србији. Поред прва два 
ветропарка “Кула”, у близини Куле и 
ветропарка “ La Piccolina” у близини Вршца, 
које је компанија отворила, радови на 
изградњи трећег ветропарка се одвијају 
по плану. Тренутно се приводе крају 
радови на изградњи два далековода као 
и трафостанице и прикључно-разводног 
постројења, а упоредно се раде темељи 
за постављање ветротурбина. Вредност 
до сада изведених радова премашује 20 
милиона евра.

- Компанија Финтел Енергија је 
посвећена даљим инвестицијама и 
улагањима у обновљиве изворе енергије 
у Србији у намери да се потенцијал који 
ова земља има што више искористи. Уз 
стручност и искуство локалних фирми 
и домаћих радника које ангажујемо, 

задовољан сам како радови напредују 
и очекујем да радове обавимо у 
предвиђеном року, изјавио је Тициано 
Ђованети, извршни директор компаније 
Финтел Енергија.

Прва фаза ветропарка Кошава 
састојаће се од 20 ветрогенератора, укупне 
инсталисане снаге 69 МW и производиће 
електричну енергију довољно да задовољи 
потребе  45 хиљада домаћинстава. 
Финтел Енергија ће у изградњу ових 20 
ветрогенератора уложити 120 милиона 
евра, а завршетак ће радова се очекује у 
току 2019. године. У овој фази инвестиције 
ангажовано је преко 100 људи.

Поред повећања укупног енергетског 
капацитета у Банату, Војводини и 
Подунављу, компанија Финтел Енергија 
има у плану додатне инвестиције у 
ветроенергију у Србији и региону. 
Реализацијом овог и других пројеката 
који се налазе у развоју, компанија Финтел 
Енергија ће додатно учврстити лидерску 
позицију у производњи зелене енергије.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

ЗА НАЈТРАЖЕНИЈА ЗАНИМАЊА

ЛАКШЕ ДО 
ПОСЛА УЗ 

ИНФОРМАТИЧКЕ 
ОБУКЕ

Заједнички циљ Националне 
службе за запошљавање 
(НСЗ) и незапослених, који су 
на евиденцији, јесте брже и 
лакше запошљавање. Једна 
од мера активне политике 
запошљавања, чији је резултат 
већа могућност до радног места, 
јесте едукација незапослених. 

Из тих разлога, Национална 
служба за запошљавање 
организује атрактивне обуке 
које ће обезбедити неопходна 
знања и вештине за рад у ИТ 
сектору: Јава програмирање, 
израда веб -апликација, ПХП и 
нет програмирање... 

-Ово су само неки од 
програма које смо обезбедили 
за своје кориснике како би 
лакше нашли посао, поручују 
из Прес службе Националне 
службе за запошљавање. Добро 
је познато да будућност припада 
ИТ сектору и да ИТ стучњаци 
имају  највише могућности за 
запошљавање на тржишту рада 
у Србији, али и широм света. 
Обучите се за најтраженија 
занимања на тржишту рада!

Национална служба за 
запошљавање је своје програме 
обука ускладила са потребама 
тржишта рада. У плану је 
извођење специјалистичких 
информатичких обука у 10 
градова широм Србије, у које 
ће, у оквиру првог циклуса 
који почиње у септембру, бити 
укључено 775 полазника.

-Пријаве ће бити отворене 
на сајту: www.itobuke.rs, од 
9. до 22. јула 2018.године, 
истиче ПРЕС НСЗ.  Услов је да 
су кандидати на евиденцији 
незапослених Националне 
службе за запошљавање, 
да имају најмање завршену 
средњу четворогодишњу 
школу, да имају склоности за 
информатичко програмирање, 
да познају рад на рачунару и 
енглески језик најмање на А2 
нивоу.

Из Националне службе 
за запошљавање Филијале 
Вршац поручују свим 
заинтересованима да се за 
више информација обрате свом 
саветнику за запошљавање, 
а могу да прате и сајт www.
nsz.gov.rs, где ћете редовно 
добијати све информације о 
овом програму.

Ј.Е. 

ТЕЛЕГРАМ ПОДРШКЕ 
СЛАВИЦЕ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ

Проф. др Славица Ђукић Дејановић послала је, у име 
Кабинета задуженог за демографију и популациону 
политику, телеграм подршке и захвалности Дому здравља 
Вршац са жељама за успешан рад школе родитељства.

-Стручна подршка, помоћ и савети које ће родитељи 
добијати у оквиру рада школе родитељства у вези са 
трудноћом, порођајем и првим годинама одрастања детета, 
биће од непроцењивог значаја, наводи се, између осталог, 
у телеграму проф. др Ђукић Дејановић. Уверена сам да 
ће ефекти рада школе бити подстицајни за популациону 
политику Републике Србије. Желим вам успешан рад 
школе родитељства за будућност свих становника Вршца, 
а посебно оних најмлађих.

ФИНТЕЛ ЕНЕРГИЈА УСПЕШНО СПРОВОДИ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ ТРЕЋЕГ ВЕТРОПАРКА У КОЈИ ЋЕ, У ПРВОЈ ФАЗИ, УЛОЖИТИ 120 МИЛИОНА ЕВРА  

ПРВА ФАЗА “КОШАВЕ” ЋЕ ДО КРАЈА 2019. ГОДИНЕ 
ПРОИЗВОДИТИ ЕНЕРГИЈУ ЗА 45 000 ДОМАЋИНСТАВА
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Др Зоран Гојковић, покрајински секретар за 
здравство, присуствовао је свечаном отварању 
новоопремљеног радиолошког кабинета у 
Специјалној болници за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу, 16. јула. 
Захваљујући набавци ЦТ апарата, вршачка 
Психијатријска болница почела је да спроводи 
програм превентивне дијагностике. Скенер је 
набављен преко ИПА пројекта прекограничне 
сарадње Србија - Румунија, финансираног 
од стране Европске уније, а део средстава за 
суфинансирање пројекта и набавку опреме 
издвојила је Влада АП Војводина.

-У протекле две године, покрајинска Влада 
је определила 14 милиона динара за набавку 
медицинске опреме за Специјалну болницу 
за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“, а врхунац је пуштање у рад ЦТ 
апарата, рекао је др Зоран Гојковић, покрајински 
секретар за здравство. Ово је први пут да су 
грађани Вршца и околних општина Беле Цркве, 
Алибунара и Пландишта, добили ЦТ апарат и 
то је значајан напредак у дијагностици свих 
обољења, не само главе и врата, којима се 
првенствено бави вршачка Специјална болница. 
На овај начин је значајно порастао ниво 
здравствене заштите грађана Јужног Баната. 

Према речима Гојковића, у поступку је 
набавка 8 нових ЦТ апарата  и 2 магнетне 
резонанце за војвођанске болнице, и сви ће 
бити умрежени у савремен систем дијагностике 
на нивоу целе Покрајине.

Ненад Барош, председник Скупштине Града 
Вршца, поздравио је уваженог госта и захвалио 
се Влади Војводине на подршци вршачком 

здравству. 
-На дијагностички центар и ЦТ апарат 

Вршчани су дуго чекали, нагласио је Барош 
и указао на њихов велики значај у лечењу 
пацијената не само из града, већ и околних 
општина. Грађани ће сада право на лечење моћи 
да остваре овде у Вршцу, без да плаћају високе 
цене у приватним ординацијама и одлазе у 
Београд и Нови Сад у здравствене центре.

Вредност ИПА пројекта којим је набављен 

ЦТ апарат за вршачку Психијатријску болницу  
је 1.600.000 евра. У пројекту партиципирају 
Универзитетска болница у Темишвару, 
смедеревска Болница „Свети Лука“ и Специјална 
болница за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ у Вршцу. Након две године, колико 
траје пројекат, набављена опрема остаје 
власништво здравствених установа. 

-За нас је данас значајан и свечан дан да 
можемо да отворимо овај дијагностички 

кабинет, дигитализован, који је финансирала 
Управа за капитална улагања Војводине у 
вредности око 7 милиона динара, Покрајински 
секретаријат за здравство са 2,5 милиона динара, 
а прекограничним ИПА пројектом финансирана 
је набавка новог модерног скенера где је 
део од 15 одсто суфинансирао Покрајински 
секретаријат за финансије, објаснила је др 
Татјана Воскресенски, директорка Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ захваливши се свима на подршци. 
Овај дијагностички кабинет покриваће потребе 
више од 100.000 грађана. У нашој Болници 
налази се Одељење неурологије, још од 1953, 
са 35 кревета, и због непостојања скенер 
дијагностике овде, морали смо свакодневно 
да наше пацијенте са акутним мозданим, 
васкуларним обољењима шаљемо у Ургентни 
центар. На овај начин ћемо правовременом 
дијагностиком подићи квалитет здравствене 
заштите суграђана. 

Према речима директорке Воскресенски, 
за прво време дневно ће бити прегледано 10 
пацијената, приоритет ће имати акутни случаји. 
Редован рад биће у две смене, преподневна и 
поподневна, а за ноћ је уведена приправност 
радиолога.  У новоотвореном дијагностичком 
кабинету тренутно ради радиолог др Милутин 
Ивковић, два радиолошка техничара, 
консултант је др Биља Половина, а биће и онлајн 
консултација са Клиником за радиологију. 
Прегледи ће бити бесплатни. 

Ј.Е. 

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

ОТВОРЕН НОВООПРЕМЉЕНИ РАДИОЛОШКИ КАБИНЕТ

Породилиште Опште болнице Вршац добило је нове подове 
за што се побринула „Блиц фондација“. Санирано је 500 квадрата 
пода у овом делу Болнице. Свечаном отварању обновљеног 
дела Породилишта присуствовали су Зоран Гојковић, 
покрајински секретар за здравство, представници поменуте 
хуманитарне Фондације, вршачке градске власти и болнице.

-Покрајинска Влада је, у последње две године, у вршачку 
Болницу инвестирала је

43 милиона динара за куповину најсавременије и 
дијагностичке и терапеутске медицинске опреме, рекао 
је Гојковић захваливши се „Блиц фондацији“ и компанији 
„Ringer Axel Springer“ на донацији породилишту. - „Блиц 
фондација“ ради на једном пројекту, заједно са државним 
институцијама, који ми називамо „Лечење српског 
здравства“. 

Љиљана Кнежевић, извршна директорка „Блиц 
фондације“, подсетила је да је ово друга акција Фондације у 
вршачкој Болници за последњих 6 месеци. 

-Реновирали смо комплетно Одељење гинекологије, а 
овога пута помогли да се замене подови у Породилишту, 
истакла је Кнежевићева.  „Блиц фондација“ се брине о деци, 
труди се да им детињство учини бољим и квалитетнијим. 
Самим тим Фондација брине о породици, а кажу да је 

стуб породице мајка. Због тога смо одлучили да помогнемо и 
Породилиште. Захваљујући донатору Милану Поповићу, који је 
несебично помогао да урадимо све ово. 

Др Валентин Кресе, заменик директора Опште болнице Вршац, 
захвалио се „Блиц фондацији“ која је имала слуха за потребе 
ове здравствене установе, као и Покрајинском секретаријату 

за здравство које је најавило подршку новим заједничким 
пројектима везаним за вршачку Болницу.

-Захваљујући овој подршци, данас можемо да се подичимо 
породилиштем где труднице имају квалитетне услове и 
стручну негу, где особље може да обавља свој посао, нагласио 
је др Кресе. 

Ненад Барош, председник Скупштине Града Вршца, 
поздравио је напоре „Блиц фондације“ да вршачко 
породилиште постане савремени део овдашњег здравства. 

-Велику захвалност дугујемо „Блиц фондацији“ која је, до 
сада већ у пар наврата, исказала, поред материјалног аспекта, 
бригу за породице, мајке и наше деце, истакао је Барош. 
Фондација је овај простор претворила у једно од најбољих и 
најуређенијих дела комплекса Опште болнице Вршац.

Породилиште вршачке Болнице решило је још један 
проблем- неусловни подови сада су уређени, на задовољство 
породиља и медицинског особља, али и за безбеднији 
боравак вршачких малишана који су у овом простору први 
пут угледали свет.

Ј.Е.

ЗАХВАЉУЈУЋИ „БЛИЦ ФОНДАЦИЈИ“ И ДОНАТОРУ КОМПАНИЈИ „RINGER AXEL SPRINGER“

САНИРАНО 500 КВАДРАТА ПОДА ПОРОДИЛИШТА

Приликом недавног боравка Зорана Гојковић, покрајинског 
секретара за здравство, одржан је састанак представника 
Покрајине, Града Вршца и овдашње Опште болнице, у Градској 
кући, 16. јула. Том приликом договорено је да се започне 
реализација заједничког пројекта комплетне реконструкције 
Опште болнице Вршац. Реч је о капиталној инвестицији којом би 
били решени бројни актуелни проблеми у поменутој вршачкој 
здравственој установи. Реализацијом пројекта биће створени 
услови за пружање квалитетнијих услова лечења више од 100.000 
грађана, становника Вршца и суседних општина Беле Цркве, 
Пландишта и Алибунара, који гравитирају вршачкој Болници. 

-На данашњем састанку са представницима власти Града Вршца 
договорили смо и усагласили термине за почетак апсолутно 
највећег пројекта који планирамо у Општој болници Вршац, рекао 
је покрајински секретар Гојковић приликом посете Вршцу. То је 
комплетна реконструкција и адаптација вршачке Болнице. У току 
је израда идејног решења, након кога ће уследити идејни пројекат 
који ће заједнички финансирати Град Вршац и покрајинска Влада. 
У договору са Канцеларијом за јавна улагања Владе Републике 
Србије кренућемо у овај озбиљан инвестициони подухват. То је 
показатељ заједништва власти на сва три нивоа: локалне власти, 
покрајинских и републичких органа. У светлу свега тога имамо и 
друштвено одговорне компаније које препознају напоре државе 

да здравствени систем уреде по мери њеног грађанина. 
Ненад Барош, председник Скупштине Града Вршца, изразио је 

задовољство што је договорена стратегија израде пројекта важног 
за вршачко здравство и додао:

-Пројекат има за циљ комплетну реконструкцију Опште 
болнице чија ће реализација задовољити потребе за лечење не 
само грађана Вршца, већ и околних општина који, такође, користе 

овај наш здравствени центар. Верујем да ће бити још оваквих 
заједничких акција за добробит грађана, а Град Вршац ће увек 
бити искрен партнер. Позивамо да нам се придруже и друштвено 
одговорне привредне субјекте за допринесу унапређењу система 

здравствене заштите, заједно са Републиком, Покрајином и Градом.  
Др Валентин Кресе, помоћник директора Опште болнице 

Вршац, подсетио је да овој медицинској установи много тога 
недостаје.

-У ову установу се није дуго улагало ни много улагало, 
закључује др Кресе. Ко год жели могао би да види како изгледа 
и ова нова зграда када почне да дува наша вршачка кошава, која 
је последња рађена, 2000. године. Пројекат ће подразумевати 
комплетну реконструкцију фасаде, замену столарије, реновирање 
Интерног одељења у потпуности, израду котларнице, кухиње, 
вешераја... Цела Болница вапи да се комплетно реконструише. Ако 
изузмемо одељења педијатрије и гинекологије, све остало има 
много недостатака. Много је послова које треба урадити. Овим 
пројектом се планира комплетно уређење не само ове две зграде, 
него и интерно одељење старе зграде, бивше ОРЛ и свим осталих 
помоћних зграда које припадају Општој болници. 

У изради идејног решења и пројектно - техничке документације 
пројекта комплетне реконструкције Опште болнице Вршац 
учествоваће вршачка локална самоуправа и Покрајински 
секретаријат за здравство. Потребна документација требало би 
да буде готова до краја године, а 2019.може да се конкурише за 
средства и започне реализација.

Ј.Е. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОКРАЈИНЕ И ГРАДА ВРШЦА ДОГОВОРИЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ

КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРШАЧКЕ БОЛНИЦЕ
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И ове је године Туристичка 
организација Града Вршца 
(ТОВ) припремила занимљив и 
разноврстан програм рекреације на 
Градском језеру током купалишне 
сезоне. Временске прилике, које не 

приличе лету, са честим кишама и 
температурама испод просека за 
овај период године, утицала су да на 
градском купалишту нема превише 
посетилаца. Међутим, за оне упорне 
који су редовни купачи, ТОВ је 

организовао, протеклог викенда, 
бројне врсте рекреација и забаве за 
све генерације, а посебно младе.

-Одбојка на песку и дечји 
полигон окупили су наше најмлађе 
суграђане који су тренирали и 
задовољни у спортском духу 
провели леп и пријатан викенд на 
једином јавном купалишту у граду, 
кажу организатори, запослени у 
Туристичкој организацији Града 
Вршца. У разне активности и спортске 
манифестације, које смо припремили 
за ову купалишну сезону, могу 
учествовати сви посетиоци Градског 
језера у дане викенда.

Минулог викенда малишани су се 
радо окупили око свог тренера који 
их је научио разним вежбама и како 
да развију своје тело. Мали вежбачи 
савесно и вредно су се трудили да 
што боље ураде задате вежбе. 

Занимљиво је било и на терену 
одбојке на песку. Борбени дух био 

је на високом нивоу, а одбојкаши и 
одбојкашице показали су своје умеће 
и сву лепоту овог спорта. Уживали су и 
играчи и посматрачи који су бодрили 
своје фаворите.

Из Туристичке организације Града 
Вршца најављују турнир одбојке на 
песку, који организују у сарадњи са 
Одбојкашким клубом „Банат“. Турнир 
ће бити предстојећег викенда, 21. 
и 22. јула, а почетак је у 17 часова. 
Заинтересовани за учешће у турниру 
бич волеја могу да се пријаве на број 
телефоона 063/259-780. 

Активности на дечјим полигонима 
забаве за најмлађе Вршчане биће 
настављене и током викенда који је 
пред нама. Сви спортско рекреативни 
програми почињу од 17 часова у 
суботу и недељу на Градском језеру. 
Како метеоролози најављују, требало 
би и време да послужи, па верујемо 
да ће на језеру бити више купача.

Ј.Е. 

И ове године Црвени крст Вршац 
угостиће војвођанске малишане из 
социјално угрожених породица који 
ће се опорављати у одмаралишту 
на брегу. Реч је о заједничком 
пројекту, који већ дужи низ година, 
реализују Влада Војводине, преко 
Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, затим 
Црвени крст Војводине и истоимена 
вршачка хуманитарна организација. 
Неколико година у пројекат је било 
укључено и Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања Републике Србије.

-Прва група деце провела је 
недељу дана у Одмаралишту Црвеног 
крста Вршац, почетком месеца, каже 
Бошко Митрашиновић, секретар 
Црвеног крста Вршац. Боравак је 
финансијски подржала покрајинска 
Влада, преко ресорног секретаријата, 
а било је укупно 32 малишана који су 
дошли из 8 војвођанских општина. 
Током боравка у одмаралишту, 
деца пролазе одређени програм, а 
са њима раде волонтери Црвеног 
крста. Имају обезбеђен целодневни 
боравак, одржавају се радионице на 
различите теме: задаци и активности 
Црвеног крста, као и многе друге 
зависно од афинитета деце којима 
се прилагођавају наши волонтери. 
Имају васпитаче, сталног доктора 
који их надзире, едукују се, друже, 
уживају у шетњи и боравку у природи, 
социјализују, има и учења и забаве.

Деца уживају у свим тим 
активностима, видно се опораве 
и, према речима Митрашиновића, 
задивљујуће је како се зближе, како 
се развију другарства за тих недељу 
дана, а када уследи растанак, готово 

су неизбежне сузе, али и обећања да 
ће остати у контакту.

Одмаралиште вршачког Црвеног 
крста на брегу спремно је да 
прими наредну групу војвођанских 
малишана. 

-Следећа друпа деце долази нам 
1. августа, најављује Митрашиновић. 
Биће то група социјално угрожене 
деце чији боравак финансирају 
локалне самоуправе. Покрајинска 
Влада је дописом, преко Црвеног 
крста Војводине, позвала све локалне 
самоуправе да, у складу са својим 
могућностима, пошаљу одређени 
број деце на одмор и опоравак у 
одмаралишта на Вршачком брегу и 
„Багремара“ у Бачкој Паланци. За 
сада је 6 војвођанских општина које 
су определиле одређени број деце, 
тако да очекујемо да ће доћи од 
30 до 40 малишана. Предлог је био 
да општине финасирају 4 деце, а 
наше одмаралиште даје, као гратис, 
боравак за пето дете.

Друга група војвођанских 
малишана боравиће, такође, седам 
дана у одмаралишту на брегу, а време 
ће им бити у потпуности испуњено, 
по већ устаљеном и провереном 
програму. 

-Деци много значи тај боравак 
у одмаралишту  Црвеног крста 
Вршац, наглашава секретар вршачке 
хуманитарне организације. Они се 
видно опораве и одморе и задовољни 
одлазе кућама. 

Митрашиновић наглашава да ће 
вршачки Црвени крст обезбедити 
аутобуски превоз, и одлазак и 
повратак деце која стижу 1. августа, 
као и васпитаче, доктора и волонтере 
који ће радити са малишанима.

Ј.Е. 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЦРВЕНОГ КРСТА И ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

ОПОРАВАК ВОЈВОЂАНСКЕ ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА БРЕГУ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМИЛА БОГАТ ПРОГРАМ РЕКРЕАЦИЈЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ЗАБАВА ЗА КУПАЧЕ

Туристичка организација 
Града Вршца по први пут је 
представила наш град на 
регионалном Сајму омладинског 
туризма OPENS YOUTH FAIR. 
Овогодишњи, седми по реду, 
Сајам омладинског туризма 
организован је 11. и 12. јула, 
непосредно пред отварање 
Музичког фестивала EXIT, у 
Новом Саду.

-Током овог Фестивала, Нови 
Сад постаје град младих у коме се 
окупља омладина из целог света, 
тако да је то права прилика да се 
организује Сајам омладинског 
туризма, сматрају у Туристичкој 

организацији Града Вршца. 
Трудили смо се да то искористимо 
и да младе позовемо да дођу у 
наш град и упознају све његове 
знаменистости и лепоте. 

Вршачка Туристичка 
организација представила 
је град у најлепшем светлу, 
презентујући занимљив и богат 
туристички потенцијал Града 
Вршца.

-Млади су били 
заинтересовани за наше 
манифестације, које смо 
им представили, од Дана 
бербе грожђа, Фестивала 
фолклора, али и за Градско 

језеро и културно - историјске 
знаменитости којима се Вршчани 
поносе, истичу у Туристичкој 
организацији. Велику пажњу 
привукао је вински туризам, 
од бројних винских подрума и 
винарија у којима се производи и 
точи врхунско вино са винограда 
на територији Града Вршца.

Верујемо да ће исказано 
велико интересовање 
посетилаца Сајма омладинског 
туризма довести нове госте у 
наш град, спреман да угости 
туристе свих генерација из свиих 
делова света.

Ј.Е. 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДСТАВИЛА ВРШАЧКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

ВРШАЦ  ПРВИ  ПУТ  НА  САЈМУ ОМЛАДИНСКОГ ТУРИЗМА
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Никола Марковић један је од 
пионира наше информатике 
и, сигурно, један од ретких 
људи који су, за време радног 
века, доживели такав бум 
технолошког развоја, какав 
се догодио у информатици. 
Каже да ни најхрабрије 
визије нису могле да 
предвиде овакву експанзију 
информатике, да се то није 
могло претпоставити ни 
у најлуђим сновима. Када 
је почињао, компјутери 
су коришћени да убрзају 
рачунарске операције, а 
данас су постали неизбежан 
део свакодневице великог 
броја људи, како пословне, 
тако и приватне.

Били сте ђак вршачке Гимназије. Да ли 
сте и рођени Вршчанин?

-Не, рођен сам у Ковину, 1939. Тамо сам 
завршио основну школу, а после Гимназију 
у Вршцу. Родитељи су ми Банаћани. Мајка 
Јулијана је Вршчанка, из породице Јовановић. 
Мој деда Ђока био је месар у Вршцу. Отац 
Јован је родом из Кусића. Завршио је 
богословију и скоро цео радни век био је 
свештеник у Ковину. Гимназијске дане провео 
сам код бабе и деде у Вршцу и то је био један 
од много лепих периода мог живота, пријатна 
средина за одрастање. Деда и баба били 
су вредни и племенити људи, а у вршачкој 
Гимназији, с друге стране, били су квалитетни 
професори који су утицали не само на моје 
образовање, већ и на животну оријентацију, 
интересовања. Др Сава Живанов био ми је 
разредни старешина. Био нам је и професор 
и друг, утицао је на формирање наших 
личности, на изградњу морала, психолошког 
профила. Проф. Ервин Мареш нам је омилио 
немачки, који нисмо баш волели, а морали 
смо да учимо. На крају смо читали „Чаробни 
брег“ од Томаса Мана у оригиналу. Успео је да 
нас измотивише, а он и његова жена Мирјана 
Мареш, професорка ликовног, развили су 
нам љубав према уметности. У Гимназији 
сам стекао широку културу. Цео радни век 
провео сам у рачунарству, од 1970, али ја 
сам и љубитељ књига, слика, уметности. 
Био сам активан омладинац. Овде у Вршцу 
сам био извиђач, феријалац, бавио сам се 
кошарком, стрељаштвом, а као студент, био 
сам на радним акцијама, на изградњи ауто 
пута Београд- Ниш. Био сам председник 
београдских студената. Тада је постојала 

велика глад за квалитетним, стручним 
кадровима, земља је била у развоју, тражили 
су се сви профили, правници, економисти. 
Трудили смо се да са успехом завршимо 
факултете, у што краћем року. Имали смо 
велике амбиције. 

Како је било у време када сте се 
укључили у свет информатике?

-Био је то, практично, прапочетак 
рачунарства. Рачунари су служили за 
механографску обраду података, на 
систему бушених картица. Биле су то 
осамдесетоколонске картице, подаци су се 
бушили на њих и интерпретирали преко 
посебног уређаја. Ако сте хтели нешто да 
одштампате или саберете, правили сте 
софтвер који је добио одређени задатак 
шта да уради. Мене је импресионирала 
брзина којом се све то радило, много, много 
брже него ручно. Али, све то није ни близу 
данашњих могућности рачунара. Тада нисам 
могао ни да претпоставим да ће рачунари да 
крену у том правцу. 

Завршио сам Економски факултет у 
Београду. Имао сам изузетног професора 
математике и математичке статистике Брану 
Ивановића који нам је показао да на рачунару 
можемо да урадимо неке ствари. Урадио сам 
семинарски рад на систему бушених картица 

који је остао забележен у мојој радној 
биографији. Касније су неки људи почели 
да ме зову да радим то, јер видели су да сам 
имао неко знање, искуство. Тако сам почео 
да радим на развоју информационог система 
Града Београда.

Сваке 2-3 године излазило је нешто ново 
везано за рачунаре, тако да сам стално морао 
да учим. Један од куриозитета у мојој радној 
пракси је да сам 7 пута ишао на преобуке. 
Свака нова генерација рачунара морала 
је да се савлада како би се он оптимално 
искористио. 

Где сте све радили? Како је изгледао 
Ваш посао?

-Прво су то били механографски уређаји 
системи бушених картица, па су се тек 
онда појавили рачунари, прво аналогни, 
па дигитални. Стално су се развијале 
апликације. Кад сам радио у Граду Београду 
на применама рачунара за увођење регистра 
становништва, пореских обвезника, развоју 
катастра земљишта, за обрачун пореза, све 
су то биле апликације које смо радили, а 
ефекат је био да је све то ишло много брже 
са рачунарима. Имали смо потпуно нова 
пројектна и програмска решења, а једно 
од њих, које се задржало до данашњих 
дана, а увела га је моја генерација, 1975, је 
систем обједињене наплате комуналних 
услуга. Предложили смо да се 15-так услуга 
обједини у једну базу података, да иде на 
једну признаницу. Сећам се да је доста њих 
било против, јер су схватили да ће њихови 
подаци постати свима доступни, а већина 
тих предузећа била су на градском буџету. 

Приказивали су мањим своје приходе како 
би добили веће дотације од града, зато 
им се наша идеја није допала. Међутим, 
руководство града било је заинтересовано да 
зна колико тачно приходују та предузећа што 
би се лепо видело са аутоматском обрадом 
података. Тадашњи градоначелник Београда 
Бранко Пешић дао нам је сагласност, имао је 
визију савременог информационог система 
Града Београда. Та апликација и данас 
постоји, као и регистар становништва који 
је сада на најмодернијим медијима, а не на 
систему бушених картица како смо га ми 
увели. Компјутеризовали смо матичне књиге, 
1984. Била је то прва апликација у тадашњој 
Југославији где смо имали могућност да се, 
преко рачунара, воде матични подаци из 
књиге рођених, венчаних, умрлих. Многе 
средине су то увеле тек пре пар година. 

Нисам ја радио на много места. Био сам 
управник Дома омладине, још као омладинац. 
Радио сам у Скупштини Београда, био сам 
директор Градског завода за информатику и 
после сам био директор Савезног завода за 
информатику. То је цела моја каријера. 

Шта је најзначајније што сте урадили 
током радне каријере?

-Примене рачунара су се тако масовно 
прошириле зато што се сваки посао ради на 
много економичнији - јефтинији и бржи начин. 
Уз све то, за грађане се отворила могућност 
да им сви ти подаци постану доступни. Али, 
сада може да се појави проблем да неко 
злоупотребљава податке везано за саме 
грађане, њихове личне податке. Зато сам 
иницирао да се изради Закон о заштити 
података о личности, био сам на челу 
експертског тима који је направио први такав 
закон још 90-тих година прошлог века. Са 
већом применом рачунара расте могућност 
злоупотребе и опасности за личне податке 
грађана, зато је један од кључних задатака да 

се ти подаци сачувају, да се изврши контрола 
ко их све користи. Тако је, након тог закона на 
коме сам ја радио, донет нови, 2005, а везано 
за наш улазак у ЕУ, морамо да донесемо нови 
закон, усаглашен са ГДПР, документом који се 
примењује у земљама ЕУ. У Србији се касни 
са тим. Ми у Друштву за информатику Србије, 
чији сам председник, управо се бавимо тим 
и стално указујемо надлежним државним 
органима да мора брже да се ради на том 
закону. Истовремено, ЕУ је том директивом 
предвидела да у нашој земљи контролише 
како ми користимо личне податке грађана 
ЕУ. То је важно за наша предузећа која раде 
са фирмама из ЕУ. Иначе, ја сам координатор 
радне групе за Поглавље 10 - информационо 
друштво и медији, за улазак у ЕУ. Ми ћемо 
разматрати преговарачку позицију Србије 
за разговор са ЕУ у области информационо 

ИНТЕРВЈУ

НИКОЛА МАРКОВИЋ, ИНФОРМАТИЧАР У ПЕНЗИЈИ, ЈЕДАН ОД ПИОНИРА НАШЕ ИНФОРМАТИКЕ:

НИ НАЈХРАБРИЈЕ ВИЗИЈЕ НИСУ МОГЛЕ ДА 
ПРЕДВИДЕ ОВАКВУ ЕКСПАНЗИЈУ ИНФОРМАТИКЕ
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друштво и медији. ЕУ има јако стриктне 
захтеве. 

Потписујете и неке публикације. Које?
-Био сам један од уредника публикације 

у којој смо описали 50 година развоја 
дигиталног рачунарства у Србији. Аутор сам 
књиге о 40 година Друштва за информатику 
Србије. Стални сам члан редакције нашег 
угледног часописа из информатике „ПС 
прес“, имам и сталну рубрику актуелне 
вести, као и коментаре. Ми информатичари 
добро сарађујемо широм света, тако сам 
члан и редакције најугледнијег хрватског 
часописа „Инфо тренд“ где имам рубрику 
информатичке вести из Србије. Друштво 
за информатику Србије члан је Светске 
организације информатичара, сарађујемо 
са информатичарима широм света. 
Кључни ресурс развоја у савременом 
свету информације и способност да их 
искористите. 

Колико су значајни и крупни кораци 
начињени у информатици?

-Тако се некако догодило, један сам 
од првих који је почео и остао. Многи су 
дошли, па отишли, ја сам остао у бранши. У 
информатици сам 40 година. Када смо ми 
почињали, како сам већ поменуо, рачунари 
су се користили за сабирање, одузимање, за 
рачунање. Временом су се појавиле и друге 
функције, а данас, практично, рачунари 
служе за управљање. Можете да пројектујете, 
програмирате, управљате процесима, 
контролишете их... зато се и зову управљачки 
информациони системи. Не само што су 
се појавиле бројне нове функције, већ су 
и брзине огромно нарасле. На хиљаде 
пута су се повећале све перформансе 
рачунара. Ни у најлуђим сновима нисам 
могао да претпоставим овакву експанзију 
информатике и то тако брзо! То нису могле 
да предвиде ни најхрабрије визије! 

Како је било са коришћењем интернета 
у Србији? Како данас изгледа?

-Један сам и од пионира око увођења 
интернета. У Америци постоји 50 година, 
развијен је за војне потребе. Код нас 
су неке прве примене биле 1992-93, и 
то строго експерименталне. Онда смо 
добили ембарго Савета безбедности којим 
нам је стриктно забрањено коришћење 
интернета. Кад је ембарго скинут, 1996, 
убрзали смо припреме, тако да  смо ми у 
Србији, практично, почели да користимо 
интернет од 1997. Посебно се убрзало после 
2000. године. Данас у Србији имате нешто 
преко 100.000 РС домена, латиничних. 
Иначе, у Друштву за информатику Србије 
интензивно се бавимо локализацијом 

софтвера на српски језик и применом 
ћирилице. Направили смо анализу како 
се користи ћирилица на интернету и 
ситуација је таква да имамо само око 
2.500 ћириличних  домена, а 100.000 је на 
латиници. Зашто? Проучавали смо - нема 
техничких проблема за ћирилицу, да ли 
је то навика, културолошки проблеми? У 
Бугарској, на пример, свако прво мора да 

има домен на ћирилици, а после може и на 
латиници. Код нас тога нема, можеш како 
хоћеш. Ми се бавимо проблемом ћирилице 
на интернету, јер он постаје елементарна 
инфраструктура за функционисање не само 
привреде и државе, већ за свакодневни 
живот. У перспективи ћемо искључиво 
интернетом да комуницирамо. Ако то 
радимо само латиницом, шта ће се десити 
за 10, 20 година, кад се појаве генерације 
које не виде никакву употребну вредност 
ћирилице. Она ће нестати, постаће као 

данас црквенословенски - знају га само 
они који хоће да га уче. А, ћирилица је наше 
писмо! 

Где је Србији место када је реч о 
информатици, употреби интернета?

-У Србији, у тадашњој Југославији, 
развијен је први дигитални рачунар - ЦЕР 
10, у Институту „Михајло Пупин“, у Београду, 
1960. године. Наша је земља тада спадала 
у 6 држава на свету које су имале знање 
да направе компјутер. Тада је започела 
производња рачунара, имали смо знање 
и способност да можемо да направимо 
дигитални компјутер. Седамдесетих 
година 20. века били смо међу 20 држава 
са највећом стопом примене рачунара по 
глави становника, према податку УН. Тада је 
основано и Друштво за информатику, 1973. 
У Србији је, у то време, било 140 рачунских 

центара, 1.500 програмера и пројектаната. 
Корисници рачунара били су сви државни 
органи, министарства, заводи, здравствене 
установе, банке, највећа предузећа... Кад је 
почела криза, распад земље и јединственог 
југословенског тржишта, почело је све 
то да опада, настао је период стагнације. 
Али, након 2000, кренуо је убрзани развој, 
посебно до 2008. када је светска економска 
криза довела до стагнације нашег ИТ 
тржишта, све до прошле године. Друштво за 
информатику се залаже да се подигне стопа 
инвестирања у ИТ, али она је строго везана 
за степен привредног развоја. Прошле 
године ИТ тржиште расло је око 4 одсто, а 

ако бисмо хтели да достигнемо земље ЕУ, 
морали бисмо да имамо годишњи раст стопе 
улагања у ИТ од 11 одсто, до 2025. Ми смо, 90-
тих година, пали са 20. на даље од 100. места 
у свету, а сада је Србија негде око 70. места на 
светској ранг листи, према процени ЕУ. Код 
нас се јако добро развија тзв. електронска 
управа, имамо око 800 електронских сервиса 
на порталу еуправа.гов.рс. По томе смо на 10. 
месту у Европи.

Како изгледа Ваш приватни живот?
-Имам супругу Љиљану, ћерку Дубравку, 

унуку Сару (11 година) и малог унука Авнела. 
Зет ми је Костариканац и сви заједно су 
тренутно у Грчкој на летовању. Живимо у 
времену у коме, да бисте опстали, морате да 
имате знање, да га стално усавршавате, визију 
шта хоћете, енергију да све то спроведете, 
али и мотивацију која ће вас терати да то 
радите. Комбинацијом тих фактора имате 
један активан живот, агилни сте, а све је то 
у сврху постизања неких ефеката - да буде 
корисно и за вас, и за породицу и друштво. 
Задовољан сам, али увек се трудим да буде 
и боље. 

Која ја Ваша визија када је 
информатика у питању?

-Информатика је, за последњих 30 година, 
толико променила услове живота и рада као 
што то није било хиљадама година пре. Она 
доводи до тога да нестају нека занимања, али 
настају нова, нови систем функционисања. 
Долази време тоталне аутоматизације, 
роботизације, када ћемо, на пример, из 
кафића давати налог фрижидеру у нашој 
кухињи да инвентарише свој садржај и да 

самоуслузи наручи шта треба. Дошло је већ 
време самовозећих аутомобила, а биће и 
кућних робота, људи неће морати да одлазе 
на радно место, радиће где им год одговара. 
Потпуно се мењају свакодневни услови 
за живот и рад, долази ново време, све је 
умрежено. Сигурно да то некоме делује 
незамисливо, али када упоредим почетак 
мог радног века и данас?! Не бих ни ја тада 
поверовао у неке храбре визије, али оне су 
данас постале стварност!

Јованка Ерски
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„Рефрен“, првенац Андрије 
Јонића који каже да о себи не 
мисли као о писцу, роман је за 
који аутор тврди да никада 
то није требало да буде. 
Записивао је, каже, наизглед 
неповезане мисли и сећања, 
а онда изненада схватио да 
пред собом има књигу. Ипак, 
„Рефрен“ је за кратко време 
привукао пажњу великог броја 
читалаца, а цитати из овог 
романа постали су хит на 
друштвеним мрежама. 

Андрија Јонић рођен је 1983. 
године у Београду. Аутор је 
онлајн збирке кратких прича 
и текстова „Дневник видљив 
чуднима“. Паралелно са 
романом „Рефрен“, почиње да 
пише и пројекат „Квазар“ (у 
припреми), књигу за коју каже да 
има јасан циљ – да подигне ниво 
свесности појединца и покаже 
нове смернице у посматрању 
живота и вештачког и 
аутодеструктивног света 
у којем живимо. Средином 
2017. године, заједно са 
психотерапеутом Николом 
Крстићем, оснива прву српску 
ф и л о з о ф с к о - п с и х о л о ш к у 
трибину која носи назив 
истоименог пројекта „Квазар“, 
са циљем да окупи уметнике, 
научнике и филозофе који желе 
да учествују у конструктивним 
дебатама заједно са публиком. 

Ваш роман првенац носи поднаслов 
„Прича за путнике у потрази за 
скривеним одговорима“. Која су то 
питања која „Рефрен“ поставља? 

- Тешко је издвојити свако питање за 
себе, јер сва су питања међусобно повезана. 
Међутим, постоји једно које се само на 
тренутак може издвојити, а оно би гласило: 

“Због чега си жив?”. 
Роман је имао необичан пут; више 

пута сте истакли да када сте почели да га 
пишете, планова о роману није ни било, 
а онда је за кратко време добио бројну 
публику и освојио награду „Пегаз“ за 
роман године Књижевне омладине 
Србије? 

- Волим да напоменем једну истину, а она 
гласи да је то роман који никада није требао 
да буде роман. „Рефрен“ је настао сасвим 
случајно. Једног сасвим уобичајеног дана 
сам доживео нешто неуобичајено и почео 
сам да записујем све своје мисли као и неке 
насумичне догађаје 
из снова који су на 
први поглед деловали 
потпуно неповезано. 
Након четири године 
записивања схватио 
сам да у рукама имам 
причу коју морам да поделим да другима. 

„Рефрен“ има специфичну форму. 
Како бисте дефинисали жанр којим 
пишете? 

-Ово је јако тешко питање. Једноставно 
пишем, барем ја на то тако гледам. Заиста не 
бих знао како то да дефинишем, али чуо сам 

неке изјаве као што су: „мета-књижевност”, 
„квантно писање” и многе друге налик томе. 
Истина је да сви моји записи, укључујући 
и ,,Рефрен” садрже у себи и нека моја 
проучавања везана за сам живот, али ја и 
даље не бих знао како да то дефинишем. 

Ваши књижевни јунаци, у роману 
и кратким причама које објављујете 
на блогу „Дневник видљив чуднима“, 
обично су неименовани. Због чега је то 
тако? 

- Сматрам да описи карактера, па чак 
и сама имена у многим ситуцијама могу 
да утичу на фокус читаоца. Када желим да 

фокус приче усмерим 
на поруку коју она 
треба да пренесе, што 
углавном радим, ја 
„одсечем” све могуће 
дистракције. 

Брзо сте понели 
епитет једног од најцитиранијих аутора 
на друштвеним мрежама. Шта је 
најважније што је публика препознала 
у вашем писању и имате ли утисак да је 
ваша публика генерацијски или на неки 
други начин одређена? 

- Свако моје дело је огледало чији 

одраз не приказује форму на коју сте 
навикли. Судећи по бројним порукама које 
свакодневно добијам, публика у мојим 
текстовима препознаје себе у једном 
другом, истинском облику. Нисам приметио 
да је публика одређена на било који начин, 
само морам призати да је женски пол 
знатно храбрији што се тиче интеракције на 
друштвеним мрежама! 

Говори се и о вашем пројекту 
„Квазар“. Шта он представља и због чега 
носи баш овај назив? 

- „Квазар” је глобални пројекат писан са 
циљем да разбије одређене илузије ума као 
и вештачке осећаје које су људи развили 
под притиском болесних околности у 
којима се налазе. Он служи да подигне 
ниво свесности појединца и покаже 
нове смернице у посматрању живота и 
вештачког ауто-деструктивног света у коме 
живимо. „Квазар” је глобални пројекат и 
не тиче се само једне земље, нације или 
неког одређеног временског периода већ 
проучава однос живота и дешавања на 
планети Земљи у глобалу. Порука је веома 
једноставна – време је за буђење! 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: АНДРИЈА ЈОНИЋ

„ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БУЂЕЊЕ!“ 
КУЛТУРА
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„Оно што стварам описују 
као „мета-књижевност“ и 

„квантно писање“, али сам не 
знам како бих дефинисао свој 

рукопис“ 

„Публика у мојим 
текстовима 

препознаје себе 
у једном другом, 

истинском облику“ 

„Рефрен је роман који то 
никада није требало да буде“ 
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Свети Јован је чуо гласове кад је писао 
своје Откровење. Песници чине да свако ко 
чита поезију зачује свој глас и доживи своје 
откровење. 

Т.Сухецки

Село Јабланка ове, 2018. 
године слави два лепа јубилеја 
– 90 година од оснивања 
сеоске Фанфаре и 120 година 
од изградње општинске 
куће у којој се налазе месна 
канцеларија, амбуланта и 
продавница мешовите робе 
Вршачке пекаре. А све је 
почело пре 648 година, на 
10 километара источно од 
Вршца... 

У 14. веку ово село било је 
познато под именом Јаболнок, 
да би после, од 1713. године 
било названо Јабука (срп.), 
односно румунски Maru; од 
1912. Almád (мађ.), а од 1922. 
године село се зове данашњим 
називом Јабланка. Са северне 
стране села је брег „Dealu nou“ 
или „Gmalu-nou“ (Ново брдо) 
које нас, према тврдњи чувеног 
музеолога и кустоса Феликса 
Милекера, подсећа на старо 
насеље Новак, које се помиње 
1370. године. Ово се види и 

из дела „Трагови најстаријег 
словенског слоја у Банату“ 
др Јована Ердељановића, 
професора Универзитета у 
Београду. Двадесет година 
касније, 1390. године, село 
је припадало утврђењу (Érd-
somlyó). 

Јабланка је надживела 
турску владавину. 1713. 
имала је 15 домова. Године 
1716. припојена је вршачком 
диштрикту темишварског 
Баната. 1717. било је 10 домова, 
а 1740. дошли су румунски 
насељеници из Варадије, 
са својих 20 породица 
под вођсвом свог чувеног 
капетана Трује. Касније, 1749. 
било је 60, а 1751. 55 домова. 
Црквене обреде обављали су 
до 1774. калуђери манастира 
Месића. Те године основана 
је парохија, која је на поклон 
добила стару цркву брвнару 
из Варадије (село у данашњој 
Румунији). Далеке, 1779. године 

село Јабланка је припојено 
Тамишком комитату. 

Године 1837. било је 1204 
православних становника 
(међу којима много Рома, 
познато је да у атару села данас 
постоји потез „Циганско брдо“ 
или (рум.) „Đalu Ciganesk“), два 
католика  и два јевреја. У атару 
је било 53 сесије винограда. 
Овде се производило врло 
добро бело вино, које је 
похваљено од енолога 
Фрање Шамса. Године 1837. 
откупили су војни лиферанти 
Јосиф и Игњат Аделзберг од 
царске коморе ово место и 
мађаризирали своја презимена 
на Немешхеђи, да би оно 1890. 
прешло у руке Адолфу Сингеру, 
који је био чувени вршачки 
адвокат и отац Хаше Сингер, 
супруге нашег великог песника 
Васка Попе. Село је 1884. имало 
већ 873 ланаца винограда, 
да би их филоксера 1885. све 
уништила. 

Ова рурална средина била 
је оличење суживота два 
правослвна народа, српског 
и румунског, као и других 
нација и вера. Од сакралних 
објеката у овом пограничном 
и вишенационалном селу 
вршачке општине постоје 
две цркве, обе су саграђене 
у 19. веку, Румунска црква 
1845. са свештеницима Георге 
Баланом и Иоан Молданова, 
а Српска православна црква 
1899. У овој православној 
цркви, 1942. године крио се од 
фашиста и окупатора народни 
херој Жарко Зрењанин. Према 
казивању Живе Васића-
Лукијана, бившег шефа месне 
кацеларије и свештеника, из 
овог места, после сазнања да 
га Немци траже у овом крају, 
Жарко Зрењанин је побегао у 
Павлиш где је и настрадао. 

Културни живот у Јабланци 
се одвијао у оквиру сеоског 
хора, фанфаре и школе. 

Хор у Јабланци основан је 
1896. године. Од 1921, после 
реорганизације, хоровође су 
били: учитељ Саву Петровић, 
Николае Балан и Вартоломије 
(Миа) Балан. Фанфара (блех-
оркестар) је основана 1928. 
године са инструктором 
Јосифом Мику из Куштиља, да 
би је од њега преузео Николае 
Балан, а касније диригенти 
су били Титус Драгић, Лазар 
Балан, Јосим Казан и Јон Паун, 
који се и тренутно налази 
на њеном челу. Занимљив је 
догађај из године оснивања, 
када су чланови фанфаре 
пратили из Вршца до села 
воловска кола на којима су 
били њихови инструменти. 
Њени чувени чланови-
музиканти, између осталх, 
били су и Лазар Балан, Никола 
Басараба, Георге Барбу-Ћуру... 
Данас фанфара носи назив 
„Дојна“ и учесник је разних 
културно-музичких догађаја, 
као што су „Банатска труба”, 
вршачка „Берба грожђа”, као 
и гостовања у иностранству 
(Румунија)... 

У Јабланци су рођени 
познати војвођански румунски 
писци Јон Балан и Михај 
Кондали, односно радио 
певач румунских песама Лазар 
Новак-Баћа, доктор филологије 
и песник Мариора Сфера... 

Село полако нестаје 
природним морталитетом, 
миграцијом у друге крајеве 
наше земље, као и емиграцијом 
у иностранство: Шведска, 
Швајцарска, Немачка, САД, 
Канада... Овај текст представља 
мали прилог за сећање и 
незаборав Јабланчана на своје 
корене. 

Трајан Т. Драгуца 

ПРИЛОГ ЗА НЕЗАБОРАВ 

ЈАБЛАНАЧКА ПРИЧА У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА 

Недавно је у Вршцу у галерији 
Галеријана завршена изложба 
Савремена српска фигурација - омаж 
Паји Јовановићу.

Изложба је представила четрнаест 
аутора репрезентативним каталогом 
и приличним медијским  одјеком.

Ово је и једино званично 
обележавање рођендана човека који 
није само прославио Вршац и Србију 
већ, буквално, обновио и кристалисао 
идеје грађанске културе, самосвести и  
толеранције. То је грех који му нико ко 
жели да манипулише не 
може опростити. 

Ова изложба требало 
је да се деси пре више од 
пола века и то од стране 
Српске академије наука 
чији је Паја члан био више 
од 60 година. Такође, 
изложба би имала и већи 
одјек да је пропраћена 
и Великом наградом са 
именом Паје Јовановића.

У Србији има низ 
награда са именима 
сјајних сликара: Владе Величковића, 
Милене Павловић Барили, и других, 
али нико није дао стварни, мерљив 
и пресудан допринос расту и 
кристализацији грађанских вредности 
нације као Паја својим делом. 

Постоје уметници који национално 
нису значајни, али су значајни за 
историју уметности. Савремена 
историја уметности већ скоро век 
покушава да минимализује дело Паје 

Јовановића, а његов национални 
значај расте, па тако Пајино дело 
делује и на оне који никад нису видели 
ни једну његову слику јер је његов рад 
данас део колективног памћења.

Паја је спојио уметност и педагошку 
акцију најширег обухвата као никад 
код нас.

Ни данас се педагогија не користи 
уметношћу колико је Паја успео 
да својим делом без агресивности, 
демонизације и вулгарности поруке и 
призоре који кристалишу идеју личне 

и националне самосвести приближи 
буквално сваком човеку ондашње 
Србије, давно пре ТВ-а, интернета, или 
филмова и позоришта.

Све вредности којима се данашња 
Европа дичи Паја Јовановић је, 
као докуменат њиховог животног 
постојања, давно насликао у три кадра 
свог Вршачког триптиха. Главни лик је 
Вршачки Ром који доминира првим 
делом давно пре идеја инклузије. 

Изгледа да је Европа своје 
вредности преписала са овог Пајиног 
дела излаганог на светској изложби 
у Будимпешти пре око сто двадесет 
година.

Паја Јовановић је Вршцу даровао 
читав део кварта у центру града где се 
данас налази централни вртић и низ 
стамбених зграда. Табла о томе налази 
се негде у Вршачком музеју.

Да је из Вршца у делима Стерије 
и Паје Јовановића потекла главна 
енергија српског препорода 

неприкосновена је истина 
већа од политичких мена, 
културних мода и лоших 
намера.

Ако заборављамо 
Пају као да заборављамо 
вредности које као 
друштво желимо да 
постигнемо и одржимо. Да 
ли је изложба - омаж Паји 
Јовановићу тек приватни 
напор или је много већа 
обавеза која показује 
да нећемо урушавање 

грађанских вредности, односно идеал 
којима зраче Пајине слике а које лако 
губимо.

Изложба награда са именом Паје и 
прави монументални споменик мале 
су инвестиције у односу на капитал 
који нам је Паја оставио а који небрига 
и лоша намера багателише.

Томислав Сухецки

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ, СЛИКАР ГРАЂАНСКЕ КУЛТУРЕ

Поглед на Јабланку 

Хор из Јабланке, 1940. године 

КУЛТУРА
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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

У уторак 17. јула у Културном 
центру одржано је пето 
јубиларно Вече афоризама 
вршачког афористичара 
Зорана Ђуровића. Поезијом 
су се представили Александар 
Јовановић и Оливера Кларић 
у музичкој пратњи Млађане 
Кларић. 

Ђуровић је на фестивалу 
„Сатира фест“ одржаном 
прошле године у октобру 
у Београду, ушао у најужи 
избор, међу четири најбоља 
афористичара на простору 
бивше Југославије. Пред 
публиком у Културном центру 
наступио је и Александар 
Јовановић, аутор песничке 
књиге „Пожуда као узбуна“, а 
по први пут и Оливера Кларић, 
песникиња из Уљме, ауторка 
збирке „У гнезду тршавих 
птица“, добитница бројних 
награда, међу којима и награде 
„Трагом Васка Попе“. 

- Када је афоризам у питању, 

у једној или две реченице 
треба рећи нешто што има 
и дубину и тежину. Треба да 
има жаоку, поуку и поруку, а 
да притом звучи и духовито у 
првом тренутку, а горко када 
се о реченом размисли – каже 
Ђуровић и додаје да афоризам 
још увек није довољно цењен 
међу нашом публиком. 

Ипак, публика у Културном 
центру уживала је у још једној 
вечери афоризама и поезије, а 
неке од Ђуровићевих досетки 
које су је највише насмејале 
биле су и: „Од поштеног 
рада живим криминално“, 
„У комунизму сам ћутао, у 
социјализму сам ћутао, у 
демократији сам остао без 
речи“ и „Кад је жена правила 
велико спремање, рекао сам 
јој да избаци из куће све што 
јој смета. Тако сам постао 
бескућник“. 

Т.С. 

У КУЛУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО ПЕТО ВЕЧЕ АФОРИЗАМА И ПОЕЗИЈЕ 

ЂУРОВИЋЕВА ЖАОКА - ДУХОВИТА А ГОРКА

Наредног викенда, од 26. 
до 29. јула, надомак Вршца 
у селу Стража, у Споменику 
природе „Стража“ по други 
пут се организује музички 
фестивал W.O.L.F. 2018 (Way Of 
Life Festival). Манифестација 
својим богатим програмом 
окупља музичаре, уметнике 
и авантуристе из целог света, 
а организатори позивају све 
љубитеље квалитетне забаве 
под отвореним небом, тренс 
музике и камповања да се 
придруже авантури, и поручују 
– будите дивљи и слободни! 

С обзиром на то да се 
фестивал одржава код реке 
Караш, посетиоцима је доступна 
плажа и купање у дозвољеним 
областима. Како организатори 
истичу, W.O.L.F промовише 
враћање природи, екологију, 
уметност, музику, авантуру, али 
и породицу, па је предвиђен и 
програм за најмлађе посетиоце. 

Заштитни знак овог фестивала 
је вук, а сви који долазе постају 
део „чопора“. Фестивал „Way 
Of Life“ укључује наступе више 
од 80 извођача, уметничке 
изложбе, перформансе, 
а на лајн-апу су музичка 
имена из преко 20 држава. 
Посетиоце очекују и уметничка 
галерија Уније визионарске 
уметности, зиплајн, вожња 
кајаком, кристало терапија, 
реики, акробатска јога и још 
доста изненађења, наводе 
организатори. 

Наредног викенда, од 26. 

АКТИВАН ОДМОР У СТРАЖИ 

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ W.O.L.F. 
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ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА (3) 

ПАРК У НОВИЈОЈ ИСТОРИЈИ 
Захваљујући Удружењу 

љубитеља старина „Феликс 
Милекер“ и Тамашу Фодору, 
и у овом издању „Вршачке 
куле“ читајте о богатој 
историји Градског парка у 
Вршцу. 

Иако Вршац није био ратно поприште, нити је 
претрпео непосредну ратну штету, током Првог 
светског рата Градски парк је тешко оштећен. 
Активност Удружења љубитеља парка током 
ратних година била је обустављена, а самим 
тим и заштита, и обезбеђење. У парковским 
објектима често су организоване регрутације 
са лекарским прегледима, па ништа у парку 
није могло бити поштеђено штете. 

За време Другог светског рата, Градски парк 
је сасвим запуштен и напуштен, јер су у њему 
неко време били смештени и тенкови. После 
рата се поново отпочело са обнављањем 
биљног фонда и уређивањем стаза и парцела. 
Ронделе су добиле ново цвеће, руже и жбуње 
су орезани, а парк је добио дневни распоред 
посећивања. Отваран је за посетиоце изјутра, 
док су се капије закључавале у 22 часа. 
Постојали су и чувар и благајник. Музички 
павиљон је поново коришћен за поподневне 
концерте, објекти су реконструисани, а у 
стакленику се производило сезонско цвеће 
за потребе парка и становништва Вршца. На 
почетак најдуже алеје кестенова премештена 
је и биста Јована Стерије Поповића, рад 
вајара Ристе Стијовића, коју је Вршцу и 
Вршчанима поклонио чувени архитекта 
Драгиша Брашован, такође Вршчанин. На крају, 
педесетих година XX века, постављене су и 
бисте Народних хероја НОБ-а Анђе Ранковић, 
Живе Јовановића и Саве Мунћана, радови 
вајарке Катарине Ристивојев. Исто тако, после 
рата у парку је засађена живица која када се 
гледа из ваздуха формира слова речи „Тито“ у 
част доживотног председника СФРЈ. 

Данас о парку брине ЈКП „2. октобар“, РЈ 
„Зеленило“ које одржава чистоћу, брине о 
елементима у парку и зеленилу. Комунално 
предузеће стара се и о централној фонтани, 
игралишту за децу и осталим елементима 
парка. 

Парк је данас једно од централних места 
састајања Вршчана, место за рекреацију и 
одмор. 
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ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА (3) 

ПАРК У НОВИЈОЈ ИСТОРИЈИ 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Пољопривредна манифестација „Госпојински 
Пољо-фест“, главна подманифестација „Велико-
госпојинских дана“, по шести пут одржаће се од 
24. до 26. августа 2018. године у Новом Бечеју, 
најављено је протекле седмице у Привредној 
комори Војводине (ПКВ), у организацији Општине 
Нови Бечеј, а уз подршку Покрајинске владе, ПКВ и 
спонзора.

Председник ПКВ Бошко Вучуревић истакао је да 
ПКВ, као место окупљања привредника и 
привредних збивања, пружа пуну подршку 
манифестацијама као што је „Пољо-фест“, 
јер се, како каже, њима унапређује развој 
пољопривреде код нас. 

Свечано отварање „Пољо-феста“ биће у 
петак, 24. августа 2018. године у 15.00 часова 
у оквиру којег ћесе одржати панел дискусија 
на тему „Млади пољопривредници – 
највећа шанса српског аграра“, која је, 
према речима члана Организационог 
одбора манифестације Матије Ковача, 
сада најактуелнија тема којој мора бити 
посвећена посебна пажња.

„Настављамо са такмичењем у вештини 
управљања трактором, која је почела 
прошле године, а новина је презентација 
пољопривредне механизације у раду, коју 
смо договорили са највећим дистрибутерима 
механизације“, истакао је Ковач и додао да се нада 
да ће ово прерасти у традиционално дешавање 
на „Пољо-фесту“, што би, како каже, представљало 
компаративну предност манифестације.

Други дан „Пољо-феста“ биће посвећен 
сточарима у оквиру којег је планирана изложба 
крупне, ситне стоке и ситних животиња, као и 

стручно предавање Пољопривредне стручне 
службе „Зрењанин“ о актуелним темама у вези 
са сточарском производњом. У недељу, трећег 
дана манифестације, традиционално се одржава 
упрезање парадних коња у запреге, а као новитет, 
у сарадњи са златним спонзором манифестације, 
компаније „Агротех“ из Трешњевца, одржаће се 
такмичење у јахању механичког бика у оквиру 
којег ће победник освојити двобразни плуг. За 

најмлађе посетиоце, предвиђен је програм током 
сва три дана „Пољо-феста“ у оквиру којег ће бити 
организовано рекреативно јахање коња.

Покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство др Вук Радојевић 
истакао је да је „Пољо-фест“ права прилика да се 
промовише пољопривреда у Војводини и да се, 
како каже, истовремено промовише развој села.

„Верујем да је одржавање оваквих и сличних 
манифестација један од начина да се допринесе 
управо овим заједничким циљевима, и 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду 
и локалне самоуправе“, истакао је покрајински 
секретар.

Додао је да је одржавање „Пољо-феста“ у 
интересу целокупне пољопривреде АП Војводине, 
јер како каже, сваке године расте број посетилаца, 

али и број излагача. 
„Поред Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, ПКВ, ову манифестацију 
подржавају и Задружни савез Војводине, 
Покрајински фонд за развој пољопривреде, 
Развојни фонд Војводине, Гаранцијски фонд 
Војводине и сви са својим линијама подршке 
ка производњи, то јест пољопривредним 
произвођачима. Управо погодности које 
нуде покрајинске институције, биће између 
осталог, представљене и у оквиру ‘Пољо-
феста’ и то је прилика за пољопривреднике 
да се упознају, али и да на најбољи могући 
начин искористе ове погодности, које нуди 
покрајинска администрација“, нагласио је 
Радојевић.

Представник златног спонзора, директор 
продаје компаније „Агротех“ Дејан Зорић 

истакао је да ће на „Пољо-фесту“ бити присутан и 
стручни кадар компаније, који ће заинтересованим 
посетиоцима помоћи у одабиру пољопривредних 
машина. Организатори „Пољо-феста“ захвалили 
су се медијима на подршци у промоцији ове 
манифестације.

„ Г о с п о ј и н с К и п о љ о - ф е с т “ –  п Р о м о ц и ј А 
В о ј В о ђ А н с К е  п о љ о п Р и В Р е д е  и  Р А з В о ј А  с е Л А



ПЕТАК • 20.  јул 2018.ВРШАЧКА КУЛА16

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

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

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-
751. 

Продајем двособан стан од 65м² у 
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 
и 064/494-33-94. 

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

Викендица од 80 квадрата , 25 
ара плаца, вода, струја, укњижено, 
Николино поље, Кајтасово. Тел. 210-
36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 
064/164-14-61.

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 

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 

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.

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.

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

Издајем четворособни стан у 
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат, 
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.

Издајем нов намештен једнособан 
стан, у центру града, етажно грејање. 
Тел. 061/74-77-410.

Издајем дворишни стан у Вршцу. 
Тел. 064/157-29-48

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

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

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

Потребна жена за негу и помоћ у 
кући тренутно тешко покретној особи. 

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.
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Тел. 060- 083-39-39.
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. 
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.

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.

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.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-
09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 
062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, 
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински 
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш 
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и 
063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, 
балконска врата са две стране квака, 
металан гелендер- ограда. Тел. 069/185-
05-65. 

Поклањам бибер цреп. Тел. 013/401-
210 и 060/74-01-210. 

Продајем трокрилни регал дрво 
са огледалом и ципеларник. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само 
лицима са дозволом и трофазни 
електромотор. Цена по договору. Тел. 
066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску 
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне 
бојлере због делова и плинске пећи. 
Тел. 013/861-419 и 063/ 482-418. 

На продају врата собна 3 комада, 
врло повољно и бојлер 80 л на струју, 
исправан. Тел. 064/280-58-81.

Вршим  поправку плинских бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 
063/482-418 и 861419.

Вршим услужно кошење и 
одржавање травњака и зеленила око 
окућница и викендица, гаранција 
дугогодишње одржавање зеленила у 
Хемограду. Тел. 013/806-872 и 060/0806-
872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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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

Овим одељком почињемо излагати 
најзанимљивије доба у повесници града Вршца, 
догађаје из год. 1848. и 1849. у нашој општини. 
Српски Покрет захватио беше и Вршац, које 
ради његовог положаја на србијанској граници, 
које опет, што је тада како у Вршцу, тако и у 
пределу југозападно од Вршца било већином 
српско становништво. Но овоме одељку никако 
није задаћа, да прича баш о том покрету, а још 
мање да истражије  његове узроке. Напротив, 
ми ћемо овде изложити просто збића из оног 
значајног времена и назначити улогу Вршца у 
оном покрету.

И у наш предео допрла беше вест о 
мартовским догађајима у Бечу и Пешти. 
18. и 19. марта, а и идућих дана, вест ова са 
одушевљењем је прихваћена и у Тамишграду, 
а наскоро затим и Вршчани јој се  одазваше 25. 
марта свечано је обнародновано у дворишту 
коморског управитељства окупљеном народу, 
шта је све извојевао угарски сабор. Том 
приликом говорили су срески судац, Људевит 
Чики, затим бивши окружни судац Александар 
Кумановић, па онда Александар Волић, па Тодор 
Недељковић, градски физик др Фрања Клески и 
најзад велики бележник, Светозар Пеша. Тада се 
први  пут отворено показала начелна разлика 
између обе народности и незадовољство Срба 
са новинама. Срби су узвицима неодобравања 
прекидали говорнике, који су говорили у духу 
мађарском, тако да је, међу осталима, и др 
Клески морао прекинути свој говор и сићи са 
говорнице 1). 

Мир и поредак свакидањег живота почео је 
уступати испред грозничавог немира, а међу 
овдашњим Србима стадоше се помаљати све то 
разговетнији знаци дубоког комешања.

Пропале наде и очекивања српске 
новосадске депутације од 8. маја у Пожуну 
донеше собом српски рат и све његове тешке 
последице. Отворено незадовољство избијало 
је у млогим местима, а крајем априла отпочела је 
драма у читавој јужној Угарској. Патријах Јосиф 
Рајачић, некадањи вршачки владика, сазове 
за 1. (13.) мај народни сабор у Карловцу. На 
овом сабору ваљало је српским посланицима 
претресати своје ствари. За владиног комесара 

на томе сабору наименован је,  крајем априла 
Петар Чарнојевић, велики жупан тамишки. 
Овај човек изнајпре је имао неког утицаја, али 
је доцније попустио, отуда му је рад био посве 
бесуспешан. Крај свег напрезања његовог и 
неких православних владика, као вршачког 
владике Стевана Поповића, који су  још били под 
владиним утицајем, те отуда против отварања 
патријархом обнародованог сабора 2), ипак је, 
споменутог дана, сабор отворон. Нарочито је 
свештенство јако агитовало.

Тако је врањски свештеник подерао објаву 
комесара Чарнојевића о штатаријуму, и осуо се 
погрдом на њега 3).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (132)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1. Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen,  стр. 52
2. Horváth M.: Magyarország függetlenségi harezának 

története, sv. I., стр.129
3. Lakatos Ottó: Arad története, sv. I. стр.115

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање 

народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове 
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула. 
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне 
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару. 

- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање 
варошког заступништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 198, 29. ЈУН 1988.

БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО БЕЗ ФРАЗА
Село Гудурица на седамнаестом километру од Вршца по много 

чему је специфично и изузетно. Познато је да се говори о гудурама 
као основи по којој је настало име, али да ли пре Гудуричког врха 
(највишег у Војводини ) или села. Али, ни то није све. Гудурица 
је позната и ван наших граница као место у којем живи, или је до 
скора живело чак 17 припадника различитих националности. Нова 
необичност Гудурице је римокатоличка црква која свој простор, 
према потреби и договору, уступа и православним верницима и 
свештенику. Међутим, у Гудурици смо били, ових не баш претоплих 
јунских дана, с циљем да разговарамо са Словенцима који су први 

новембра 1945. године дошли у ово банатско село. Осим Јанеза 
Јудежа, Карла Ропича и Мирка Шавора, саговорници су били Мићо 
Мађарац, секретар Основне партијске организације и Филип 
Ничевски, председник МК ССРН у Гудурици. 

Јанез Јудеж је сада председник борачке организације  у Гудурици. 
Он је био на челу колоне у време доласка првих 11 породица  из 
Словеније 1945. године, са државном заставом у рукама. 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 198, 29. ЈУН 1988.

ОСАВРЕМЕЊЕН СМЕШТАЈ 
ДОМАЦА 

Вршац је однедавно богатији за још једно непривредно 
здање. Наиме, Стеријин град ће од септембра бити у прилици да 
пружи савремени домски смештај ученицима и студентима који 
се овде школују. Ово, захваљујући новосаграђеној згради РО 
„ХII војвођанска бригада“ у улици 29. новембра коју је свечано 
отворио 24. јуна Раденко Папић, секретар СИЗ за ученички 
и студентски стандард Војводине у присуству представника 
покрајинских установа образовања, овдашњих друштвено - 
политичких организација и великог броја гостију. Изградња 
је заједно са опремом коштала 200 милиона динара, од чега је 

СИЗ за ученички и студентски стандард Војводине обезбедио 
180 милиона. Радове су извели чланови Занадске задруге 
„Вршчанка“ у сарадњи са бројним кооперантима.

Додуше, смештајни капацитети Дома повећани су само за 10 
места (сада може да прими 200 школараца), али уз савремени 
смештај умногоме  ће бити олакшан и рад запослених с обзиром 
да ће радити под једним кровом, јер је дотрајала зграда за ове 
намене у кругу Пољопривредне школе затворена.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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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

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00

Археолози у Грчкој пронашли 
су, како верују, најстарији експонат 
Хомеровог епа „Одисеја“. Тим грчких 
и немачких истраживача пронашли су 
део песме на урезаној глиненој плочи 
у древној Олимпији, на Пелопонезу, 
саопштило је грчко Министарство 
културе. 

На плочи се налази 13 стихова из 
Одисејеве 14. Рапсодије, где се Одисеј 
обраћа дугогодишњем пријатељу 
Еумеј у. Према прелиминарним 
проценама, проналазак датира 
вероватно пре трећег века, пренео 
је Ројтерц. Датум још треба да буде 
потврђен, али плоча је и даље „велики 
археолошки, епиграфски, књижевни 

и историјски експонат”, саопштило је 
грчко Министарство културе. 

„Одисеја“ је епски спев који се 
приписује грчком песнику Хомеру и 
говори о Одисеју, краљу Итаке, који 
десет година покушава да се врати 
кући након пада Троје. 

Извор: Политика 

ВЕЛИКО АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ 

ПРОНАЂЕН 
НАЈСТАРИЈИ 
ЕКСПОНАТ 
ЕПА „ОДИСЕЈА“  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

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

2. Солунска 28, Др Неле Карајлић 
3. Душанова клетва, Вања Булић 
4. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 
5. Античке изреке, Владета Јанковић 
 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Откачена школа, Група аутора 

2. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
3. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
4. Пета девојчица, Марја, Градимир 
Стојковић 
5. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 
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 1974   
НЕМАЧКА 

Јубиларни десети шампионат 
света одржан је у Савезној Републици 
Немачкој, у којој је домаћин успео да 
освоји титулу иако је у финалу морао 
да нађе решење за “тотални фудбал” 
Холанђана које је предводио Јохан 
Кројф. Овај Мондијал донео је новине 
у виду две фазе такмичења по групама, 
с тим што се после друге одмах знало 
ко ће у финале јер су места била 
резервисана за првопласиране 
екипе на табели. Светско првенство 
без Енглеза, Шпанаца, Француза и до 
тада традиционално јаких Мађара 
који такође нису успели да преброде 
квалификације, а присуство првог 
“правог” афричког представника 
Заира и шампиона Океаније, 
Аустралије, није било довољно 
да се оствари сан организатора о 
препуним трибинама. Заир је ушао у 
историју и као један од три тима који 
је на Мондијалу изгубио меч са девет 
голова разлике, а за чувених 9:0 били 
су задужени југословенски фудбалери 
који су били свесни да их гол-разлика 
у групи са Бразилом и необично 
снажном Шкотском води у другу 
фазу такмичења по групама. То се и 
обистинило, Шкоти су и без пораза 

испали, а “плави” су прошли даље уз 
реми са браниоцем трофеја.

Ипак, у центру пажње били су 
Холанђани и њихова нова визија 
фудбала у којој је “свако радио све”, 
или бар био кадар да одговори на 
сваку поверену улогу на терену. 
Насупрот њима били су домаћини 
из СР Немачке, који су лукаво, неки 
кажу и намерно, изгубили у првој 
фази од Источних Немаца да би у 
другој фази избегли Холандију и 
Бразил. Бекенбауер и “дружина која 
се никада не предаје” били су више 
него достојан ривал Кројфу и његовим 
саиграчима који су повели у великом 
финалу, и то првим једанаестерцем 
досуђеним у завршној борби за 
титулу, но немачка машинерија је 
узвратила недуго затим на исти начин, 
а онда преко Герда Милера дошла до 
коначних 2:1 и титуле првака света. 
Милер, коме је то био 62. гол у 68. 
мечу за Западну Немачку, објавио је 
потом крај репрезентативне каријере, 

па су “панцери” почели да траже новог 
голгетера који би га достојно одменио 
и повео као новом подизању трофеја. 
А када је о трофеју реч, Франц 
Бекенбауер је први као победник 
Мондијала подигао нови пехар 
јер је “Златна богиња” дата у трајно 
власништво Бразилцима. ФИФА је 
од тог шампионата планете увела 
правило да пехар четири године 
“чува” првак света, а затим га предаје 
наредном, с тим што му за претходне 
заслуге следује реплика. 

1978 
АргЕНтиНА 

Када се у истој реченици спомену 
Аргентина и фудбал, прва асоцијација 
је Дијего Марадона, но и поред 
великог притиска јавности селектор 
“гачуоса” Меноти није хтео да види 
талентованог 17-годишњака на 

турниру на коме је домаћин коначно 
желео и успео да дође до трофеја. 
Поред Марадоне шампионат света 
1978. пропустиле су и две легенде  
фудбала, Јохан Кројф и Франц 
Бекенбауер, први због покушаја 
отмице његовог сина у Барселони али 
и војне диктатуре у Аргентини, а други 
јер је већ био на заласку каријере 
и отиснуо се у САД где је потписао 
прилично добар уговор не би ли 
популарисао најважнију споредну 
ствар на свету.Тако су на Мондијалу 
у Аргентини засијале нове звезде, 
од бразилца Зика, преко Немца 

Руменигеа, Француза Платинија, 
Италијана Росија, а више од свих њих - 
најбољи стрелац и играч тог првенства 

света, Марио Кемпес. Кемпес је 
такмичење завршио са шест голова, 
два у финалу против Холандије, али је 
сам пласман домаћина у завршницу 
остао у сенци велике буке коју су 
дигли Бразилци. И овога пута играле 
су се две фазе такмичења по групама, а 
како су вечити јужноамерички ривали 
одиграли нерешно - о пласману у 
финале одлучивала је гол-разлика. 
Бразил је очекивано савладао 
Пољаке са 3:1 па је Аргентини два 
сата касније требало чак четири 
гола разлике у мечу са Перуом. 
Утакмица је завршена резултатом 6:0, 

што је за Бразилце било више него 
довољно да Аргентинце оптуже за 
намештање резултата, поткрепљујући 
своје тврдње да је Перу добио и 
финансијску и материјалну помоћ 
од државе која је организовала 
Мондијал. ФИФА није размишљала о 
промени оствареног резултата, али је 
после таквог искуства одлучила да се 
убудуће играју полуфинални мечеви 
после друге фазе такмичења.

Финале је припало “гаучосима” 
који су после продужетака, уз два 
поменута гола Кемпеса, савладали 
Холанђане са 3:1 и тако по први пут 
освојили титулу првака света.

иСтОриЈАт СВЕтСКиХ ШАМПиОНАтА У ФУДБАЛУ 

ОД МОНтЕВиДЕА ДО иСтОриЈЕ (3) 
ФУД БА Л

Светско првенство 1974.
Домаћин: Савеза Република Немачка
Шампион: СР Немачка (друга титула)
Финале: СР Немачка - Холандија 2:1 (2:1)
Најбољи стрелац: Лато (Пољска) 7 голова
Укупно голова: 97 (просечно 2,55)
Најефикаснија селекција: Пољска (16)
Гледаност: 1.768.152 (просечно 46.530)

Учинак Југославије
Крах у другој фази такмичења није био страшан сам по себи, колико 

разлози за такав учинак “плавих” - као и у Чилеу, 12 година раније, обећане а 
закаснеле премије унеле су раздор у табор репрезентације Југославије која је 
чак претила бојкотом појединих утакмица. На све то се надовезао и одлазак 
председавајућег селекторске комисије Миљана Миљанића у Мадрид, да 
усред Мондијала и званично преузме руковођење тимом Реала, па и не чуди 
што је све стало после добро одрађене прве фазе. Након мечева са Бразилом 
(0:0), Заиром (9:0) и Шкотима (1:1), “плави” су остали без бода у другој фази јер 
су их прво победили потоњи прваци из СР Немачке са 0:2, затим Пољаци са 
2:1 уз до тада невиђен разлог за једанаестерац (Југославија је имала лопту на 
противничкој половини, а Караси је у сопственом казненом простору ударио 
супарничког играча), а после тог пораза од највећег хита првенства уследио 
је и завршни ударац, од Шведске (2:1). Тако је помало тужно завршена прича 
сјајне генерације, која се на Мондијал пласирала одигравши мајсторицу 
са Шпанијом (1:0), а коју су поред осталих чинили Џајић, Бајевић, Облак, 
Каталински, Аћимовић, Петковић и други. Тадашњи хроничари, а и многи 
после њих, тврдили су да је то био тим за већа дела од било ког претходног 
који је представљао Југославију, но успех је изостао.

Светско првенство 1978.
Домаћин: Аргентина
Шампион: Аргентина (прва титула)
Финале: Аргентина - Холандија 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Најбољи стрелац: Кемпес (Аргентина) 6 голова
Укупно голова: 97 (просечно 2,55)
Најефикасније селекције: Аргентина и Холандија (15)
гледаност: 1.546.151 (просечно 40.688)

Учинак Југославије
“Плави” нису учествовали на овом Мондијалу иако су били у прилици да 

је изборе у последњем квалификационом мечу са Шпанцима. Југославија 
је након пораза у Севиљи (1:0) и у Загребу од Румуна (0:2) направила чудо у 
Букурешту где је после дефицита од 3:2 на полувремену дошла до победе од 
6:4 па јој је за пласман на Светско првенство требала победа над Шпанијом 
од два гола разлике. Но, 90.000 људи на београдској Маракани памтиће тај 
сусрет само по две ствари - минимални пораз који је озваничио крај надања, 
као и чињеницу да је шпански репрезентативац Хуанито погођен стакленом 
флашицом, чувеним “унучетом”, након што је публици приликом изласка са 
терена показао палац окренут на доле.

Утакмицом против влајковачког 
Јединства коју ће одиграти у 
суботу (22. јула) у Влајковцу, ОФК 
Вршац ће завршити прве две 
недеље припремног периода за 
нову такмичарску сезону у којој 
ће дебитовати у Српској лиги. На 
тај начин ће изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића почети 
серију од шест припремних 
мечева и одмериће снаге са 
новим војвођанским лигашима, 
белоцркванским БАК-ом и 
уљманским Партизаном, затим са 
ОФК Београдом, Црвеном звездом 
из Малог Мокрог Луга и на крају са 
Бродарцем. На тренинзима поред 20 
првотимаца ради и 18 омладинаца 
који су у конкуренцији за најбољи 
састав.

-Почетак припрема одвија 
се у најбољем реду, како смо и 
планирали. Поред мог помоћника 
Перице Ранкова, који је и директор 
омладинске школе клуба, у рад су 
се укључили и тренер кадета Марин 
Миок као и кондициони тренер 
Немања Петровић. У овом периоду 
ради се два пута дневно,  а како се 
буде ближио почетак првенства 
смањиваћемо интензитет, каже 
Мијаиловић.

Током летњег прелазног рока 
ОФК Вршац се појачао са десет 

нових играча. Према речима шефа 
струке Вршчана у питању су играчи 
који својим квалитетом могу да 
помогну у остварењу амбиција клуба 
да постане стабилан српсколигаш. 
Такође, настављена је сарадња са 
суперлигашем Радом, чија ће два 
талентована млада играча појачати 
конкуренцију за први тим.

- Најважније је да смо сачували 
костур шампионског тима из 
прошле сезоне, наглашава тренер 
ОФК Вршца Мијаиловић. Остали су: 

Капитен Данијел Бељин, голгетер 
Данило Белић, голман Данило 
Ђулчић, браћа Владан и Бојан 
Благојевић, Тихомир Крачуњел и 
Сава Балан. Тим смо оплеменили 
квалитетним играчима за које 
мислимо да ће нам помоћи у 
остварењу циља у Српској 
лиги.  Нови играчи ОФК Вршца 
су: Дејан Ивановић, дошао из 
панчевачког Динама, иначе рођени 
брат нападача Партизана Ђорђа 
Ивановића, Стефан Левићанин 

(омладински репрезентативац 
Србије) и Лазар Марковић дошли 
су из београдског Рада, Жељко 
Жерађанин стигао је из Радничког 
из Пирота, Милован Петрић је 
бивши играч Бродарца, Академије 
Пандев из Македоније, Колубаре, 
Пролетера и БСК-а, Саша Благојевић, 
који је прошао омладинску школу 
Партизана и наступао за Јагодину, 
Телеоптик, Смедерево, Жарково 
и Табане а у иностранству за 
Казма Ал - Асиамах и Слован Сала, 
Александар Глувачевић дошао је из 

Дунава из Старих Бановаца, Стефан 
Богош стигао је из Потпорња и 
коначно наши повратници, Небојша 
Станков из Параћина и Бојан Чукић 
из Аустрије.

Симпатизери ОФК Вршца имаће 
прилику да нови састав на делу виде 
у пет припремних мечева, против 
БАК-а (у среду 25. јула), Партизана 
из Уљме (у суботу 28. јула), ОФК 
Београда (у среду 1. августа), Црвене 
звезде из Малог Мокрог Луга (у 
суботу 4. августа) и Бродарца (11. 
августа). 

ВрШАЧКи СрПСКОЛигАШ ПОЧЕО ПриПрЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

НОВА ИМЕНА, ВЕЋЕ АМБИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАр ЛАЗЕВСКи трЕНирА СА ОФК ВрШЦЕМ
Некадашњи првотимац Партизана 

са којим је освојио 6 титула и три 
купа, Александар Лазевски, тренира 
са Вршчанима очекујући нови 
инострани ангажман. Присуство на 
тренинзима на Градском стадиону 
бившег репрезентативца Македоније 
заголицало је машту симпатизера ОФК 
Вршца, али председник клуба Мирослав 
Бељин истиче да у овом тренутку долазак 
Лазевског у ОФК Вршац није реалан. 

- Александру од свег срца сви у 
клубу желимо да нађе добар инострани 
ангажман који он својим играчким и 
људским квалитетима заслужује. Њему 
су врата ОФК Вршца увек отворена и 
надамо се да ће бар неколико сезона 
одиграти у нашем дресу, наравно по 
завршетку интернационалне каријере, 
нагласио је Бељин.
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УЉМАНКЕ УСПЕШНЕ НА 
ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

На Првенство Војводине А програм одржаном 
у Новом Саду, Стрељачки клуб Уљма остварио је 
запажене резултате.  У јуниорској конкуренцији 
стандардном  пушком у дисциплини 60 метака лежећи - 
мали калибар Тања Јанковић је заузела 2. место, Јелена 
Јованчов 3. место а Милица Јовановић 4. место.

У категорији сениорки 60 метака лежећи Јована 
Стојадинов освојила је 2. место.

ВРШАЧКИ ХОКЕЈАШИ НА РОЛЕРИМА У СУБОТУ У ПОРТИ ИГРАЈУ 
РЕВИЈАЛНИ МЕЧ

“МЕДВЕДИ” 
ЗОВУ НА ДРУЖЕЊЕ

Хокејаши на ролерима, “Медведи” из Вршца на свом 
дебитанстком наступу на Првенству Србије одржаном 
јуна месеца у Београду освојили су треће место. Тим 
поводом приређују  ревијалну утакмицу која ће бити 
одиграна у суботу, 21.ј ула. 2018. године, са почетком у 
13. часова. у Порти.

- Жеља нам је да прикажемо публици, гледаоцима 
сву лепоту и атрактивност овог динамичног спорта, 
како би смо око њега  окупили што више младих људи 
да се њиме баве, кажу у клубу.

Ш А Х

У предивном амбијенту 
градског језера, у кафе бару 
„Делтикс“, одигран је 12.јула 2018. 
традиционални брзопотезни 
шаховски турнир, уз учешће 26 
такмичара. Играло се 11. кола 
по швајцарском систему, са 5 
минута по играчу за целу партију. 
Такмичари су били из Вршца, 
Старчева, Лесковца, Пландишта, 
Ритишева, Банатског Карловца, 
Хајдучице, Гудурице,Влајковца 
и Избишта, што указује да 
овај турнир изазива велико 
интересовање код шахиста.

Победник турнира био 
је Срђан Димитријевић из 
Лесковца, друго место је 

припало Славољубу Грујићу из 
Вршца, а треће место Душану 
Петровићу из Пландишта. Прва 
тројица такмичара су поред 
новчане награде и освајачи 
пехара, такмичари до осмог 
места су добитници новчаних 
награда, као и најмалађи и 
најстарији учесник. Остали 
такмичари пласирани до 20. 
места су добитници ваучера од 
фирми пријатеља турнира. 

Турнир рејтингован код 
ФИДЕ, одлично је водио и судио 
интернационални судија Зоран 
Станимировић, иначе и актуелни 
председник шаховског савеза 
Војводине.

Било је то пријатно дружење 
шаховских пријатеља, уз 
приметно интересовање 
суграђана, који су као шаховски 
кибицери са пажњом коректно 
пратили партије и ток турнира. 

Организатори турнира, Удружење 
грађана за неговање шаховске 
традиције Вршац и Туристичка 
организација Вршца  трудили су се да 
буду добри домаћини и били су више 
него задовољни одзивом такмичара 
и интресовањем љубитеља шаха 
за овај, већ добро укорењен, 
традиционални Петровдански 
шаховски блиц турнир.  

Драган Крагић

ОДИГРАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЕТРОВДАНСКИ БЛИЦ ТУРНИР НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ И КВАЛИТЕТНЕ ПАРТИЈЕ

Младен Вулетин је кошарку 
заволео још као осмогодишњи дечак 
на часу физичког васпитања у школи 
“Вук Караџић”, али тада није могао 
ни да сања да ће игра под обручима 
постати његова велика љубав којој 
ће посветити младост. Кошаркашки 
је стасавао у јединој шампионској 
генерацији јуниора “Хемофарма” са 
Новаком, Митровићем, Дангубићем, 
Милутиновим...а у лепом сећању носи 
и успомене са школих првенстава 
на којима је освојио бројне медаље. 
Ипак, играчку каријеру заменио је 
судијском и није погрешио. Вршац је 
после Тибора Хеђешија добио новог 
представика на судијској А листи.

Шта те определило да се 
одлучиш да будеш кошаркашки 
судија, сећаш ли се првог одсуђеног 
меча, кад си схватио да желиш да 
напредујеш?

- Тадашњи судија Прве лиге Тибор 
Хеђеши, мој велики пријатељ и 
ментор у напредовању у судјењу, 
позвао ме на судијски камп који се 
одржавао у Вршцу. Пристао сам да 
одем и схватио да је суђење нешто 
што ме у потпуностии испуњава и 
тада сам га заволео .Тај камп младих 
судија је у мени покренуо све оно што 
треба једном младом момку да крене 
у озбиљније судијске воде.

У којим си ранговима судио у 
досадашњој каријери, знаш ли 
број мечева које си до сада судио, 
који је меч за тебе најважнији у 
досадашњој каријери?

- До сада сам прошао доста рангова 
такмицења. На самом почетку то су 
била такмичења млађих категорија у 
разним конкуренцијама до 20 година 
и прве сениорске утакмице (Летње 
лиге које се играју на окружном 
нивоу, Панчево, Вршац, Ковин). 
Напредовао сам на Другу регионалну 
лигу, задржао се на њој две године и 
након тога је дошао и деби на Првој 

мушкој регионалној лиги и Другој 
женској лиги коју сам такође судио 
две године. Коначно, ове године 
као први на листи војвођанских 
судија добио сам позив за полагање 
за звање националног судије, које 
сам успешно завршио. У септембру 
очекујем позив за тестирање за Прву 
женску лигу и Друге мушку лигу. Као 
један од најмлађих судија на листи 
биће ми велика част и задовољство да 
судим те мечеве. Кроз досадашњи део 
каријере одсудио сам доста тешких 
утакмица, по мени најтежа била је 
на Првој мушкој регионалној лиги 
између Врбаса и Житишта.

Шта за тебе лично значи 
промоција у прволигашког судију и 
докле сежу твоје амбиције?

- Промоција у судију Прве женске 
и Друге мушке лиге за мене је велика 
сатисфакција за уложени труд и доказ 
да се он увек исплати. Амбиције су ми 
да једног дана судим финала великих 
такмичења, Евролиге, Евробаскета и 
Светског првенства.

Које су најтеже препреке које си 
савладао на свом кошаркашком 

путу и са чим све млади судија мора 
да буде спреман да се суочи?

- Млад човек па тако и судија мора 
да буде спреман на изазове. Ако 
верује у себе и много уложи у себе, 
прескочиће све препреке и стићи ће 
до онога што жели. Велика препрека 
на самом терену је недисциплина 
појединих тренера и играча која се 
треба одмах санкционисати. Сваки 
ранг у коме сам судио био је тежак. 
Сто је већи ранг већа је одговорност и 
боља је дисциплина како играча тако 
и тренера.

Како се кошаркашки судија 
припрема за такмичарску сезону и 
да ли пратиш кошаркашка збивања 
код нас и у свету?

- Кошаркашки судија спрема се 
томом целе године а не само пред 
такмичарску сезону. Судија мора 
да буде физички спреман исто као 
и играчи на терену. Ја целу годину 
трчим,трчао сам и Београдски 
маратон за фирму у којој радим. 
Свакодневно пратим догађаје у свету 
кошарке и нема дана да не погледам 
неку утакмицу.

Присети се својих кошаркашких 
почетака, првог тренера саиграча...

-На часовима физичког васпитања 
у Основној школи “Вук Караџић” 
свакодневно смо играли кошарку и 
ту сам је заволео. Волео сам да водим 
лопту, шутирам на кош, свиђала 
ми се боја табли у мојој школи. 
Након тога сам почео да тренирам у 
Кошаркашком клубу Хемофарм. Први 
тренер био ми је садашњи велики 
пријатељ Александар Виријевић. 
Играо сам у генерацији са по мени 
најбољим вршачким играчем 
Јованом Новаком, затим Дангубићем, 
Митровићем,Милутиновим, а при 
крају каријере са Давидовцем, 
Бурсаћем и Потом. 

Кога највише цениш од наших 
играча и имаш ли кошаркашког 
узора?

-Поштујем сваког играча,поготово 
наше играче који играју у најјачим 
лигама света.Мој кошаркашки узор је 
Миленко Топић. Нкеда сам чак сам и 
носио исти број као и он.

Имаш ли још нека интересовања 
сем кошарке?

-Студирам на Економском 
факултету у Београду, запослен 
сам у Хемофарму. Преостало време 
посвећујем кошарци.

БЈ

МЛАДЕН ВУЛЕТИН, КОШАРКАШКИ СУДИЈА

ОД ДЕЧАЧКЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ИГРИ ДО 
КОШАРКАШКЕ СУДИЈСКЕ ЕЛИТЕ

КО Ш А Р К А С Т Р Е Љ А Ш Т В О
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