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ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА „СЕЛО ПЛУС“ И ГРАДА ВРШЦА

„БИРАЈМО
НАЈУРЕЂЕНИЈЕ
ВРШАЧКО СЕЛО“

Удружење грађане „Село плус“
заједно са партнерима Градом Вршцем,
овдашњом Туристичком организацијом
и Јавним комуналним предузећем
„Други октобар“ покрећу акцију под
називом “Бирајмо најуређеније вршачко
село 2018”. Акција се организује у
авусту и септембру, а циљ такмичења
је афирмација и промоција сеоских
средина у сврху развоја туристичких,
привредних и културних потенцијала.
Биће
формирана
комисија
састављена
од
представника
организатора акције. Комисија ће
обилазити насељена места, сеоска
подручја Града Вршца, фотографисати
уређене зелене површине и оцењивати
уређеност насељених места. Комисија ће
оцењивање обављати према следећим
критеријумима:
уређеност
јавних
површина, простора око школа, вртића,
цркве и гробља, затим активности сеоске
месне заједнице (број невладиних
организација, укљученост жена у
јавни живот села), број организованих
манифестација, као и послеовни
амбијент села (број пољопривредних
газдинстава, привредних субјеката, број
туристичких објеката и газдинстава који
се баве сеоским туризмом).
Према
речима
Славише
Максимовића, члана Градског већа
задуженог за рурални развој, оцењивање
ће се вршити у две категорије.
-Прва категорија су села од 1.000
становника: Уљма, Влајковац, Избиште,
Павлиш, Гудурица и Велико Средиште,
објашњава Максимовић. У другој
категорији су насељена места која имају
до 1.000 мештана. То су: Ритишево,
Шушара, Загајица, Парта, Орешац,
Потпорањ, Марковац, Ватин, Мали
Жам, Мало Средиште, Месић, Јабланка,
Сочица, Куштињ, Војводинци и Стража.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ВРШЦА И РУКОВОДСТВО ЈКП „2.ОКТОБАР“ ОБИШЛИ ВРШАЧКО НАСЕЉЕ МАЛИ РИТ

НАСТАВЉЕНО РЕШАВАЊЕ ПОТРЕБА СУГРАЂАНА

Након нове акције уређења насеља и
кошење зелених површина у које су били
укључени и сами становници, насеље
Мали рит добило је и нови контејнер
за одлагање смећа, док су радници РЈ
Водовод наставили са активностима
за даље прикључивање на водоводну
мрежу.
На терену су са мештанима насеља
разговарали помоћник градоначелника
Дејан Сантрач, члан Градског већа за
здравство и социјалну заштиту Татјана
Николић и директори ЈКП „2.Октобар“
Небојша Перић и Драган Нинковић.
Град Вршац и ЈКП „2.Октобар“ ће и
даље предузимати потребне активности
са циљем унапређења положаја наших
суграђана.

ПРИ КРАЈУ ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ У УЖИЧКОЈ УЛИЦИ

ДВАДЕСЕТ НОВИХ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

До краја 2018. године
двадесет
избегличких
породице решиће своје
стамбене проблеме. Пре
годину дана постављен је
камен темељац за зграду
за колективно становање
избеглих и расељених лица
који бораве на територији
Града Вршца. Свечаном
чину тада су присуствовали
министар Ивица Дачић,
представници УНХЦР, ОЕБС,
локалне самоуправе Града
Вршца. Радови на изградњи
стамбеног објекта у Ужичкој
улици приводе се крају, а
Нову годину станари би
требало да дочекају у новим
становима.
-Пројекат
финансира
Светска банка за привредни
развој, Град Вршац је
обезбедио
земљиште
и
инфраструктуру,
а
пројекат се реализује под
покровитељством УНХЦР-а
и ОЕБС-а, каже Светлана

Манојловић,
повереница
Града Вршца за избеглице
и мигранте. Зграда је
стављена под кров, требало
би да буде завршена
у новембру, а до краја
године усељење. У објекту
има двадесет стамбених
јединица чији су власници
већ познати. Формирана
је коначна листа. Самачка
домаћинства
добијају
станове
од
тридесетак
квадрата, а на сваког члана
више, породице добијају по
десет квадрата. Максимална
површина станова је од 50
до 60 квадрата.
Према
речима
Манојловићеве, у плану је
изградња још два стамбена
објекта
за
колективно
становање такође на крају
Ужичке улице, са по двадесет
станова. Иначе у овом делу
града већ се налази пет кућа
у којима живе избегличке
породице.

Организатори
акције “Бирајмо
најуређеније вршачко село 2018”
побринули су се да, уз помоћ људи добре
воље, спонзора и пријатеља акције,
обезбеде награде за победнике.
Награде за прву категорију села
су: трактор косилица 10 kw, тример
за одржавање зелених површина и
зеленило у вредности 50.000 динара.
Најуређенија села која припадају другој
категорији добиће, као награде, трактор
косилицу до 5 kw, такође тример за
одржавање зелених површина и
зеленило, али у вредности 30.000 динара.
У оквиру поменуте акције, биће
организован и избор најуређенијег
сеоског дворишта.
Према речима организатора, услове
за пријаву за такмичење власници кућа у
вршачким селима могу добити у месним
заједницама или на интернет сајту.

Ј.Е.

Светлана Манојловић, повереница Града Вршца за избеглице и мигранте

ХУМАНИ ГЕСТ АНОНИМНИХ
ДОНАТОРА
Људи добре воље усрећили су неколико социјално
угрожених вршачких породица даривањем пакета са
најпотребнијих стварима.
Према речима Татјане Николић, чланице Градског већа
задужене за здравство и социјалну заштиту, дародавци
су сами припремили пет пакета, у укупној вредности
од хиљаду долара и уручили их социјално угроженим
породицама. Део донације додељен је и двема породицама
у Белој Цркви.
Донатори нису желели присуство медија и јавности, већ
су инсистирали да остану анонимни. Како сазнајемо, реч је
о нашим људима који живе у иностранству. Хуманост ових
људи заслужује највишу оцену.

Уз изградњу поменутих
објеката за колективно
становање,
решавање
стамбених
проблема
избегличких
породица
обавља се и куповином
сеоских кућа.
-Tо је део регионалног
стамбеног
програма
и
недавно је био отворен
конкурс за куповину седам
сеоских
кућа,
подсећа
Манојловићева.
Задатак
избегличких породица је
да пронађу кућу у селу у
било ком делу Србије, а која
се уклапа у цифру висине
9.500 евра, колико даје
Комесаријат за избеглице.
Са том кућом конкуришу

и уколико задовољавају
услове из правилника, кућа
ће бити купљена.
На поменути конкурс,
пријавило
се
пет
избегличких породица које
су нашле адекватне сеоске
куће и испунили потребне
услове.
Према
речима
поверенице Града Вршца
за избеглице и мигранте,
уз 9.500 евра за куповину
куће, породице ће добити
још 1.500 евра у материјалу
да нешто поправе у кући
или већ шта им је потребно,
намештај...

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”

Ј.Е.
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИРЕДИО ПРИЈЕМ ЗА МЛАДЕ СРПСКЕ ШАХИСТЕ

ВРШЧАНИ У ГОСТИМА КОД ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА

Поводом Светског дана шаха, председник
Републике Србије Александар Вучић примио
и угостио младе шахисте (у категоријама U-8 и
U-10 узраста до осам и десет година) из свих
крајева Србије, у згради Председништва, у петак,
20. јула. Међу њима су били и представници
Града Вршца. Гости председника Вучића
били су тројица најуспешнијих полазника
шаховске школе Шаховског
клуба „Бора
Костић“ браћа Алекса и Стефан Владислав из
Вршца, као и Милан Даљевић из Гудурице. На
челу вршачке делегације био је члан Градског
већа задужен за подручје спорта и омладине
Бобан Богосављевић, шаховски велемајстор и
вишеструки првак Србије.
У разговору са младим шахистима,
председник Вучић је истакао да и сам воли да
игра шах и да ужива у њему.
Подсетио је да је велики амерички шампион
и светски првак Роберт Боби Фишер рекао да
је шах живот, указујући да кроз једну партију

шаха можете видети све о једном човеку – какав
је карактер, његове могућности, марљивост,

способности које има и како кроз тешке
ситуације пролази, али и колико је трпељив и

издржљив.
-Шах вас учи, пре свега, да будете џентлмени
и даме, да будете витезови, да поштујете
противника, да побеђујете, али и да пристојно
губите, нагласио је председник Вучић. – Шах
има своје јасне оквире и у њему не постоји
могућност да судија спречи такмичара да одигра
свој потез. Нема равноправније и лепше игре од
шаха. Основа витештва је да пустите другога да
игра. Када научите шах, научили сте најважнију
животну лекцију.
Након дружења и разговора са малим
спортистима, који су протекли у пријатном
расположењу, председник Вучић је одиграо
симултанку са младим шахистима.
Касније су гости председника Републике
Србије имали прилику да виде председникову
колекцију необичних шаховских гарнитура које
је, током година, добијао од својих колега из свих
крајева света.

ОДРЖАН САСТАНАК МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ И ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ ДО БЕЗБЕДНИЈЕГ САОБРАЋАЈА

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и
Агенција за безбедност саобраћаја одржaло је састанак са
градоначелницима и председницима општина, у Београду,
23. јула. Тема састанка била је „Доносиоци одлука у локалним
самоуправама у систему управљања безбедношћу саобраћаја у
Републици Србији“.
Скуп је свечано отворио др Небојша Стефановић,
потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих
послова, а присутнима су се обратили и Јасмина Милошевић,
директорка Агенције за безбедност саобраћаја, и Бранко
Стаматовић, начелник Одељења за локалне самоуправе.
Представник Града Вршца на том састанку био је Милош
Васић, члан Градског већа за заштиту животне средине и
председник Савета за безбедност у саобраћају Града Вршца.
На почетку свог обраћања, др Небојша Стефановић
осврнуо се на напредак Србије у последњих пар година у
овој области, и нагласио да се све државне институције
морају укључити у решавање овог важног проблема.
Неопходно
је
стратешки
управљати
безбедношћу саобраћаја и довести до трајног смањивања
страдања и броја повређених у саобраћају. Иако је 2017.
године погинуло 579 лица, што је смањење од 5 одсто у
односу на 2016. годину, то и даље није довољно, сматра др
Стефановић.
Коментаришући заједнички рад свих државних органа,
министар унутрашњих послова је, између осталог рекао:
Изузетно је важно да заједничким снагама
радимо да се на свим нивоима спроводи измењен Закон о
безбедности саобраћаја на путевима. Такође, је изузетно важна и
превентива, односно рад са децом, рад са родитељима, рад са свим
категоријама грађана како би се одговорно вршила едукација и на
тај начин спречиле потенцијалне саобрађајне незгоде.
Јасмина Милошевић, директорка Агенције за безбедност
саобраћаја, истакла је да је страдање у саобраћају велики јавни
здравствени проблем и да саобраћајне незгоде нису несреће и
додала:

-Страдање у саобраћајним незгодама се може догодити
свакоме од нас, свако од нас овде присутних може бити
одговоран за настанак саобраћајних незгода. Јачањем капацитета
свих субјеката у систему, унапређењем њихове сарадње и
координације где градоначелници/председници општина морају
препознати значај рада на овом проблему и дати подршку раду
Савета за безбедност саобраћаја су само неки од корака како би
се ефикасно предупредио проблем.
Најчешће евидентирани утицајни фактори настанка
саобраћајних незгода у 2018. години су брзина (21%) , путеви
(13%,) алкохол (9%), пропусти пешака (3%).

Према подацима за претходних 36 година, може се уочити
тренд смањења броја погинулих лица у Републици Србији,
посебно након 2009. када је усвојен ЗОБС.
Побољшање кроз време постоји, али ниједна жртва
у саобраћају није прихватљива! Ако посматрамо број погинулих
на милион становника, Србија спада у земље са већим ризиком
страдања у саобраћају, истакла је Милошевићева.
Небезбедно понашање које су грађани највише пријавили је да
прекорачују дозвољену брзину (око 80% испитаника је изјавило

да вози брже од ограничења брзине). Сваки трећи испитаник се
изјаснио да је управљао возилом под дејством алкохола. Са друге
стране, највише њих сматра да се не контролише довољно вожња
под дејством алкохола и дрога (више од 60%), па је стога и највећи
проценат испитаника изјавио да правила за вожњу под утицајем
треба да буду строжа (више од 80%). Око 20 одсто мотоциклиста
је изјавило да су возили мопед или мотоцикл без кациге. За око
половину испитаника је прихватљиво да возач превози на задњем
седишту аутомобила путнике који не користе сигурносни појас.
Више од 60 одсто испитаника користи мобилни телефон током
вожње, а око половине користи hands-free уређај. Око 64 одсто
пешака повремено прелази коловоз када је црвено светло на
семафору за пешаке.
Локалне самоуправе су Законом о безбедности саобраћаја
препознате као носиоци активности управљања системом
безбедности у саобраћају, па се тако на скупу говорило и о
изменама и допунама Закона, унапређењу система, као и
одговорностима локалних самоуправа у вези са безбедношћу
саобраћаја.
- У односу на претходне године дефинтивно је утврђено
да побољшање постоји, али ми, као држава, и даље не
прихватамо да оволики број људи гине у саобраћају, нагласио
је Бранко Стаматовић, начелник Одељења за локалне
самоуправе. - Заједнички циљ је да Србија по овом питању
достигне најразвијеније земље у свету.
Кораци који су предузети за остваривање овог циља јесу:
финансирање безбедности саобраћаја је обезбеђено 30 %
од казни, дефинисане су области за унапређење безбедности
саобраћаја, потребно је да се формира Тело за координацију
послова, такође Агенција за безбедност саобраћаја мора дати
сагласност на Програме локалних самоуправа, и потребно је
дефинисати наменско трошење средстава.
Имајући у виду значај области безбедности саобраћаја и
доследну примену Закона о безбедности саобраћаја, Република
Србија показује жељу и напоре да заштити вредности, пре свега
сваког човека и грађанина и то у сфери у којој су највише угрожени.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

ЛОКАЛНО НАСЛЕЂЕ ЗА АКТИВНИ ТУРИЗАМ У БАНАТУ“

„Културни центар Вршац, уз подршку
Генералног конзулата Румуније у Вршцу,
организовао
је
презентацију
пројекта
прекограничне сарадње „Локално наслеђе
за активни туризам у Банату“. Циљ пројекта
је оснаживање пограничних делова Баната,
кроз заједничку промоцију локалног наслеђа
и развоја туризма, поспешивањем сарадње у
области културе, туризма, угоститељства, малих
пољопривредних газдинстава, обједињавањем
постојећих етно манифестација, а презентација
је одржана у Свечаној сали Градске куће.
Пројекат „Локално наслеђе за активни
туризам у Банату“ резултат је прекограничне
сарадње Града Кикинде и Западног универзитета
у Темишвару, у сарадњи са Народним музејем у
Кикинди, а реализује се на територији српског
и румунског Баната. Основна делатност
пројекта представља научно истраживање
које има за циљ идентификовање добро
очуваних традиција, локалних заната и домаће

радиности, локалних кухиња и претварање
културних ресурса у производ који може да
привуче туристе. Пројекат су представили
проф. др Отилиа Хедешану, проректорка
Западног универзитета из Темишвара и проф.

- Сматрамо да вредновањем локалног
наслеђа можемо развити туристичку активност
у овом подручју. У првом реду значајан нам је
сам проналазак туристичких објеката, а затим
њихово промовисање путем туристичког

др Петре Штефеа, декан Факултета економије
и администрације Западног универзитета у
Темишвару.

водича и софтверске платформе – рекао је др
Петре Штефеа.
- Жао ми је што Вршац није директан

партнер у овом пројекту, али мислим да је овај
пројекат изузетно значајан за наш регион.
Вршац последњих година има значајан развој
туризма и мислим да ће могућност повезивања
на овакав пројекат показати ефекте на локални
економски развој. Кретања у овом региону су
све фреквентнија и ми данас делимо јединствен
туристички простор. У њему, Вршац има
своју улогу као место са изузетним културноисторијским потенцијалом и садржајима који
су веома атрактивни за румунске туристе
– нагласио је члан Градског већа задужен за
привреду Мирослав Ступар, захваливши се
гостима што су одабрали Вршац да представе
свој пројекат.
Вредност пројекта „Локално наслеђе за
активни туризам у Банату“ износи више од
370.000 евра, а у оквиру активности пројекта
биће објављене и књига рецепата и годишњи
календар догађаја у региону, а предвиђено је и
снимање кратких промо филмова.

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”
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УЧЕНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“ УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ТЕСТОВЕ ЗА ВОЖЊУ

БЕСПЛАТНА ОБУКА И ВОЗАЧКИ ИСПИТ ЗА ЂАКЕ

Пољопривредна школа „Вршац“
наставила је да организује бесплатну
обуку и тестове за вожњу за
своје ученике. Реч је о возачкој
дозволи Ф категорије за тракторе и
пољопривредне машине који ђаци
могу да добију током школовања у
Пољопривредној школи „Вршац“.
Ова средњошколска образовна
установа организовала је полагање
тестова возачког испита за стицање
возачке
дозволе
поменуте
Ф
категорије за ученике другог разреда,
смера руковалац - механичар
пољопривредне технике. Ученицима
су подељена уверења да су положили
испит за управљање возилима Ф
категорије. Уверења су им уручили
директор Срђан Клиска и професори
Боривој Тапавички и Игор Ивашковић,
који су били укључени у пројекат
обуке.
-Обука и полагање за дозволу Ф
категорије потпуно су бесплатни,
истиче Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“.Могућност да, током школовања у
вршачкој Пољопривредној школи,
потпуно бесплатно прођу комплетну
обуку и изађу на испит за возачку
дозволу Ф категорије имају и ученици
смера пољопривредни техничар. Они
су веома заинтересовани и верујем
да ће се ускоро и пољопривредни
техничари укључити у овај програм.

Полагање возачког испита део је
редовног школовања у другом
разреду.
Према речима директора Клиске,
возачка дозвола Ф категорије
подразумева управљање трактором
са и без прикључних машина, а могу
полагати ученици старији од 15
година.
Програм, који је покренула

вршачка Пољопривредна школа, за
сваку је похвалу, јер ће смањити број
тракториста без возачких дозвола
на нашим путевима, којих и данас
има, посебно у мањим насељеним
местима. Млади будући возачи
трактористи имају квалитетну обуку
где уче да поштују саобраћајне
прописе што ће довести до повећања
безбедност у саобраћају, а статистика

показује да су трактори, посебно
са прикључним машинама значајан
фактор у изазивању саобраћајних
незгода. Захвалност школи, свакако,
дугују и родитељи у чијем ће кућном
буџету претећи значајна свота новца,
јер стицање возачких дозвола није
мала ставка.
Ј.Е.

ПРОТЕКЛИ ВИКЕНД НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ У СПОРТСКОМ ДУХУ

ОДБОЈКА И ВЕЖБАЊЕ – НАЈВЕЋА АТРАКЦИЈА

Минулог викенда млади Вршчани
уживали су у одбојци на песку, а они
који нису били спремни да се окушају на
терену, нису штедели дланове да бодре
своје екипе.
-Одбојка на песку посебно је била
интересантна малишанима који су
имали прилику да учествују у показним
вежбама, кажу у Туристичкој организацији
Града Вршца која је задужена за богат
рекреативни и забавни програм на
Градском језеру током купалишне сезоне.
Са спортским тренером наши најмлађи
суграђани вежбали су и на дечјем полигону
и теретани на отвореном. Показали су
одличне вештине и добру кондицију.
Из туристичке организацијие поручују
да се спортске активности настављају и
током викенда који је пред нама. Позивају
све заинтересоване купаче на Градском
језеру да се прикључе програмима
и заједно вежбају, да се релаксирају,
разоноде.
Програм
рекреације
организован је суботом и недељом са
почетком од 16 часова.
У
наредном
периоду
биће
настављено такмичење у одбојци на
песку, као и вежбање за малишане на
дечјем полигону уз стручну помоћ и
подршку спортских тренера. Планиран
је и програм везан за атлетику, али
и бадминтон и неке од борилачких
вештина.
Уз пливање у једином јавном
градском купалишту, боравак на језеру
може бити много интересантнији уз
спортске и рекреаторске активности на
отвореном. За све оне који не планирају
одлазак у летовалишта на мору или
некој од планина, ово је лепа прилика
да проведу свој одмор или слободно
време, након напорног дана. Требало би
и време да крене купачима на руку, јер
метеоролози најављују нестабилно до
краја јула, а за август право летње време.
Ј.Е.
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ГОРАН КУКИЋ, ХРОНИЧАР ВРШАЧКЕ МУЗИЧКЕ СЦЕНЕ, АУТОР КЊИГЕ „РОК ПОД КУЛОМ“:

МУЗИКА ЈЕ, УЗ ЉУБАВ, НАЈВАЖНИЈИ
САСТОЈАК МОГ ЖИВОТА!

Горан Кукић је музику
заволео од родитеља који су
редовно слушали синглице
на грамофону. Није себе
пронашао као музичар,
свирач неког инструмента,
али је неко време био певач
једне овдашње групе.
Међутим, његов допринос
вршачкој музичкој сцени
је изузетно значајан. Као
музички уредник Радио
ВАП-а, пратио је овдашње
бендове, интервјуисао
музичаре, ревносно
сакупљао информације и
двадесетогодишње знање и
искуство уобличио у вредну
публикацију - књигу под
називом „Рок под Кулом“.
Књига садржи историју
вршачке рок сцене, дугу 50
година, почев од прве рок
свирке у граду, 29. новембра,
1963.
Од када и одакле та велика љубав
према музици?
-Родила се још док сам био јако мали, уз
родитеље који су били пасионирани скупљачи
синглица. Волели су свакакву музику да
слушају, није било неких граница. Слушали су
све што им се свиђало. Имали су грамофон,
брдо плоча. То је, за мене, био прави доживљај.
Заволео сам да слушам музику и временом
се то развило у велику љубав, али не само
да слушам, већ и да сазнам нешто више о тој
музици, ко су извођачи, певачи, свирачи...
Није то било тада ни мало лако. У периоду
мог одрастања, музички часописи нису били
баш распрострањени, посебно у нашем граду.
Постојао је прво „Политикин забавник“ који је
имао музичку рубрику, било је ту и текстова
песама, и приказа група, певача, извођача.
После се појавио„Џубокс“, новина магазинског
типа која нам је отварала очи и, наравно,
радио који је одиграо кључну улогу у мом
профилисању када је музика у питању. Врло
пажљиво сам слушао Студио Б, Радио 202,
Нови Сад... ловећи музичке емисије - Студио Б
са Слобом Коњевићем, музичким уредником,
и његовим авангардним схватањем радија као

медија. И Радио 202 је пласирао доста музике,
и новије, и старије. Тако сам се ја врло заразио
музиком, упецао до те мере да је она данас
нераскидиви део мог живота. Без музике не
могу ни дана. Слушам је по читав дан.
Да ли сте, уз слушање музике, почели и
сами да свирате?
-Моје сазревање сугерисало ми је да се и
сам бавим музиком, да свирам. Нисам ишао
ни у какву музичку школу, имам доста солидан
слух. Интересовао сам се да ли ја то могу по
слуху да научим, да набавим литературу
можда. Деда ми је купио гитару. Учио сам,
гледао другаре како то раде, научио сам
нешто основно да свирам, једноставне форме
за почетнике. Међутим, нисам се нашао у
свему томе. Али, увек ме је фасцинирало
да гледам док други свирају. С почетка 80тих, заинтересовао сам се за клавијатуре синтисајзере, чак ми је и деда оставио неке
паре да их купим. Али, испоставило се да
је тада било битније да родитељи направе
фасаду, па је мени преостала много мања
свота, да купим монофон - мали синтисајзер.
Из тог времена датира и моја авантура са
другарима којима је за бенд био потребан

Радио ВАП (Вршац, Алибунар и Пландиште),
1990, касније је то био Радио Вршац. Постао
сам сарадник и препознати су мој таленат,
рад и познавање музике током претходних
15 и више година. Познавао сам популарну
музику, класику, па чак и народну у некој
мери. Креирао сам музичке емисије које
сам радио пуне 22 године на том Радију, уз
његову трансформацију у Радио Вршац, 1997.
Све време сам радио као музички уредник,
аутор емисија различитог профила: Топ
листе, музика која припада рок историји,
једне од првих емисија хеви метал на овим
просторима... Све су то омогућила нека моја
познанства са другим медијима: Радио Нови
Сад, Студио Б... са онима које сам, као мали,
као тинејџер, слушао и много научио од њих.
Ишао сам на промоције разних издања група,
упознавао колеге, било је то велико, лепо
искуство за мене. С друге стране, уз радио,
писао сам и за новине које су се објављивале
у Вршцу у то време: Вршац плус, Кошава,
а 2 године сам у Вршачкој кули уређивао
страницу „Роковник“ која је доносила музичке
рецензије, приказе издања, концерата... То је
све било актулено током 90-тих година.
наступ имали 1963, кључног датума АВНОЈевске Југославије, 29. новембра, у сали
МЗ, преко од данашњег Културног центра,
тада Радничког биоскопа. Ту су биле бројне
свирке, а многи су били инфицирани тим
новим звуком, јер у време до „Кристала“, није
овде било рок састава, рок музике. Као и сви
пионири, боловали су од дечјих болести,
правили инструменте, ослушкивали радио
Луксембург, скидали музику. Касније су се
јавили и неки други музичари: „Црвене руже“,
„Плаве звезде“, „Гимназијалци“ предвођени
Небојшом Божићем, познатим зубаром, „Ред
стоунс“, „Црни дечаци“... То су били састави
који су функционисали током 60-тих година.
Крајем 60-тих долазе „Дечаци сунца“ са
којима је певао Миле Вулетић, звани Миле
шеф. Ту је и зачетак групе „Зум“, почетком и
средином 70-тих. Из тог времена има много
занимљивих, чак легендарних личности,

певач, а ја сам био познат као онај ко добро
пева, који је певао у школским хоровима,
по дискотекама. Пристао сам да будем
певач бенда који није имао име, али је имао
чланове: Зоран Стојковић Баџа, класично
образован гитариста који је пожелео да свира
рокенрол, затим Боле Ђорђев, Иван Јефтовић,
и Венди Љубојевић, као бубњар. Имали смо
искључиво ауторске песме, бележили смо то
на касету, а да нисмо дали име бенду. Венди и
Баџа су нас, нажалост, заувек напустили, био
је то крај ове наше приче. Пошто се нисам
остварио као музичар, гледао сам да то буде
некако на плану новинарског рада.
Како је изгледао тај новинарски рад?
-Прилика се остварила када је основан

Претпостављам да је круна свега
капитална књига „Рок под Кулом“ чији сте
аутор?!
-Морам признати да нисам у старту имао
визију да објавим књигу. Али, за 22 године
урадио сам много иинтервјуа са локалним
музичарима и други су ме наговарали да све
то уобличим и ставим у књигу о локалној
музичкој сцени. Прихватио сам идеју и
кренуо да радим. Требало је доћи до старијих
музичара, за неке сам сазнао од Буде Бабића,
који ми је помагао у прво време. Махом су то
били музичари који су свирали 60-тих година
у вршачким саставима као што су „Кристали“,
касније „Дечаци сунца“, „Зум“. Радио сам са
њима интервјуе, касније сам проширио
причу и махом остао сам у томе, сам сам јурио
контакте, радио интервјуе, слагао мозаик
једне приче која траје 55 година. Књигом је
покривено 50 година, јер је изашла 2013, на
педесетогодишњицу рокенрола у Вршцу,
тачно на пола века од прве рок свирке у Вршцу.
Промоција књиге била је део бројних догађаја
организованих поводом обележавања 50
година рокенрола.
Каква је вршачка рок сцена у поређењу
са осталим местима?
-Наш град има богату и лепу традицију
рокенрола - „малу, али жилаву рок сцену“, како
је окарактерисао Петар Јањатовић, рецензент
„Рока под Кулом“. Опстајала је највише
захваљујући ентузијазму музичара. Живот је
започела почетком 60-тих година у Економској
школи када су се окупили музичари који су
чинили музичку секцију и основали групу
„Кристали“. Претеча „Кристала“ била је група
„Дискос“, 1962, име је морало да буде у духу
социјалистичких норми. „Кристали“ су први

попут Миће Каначког, који је био бубњар и
свирао у постави групе „Зум“, али је имао и
своје саставе: „Пламен“, „Анђели“... На крају
70-тих појавила се група „Неутрон“ која је
учинила први искорак из вршачког атара. Због
музичког израза, базираног на перфектној
техници, знању, квалитетима, који нису били
својствени овдашњим музичарима, као и због
другачије музике коју су свирали, допали су се
људима из музичког света ван Вршца, из Радија
Нови Сад. Они су их подржавали, гурали на
омладински фестивал у Суботици, те у Студио
М Радија Нови Сад... Неки снимци„Неутрона“ и
данас постоје у фонотеци новосадског Радија.
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У „Неутрону“ су били: Ивица Костић, браћа
Пера и Цоле Стајић, певач Драган Стојковић
Столе, а када је он отишао, дошао је Чоле из
Избишта, иначе члан групе „Трудна вашка“.
Било је занимљиво и током 80-тих.
Многи ће се сетити „Музичких играрија“ у
МЗ „12.војвођанска бригада“, у Љубљанској
3. То је организовала екипа омладинаца
из те МЗ на челу са Будом Бабићем. Било
је то нешто невиђено за локалне оквире:
музички концерти, перформанси, позоришне
представе... Паралелно са тим, јавила се и
група „Карстоф“, у којој су свирали Мића
Ђурић, Горан Димитријевски Дима, Буда Бабић

је био певач, Света Вишацки... „Карстоф“ је
објавио албум, касету за првог југословенског
независног издавача „Дид“ Копер, из Копра.
Свирали су у Београду и другим градовима, то
је полако излазак из анонимности вршачког
рока.
Како је било 90-тих година?
-Иако су те 90-те биле чудне, оцрњене
године, са ове дистанце гледано, могу да
кажем да је то био најплоднији период у
историји вршачког рокенрола. Од 1990, када
је кренуо Радио, музичке емисије, јавиле су
се нове, младе групе које су биле баш добро

ИНТЕРВЈУ

наоштрене да свирају, да раде, да се баве
ауторским радом. Организован је фестивал
„Хумана демо лига“, покренуо га је човек са
РТС-а. Приход је требало да иде у хуманитарне

сврхе, а да се сними албум, компилација
најбољих извођача. Јавиле су се многе,
касније познате, групе и то је показало да у
Вршцу постоји рок сцена која функционише.
Ти су бендови одрадили много свирки 90тих година, јавили су се и нови, од „Срца
мале роде“, „Промискуитета“. Један од битних
момената је 1993. година када се појавила
компилацијска касета вршачких музичара
под називом „ВШ рок аутограм“. Био сам
један од промотера тог издања београдске
етикете „Рокленд“, познатог рок новинара и
критичара Бранимира Банета Локнера, који
је одлучио да објави ту касету. Ту су се нашли

демо снимци вршачких група „Мери Џејн“,
„Обелиск“, „Модерна“, „Већ виђено“ и „ГУЗ“
(Главом у зид). Сви демо снимци вршачких
бендова били су промовисани на Радију ВАП,
међуопштинском радију.
Деведесете су изнедриле још много
састава, а онда су дошле 2000-те, после којих
није да није било више бендова, али све мање
се радило ауторски, само спорадично. Поново
су почели да се јављају репродуктивни
састави који су около свирали, тезгарили, али
то није значило да је рокенрол у Вршцу умро.
Напротив, и даље је био прилично живахан.
Тако је и данас, али чини ми се да постоји осека
у ауторском деловању и формирању бендова
који раде ауторску музику. Било је и бендова
који су имали доста успеха. Младе генерације
нашле су ту своју шансу, па су, попут
„Мајкровејв“ (Microwave), „Бајт“ (BITE)... Они су
најмлађа генерација вршачких рокера који су
имали доста успеха ван Вршца, на зајечарској
гитаријади, фестивалима у земљи, региону.
Њихов је рад, свакако, вредно поменути,
јер је то нешто о чему су многе генерације
вршачких састава могле да сањају. Данашњи
тренутак није баш најсјајнији, али било их је и
раније, током 55 година рокенрола у Вршцу.
Данас има бар 10 кавер бендова у граду,
састава који свирају туђе песме.
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генерација, неки живе далеко одавде, доћи
ће Нелу из Њујорка, Горки Николић који живи
у Канади. Биће то прослава не тако као за 50
година, али биће лепо, свирка, изложба у Дому
омладине на спрату. Изложићемо артефакте
из 55 година дуге историје рокенрола,
фотографије, плакате... Иначе, окупљамо се на
сваких 5 година и обележавамо годишњицу
вршачког рокенрола. Прво окупљање било
је у „Билију“, 1998, 35 година рокенрола, и од
тада редовно сваких 5 година.
Реците нам нешто о себи. Да ли сте
Вршчанин рођењем?
-Да, рођен сам у Вршцу. Имам сестру Весну
Кукић, професорку језика и књижевности,
вероватно је многи познају због њеног
друштвеног ангажмана и деловања. Мајка
Валерија је жива, али отац Милан, нажалост,
није, умро је 2000. године. Отац је био трговац,
мајка кројачица.
Већ пуних 30 година запослен сам у
Хемофарму, где сам око 2 деценије радио на
пословима односа са јавношћу, ПР. Читава ова
прича са радијом ме је препоручила, а и то ми
је, опет, отворило врата за неке друге ствари.

Иначе, са гашењем Радио Вршца, 2012,
свој рад сам преселио на интернет. Имам свој
блог, назван по кључној емисији „Стратегија
звука“ на Радио Вршцу. „Рок под Кулом“ био
ми је препорука да сарађујем на издавању
„Војвођанске рок енциклопедије“, аутора
Богомира
Мијатовића,
дугогодишњег

музичког уредника РТ Војводина. Тренутно
сарађујем на књизи „Како је, зашто је (и да ли
је) пропао рокенрол у Србији“, аутора Душка
Антонића, публицисте.
И ова је година јубиларна за вршачки
рокенрол. Хоће ли бити прослављена?
-Ове године прослављамо 55 година
рокенрола у Вршцу, 3.и 4. августа, у башти
Дома омладине. Састаће се музичари разних

Породицу сам засновао крајем 80-тих са
супругом Олгом Бућинац. Заједно смо почели
да радимо на Радију. Син Бојан нам се родио
1987. Он је информатичар, ради у Хемофарму.
Ћерка Софија се родила 1994. Завршила је
Високу школу за васпитаче. Нема још посао у
струци.
Музика је мој хоби, неизоставан део
мог живота, прожима се кроз све моје
деловање, на овај или онај начин. Музика је
за мене живот, заокупља ме до те мере да је
незаобилазни део моје свакодневице. Можда
некоме делујем као особењак, који је толико
заокупљен својим хобијем да то превазилази
границе просечног, нормалног хобисте.
Велики сам колекционар. Моја музичка
колекција је огромна, на малом простору има
толико свега и свачега и различите грађе која
је везана за музику. Она ме опушта, даје ми
снагу, усхићује, буди снажне емоције. Музика
је за мене најважнији састојак живота, уз
љубав, наравно!

Јованка Ерски
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У ЈАПАНСКОМ МОРУ

ПРОНАЂЕНА ОЛУПИНА
БРОДА РУСКЕ ЦАРСКЕ
ФЛОТЕ

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

Јужнокорејски стручњаци открили
су олупину војног брода „Дмитриј
Донској” који је био део руске
царске флоте и борио се у рускојапанском рату вођеном од 1904. до
1905. године. Олупина је пронађена
на дну Јапанског мора, код обала
јужнокорејског
источног
острва
Улеунг, преноси Тасс.
„Пронашли смо олупину брода
„Дмитриј Донској” на дубини од 434
метра у мору, 1,3 километра од острва

Улеунг”, саопштила је „Шинил” група,
која је годинама трагала за овом
олупином. Ова компанија је навела да
се име брода „Дмитриј Донској” налази
на задњем делу брода.
Олупина је претрпела тешка
оштећења многобројним гранатама
током борбе са јапанским ратним
бродовима, али је палуба добро
очувана, наводи „Шинил” група, која
очекује да ће остаци брода бити
извучени из Јапанског мора у блиској

будућности.
„Дмитриј Донској” учествовао је у
бици код Цушиме и, упркос знатном
оштећењу, борио се до краја, након
чега је кренуо ка Владивостоку, али
је наишао на јапанске ратне бродове
који су трагали са остацима руске
царске флоте. Не желећи да се преда,
посада руског брода се одлучила на
потонуће, што се и догодило 29. маја
1905. године.
Извор: Политика

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

СВЕТСКА ЛИСТА МИЛИЈАРДЕРА

РАДНИЦИ ШТРАЈКУЈУ У ФИРМИ НАЈБОГАТИЈЕГ ЧОВЕКА НА СВЕТУ

Дан великих снижења
на „Амазону”, најпознатијој
интернет продавници, нису
славили само купци. Разлог
за задовољство имао је
и оснивач ове компаније
Џеф Безос (54) јер му је 36
сати трајања акције донело
титулу најбогатијег човека
на планети. Захваљујући
попустима, вредност акција
„Амазона”
метеорски
је
порасла, а овај Американац
је по други пут на светској
листи милијардера претекао
сународника Била Гејтса,
оснивача
„Мајкрософта”.
Вредност
Безосове
имовине, према проценама
„Блумберга”, достигла је 150
милијарди долара што га

је поново вратило на прво
место најбогатијих где се
први пут нашао у јулу прошле
године. Тако је он сада „тежи”
него Гејтс и Лари Пејџ, оснивач
„Гугла”, заједно, наводи СиЕн-Ен. Иако су у Безосовом
власништву и дневни лист
„Вашингтон пост”, као и фирма
за истраживање свемира „Блу
ориџин”, за његов напредак
на листи богаташа највише
је заслужан управо „Амазон”
у којем има удео од 16 одсто
акција. Финансијски експерти
процењују да би након
другог тромесечја вредност
те фирме могла додатно
да порасте, чиме би се она
приближила
највреднијој
светској компанији „Еплу”,

што би Безосу донело нове
милијарде долара.
Међутим, да сваки успех
има и другу страну доказује и
овај пример другог највећег
послодавца у САД-у. Док је
вредност куповине код овог
интернет трговца обарала
рекорде,
незадовољни
радници у Европи почели
су
штрајк.
Запослени
у Немачкој, Шпанији и
Пољској протестовали су
због мале плате и лоших
услова рада. Они се жале
да
раде
у
окружењу
опасном по здравље и да
им прековремени рад није
плаћен.
Представници
немачког синдиката тврде
да се фирма богати управо
тако што штеди на здрављу
запослених. Томе у прилог
иде и мишљење америчког
Националног
савета
за
безбедност и здравље на
раду који је прошле године
означио „Амазон” за једно
од најопаснијих места за
рад у САД. На ове оптужбе
Безосова фирма одговара
да је просечна зарада 14,31
долар по сату те да су само
прошле године отворили

130.000 нових радних места.
Као један од разлога што су
привукли толики број људи
наглашавају позитивно и
безбедно радно окружење.

Први пут се на „Форбсовој”
листи
400
најбогатијих
Американаца појавио 1998,
само годину после изласка
„Амазона” на берзу. Данас

КО ЈЕ ЏЕФ БЕЗОС?
Ракете, подморнице и
луксузне виле саставни су део
живота Џефа Безоса. Његово
богатство је за последњих
годину дана порасло за више
од 60 милијарди долара.
Дипломирао
је
електротехнику
и
информатику на престижном
Универзитету
Принстон.
„Амазон” је основао 1994.
године, најпре као интернет
књижару. У то време је
садашњи милијардер са
супругом, са којом има
четворо деце, живео у
једнособном стану у Сијетлу.
Ретко даје интервјуе, а они
који су имали прилику да са
њим разговарају описују га
као особу пуну енергије и
оптимисту. Амерички медији
подсећају да је био много
мање дарежљив када је о
добротворним
давањима
реч, него Бил Гејтс.

продаје акције те своје фирме
и новац улаже у другу, са којом
жели да развије свемирски
туризам. Више пута су медији
објављивали његову жељу да
до 2020. поведе прве туристе
у Земљину орбиту што би
заинтересоване могло да
кошта од 200.000 до 300.000
долара.
Извор: Политика
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ПАЈА ЈОВАНОВИЋ НЕВИДЉИВИ ЧОВЕК
Паја Јовановић живео је
свој дуги плодни живот без
скандала, повучено, пристојно,
без политичких манипулација
неупотребљив за било какву
власт, сем за сам живот.
Већина
наших
познатих
уметника
познатија
је
по својим скандалима,
режираним
отпорима
власти или глумом жртве
неких режима него по свом
делу а најмање по утицају
свог дела на квалитетан
живот заједнице.
Пајина личност није
погодна за дневну употребу.
Он је већи од тога. Његово
дело уткано је у бићу
нације толико успешно
да се ликовне штеточине
деценијама труде да то
репрограмирају, али узалуд.
Тако је Паја остао
невидљив човек и уметник.
Нема
ни
националну
изложбу са својим именом
ни подстицајну награду са
својим именом. Нема легенди
нити фаме о њему као о многим
уметницима чија је несрећа
већи
емоционални
ефекат
него њихово дело.Иако је Паја
Јовановић скрајнут и оворено

ниподаштаван, а у стварности
поштован и веома тражен, у
свету и код нас, напросто, његов
лик и живот сам непознати су
и он је буквално невидљиви
стваралац веома видљивогопуса
и резултата рада.

Постоје уметници чији је рад
неважан за друштво, али веома
значајан за историју уметности.
Као и Паја. Али је Пајино дело
један од основних идентитета
нације чак и код оних који никад
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нису видели ниједну његову
слику.
Паја је био један пристојан
човек, грађанин комформиста
и апологет грађанске културе,
која човека ставља високо изнад
политиканских
манипулација,
а то се мало којој власти
свиђа.
А управо долазимо у
време кад тај Пајин стил,
постаје врлина и могућа
матрица
опстајања,
пошто је све друго болно
испробано и прескупо
плаћено.
Фасцинантно је да личне
вредности Пајине личе
на културни миље града
Вршца и Вршчана самих,
као места континуитета
грађанске самосвесности,
пристојности и истрајности
на квалитету живота изнад
употребе живота.
Једна велика изложба
и награде у част Паје
Јовановића учинила би
видљивим и његов лик и његово
дело и сам Вршац као место
својеврсне Фиренце Србије
из које су људи учествовали у
препороду нације.
Томислав Сухецки

СЛИКА И РЕЧ

Песници су опасност за лажне демократије
јер чине да људи осете укус слободе.
Т.Сухецки

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У
ЉУБЉАНИ, ПОДУНАВЉЕ (2007 – 2017)“

У Градском музеју Вршац
отворена
је
изложба
„Археолошка истраживања
Универзитета у Љубљани,
Подунавље (2007 – 2017)“,
аутора
др
Предрага
Новаковића.
Одељење
Универзитета за археологију
из Љубљане је у са сарадњи
са
српским
колегама
остварило низ пројеката
у
истраживању
српског
подунавља тј. подручја Винче,
Старчева, Ватина и Вршца.
Захваљујући овој сарадњи
остварен је низ резултата
како на научном тако и на
развојном и образовном
плану.
Савремена
археолошка
истраживања
данас
су
незамислива

без
примене
модерне
технологије, као што је
примена даљинске детекције
приликом
археолошких
испитивања. Овом методом
се обавља препознавање
археолошких остатака на
површини терена, уочавају
одрази покривених објеката
у рељефу, реконструишу
догађаји који су довели
до покривања и израђују
прецизни планови отворених
и очишћених налазишта.
- Ова изложба представља
део вишегодишње сарадње
Градског музеја Вршац и
Филозофског
факултета
Универзитета у Љубљани и
обухвата много различитих
ствари
које
се
тичу

археолошких истраживања,
помало
другачијег
методолошког приступа у
односу на оно на шта смо
навикли, много савременијег
и обухватнијег – рекао је
Драган Јовановић из Градског
музеја Вршац.
У оквиру истраживања
Универзитета у Љубљани
било је седам пројеката
који су управо захваљујући
ових технологијама довели
до нових научних сазнања.
Археолози су код Ватина и
Вршца пронашли велики
број предмета из бронзаног,
гвозденог доба и неолита, који
су до сада били неоткривени.
Kружна
структура
са
концентричним
рововима

близу Вршца вероватно
потиче из бронзаног доба
(2200 – 700. године пре
нове ере). Вршачки кругови
имају велику сличност са
круговима
у
румунском
делу Баната. Локалитети
код Винче и Старчева
показали су веома богато
подручје које је коришћено
не само за живот већ и за
гајење
пољпоривредних
култура. Нађено је више од
1.000 фрагмената кремике,
камених одбитака, костију као
и грађевинског материјала.
- Ова изложба представља
пресек
истраживања
последњих десет година.
Изложба говори о једној
методологији, односно групи
метода које нису толико
честе и познате у широј
јавности. Када се говори о
археологији, увек се прво
помисли на ископавања и
велике теренске радове.
Међутим, иако ископавања
са собом доносе велике
резултате,
доносе
и
велике проблеме; увек су
ограничена на један мањи
део налазишта. Због тога је
археологија развила серију
такозваних недеструктивних
метода
које
укључују
различите методе, од врло
једноставних
посматрања
тла до геофизичких метода
различитих
мерења
–

објаснио је аутор др Предраг
Новаковић.
Циљ оваквих пројеката
био је да се кроз искуства
употребе
модерне
технологије дође до нових
археолошких сазнања која су
до сада била непозната како
стручњацима тако и широј
јавности. У пројекте су поред
Универзитета у Љубљани и
Градског музеја Вршац били
укључени партнери из Музеја
града Београда, Археолошког
института, Музеја Срема,
Завода за заштиту споменика
културе из Панчева и
Одељења за археологију
Универзитета у Београду.
Т.С.

10 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 27. јул 2018.

КУЛТУРА

ПЕТАК • 27. јул 2018.

ВРШАЧКА КУЛА

1111

У САЛОНУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА ЈОВАНА БРАДВАРОВИЋА

КЊИГА О ЈЕЛЕНИМА - ПЛОД ДВАДЕСЕТОГОДИШЊЕГ РАДА

Вршчани
су
прошлог
четвртка
имали
прилику
да се, у салону Градске
библиотеке, упознају са једним
вредним, капиталним делом
- монографијом под називом
„Јелени Дунавско – карпатског
басена“. О књизи су говорили
аутор Јован Брадваровић,
као и његови сарадници мр
Јавор Рашајски, Јарослав Пап,
фотограф, и Бора Отић, новинар
РТВ
Војводине,
медијски
промотер
монографије.
Публикација је настала као
плод двадесетогодишњег рада
на пословима ловства и гајења
дивљачи у ловиштима Јужног
Баната и специјалном резервату
природе Делиблатска пешчара,
са посебним освртом на
популацију јелена у Јужном
Банату.
-Књига је настала током рада
у ЈП „Војводинашуме“, а затим
као инспектора за шумарство
и ловство и укупно је прошло
25 година, од почетка 1988. до
објављивања, каже аутор Јован
Брадваровић.
Захваљујући
тиму врхунских стручњака,

који су били уз мене, успели
смо да приведемо крају.
Јелен је специфичан и зато
нам је било потребно толико
година. Рађени су Бачка, Банат
и Румунија, и наука је рекла

своје, рађени су генетика,
морфометрија и други део
књиге је ловно газдовање где
смо приказали све трофеје
јелена који су уловљени у
последњих 25 година.
Од укупно 5.000 јелена код
нас, 4.500 је у Војводини, од тога
су 2.000 у Бачкој и око 1.000 у
Банату.

-Јелен је распоређен уз
Дунав, прелази у Карпате,
а некада је био на целој
територији Војводине, али
како су нестајале шуме,
тако се смањивао и ареал

јелена, истиче аутор. Данас
га имамо горе од Бачке, у
Плавној, Карађорђеву, нешто
у Црном лугу код Београда,
у Делиблатској пешчари и уз
румунску границу, општине
Пландиште и Сечањ. Најлакше
их је наћи у септембру када
је рика јелена, парење. Зими
одбацују рогове, сакривају се и

тешко налазе. Лов је од августа
до фебруара.
Припрему за штампу и
цртеже,
део
илустрације,
радили су Јавор Рашајски и Иван
Калнак, Јарослав Пап и Бора
Отић су радили фотографије и
дали свој печат монографији.
-Специјалну
за
књигу
направио сам око 80 цртежа
јелена, што у тушу, што у колору,
истиче Јавор Рашајски. Иван
Калнак и ја смо радили 10
месеци на књизи. То је једна од
најтежих књига, а урадили смо
доста до сада, само једно 30-так
монографија.
Како је почела емисија
„5казање“, пре 14 година, тако је
почело и дружење Боре Отића
са Јовицом Брадваровићем. ,
-Пратио сам читаво његово
истраживање, које траје знатно
дуже, и био сам упоран да
га наговорим да штампа ову
књигу, присећа се Отић. Хтео
је прво да докторира, па онда
да штампа, али преломио је
да жртвује своју дисертацију
због свих нас који желимо
овакву књигу. Срећан сам

што сам успео делом и ја да
га наговорим да књига буде
овако капитална као што јесте.
Био сам му морална и медијска
подршка.
Аутор
је
одговарао
присутнима на бројна питања
о јеленима, а по завршетку
промоције
посетиоци
су уживали у врхунским
фотографијама направљеним
за ову монографију, изложеним
у
читаоници
Градске
библиотеке Вршац.
Ј.Е.

НОВЕ АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ВАУ „АРС“-А

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ НА „ПЕТРОВДАНСКИМ СУСРЕТИМА“

У организацији Центра за
културу општине Алибунар
и Дома културе Банатски
Карловац и овог 12. јула организовани су традиционални
„Петровдански
сусрети“
на којима су се још једном
представили вршачки песници, чланови Вршачке афирмације уметника „АРС“.
Под окриљем ВАУ „АРС“-а
представили су се вршачка
песникиња
и
културни
активиста Верица Преда
ПреВера, песник боемског
сензибилитета
Србисав
Срба Бошковић, песникиња
традиционалних рима Даница
Черних,
Антонела
Мик,
млада
песникиња
постмодернистичког
усмерења, чија се прва збирка
песама увелико припрема
у издању ВАУ „АРС“-а, у
едицији
„Првокњижје“,
затим Еуђенија Балтеану,
книжевник и новинар из
Панчева, која је поред ВАУ
„АРС“-а члан и Удружења
књижевника Србије, Удружења књижевника Румуније
и Удружења књижевника и
књижевних
преводилаца

Панчева, а аутор 11 књига
на
румунском
језику,
већином у издањима њене
матичне
издавачке
куће
„Либертатеа“, као и панчевачи
књижевник, члан Удружења
книжевника
Румуније
и
Удружења новинара Србије,
уредник-координатор у НИУ
„Либертатеа“ Валентин Мик,
такође и прошлогодишњи
лауреат повеље „М. Еминеску“
додељене од стране Културног
литерарног
друштва
„Тибискус“ за свеобухватни
рад на пољу књижевног
стваралаштва и доприноса на
пољу новинарства.
Чланови
ВАУ
„АРС“-а
Верица
Преде
ПреВера,
Николина
Нина
Бабић,
Миодраг Јовичић и Миленко
Поповић учествовали су
недавно и на четвородневној,
11. по реду Међународној
уметничкој колонији „Крчедин
2018“. Реч је о традиционалној
уметничкој
колонији
у
организацији удружења „Мој
Срем“ и „Арте“, у оквиру које
домаћини дочекују позната
домаћа и светска имена из
свих сфера уметности.

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

VIN
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Ове године по други пут је одржана
манифестација „Карађорђеви дани у Вршцу“,
којом је 2017. обележен велики јубилеј – 200
година од смрти Карађорђа, али и од његовог
боравка у нашем граду. Инспирација за
оснивање „Карађорђевих дана“, објашњава
иницијатор Зоран Вучетић, дошла је делом и
из текста др Алексе Ивића „Смрт Карађорђа“,
објављеног у Летопису Матице српске 1935.
године.
- Кад је Карађорђе убијен, Аустроугарска
је спровела детаљну истрагу о томе како је
уопште прошао кроз ове крајеве и стигао
у Србију, а Ивић је касније истраживао и
преводио документе из Ратног војног архива у
Бечу. У његовом тексту „Смрт Карађорђа“ цела
страна посвећена је Вршцу – каже Вучетић.
Историјски извори тврде да је Карађорђе
у Вршцу провео седам дана, за које време
практично није ни излазио из затворених
кочија, али је на Ивањдан отишао на недељну
литургију у Саборну цркву у Вршцу.
- Чињеница да је то највероватније била
последња литургија којој је присуствовао
у животу, представља снажну везу Вожда
са Вршцем, нарочито јер је Карађорђе био
православни хришћанин, дубоко верујући
човек – додаје Вучетић.
„Карађорђеве дане у Вршцу“ и овог лета
обележила су предавања и наступи уметника,
а велику пажњу Вршчана привукло је и
испаљивање из макете трешњевог топа какав
су користили Карађорђе и његова војска у
Првом српском устанку. Жеља организатора
ове манифестације је да она постане
традиционална, како кажу, не само због
Карађорђа већ због свих нас, јер када упознамо
Карађорђа, његову личност и принципе по
којима је живео и радио биће нам јасно како је
постигао оно чиме нас је задужио.
- Карађорђе је имао спремност на личну
жртву зарад општег добра и његово име не би
смело да буде асоцијација на ратовање већ на
слободу – истакао је Вучетић.
Већ у првој години обележавања
„Карађорђевих дана у Вршцу“ покренута је и
иницијатива за подизање споменика Вожду у
порти Саборне цркве, поред Основне школе
„Вук Караџић“ која је, иначе, од 1929. до 1946.
године такође носила Карађорђево име.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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С п о љ н о т р го в и н с к а ра з м е н а
а г ра ра В о ј в од и н е
На основу података Републичког завода за
статистику, које је обрадила Привредна комора
Војводине (ПКВ), у периоду јануар – мај 2018.
године, извозници са територије региона Војводине
реализовали су извоз аграрних производа у износу
од 436,8 милиона евра, а то је мањи за 21,6 одсто,
док је увоз реализован у вредности 192,0 милиона
евра и већи је за 32,86 одсто у односу на
исти период у претходној години.
„Спољнотрговинска размена аграрних
производа из Војводине бележи стални
суфицит у размени. Бржи раст увоза од
извоза у овом периоду смањио је суфицит
аграра за 40,3 одсто у поређењу са
истим периодом у 2017. години“, рекао је
председник ПКВ Бошко Вучуревић.
У периоду јануар – мај 2018. године,
покривеност увоза извозом је износила
2,3 пута, а то је за 40,7 одсто мање у односу
на исти период претходне године, када је
покривеност увоза извозом износила 3,8
пута.
„У првих пет месеци ове године, дошло
је до пада вредности извоза аграрних
производа у поређењу са истим периодом
у 2017. години, и то првенствено због мањег
извоза кукуруза. У посматраном периоду, из
региона АП Војводине извезено је укупно 322.220
тона зрна кукуруза, односно 64,3 одсто мање него у
истом периоду прошле године“, рекао је Вучуревић.
Према подацима Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, процена извоза
кукуруза из Србије у економској 2017/18. години
износи 428.000 тона. Имајући у виду да је прошле

године род кукуруза био знатно мањи, извоз
кукуруза је на нивоу очекиваног, али знатно испод
просека.
На другом месту по вредности извоза, налази
се пшеница која је у периоду јануар – мај 2018.
године из АП Војводине извезена у вредности од
34,6 милиона евра, што је за 70 одсто већа вредност

извоза у односу на исти период 2017. године. У овом
периоду, надокнађен је заостатак у извозу из друге
половине претходне године када је он био успорен.
Мањи извоз је био јер су продавци очекивали већу
цену пшенице после жетве и нису хтели да продају
пшеницу. Према подацима „Жита Србије“, због
јефтине пшенице у црноморском региону, а високе

цене пшенице на домаћем тржишту, која није била
конкурентна, није било продаје наше пшенице
на ФОБ-у, а смањен је био извоз и у земљама
окружења. Тржиште пшенице оживело је почетком
марта 2018. године.
Највећи део шећера Србија извози на тржиште
Европске уније (ЕУ), али због укидања квота
за шећер у ЕУ, и евидентног пада цена
шећера на међународном тржишту, дошло
је до значајног пада извоза шећера. Од
почетка године до маја 2018. године, из AP
Војводине је извезено шећера у вредности
око 7,4 милиона евра, што је 75 одсто мање
у односу на исти период у 2017. години. У
посматраном периоду, из АП Војводине је
извезено 21.773 тона шећера, што је 41,1
одсто од извоза који је био у истом периоду
претходне године. Просечна извозна цена
шећера у периоду I-V 2018. износила је 340,6
евра/тони, и нижа је за 40 одсто у односу на
исти период у 2017. години.
Иако извоз аграрних производа у првих
пет месеци бележи пад, ипаксе одржава
позитиван билансу размени аграрних
производа. Неповољно је то што извозимо
углавном производе са ниском додатом
вредношћу, сировине и полупроизводе.
„На умањење аграрног суфицита у овом периоду
утицало је повећање увоза соје у зрну и уљаних
погаче од соје (иако смо имали солидан род),
цигарета, свиња преко 50 килограма, домаће врсте,
и свињског меса, па чак и повећан увоз сточне
хране и производа од брашна у чему смо ми до сад
били солидни извозници“, рекао је Вучуревић.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 060/843-5137 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. 062/13309-79
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. 061/24911-61
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. 064/897-4635
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-
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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. 062/157-6580 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, 064/957-7076 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,
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

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.

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. 064/22296-43 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/ 22748-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-1461.

Продајем кућу у ужем центру
Вршца у улици Гаврила Принципа.Тел:
063/308-355

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 06466 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. 063/72-56205 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.
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 једнособан стан 47 квадрата на
Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/28-68-14
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел. 013/2839461
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. Тел. 060083-39-39.
Дајем часове енглеског језика основцима
и средњошколцима. Повољно. Тел. 069/62-6699
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. 013/837631 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 ЦЗ762, тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ99,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. 064/123-1756
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. 064/12317-56
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,
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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. 065/2-579100.
Дводелна
судопера,
комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за
телевизор, комода за постељину. Тел. 061/1844-316.
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. 064/197-9069.
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.062437-236
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. 065/878-4410.
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 065/540-5390
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. 064/2880-347.
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. 060/02201-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу 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 064/28058-62.
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. 061/30710-85.
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. 064/16414-61
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 063/187167-3.
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. 062/3298-12.
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 гелендерограда. 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.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и викендица.
Гаранција дугогодишње одржавање зеленила
у Хемограду.Тел: 060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100

У понедељак, 30. јула 2018. године навршава се година од када са
нама није наша бака, свекрва и мајка

БОСИЉКА БАКИЋ
1939. - 2017.

Недостају нам твоја пажња,
несебичност и пожртвованост.
Остају бол и туга.
Син Драган са породицом.
У понедељак, 30.07.2018. навршава се година од када није са нама
наша сестра и тетка

БОСИЉКА БАКИЋ
1939. - 2017.

Заувек у нама.
Бата, Беба и Александар
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 224, 25. ОКТОБАР 1989.

РАДОМ И УЧЕЊЕМ ДО УГЛЕДА

Веома је мало пољопривредника који се у овом крају
одлучују да поред ратарства и виноградарства, подижу и
поврће. Један од ретких произвођача (на велико) поврћа јесте
42-годишњи земљорадник Момир Јокић из Уљме. За свакодневно,
посредно присуство у многим вршачким домовима, преко свог
висококвалитетног поврћа, као и за врхунске резултате у ратарству
и активност у својој месној заједници и општини, Момир Јокић
добио је Награду ослобођења Вршца.
Готово невероватно звучи прича Миомира Јокића о банатском

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (133)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
(његовом) начину подизања парадајза, кромпира, купуса,
шаргарепе, зелена... Већ неколико година у породици Јокић нема
подизања расада, нема даноноћног заливања. Наш саговорник све
то објашњава врло једноставно. „ Поврће гајим директном сетвом
у сувом ратарењу, уз велику примену природних и вештачких
ђубрива и наравно уз примену високородног сортимента“.
Сигурност која извире из сваке речи Миомира Јокића, ипак
има своју основу у традицији. У подизању поврћа не постоје тајне
за његовог оца Вукашина и Мајку Милославу. Миомирова супруга
Ђурђевка је такође прави експерт за све пољопривредне послове,
а посла се, кад затреба, прихватају и ћерка Снежана, студент, и син
Радован, средњошколац. Поред три хектара одвојених за поврће,
треба благовремено средити и њиве под кукурузом. Ту су затим и
свиње, говеда, а највеће задовољство јесте рад око коња Сокола.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 224, 25. ОКТОБАР 1989.

(НЕ) УКРОТИВА ГОРОПАД ?

Снажни инфлаторни удари ових дана осећају се на сваком
кораку. Пораст општег нивоа цена дошао је у фазу када повољна
куповина за многе прелази у домен научне фантастике, када за
свеску од 100 листа треба дати тристо новчаница од по 100 дин. а за
векну хлеба 260 истих новчаница у пакету.
Поставља се питање како се у оваквим условима заштитити,
односно извући неку корист.
За обичног човека ово је вечна дилема. Уколико, ипак, дође
до неког новца који нема тренутну намену, у дилеми је шта с њим.
У нормалним условима , па и у овим инфлаторним , упућен је на
штедњу.

У сваком случају, штедњом се у условима хиперинфлације човек
може колико толико заштити, али не и одбранити од свакодневног
бујања цена које обезвређују сваки стимуланс и камату за уложена
средства.
У овим инфлаторним условима свака врста штедње у суштини
представља губитак, а користи од свега извлаче власници
некретнима и дужници. Ова констатација се мора опет узети
алтернативно, будући да ни користи ни штете нису једнако
расподељене и зависе од разних околности. Јер треба узети у обзир
чињеницу да у оваквим условима новац постаје непоуздано мерило
вредности и цена.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Српски
народни
сабор,
који је одржан 1 (13.) маја у
Карловцима, закључио је, да
се оснује Српска Војводина.
За војводу једногласно је
изабран Стеван Шупљикац, а за
патријаха, митрополит Рајачић.
Још је установљен и један главни
одбор. На челу овог одбора беху
Шупљикац, Рајачић и млади
Србин, Ђорђе Стратимировић
. По разним српским местима
образовани су пододбори.
Они су били у свези са главним
одбором. По себи ратоборан
народ српски, наскоро је био под
оружјем, осим тога, хиљадама
оружаних људи врвело је и из
Србије и Босне.
Вође српске народне странке
у Вршцу беху споменути
Кумановић и Ђорђе Емануел.
Но ради оружане силе, у месту
улогорене, овдашњи Срби нису
баш смели отворено пристајати
уз велики покрет. Па ипак је и
овде дошло до насртаја. Под
водством
Кумановића,
17.
маја окупише се млоги Срби
пред владичанским двором и
претећи тражише од владике,
да им изда мађарским језиком
написане протоколе крштених.
Протоколи ови подерани су
на комадиће и расути на све
стране. Неки из светине поболи
су црвено-белу-плаву заставу
на саборну цркву, а четворица
опет однели су свога вођу на
леђима чак до варошке куће.
Па ипак ова узбуна не имађеше
озбиљних сљеди, а и застава је
наскоро уклоњена. 1).
Да би се одговорило 11. §
ХХIII. зак. чланка, дан пре, а то је
16. маја, закључено је у „општој

1.Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр. 52
2.Записник „опште седнице“ од 16. маја

седници“, да се 3. јуна обнови
магистрат, уједно је наређено и
да се становништво раздели у
народну гарду 2).
28. маја стигао је амо допис
министра унутарњих послова,
Б. Семере-ја, од 22. маја 1848. бр.
1960., с позивом на варош, да у
смислу V. 3. Ч. Од г. 1848. приступи
избору једног посланика за
земаљски сабор, који ће се, по
палатиновој наредби од 20. маја,
држати у Пешти 2. јула 3).
Крај свега тога рестауровање
магистрата одложено је за ову
годину, а избор посланика
није се никад ни обавио. Но
зато се тим већма журило са
организовањем народне гарде.
Наиме, склопљен је један
батаљон од 6 кумпанија по 200
људи, свега 1200 људи. Прву од
ових кумпанија сачињавао је
„грађански кор“, што је некада
постојао, а осталих пет кумпаније
образовано је општим позивом,
по ком је свака кућа морала дати
по једног човека. Војници беху
искључиво Немци. Србима је
стајало од воље, хоће ли ступити
или не, они су изабрали ово
последње. Само један једити
Србин, ковач, био је најпре
чланом ове гарде, но доцније и
он је иступио. Међу немачким
становништвом побрани су
поготову сви здравији људи
од 15 до 60 година. Сваки
човек морао се о свом трошку
наоружати. Пушка, пиштољ
и сабља било је сво оружије.
И одело је набављено о свом
трошку. Оно је било од платна
или од цвилиха и имало је прост,
војнички крој. Ко није могао
набавити оружје, изнајпре је

наоружан био вилама или косом,
а доцније су и овим људима дате
пушке. Веџбање наоружане
народне гарде поверено је било
вишим и нижим официрима
раздруженог грађанског кора.
Ради тога сваки дан се веџбало,
а у старом стрелишту у варошкој
башти редовно се пуцало.
Барут, ради прављења патрона,
раздаван је у старом магистрату
сваком гардисти посебице,
под надзором варошког судца,
Карла Паста, који је имао велике
заслуге око оснивања народне
гарде. Тактично образовање ове
војске поверено је било једном
ћ.кр.капетану.
Капетани шест вршачких
кумпанија беху ови: Јован
Фромбах, Самуило Фромбах,
Игњат Бервангер, Ледерер,
Јосиф Михајловић старији и
Стајнингер.
Прве гардисте заклела је на
верност нарочита депутација из
Тамишграда, у којој беху: Сава
Вуковић, Винклер, Жигмунд
Ормош старији и Крајер 4).

3.Економска акта из год. 1848. бр.263.
4.Ника Мандукић: „О Вршцу“ у „Вршачкој кули“, год. 1867. бр.5
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ФУД Б А Л
ИСТОРИЈАТ СВЕТСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

ОД МОНТЕВИДЕА ДО КРАЈА 20. ВЕКА (4)
1982

ШПАНИЈА

Италијани су до своје треће титуле
светског првака стигли понајвише
захваљујући играчу који испрва није
ни требало да се нађе на Мондијалу
у Шпанији, Паолу Росију који је 1982.
заиграо за репрезентацију тек након
што му је пред сам старт такмичења
национални Савез са три на две
године смањио суспензију због
клађења и намештања утакмица.
Но, прича о намештању добила је
своју велику епизоду и на самом
завршном турниру: Западна Немачка
и Аустрија одиграли су “тачно” 1:0,

што је обема екипама одговарало
- а никако Алжирцима који су свој
последњи меч прелиминарне фазе
одиграли дан раније па им је остало
да се (узалуд) надају да се неће
десити баш оно што се и догодило.
Суочена са бројним критикама,
ФИФА је недуго затим одлучлила
да се убудуће утакмице последњег
кола прве фазе надметања у једној
групи играју у исто време, но од
тога је Алжир имао мале користи у
Шпанији.
На овом шампионату планете
први пут се играло по новом систему,
у коме је увећан број тимова (24)
био подељен у шест група, из којих
су по две најуспешније пролазиле
даље – у нове групе. Победници
новоформираних група ишли су у
полуфинале, а пут “азура” до врха
почео је прилично бледо јер су прву
фазу завршили без победе, а прошли
су даље само захваљујући голу више
од трећепласираног Камерунаца.
Од тријумфалног похода Италијана
не би било ничег да су арбитри
признали гол Рожеа Миле Перуу, али
како се то није догодило “азури” су
успели да наставе са такмичењем,
а онда су натрчали на Бразил,
који је испрашио Марадонине
Аргентинце са 3:1 и тако најавио
нове успехе. Ипак, Паоло Роси је
заблистао у другој фази, са три гола
“кариокама” (3:2) распршио је њихов
сан о четвртој титули, а затим је у
полуфиналу пресудио и Пољацима
постигавши оба поготка на том
мечу. У финалу су Италијане чекали
Западни Немци, који су Мондијал
почели поразом од Алжира (2:1)

Светско првенство 1982.

Домаћин: Шпанија
Шампион: Италија (трећа титула)
Финале: Италија - СР Немачка 3:1 (0:0)
Најбољи стрелац: Паоло Роси (Италија) 6 голова
Најбољи играч: Паоло Роси (Италија)
Укупно голова: 146 (просечно 2,81)
Најефикаснија селекција: Француска (16)
Гледаност: 2.109.723 (просечно 40.571)
Учинак Југославије

Прилично млада екипа коју је селектор Миљанић повео у Шпанију није се
прославила на овом Мондијалу, делом због лошег старта, а делом због чувеног
данског судије Лунда Соренсена. “Плави” су најпре одиграли само 0:0 са
аматерима из Северне Ирске, па је додатно на значају добио меч са домаћином
такмичења. Голом Гудеља Југославија је повела, а онда су Шпанци добили
крила у виду Соренсенових одлука: прво је свирао пенал због прекршаја
Зајеца на 17-18 метара од гола који је бранио Драган Пантелић, а онда је решио
да промашени једанаестерац Хуанита понови јер се голман “плавих” пре
времена кретао по гол-линији, што у то време није било у складу са фудбалским
правилима. Шпанија је на крају славила са 2:1, па је остала нада у последње
коло. Пенал који је Владимир Петровић Пижон извео против Хондураса у 88.
минуту био је довољан за победу, а онда се чекало читав дан на одлуку да ли
је довољан и за пролазак даље. Тек сутрадан, као што су предвиђала тадашња
правила и распоред такмичења, на терен су изашли Шпанци и Северни Ирци, а
меч је завршен шокантним поразом домаћина Мондијала – који је пријао само
њима и Ирцима, јер су прошли даље, за разлику од “плавих”.

а онда на путу до завршне борбе
за титулу пребродили дуеле са
Енглеском, Шпанијом и у полуфиналу
са Француском, коју су после 3:3
елиминисали бољим извођењем
пенала, што је био први такав случај
у историји светских првенстава.
“Азуре”, међутим, нико није
могао да заустави на путу ка слави,
па је после мирољубивих 0:0 на
полувремену Роси начео “панцере”,
а потом Тардели и Алтобели увећали
вођство пре него што је Брајтнер
пред сам крај меча постигао утешни
гол за коначних 3:1.

1986

МЕКСИКО

Како дати два гола на истом
мечу а ући у историју са оба,
једним као најлепшим икада
а једним који служи као опис
лукавства и кршења правила
не би ли се стигло до циљ,
зна само Марадона. “Дијегов
Мондијал” могао би да буде
опис шампионата одржаном
у Мексику 1986. на коме су
Аргентинци стигли до друге
титуле првака света, успут
победивши Енглеску у једном
од најчувенијих мечева који су
одиграни на првенствима света
у фудбалу.
Да није било финансијске
кризе читава ова прича имала
би вероватно потпуно другачији
сценарио,
јер
су
управо
економски разлози приморали
Колумбију да одустане од
организације такмичења коју
јој је поверила ФИФА. Мексико
је тако, само годину дана пред
почетак надметања, изабран
за место одигравања завршног
турнира чиме је ова земља
постала прва којој је светска
кућа фудбала то поверила два
пута.
И овога пута, као четири
године раније, учествовало
је 24 тима што је за осам било

Светско првенство 1986.

Домаћин: Мексико, четвртфинале
Шампион: Аргентина (друга титула)
Финале: Аргентина - СР Немачка 3:2 (1:0)
Најбољи стрелац: Линекер (Енглеска) 6 голова
Најбољи играч: Дијего Марадона
Укупно голова: 132 (просечно 2,54)
Најефикаснија селекција: Аргентина (14)
Гледаност: 1.768.152 (просечно 46.530)
Учинак Југославије

Једно од најлошијих издања у квалификацијама “плави” су имали пред
Мондијал 1986, јер су у групи од пет екипа на крају били успешнији само од
нејаког Луксембурга. Преслишали су тадашње југословенске репрезентативце
и Бугари, и Источни Немци и Французи, па су на крају две победе недостале
“плавима” да се домогну највећег фудбалског такмичења. У тадашњој екипи
заиграли су искусни фудбалери попут Баждаревића, Вокрија, Шестића и
Зајеца, али је полако почела да се формира нова екипа која је, четири године
касније, уз славну генерацију “Чилеанаца” била на прагу великог мондијалског
успеха. Ипак, Југославија је имала свог представника на Светском првенству у
Мексику, јер је Зоран Петровић делио правду на два меча као главни арбитар.
више него на већини уводних
Мондијала али се по први пут
после
прелиминарне
фазе
такмичења играло по нокаут
систему, што је мечевима донело
додатну драж, као и тензију.
Највећу је имао четвртфинални
дуел Аргентинаца и Енглеза,
јер су се сусрели тимови који
су и пре такмичења сврставани
међу највеће фаворите. “Горди
албион” је предводио најбољи
стрелац Мондијала Гари
Линекер,
“гаучосе”
непредвидиви Марадона који је
ушао у историју фудбала по своја
два поготка на овој утакмици.
Први је дао руком, правећи се
на терену да је то учинио главом,
што је судији промакло па је тај
потез остао запамћен као “Божја
рука”, како је то најбољи играч
шампионата касније сликовито
описао. Други је “кудрави
гаучос” постигао нанизавши пет
противничких играча пре него
што је своју мајсторију крунисао
слањем лопте у мрежу. Утешни
гол за Енглезе постигао је управо
Линекер, пред крај меча, који
је посебну тензију имао и због
74-дневног рата Аргентине и
Енглеске две године раније на
Фокландским острвима. Уз два
Марадонина поготка Белгији
у полуфиналу, на ред је дошао
велики дуел са Западном
Немачком за трофеј. На два гола
“гаучоса” селекција СР Немачке
одговорила је преко Руменигеа и
Фелера у самој завршници, али је
седам минута пре краја Буручага
искористио сјајно додавање

Марадоне да постави коначних
3:2 у корист Аргентинаца који
су тако по други пут у својој
историји
пригрлили
пехар
намењен прваку света.

1990

ИТАЛИЈА

Реприза финала из 1986.
десила се у Италији, где су овога
пута Немци били спремни за
надмудривање и надигравање са
непредвидивим Аргентинцима.
Ипак, као Мондијал са најмање
датих голова по одиграном
мечу, уз чак 16 црвених картона
и прво искључење у финалима,
тај шампионат света многима
није остао у сјајном сећању,
укључујући и “плаве” који су били
на корак од полуфинала пре него
што се Југославија и дефнитивно
распала.
Помало је у сенци тог
распада који се тек назирао ретко ко упамтио да се и СФРЈ
званично
кандидовала
за
добијање организације Светског
првенства. Ипак, руководство
Савеза увидело је да су мале
шансе у конкуренцији Италије,
СССР-а
(потоњих финалиста
избора) као и СР Немачке,
Енглеске, Аустрије и Грчке, те се
приликом другог, завршног рока
одустало од ове намере. Но,
поменути изузетно дефанзивни
приступ игри донео је и добре
ствари фудбалу. Истина, тек
после тог турнира. Након што су
Ирци стигли све до четвртфинала
постигавши само два гола, а
играчи Аргентине свега пет
голова на путу до финала, ФИФА
је увела промене па се после
Мондијала у Италији почело
добијати три уместо два бода за
победу, не би ли се поспешио
нападачки фудбал, а голманима
је било забрањено да хватају
лопте које им саиграчи намерно
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Светско првенство 1990.

Домаћин: Италија
Шампион: СР Немачка (трећа титула)
Финале: СР Немачка - Аргентина 1:0 (0:0)
Најбољи стрелац: Салваторе Скилаћи (Италија) 6 голова
Најбољи играч: Салваторе Скилаћи (Италија)
Укупно голова: 115 (просечно 2,21)
Најефикаснија селекција: Западна Немачка (15)
Гледаност: 2.516.348 (просечно 48.391)
Учинак Југославије

Три године пред овај шампионат света прваци планете у конкуренцији
играча до 20 година старости постали су фудбалери Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије. Та златна “Чилеанска генерација”, која је
остала упамћена као најбоље што смо могли а нисмо на крају имали у сениорској
конкуренцији, али и као најефикаснија у историји У-20 првенстава света са 2,44
гола по мечу, дала је само четворицу учесника Мондијала у Италији (Лековића,
Јарнија, Просинечког и Шукера), док се на списку није нашло места за играче
попут Петрића, Бобана и Мијатовића. Од свих њих само је Просинечки добио
шансу од селектора Ивице Осима, и то у четвртфиналу против Аргентине у
коме су “плави” играли од 31. минута без искљученог Шабанаџовића а ипак
одолели Марадони, Каниђи и другарима. На ред су дошли пенали, у којима ни
Ивковићева одбрана Марадониног шута није била довољна за тријумф јер су
своје шутеве лоше извели Стојковић, Драгољуб Брновић и Хаџибегић. Тако је
славље после две Пискијеве мајсторије у четвртфиналу против Шпанаца, један
од најлепших лажњака у свету фудбала и један савршени слободњак, брзо
утихнуло, баш као што је брзо дошло и до распада земље.Пролаз кроз групу и
поред пораза од СР Немачке (4:1), а победе над Колумбијом (1:0) и Уједињеним
Арапским Емиратима (4:1) били су уз сјајан тријумф над Шпанијом (2:1 после
продужетака) последњи јуриш генерације за чије се поједине младе чланове
и наследнике ветерана који су у Италији носили дрес СФРЈ тек очекивало да
покоре свет као што су то учинили у Чилеу. Од тога, међутим, није било ништа,
јер је рат учинио своје.

враћају, чиме се стало на пут
бесмислено дугом задржавању
игре. Сјајне представе Камеруна,
који су за почетак победили
тада
актуелног
шампиона
из Аргентине, па у групи
завршили испред европског
вице-шампиона СССР-а, били
су посластица за све љубитеље
фудбала којима је у сећању
остао и њихов 38-годишњи
голгетер Роже Мила, како по
погоцима тако и по плесу којима
их је прослављао. На крају, до
финала су стигли Аргентинци
и Немци, први пеналима преко
СФРЈ и Италије којима од
помоћи није био ни најбољи
стрелац турнира Тото Скилаћи,
а други “минималцем” против
Чехословака и пеналима против
Енглеза. На крају је пенал и решио
победника овог Мондијала, јер
је Андрес Бреме са “беле тачке”
у 85. минуту борбе за трофеј
пресудио Аргентинцима и донео
Немцима трећу титулу првака
света. Скилаћи је поред тога што
је био најбољи стрелац - постао и
први званично проглашени најиграч Светског првенства, јер је
на Мондијалу 1990. установљена
награда “Златна лопта” која се
од тада додељује најбољем
појединцу
на
шампионату
планете.

1994

СЈЕДИЊЕНЕ
АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
Када у САД кажу фудбал, они не
мисле на исту игру као ми, Светско
првенство у сокеру једноставно
не звучи како треба, али то није
спречило ФИФА да 1994. године
Мондијал пошаље у Америку.
Насупрот очекивањима, тамо се
свашта
издешавало,
неколико
догађаја ушло у историју, било је

неколико одличних мечева, а фудбал
је на једном прилично “нефудбалском”
терену направио нови значајан корак.
Шампион је, наравно, био Бразил тада рекордни четврти пут.
“Јенкији” су добили организацију
15. Светског првенства испред Марока

и Бразила 1988. године, а критике
су одмах почеле да се гомилају.
Нацијама којима је прави фудбал у
традицији ништа није било по вољи ни стадиони, ни хот догови, ни то што
домаћин нема професионалну лигу,
ни очекивана комерцијализација
игре, па чак ни некако “баш америчка”
маскота Страјкер. На крају крајева,
однос домаћина према фудбалу се
видео и у једном албуму са сличицама
- Алекси Лалас је уместо у дресу
усликан са ленонкама на лицу и са
гитаром у рукама. Африка је поново
стављена на чекање, а гледајући из
ове перспективе тоје био пун погодак.
Девет америчких градова су
од 17. јуна до 17. јула 1994. године
живели и дисали једну игру која
је само неколико месеци раније и
даље била “игра за жене”, велике
корпорације су радиле свој посао
пуном паром, а до тада невиђен спој
фудбала, радозналости, рекламе
и велике машинерије подмазане
новцем донеле су свету најпосећенији
Мондијал икада!
Огромна здања на којима су играни
мечеви били су крцати, просечна
посета је била непуних 69.000, а
укупна чак 3,6 милиона. Бројка која
није срушена упркос томе што се у
САД одиграло последње СП са само
24 репрезентације. Уједно, то је био и
последњи пут да је трећепласирани
тим из групе имао шансу да се нађе
у другој рунди. Мондијал у Америци
ће остати упамћен по више ставки у
колони “по први пут”. После 12 година
на најважнијем фудбалском догађају
није било Дијега Марадоне, који је
пао на допинг тесту. У САД су екипе
по први пут добијале три бода за
победе, судије нису увек носиле црно,
бројеви играча су били одштампани и
на грудима, а у Понтијак Силвердому
је одигран и први меч на СП у
затвореном. Од имена ће се памтити
Олег Саленко, први човек који је дао
пет голова на једном мечу на СП, Роже
Мила, који је баш на том мечу Русија
- Камерун постао најстарији играч и
стрелац икада са 42 године, Штефан
Ефенберг, кога је Берти Фогс послао
кући због чувеног средњег прста на
мечу са Корејцима, као и, на жалост,
Андрес Ескобар. Колумбијац је убијен
по повратку у домовину због аутогола
који је коштао његову селекцију
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победу посветили преминулом возачу
Формуле 1 Ајртону Сени. Треће место
су освојили Швеђани убедљивом
победом над Бугарском (4:0), уз коју
је био добар део овдашњих навијача.
Нарочито у мечу са Немачком. Бугари
предвођени Христом Стоичковим
су направили велики преокрет на
екстравагантно подшишаној трави,
након што је Лотар Матеус са беле
тачке довео “панцере” у предност.
Стоичков је закуцао слободњак у
мрежу, а затим је Јордан Лечков
постао херој својим ударцем главом
за 2:1. Ипак, више од тога нису могли
јер их је у полуфиналу дочекала
надмоћна
Италија
предвођена
трагичарем турнира “Малим Будом”.

1998

ФРАНЦУСКА

Оно што нису успели Жист Фонтен
и Рајмон Копа, или генерација коју је
предводио Мишел Платини, успели су
1998. да пред својом публиком ураде
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да путују, јер је сваки стадион био
намењен за мечеве више група, а
уведено је и правило “златног гола”
којим је победник постајао тим
који у продужецима први постигне
гол. Једна од новина која се од тада
задржала јесте и обавеза четвртог
арбитра да јавност обавести колико
ће се минута надокнаде времена
играти. Шампионат у земљи галских
петлова обележиле су бравуре
Роналда, који је проглашен за
најбољег играча Мондијала пре
финалног меча у коме су “кариоке”
глатко поражене од “триколора” са 3:0,
али и неколико изненађења. Највеће
су приредили дебитанти, Хрвати, који
су направили сензацију догуравши
до полуфинала, успут победивши
и Немце са 3:0 у четвртфиналном
дуелу. Имали су “ватрени” и предност
против домаћина, били су на корак
од завршне борбе за трофеј, а онда
је француски дефанзивац Лилијан
Тирам постигао своја два једина гола
у репрезентативном дресу и заказао
дуел са браниоцем трофеја. Финале
се претворило у потпуну доминацију
изабраника Емеа Жакеа, којима на
путу до једине титуле првака света
није сметало ни то што је Зидан
морао да паузира два меча због
искључења у победи над Саудијском
Арабијом. “Триколори” су тада били
препуни звезда, како искусних попут
Ђоркаефа и Петија, тако и младих
које је предводио тада 21-годишњи
Тјери Анри, па су са правом постали
седма репрезентација која се попела
на светски трон. Хрвати су на крају
заузели треће место победом над
Холандијом, која је претходно
избацила Југославију и Аргентину

Светско првенство 1994.

Домаћин: САД, осмина финала
Шампион: Бразил (4. титула)
Финале: Бразил - Италија (0:0, 3.2 п.п.)
Најбољи стрелац: Олег Саленко (Русија), Христо Стоичков
(Бугарска) 6
Најбољи играч: Ромарио (Бразил)
Укупно голова: 141 (52 меча)
Најефикаснија селекција: Шведска (15)
Гледаност: 3.587.538 (просечно 68.991 по мечу)
Учинак Југославије

Због распада СФРЈ и санкција Уједињених нација, репрезентација Савезне
републике Југославије није учествовала у квалификацијама.

Светско првенство 1998.

Домаћин: Француска
Шампион: Француска (прва титула)
Финале: Француска - Бразил 3:0 (2:0)
Најбољи стрелац: Давор Шукер (Хрватска) 6 голова
Најбољи играч: Роналдо (Бразил)
Укупно голова: 171 (просечно 2,67)
Најефикаснија селекција: Француска (14)
Гледаност: 2.785.100 (просечно 43.517)
Учинак Југославије

елиминације већ у групи, а домаћину
значио одлазак у осмину финала.
САД се као трећепласирана
екипа из групе сусрела са будућим
шампионом Бразилом, који је после
минималца пут до финала крчио
преко сјајног меча са Холандијом
(3:2) и новог минималца против
Шведске. Тамо је чекала Италија, а
разочаравајуће финале је после 120
минута чврсте игре без шанси први
пут у историји СП решено пеналима.
Сан “азура” је завршен сада већ
легендарним ударцем Роберта Бађа
преко пречке - 3:2 за Бразилце, који су

Повратак на светску сцену после осмогодишње паузе, уз избацивање “Ф” из
скраћенице СФРЈ јер је у међувремену бившу државу због распада наследила
заједница у којој су, под именом Савезне Републике Југославије, остали Србија и
Црна Гора, бурно је дочекан у читавој земљи, гладној нових фудбалских успеха.
Екипа саткана и од младих нада попут Станковића, Огњеновића, Милошевића,
Ковачевића али и старих асова, од којих су тројица освојила са Звездом титулу
клупског првака Европе а Мијатовић баш тог лета са мадридским Реалом за
који је постигао победоносни погодак у финалу Лиге шампиона, имала је на
себи велико бреме - читава нација, остатак бивше Југославије, желела је ново
чудо. Не баш налик оном из Чилеа, када је део те екипе постао првак света у
У-20 конкуренцији, више налик оном из Италије 1990, када се било на корак
од полуфинала. Међутим, минимална победа над Ираном, па чувених 2:2 са
Немцима који су дефицит надокнадили у последњих 17 минута, били су увод у
напети меч са Американцима који је решио дефанзивац Комљеновић. “Плави”
су тако дошли до осмине финала, у којој су натрчали на Холандију која до тада
није блистала, али је избегла трећи реми на свом четвртом мечу у Француској
захваљујући голу који је Едгар Давидс постигао за коначних 2:1 у 92. минуту
утакмице.
репрезентативци Француске који су,
уз лидерску улогу Зинедина Зидана,
освојили прву титулу првака света.
По први пут у историји Мондијала
за титулу су се на завршном турниру
надметале 32 националне селекције,
осам више него на претходном. По
први пут су тимови били “приморани”

резултатом 2:1, а у четвртфиналу
завршила сан Бразилаца да могу до
нове титуле, елиминсавши их бољим

КРАЈ
Извор: Београдска ка5анија
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