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

РАСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ВОЈВОДИНИ

ВУЧУРЕВИЋ: 
ЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ МЕРЕ 

ОПОРАВЉАЈУ ИНДУСТРИЈУ
После престанка ванредног стања , подржан 

економским и фискалним мерама  политике 
Владе, у мају и јуну отпочео је процес опоравка 
индустрије . Раст индустријске производње у јуну  
у Региону Војводине је 12, 6 %, каже председник 
Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић. 
То би могло да се објасни чињеницом да је 
извоз раста потекао од 14 водећих извозних 
области индустрије покрајине , које су подигле 
ниво обима производње у јуну за 13, 2 %, 
међугодишње, што је допринело да индустрија у 
Војводини настави растући тренд. 

Позитиван тренд одржан је растом 
производње хране и пића као и хемијске, нафтне 
индустрије.  Од почетка 2018. тренд укупне 
индустријске производње у Војводини има 
растући тренд.  

Вођена повећањем обима производње у 
прерађивачкој индустрији  од 6, 9 % индустријска 
производња у Војводини за првих шест месеци 
бележи раст од 6, 3 % у односу на прошлу годину, 
каже Вучуревић. 

За првих шест месеци  војвођански 
привредници реализовали  31 % укупне 
спољнотрговинске размене Републике  Србије. 
Управо прерађивачка индустрија представља 
сектор са доминантним учешћем у извозу АП 
Војводине. 

На стрaни извоза најзначајнији 
спољнотрговински партнер је  Немачка, а на 
увозној Руска Федерација, истиче Вучуревић. 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА 
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
Учитељски факултет Београд – Наставно одељење Вршац у прву 

годину студија за школску 2020/2021.годину уписаће кандидате који су 
завршили средње образовање у четворогодишњем трајању на:

- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику

• буџет: 24 кандидата
• самофинансирање: 9 кандидата

Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 02. и 03. септембра 2020. 

Године од  10,00 до 13,00  часова у Београду (и за наставна одељења у 
Вршцу и Новом Пазару);

Провера  склоности и способности (говорне, физичке и музичке) 
обавићесе у Београду              04.септембра 2020. године од 09,00 часова. 
Провера је елиминаторног карактера.

Кандидати који задовоље на провери способности класификациони 
испит полажу 07. септембра 2020. године у Београду и то:

- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност. 
од 10,30 час.;

- Објављивање резултата: 08. септембра 2020. Године до 18,00 
часова;

- Приговори на ранг листу се подносе 09. септембра 2020. Године од 
10,00 до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку по 
приговору најкасније до 10. септембра 2020. године у 12,00 часова.

- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата, 
биће објављена                11. септембра 2020. Године до 17,00 часова.

- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 12. септембра 2020. године 

у Београду.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

Трећину српске спољнотрговинске размене 
реализовали привредници Војводине: 

Бошко Вучуревић, председник привредне 
коморе Војводине

Хемијско - медицинска школа  Вршца, улица 
Стеријина бр. 113, мб: 08114811, пиб:102084574 

објављује:

К О Н К У Р С
За упис самофинансирајућих ученика (преквалификација 

и доквалификација) школске 2020/2021, за следеће 
образовне профиле:

 - медицинска сестра-техничар, подручје рада здравство и социјална 
заштита;

- фармацеутски техничар, подручје рада здравство и социјална 
заштита;

- техничар за хемијску и фармацеутску технологију, подручје рада 
хемија, неметали и графичарство;

- хемијски лаборант, подручје рада хемија, неметали и графичарство;
- техничар за заштиту животне средине, подручје рада хемија, 

неметали и графичарство

Услови за учешће на конкурсу:
- Кандидат не може бити млађи од 17 година
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе:
- сведочанства предходно завршених разреда
- диплому о завршеној школи  
Пријаве донети лично или слати на адресу: Хемијско-медицинска 

школа, 26300 Вршац, Стеријина 113.  
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Вршачка 

кула“

КОНКУРС
за пријем у радни однос

За потребе новог хотела високе категорије 
у Вршцу, власничка компанија Swisslion 
d.o.o. Beograd расписује конкурс за радна 
места:конобар, шанкер, собарица и друго 
помоћно особље.

Пријаве на оглас доставити електронским 
путем на имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.
me са обавезном назнаком: Оглас за хотел 
Хелвеција у Вршцу - (навести позицију за коју 
се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о 

претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће 
позвани на разговор. Пријаве које нису 
задовољиле услове из конкурса неће се 
разматрати у даљем поступку пријема, 
а кандидати о томе неће бити посебно 
обавештени.

Компанија задржава право да не изврши 
избор по овом огласу.
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Град Вршац је, пре пар месеци, 
потписао Уговор о јавном приватном 
партнерству за изградњу, реконструкцију, 
одржавање и обезбеђивање доступности 
дела саобраћајно-локалне путне 
инфраструктуре на територији Града Вршца 
са јавним плаћањем. Партнер на пројекту је 
АД „Срем пут“ из Руме. У оквиру поменутог 
уговора, од јуна се кренуло са изградњом 
и реконструкцијом саобраћајница и 
локалних путева у градском језгру и 
насељеним местима.

- Пројекат се састоји од инвестиција, оне 
треба да се ураде за годину дана, то су улице 
које реконструишемо и  у наредних десет 
година се плаћа накнада за изведене радове, 
објашњава Милан Прунић, из Одељења 
за инвестиције и капитална улагања Града 
Вршца. – Други део овог јавног приватног 
партнерства је да ће партнер десет година 
да нам одржава путну инфраструктуру у 
летњем и зимском периоду. У комплетно 
одржавање спада фарбање, хоризонтална, 
вертикална сигнализација, крпљење рупа, 
пресвлачење краћих деоница, а зимско 
одржавање је чишћење снега, зимска 
служба коју нам је до скоро радио „Други 
октобар“. 

Прунић истиче да ће се  радити на 30 
локација и додаје:

- Та инвестиција од 30 локација на којима 

ћемо радити кошта око 500 милиона 
динара. Буџетски су опредељене паре 
за то, остављаће се сваке године. Први 
радови су започети у Малом Жаму, у Улици 
Партизанској (1 км дужине), затим Улица 
Лазе Ранића у Уљми (680 м), око 600 м Улице 
Маршала Тита у Војводинцима, ту је свуда 
постављен комплетно нови асфалт у два 
слоја, с појачањем коловозне конструкције, 
израдом банкина, колских прилаза од 
асфалта... Све је урађено квалитетно. У 
Марковцу је урађена Улица Ослобођења, 
затим део Гудуричког пута у дужини од 
1.300 м, 1.800 м општинског пута од Великог 
Средишта до Гудурице. 

Према речима Прунића, завршене 
су и градске улице: Његошева, Цара 
Лазара, Козарачка, Патријарха Рајачића. 
Постављена су два слоја асфалта, урађене 
банкине, колски прилази. 

- Ради се део саобраћајнице испред 
Градске куће у дужини од 110 м, ширини 
од 9,5 м, тренутно рушимо постојеће већ 
дотрајале бетонске каналете, заменићемо 
их новим, додаје Прунић. – Након тога, 
ако геомеханика да повољне резултате 
што се тиче носивости материјала који 
смо уградили, уследиће израда два слоја 
асфалта: носећег и завршног хабајућег слоја. 
Иначе, ради се и деоница општинског пута 
од обилазнице до центра Павлиша, дужине 

око 1.800 м. Пут ће бити реконструисан, 
а у понедељак је урађен само први слој 
асфалта у дужини од 600 м. Остало је још 
1.200 м и да се комплетна деоница од 1.800 
м пресвуче асфалт бетоном. 

До краја године планирани су радови 
у улицама које гравитирају ка Гудуричком 
путу.

- То су Подвршанска, Лепе Цвете, 
Јоргована, Боре Брадаша, има их укупно 
17, дужине око 5 км, наглашава Прунић. 
– Гледаћемо да у наредном периоду 

определимо средства и урадимо и све 
остале улице у том делу. Иначе, укупна 
дужина свих 30 улица које радимо и које 
ће бити реконструисане је 15,8 км и све то 
кошта око 500 милиона динара. До сада је 
изведено 9 км, остаје нам још 6,8 км. 

АД “Срем пут“ Рума, приватни партнер, 
организује комплетан посао, од извођења 
радова, контроле, надзора, а Град Вршац је 
налогодавац и прати реализацију.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ГРАДУ И СЕЛИМА

Национална служба за запошљавање расписала 
је Јавни позив за реализацију програма подстицања 
запошљавања младих „Моја прва плата”, 17. августа 
2020. године, на основу Уредбе Владе Републике 
Србије.

Јавни позив доступан је на сајту Националне 
службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), сајту 
Моја прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs) и 
дневним штампаним медијима.

Овим програмом даје се могућност младима без 
радног искуства да обаве праксу на конкретним 
пословима код послодавца у циљу стицања знања, 
вештина и компетенција за рад и на тај начин 
повећају своје могућности за запошљавање.

Програм се спроводи код послодавца који 
припада приватном или јавном сектору, а приоритет 
за укључивање у програм имају послодавци из 
приватног сектора, а нарочито послодавци из 
девастираних општина, у складу са прописом Владе 
Републике Србије о степену развијености јединица 
локалне самоуправе.

У програм је планирано укључивање 10.000 
младих са средњим и високим образовањем, до 

навршених 30 година живота, који су без радног 
искуства и налазе се на евиденцији незапослених 
Националне службе за запошљавање.

Програм „Моја прва плата” се реализује без 
заснивања радног односа у трајању од 9 месеци.

Током трајања програма Национална служба 
за запошљавање исплаћује новчану накнаду у 
износу од 20.000 динара младима са средњим 
образовањем, односно 24.000 динара младима са 
високим образовањем, на месечном нивоу. 

Национална служба за запошљавање такође, 
уплаћује допринос за случај повреде на раду и 
професионалне болести, за младе укључене у овај 
програм.

Прва фаза реализације програма је намењена 
искључиво послодавцима, који у периоду од 
17.08.2020. до 25.09.2020. године се пријављују на 
сајту www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Друга фаза реализације програма је намењена 
незапосленим лицима, који ће се у периоду од 
01.10.2020. до 15.10.2020. године пријављивати на 
сајту www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Трећа фаза реализације програма је избор 
кандидата од стране послодаваца у периоду од 
16.10.2020. до 31.10.2020. године. Коначне листе 
послодаваца са изабраним кандидатима биће 
доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs почев 
од 01.11.2020. до 07.11.2020. године.

Четврта фаза реализације програма је 
потписивање тројног уговора између националне 
службе за запошљавање, послодавца и изабраног 
кандидата и почетак спровођења програма, у 
периоду од 08.11.2020. до 07.12.2020. године.  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЊE ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ

ПРОГРАМ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ВОЈВОДИНИ НЕПОВОЉНА, СА ТЕНДЕНЦИЈОМ ПОБОЉШАЊА 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ДАЉЕ НЕОПХОДНЕ 
Институт за jавнo здрављe Вojвoдинe и даљe 

oцeњуje eпидeмиoлoшку ситуациjу у АП Вojвoдини 
каo нeпoвoљну, али са тeндeнциjoм пoбoљшања. 
У oвoм трeнутку je 3.021 активних случаjева на 
тeритoриjи АП Вojвoдинe. 

Тoкoм прeтхoднe нeдeљe и викeнда рeгистрoван 
je даљи пад брojа рeгистрoваних случаjeва у 
oднoсу на прeтхoдни пeриoд и oваj трeнд сe 
наставља трeћу нeдeљу за рeдoм. Мeђу oбoлeлима, 
тoкoм прeтхoднe нeдeљe, дoминира раднo активнo  
станoвништвo. 

Прeтхoднe нeдeљe пoнoвo je рeгистрoвана 
ширoка гeoграфска распрoстрањeнoст вируса 
на тeритoриjи пoкраjинe, штo указуje на 

пoтрeбу примeнe мeра заштитe и у нарeдним 
нeдeљама.  Нeпoвoљна eпидeмиoлoшка ситуациjа 
рeгистрoвана je на тeритoриjи Нoвoг Сада, 
Врбаса, Бача, Тeмeрина, Бeoчина, Титeла, Кикиндe, 
Бачкe Паланкe, Субoтицe, Бачкe Тoпoлe, Бeчejа 
и Кулe. Иакo сe у наjвeћeм брojу вojвoђанских 
oпштина рeгиструje трeнд пада брojа oбoлeлих, 
eпидeмиoлoшка ситуациjа сe и даљe oцeњуje каo 
нeсигурна.  

Институт  пoзива свe да сe настави са нeoпхoдним 
спрoвoђeњeм прoглашeних мeра кoнтрoлe 
прeнoшeња бoлeсти какo би сe наставилo даљe 
oпадаљe трeнда oбoлeвања. 

Извор: Институт за јавно здравље Војводине 

Ф
ото: А. Путник

Уређење павлишког пута у завршној фази
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Становнике швајцарског градића 
Олтена изненадила је неуобичајена 
непогода кад је почео да пада 
чоколадни снег. Снег од честица 
какао праха распршио се по читавом 
граду након квара на вентилацијском 
систему оближње фабрике чоколаде 
„Линдт”, преноси „Јутарњи лист“ текст 
„Индипендента”. 

Из фабрике „Lindt&Spruengli” 
потврдили су написе локалних медија 
да је заиста дошло до мањег квара на 
систему хлађења у погону где се пржи 
какао у њиховој фабрици у Олтену, 
смештеној између Базела и Цириха. 

Ти комадићи прженог какаа база 
су од које се касније прави чоколада. 

У комбинацији с јаким ветром какао 
прах се распршио по околини 
фабрике остављајући иза себе слој 
фине чоколадне прашине. 

Фабрика је саопштила да је 
спремна да плати прање аутомобила 
који су прекривени какаом, али 
се засад још нико није јавио да 
прихвата њихову понуду, преноси 
Танјуг. Упркос квару, производња је 
нормално настављена, а из „Линдта” 
су такође поручили да какао прах 
није нимало штетан за околину и 
људе. Систем за вентилацију је у 
међувремену поправљен. 

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Становнике швајцарског градића У комбинацији с јаким ветром какао 

ВРЛО НЕОБИЧНА НЕПОГОДА 

ЧОКОЛАДА ПАДАЛА С НЕБА У 
ШВАЈЦАРСКОМ ГРАДИЋУ ОЛТЕНУ 

Међународни тим научника успешно je изоловао јајне 
ћелије два преостала примерка северног белог носорога, 
чиме је учињен искорак у покушајима да се ова угрожена 
врста спаси од изумирања. 

Научници се надају да ће са 10-ак јајних ћелија успети да 
створе ембрион који се имплантира сурогат мајци која би 
требало да изнесе трудноћу и роди живе младунце, преноси 
Танјуг. 

Овај научни пројекат био je значајно успорен због 
пандемије коронавируса, али је немачко-чешки научни тим 
ипак успео без компликација да доврши цео процес. Јајне 
ћелије женки северног белог носорога биће однете у Италију 
где ће се извршити инсеминација замрзнутом спермом сада 
већ угинулог мужјака белог носорога. Последњи примерак 
северног белог носорога угинуо је у Судану у марту 2018. 
године. 

Извор: Политика

НАУЧНИЦИ СПАСАВАЈУ БЕЛОГ НОСОРОГА ОД ИЗУМИРАЊА 

 ВАНТЕ ЛЕСНА ОПЛОДЊА К АО ШАНС А ЗА УГРОЖЕНУ 
ВРС Т У 

Два примерка угрожене 
животињске врсте под 
називом борнеански орангутан 
избављена су из заточеништва 
на индонежанском острву 
Јава и пребачена у један 
рехабилитациони центар на 
острву Борнео, где ће бити 
процењено њихово здравствено 
стање и утврђено да ли могу 
бити пуштени у дивљину. 

Два неухрањена мужјака 
борнеанског орангутана стара 
око 20 година пронађена су у 

забавном парку, односно једном 
приватном дому, где су годинама 
незаконито држана у кавезима. 

Сматра се да у дивљини 
данас живи тек око 100.000 
борнеанских орангутана, 
пошто је њихова бројност за 
протеклих 60 година опала за 
више од 50 одсто због криволова 
и уништавања њихових 
природних станишта, наводи 
Ројтерс, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

ИЗБАВЉЕНИ ИЗ ДУГОГОДИШЊЕГ ЗАТОЧЕНИШТВА 

ДВА ПРИМЕРКА УГРОЖЕНЕ 
ВРСТЕ ОРАНГУТАНА 

СПАСЕНА НА ЈАВИ 
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Како памтите детињство?
- Моја мајка живела је и радила 

у Београду и тамо се упознала 
са мојим оцем. Пошто није било 
слоге у том браку, мама је дошла 
у Вршац, овде је имала фамилију, 
тако сам се ја родио у вршачком 
породилишту, фебруара, мачјег 
месеца, 1957. Мајка ми се звала 
Александра Путник, звали су је 
Санда. Живели смо 23 године иза 
бурегџије, у Рајачићевој 1, у оном 
чувеном црвено жутом локалу. 
Један од излога ми је био купатило, 
други фото лабораторија. 

Могу да кажем да сам имао 
срећно детињство. Улице око 
старе аутобуске станице нису ни 
биле асфалтиране, а паркић, који 
је био поред, био је рај за децу. 
Код бурегџинице је био стари 
трансформатор где смо жмурили, 
док смо играли жмурке. 

Моја мајка је била јако способна 
жена. Била је и шнајдерка, иако је 
завршила гимназију у Битољу (деда 
ми је био капетан прве класе, а они 
су се сваких 7 година селили са 
службом). Имала је малу Сингерицу 
и јако је лепо шила. Имали смо 
једну собу, без воде, без прозора, 
тоалета (ишли смо у двориште, али 
прво си морао да изађеш на улицу). 
Воду смо доносили са јавних 
чесми, једна код посластичарнице 
„Ђорђевић“, друга у Синђелићевој, 
код „Уче“. Мама је била јако 
педантна - прво 3 сапуњаве воде, 
испирање из неколико вода, па 
штиркање... надоносили смо се 
воде. 

Отац ми је давао издржавање 
преко суда, мада је хтео да избегне 
очинство, тврдио је чак и да је 
стерилан. Имам слику, отац кад је 

имао 21 годину и ја у тим годинама. 
Баш личимо. Тако смо мама и ја 
живели од издржавања и њеног 
шивења. Није се сјајно живело. 
Сећам се, први транзистор сам 
добио кад сам имао 8 година. 
Колико сам пута заспао са 
слушалицом у ушима, а мама 
га у току ноћи искључи. Тако да 
нисам лако живео, кад ти  немаш 
ни прозор, мама се јако мучила, 
радила је доста, код комшија смо 
ширили веш... 

После завршене средње 
школе упознао сам се са оцем 
Александром Штајном, ишао сам 
код њега у канцеларију. Он је из 
богате породице. Пре рата мој 
деда, који је из Старе Кањиже, 
имао  је дворац, његова је била 
и општинска зграда, имали су и 
неке зграде у Београду, били су 
богати и школовани. Отац је био 
магистар фармације, магистрирао 
је у Галеници на својим лековима, 
после је отишао у спољну трговину. 
Пуно је заступао и Хемофарм. 
Стриц Мирко Штајн је доктор 
ветерине, својевремено један од 5 
директора Галенике. 

Где сте стицали образовање?
- Основну школа завршио 

сам у Вршцу. Пошто ми је отац 
Јеврејин, имао сам ту срећу да 
ме је Савез Јевреја Југославије 
послао у Француску на школовање. 
Школовао сам се на приватном 
колеџу у Стразбуру, великом 
француском граду, где је седиште 
Европског парламента, Суда 
за људска права. Било нас је 
мало ученика у том приватном 
колеџу, три различите струке, 
ја сам завршио електротехнику. 
Дали су нам једно свеобухватно 

образовање. Настава је трајала од 
8 до 18 часова, а од 19 до 21 смо 
имали обавезно учење, уз помоћ 
или присмотру васпитача. Учио сам 
ја француски у основној школи, али 
нисам био нешто заинтересован. 
Када неког, као што је то било 
са мном, шаље Савез Јевреја 
Југославије, прима се безусловно, 
а у тој школи, која је постојала од 
1948, био сам први Југословен 
на школовању. Ћерка нашег 
генералног конзула давала ми је 
часове француског, тако да сам целу 
школску годину учио језик. Часови 
су тамо трајали 2 сата. Директор 

колеџа ми је све обезбедио, све је 
било одлично организовано, јер 
газде свега су били Јевреји који 
су свесрдно помагали. У соби сам 
био са старијом генерацијом, па 
сам увече, кад завршимо учење, 
причао са њима на француском. Те 
прве године научио сам перфектно 
и да читам и да пишем. Српски сам 
једино могао да чујем суботом 
када сам ишао у наш конзулат 
да покупим новине. Мама ми 
је редовно слала Политикин 
забавник, писма. У овој школи 
сам завршио 4 године и добио 
сам диплому електротехничара 
енергетичара. 

После ове школе у Француској, 
имао сам проходност у вишу школу 
у Паризу, опет преко Јевреја, сад 
сам био тамо њихов члан. Била је 
то двогодишња школа, технички 
цртеж  (то сам уписао) и расхладни 
уређаји. Био сам у приватном 

колеџу у најлепшем делу Париза, 
чувени Сен Жермен (о коме пева 
Оливера Катарина: Седим у једном 
париском локалу...). Директор ми 
је био син директора школе из 
Стразбура. Дошла је после и моја 
мама, цело то лето смо провели 
заједно, ја сам положио и пријемни 
испит за ту вишу школу, све је било 
сређено. Међутим, када је мама 
кренула кући, за Југославију, ја са 
њом у воз, и кући. Тако се завршило 
моје школовање у Француској. 
Овде сам после завршио Падагошку 
академију, наставник сам разредне 
наставе. Био сам добар студент.

Где и кад почињете да радите, 
Ваш први посао?

- Почео сам да радим, 
недостајало је пара. Сећам се тамо 
негде 1977, гледао сам „Вршачку 
кулу“, била је доста добро урађена, 
и технички, и пуно података. А, ја 
сам у Француској радио у школском 

листу. Сарадница „Вршачке куле“ 
учитељица Илона Берки, била ми 
је комшиница, и кад је чула да ми 
се свиђа новина, рекла ми је да 
напишем једно писмо за новину. 
Нисам имао писаћу машину, 
написао сам руком и дугогодишњи 
уредник „Вршачке куле“ Драгољуб 
Ташлић објавио је то моје писмо 
одмах у следећем броју. И то у 
целости, без било какве исправке. 
Писао сам како ми се свиђа лист, 
како сам и ја радио у француским 
школским новинама... Ташлић 
ме је позвао да пишем за „Кулу“. 
Послао ме је у Дом омладине на 
неки скуп и тамо сам срео Ремуса 
Аврамескуа. Моја мама се дружила 
са његовом, знала је Ремуса кад је 
имао 4-5 година. И ја сам га знао 
од детињства. Тада ми се Ремус 
пожалио како ради сам, тешко му је, 
треба му асистент. Тако сам почео 
да радим са Ремусом, 1977. Одвео 

АЛЕКСАНДАР ПУТНИК - ЦАЦКО, ФОТОРЕПОРТЕР, НОВИНАР, КАМЕРМАН, ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, ПРЕВОДИЛАЦ

ПУТНИК КОЈИ ЈЕ МНОГО 
ПРОПУТОВАО И ДОЖИВЕО

Александар Путник, Вршчанима познат као 
Цацко, већ пар деценија посматра нашу варош 
и њене житеље кроз објектив, бележи све важне 
догађаје, и јавне, и приватне. У његовим је записима 
уткана савремена историја овог банатског града. 
Школовао се у Француској, живео у Израелу, радио 
као преводилац у Алжиру... Каже да је оправдао 
своје презиме, јер је, заиста, Путник који је много 
пропутовао и доживео.



ПЕТАК • 21.  август 2020. ВРШАЧКА КУЛА 77

ме је у ТВ Нови Сад, упознао ме са 
уредником, са шефом дописничке, 
са колегама, потписали смо уговор. 
На првом снимању, отварање 
Дома културе у Ритишеву, Ремус 
ми ували филмски камеру да 
снимам од улаза у село до Дома 
(око 2,5 км). Нисам дисао! Био је 
то мој први сусрет са камером, 
нисам знао да ли смем да дишем, 
да је не тресем. Сутрадан крене 
дневник ТВ Нови Сад, потписао ме 
је Ремус као сниматеља. За мене 
и мојих 21 годину, срећи никад 
краја. После сам асистирао, држао 
кобалт, расвету... Ишли смо често за 
Нови Сад, слали касету аутобусом, 
другачија је била техника тада. 
Ремус је полако почео да ми даје 
камеру у руке. Те су камере биле 
мануелне, све се подешавало ручно, 
данас је све аутоматски. Доста сам 
касније био у монтажи, филмска 
монтажа. Сећам се једне Дуде из 
Београда, она ме је много научила, 
а и Ремус ми је држао предавања о 
фотографији целим путем док смо 
ишли из Вршца за Нови Сад. У то 
време Иван Бабић је био уредник 
„Ритских новина“ Вршачких Ритова, 
имали су тамо и штампарију, давао 
ми је фото папира. По читав дан сам 
проводио у фото клубу у вршачком 
Дому омладине, у лабораторији. 
Заволео сам фотографију и ево, већ 
43 године ја живим од фотографије, 
видеа, писања. Завршио сам 
Педагошку академију, али никад 
нисам ушао у разред да радим за 
плату. Месец дана сам само мењао 
једну учитељицу у „Младости“. 

За које сте све медијске куће 
радили?

- Радио сам са Ремусом скоро 
8 година за ТВ Нови Сад, али и за 
све могуће листове, писао сам за 
30- 35 листова. Поред Нистора, 
радио сам за „Дневник“. Раније сам 
доста писао, нисам био шећераш 
па сам имао живаца да седим за 
писаћом машином, слао сам и фото 
репортаже. Радио сам у „Вечерњим 
новостима“ са Драгославом 
Живојиновим - Жолетом. Иван 
Бабић  је био дописник „Политике 

експрес“. Неговали су фото вести, 
слао сам им. Радио сам за много 
листова и дневних, и  недељних, за 
„Либертатеу“, напишем на српском, 
са фотографијом, однесем Раши 
Мунћану, он то преведе. Писао сам 
за „Практичну жену“, „Наду“, „Мисао“, 
затим неке еротске листове, од 
мариборског „Каја“ до загребачке 
„Еротике“, слике лепих голих женски 
излазиле су и у „Дуги“... Бавио сам 
се фотографијом. Долазили су код 
мене кући да их сликам за партијске 
књижице, личну карту, сликао 
сам митрополита Амфилохија 
за пасош... Тај сам посао радио 
годинама, од тога сам живео. 

Једно време живели сте у 
Израелу. Када?

- Кад је овде кренула криза, 90 

и неке, живело се све теже и теже. 
Фото папир, филмове, хемикалије 
и остало доносио сам из Румуније, 
све до револуције. Ишао сам често 
у Румунију, јер имам тамо доста 
фамилије. Мама ми је тамо рођена. 
Све се теже живело овде. Ружа 
Миличевић, Брацина мама, моја 
наставница из основне школе, 
удала се била за једног Израелца, 
дивног човека. Предложила нам 
је да одемо и ми у Израел, да тамо 
живимо. Тако нам је сликовито 
испричала како се тамо лепо живи 
да смо се баш заинтересовали. 
Отишао сам до великог рабина 
Југославије Цадика Данона, рекао 
ми је шта све треба да припремимо. 
Код Јевреја си то што ти је мајка. 
Моја мајка је била Српкиња, отац 
Јеврејин. Требало је да урадим тзв. 
Гиур - прелазак на веру. Урадио 
сам то и добио потврду да сам 
Јеврејин. Као кад се, рецимо, 
католкиња уда за православца и 
пређе у православну веру. После 
3 дана сам добио потврду да 
могу да идем. Тако сам отишао у 
Израел септембра 1992. Све је било 
организовано, на аеродрому сам 
добио држављанство, неке паре, 
чек да отворим рачун, и пребацили 
су ме у прихватни центар, у 
граду Кириат Гат. Шест месеци 
сам ишао на курс хебрејског. 
Савладао сам донекле, иду ми 
језици. Ту сам почео да радим на 
некој плантажи шљива, возио сам 
трактор, орезивали смо шљиве. У 

међувремену, упознао девојку чија 
је мама из Скопља. Мало сам био 
код ње, мало у центру. Заједно смо 
дошли у Вршац код маме. Средио 
сам тада и мами гиур и отишли 
смо заједно за Израел. Били смо 
пар месеци у тој мојој гарсоњери. 
Мама је добила доста пара, они 
помажу старе људе. После смо 
нашли стан, лепо смо живели, 
нисмо оскудевали. Доселили смо 
се у Тел Авив, код главне аутобуске 
станице, ту смо били годину дана. 
Почео сам да радим у штампарији, 
као репрофотограф. Пошто сам ја 
радио у нашој штампарији, радио 
сам и као монтажер плоче за 
штампање. Завршим једног дана  
комплетну монтажу која је била са 
6 боја, за директорку која је била 
живац од човека. Није знала ко је 
то урадио, а када сам рекао да сам 
то ја, питала ме је како ја то знам 
да радим. Подсетио сам је да сам 
радио раније у штампарији. Била 
је презадовољна, похвалила ме је, 
рекла је да је изванредно. 

- Иначе, радио сам и у ТВ у Тел 
Авиву. Ранко Рихтман, наш чувени 
музичар из Сарајева, са којим 
сам се упознао у прихватном 
центру, упознао ме је са једном 
Сарајком која  је радила на ТВ у 
Тел Авиву. Замолио сам је да пита 
да почнем и ја да радим тамо, 
јер имао сам искуства у раду са 
камером. Примили су ме. Била је 
то телевизија Хинухит ТВ, у Тел 
Авиву, у оквиру Универзитета. 
Било нас је 11 камермана. Иначе, 

главни камерман Андриан Рајнер 
је студирао у Букурешту заједно са 
нашим Вршчанима Тео Винуом и 
Пантом Чебзаном. Тако сам 4 године 
радио у  Хинухит ТВ као студијски 
камерман. Било ми је јако лепо, 
диван посао. Долазили су познати 
политичари, од покојног Ицака 

Рабина, Шимона Переса, обојица су 
добили Нобелову награду за мир, 
са Јасером Арафатом. 

Ипак се враћате у Вршац. 
Када? Зашто?

- Проблем ми је било то што је 
моја мајка била слабо покретна. 
Отишли су јој кукови, почели 
болови, тешко се кретала, била је 

по цео дан у стану, највише сама. 
Ја сам мало био код куће, радио 
сам. Одлучио сам и једног дана 
само сам рекао шефу да се мама и 
ја враћамо у Вршац, крајем октобра 
1997. Имали смо овде стан, на 
Светосавском тргу. Тамо нисмо 
ником ништа дуговали. Тако да сам 

у Израелу провео 5 година и месец 
дана.  Донео сам камеру, добар 
фото апарат, компјутер...

- Овде сам почео да радим на 
локалној ТВ Канал 33, била је у 
Хотелу. Сликао сам, наставио да 
пишем.

Шта сада радите?
- Сада више сликам, не пишем 

више. Ја јесам сладак дечко, али сад 
сам мало слађи него што треба и то 
изнутра, па немам живаца да седим 
дуже за компјутером. Углавном 
радим фотографије и нешто од 
видеа, имам камеру. Водим и 
екскурзије у Темишвар, Арад, 
водио сам и по азурној обали, наше 
општинаре по Паризу када смо 
ишли  на пољопривредни сајам... 
Сликам за локалну самоуправу, 
Владичански двор, за Свислајон, 
за Бабића, и ви користите моје 
фотографије у новини. Од тога 
живим, сналазим се некако. Имам 
дивну сарадњу са Иваном Бабићем, 
мојим дугогодишњим пријатељем, 
кумом, са његовом супругом 
Јеленом, лепо се дружимо, и 
приватно и пословно. Водио сам 
неке емисије на ТВ Лав, снимао, 
радио у студију...

Шта Вас је то привукло 
фотографији, новинарству, 
телевизији...?

- Одувек сам био хиперактиван. 
У овом послу је лепо што си стално 
на неком другом месту, различите 
теме, други људи, свуда стигнеш, 
свашта видиш... Ја волим да 
путујем. Прошао сам целу Европу, 
велике, лепе градове и по неколико 
пута, годину дана сам радио као 
преводилац у Алжиру, у другом 
граду по величини Орану. Мислим 
да сам, заиста, оправдао своје 
презиме. Јер, ја сам Путник који је 
много пропутовао и доживео!

Јованка Ерски
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Ћ
ЋАБИ, Алонсо (рођен 1981.), шпански 

интернационалац и репрезентативац. Каријеру 
је почео у нижеразредном клубу Ореро 
Антигуоко, одакле је стигао до светске славе 
и титуле првака Европе са Ливерпулом 2005. 

године и Реалом из Мадрида 2014. Са „редсима“ 
је освојио и Суперкуп Европе 2005 и енглески 
ФА Куп 2006. Са Реалом је освојио титулу у 
Примери у сезони 2011/12 и два Купа краља 
(2010/11, 2013/14). Од 2014 до 2017. играо је 
у минхенском Бајерну са којим је освојио три 
узастопне титуле првака Немачке (2015, 2016, 
2017). У репрезентацији Шпаније одиграо је 114 
утакмица и постигао 16 голова.

Питање гласи: У ком шпнаском тиму је 
Ћаби Алонсо стекао велико фудбалско име 
и постао интересантан великим европским 
клубовима?

ЋИРИЋ, Драган (рођен 1974.), 
репрезентативац СЦГ и интернационалац. 
Велико фудбалско име постао је као играч 
Партизана у који је стигао као јуниор. За пет 

година играња у црно-белом дресу (1992-1997) 
освојио је 4 титуле првака државе (1993, 1994, 
1996, 1997) и Куп Југославије (1994). По завршетку 
интернационалне каријере поново се вратио 
у Партизан и учествовао у освајању титуле 
првака (2005). Играо је за све репрезентативне 
селекције, у А репрезентацији  одиграо је 4 
утакмице.

Питање гласи: У ком европском клубу 
је Ћирић почео своју интернационалну 
каријеру?

Ф
ФЕРГУСОН, Алекс (рођен 1942.), шкотски 

фудбалер и селектор. Током своје играчке 
каријере наступао је за неколико шкотских 

тимова: Квинс Парк, Сент Џонстон, Данфермлајн, 
Глазгов ренџерс, Фалкирк, Ер јунајтед.Био је 
селектор репрезентације Шкотске на Светском 
првенству у Мексику 1986. године а потом је 
постао менаџер Манчестер јунајтеда у коме је 
стекао светску славу и лордовску титулу. Сер 
Алекс Фергусон је 27 година водио „ђаволе“ и за 
то време клуб је 13 пута био шампион Енглеске, 
освојио 5 ФА купова и два пута био првак Европе 
(1999, 2008).

Питање гласи: Који клуб јеФергусон водио 
до титуле првака Шкотске и трофеја Купа 
победника купова?

ФИГО, Луис (рођен 1972.), један од најбољих 
играча Португалије свих времена. Један је 
од ретких играча који је носио дрес највећа 

шпанска клуба, Реала и Барселоне. Од 1995 до 
2000. у Барси је одиграо 172 утакмице и постигао 
30 голова, освојио две титуле првака Шпаније 
(1997/98, 1998/99, освојио два Купа краља и Куп 
победника купова (1996/97). У Реалу је играо од 
2000. до 2005. На 164 утакмице постигао је 38 
голова. Са Реалом је освојио две титуле првака 
Шпаније (2000/01, 2002/03), Лигу шампиона 
(2001/02) и Интерконтинентални куп (2002). 
Интернационалну каријеру окончао је у Интеру 
из Милана са којим је освојио 4 титуле првака 
Италије.

Питање гласи: За који клуб је Фиго играо у 
Португалији ?

Х
ХАЛИЛХОЏИЋ, Вахид (рођен 1952.), 

југословенски репрезентативац, 
интернационалац и тренер. Играчка легенда 
мостарског Вележа за који је одиграо 376 

званичних утакмица и постигао 253 гола. Једини 
трофеј који је освојио на домаћој сцени је Куп 
Југославије 1981. године. Интернационалну 
каријеру почео је 1981. године Нанту са којим 
је у сезони 1982/83 освојио титулу првака 
Француске и био најбољи стрелац Лиге 1 са 27 
голова. Играчку каријеру завршио је у Париз 
Сен Жермену 1987. Као тренер почео је у Вележу 
(1990-1992), потом радио у француском Бове-
Оазу, да би у Мароку освојио титулу првака 
са екипом Раха Казабланка (1998) и био првак 
Афричке лиге шампиона (1997). Потом је водио 
Лил (1998-2002), Рен (2002/03), а као тренер 
Париз Сен Жермена (2003-2005) освојио је Куп 
Француске (2004). 

Питање гласи: Које три репрезентације је 
Халилхоџић водио као селектор?

ХАЏИ, Георге (рођен 1965.), репрезентативац 
Румуније, интернационалац,  један од најбољих 
румунских фудбалера свих времена. Данас је 

власник румунског клуба Виторула из Констанце. 
Играчку каријеру почео је у Фарулу, потом 
наступао за Спортул а од 1987. до 1990. био је 
играч Стеауе. Са највећим румунским клубом 

освојио је три титуле шампиона државе, освојио 
Суперкуп Европе (1986) и играо финале Купа 
шампиона (1989). Играо је у Реалу из Мадрида 
(1990-1992), у Барселони (1994-1996), али 
ниједном није освојио титулу првака Шпаније. 
За репрезентацију Румуније одиграо је 125 
утакмица и постигао 35 голова. Учествовао је на 
три Светска првенства (1990, 1994, 1998).

Питање гласи: У ком европском клубу је 
Хаџи одиграо највише утакмица и завршио 
играчку каријеру?

Џ
ЏАЈИЋ, Драган (рођен (1946.), најбољи 

и најпопуларнији фудбалер у историји 
југословенског и српског фудбала. Трећа 
Звездина звезда. За Црвену звезду одиграо је 
(1961-1975) укупно 280 утакмица и постигао 108 
голова. Освојио је пет титула првака Југославије 

(1964, 1968, 1970, 1971). У репрезентацији 
Југославије одиграо је 85 утакмица и постигао 23 
гола. Учесник је Светског првенства у Немачкој 
1974. и био капитен „плавих“. Од 1979. Године је 
функционер Црвене звезде, најпре као технички 
директор, а у два мандата и председник клуба. 

Питање гласи: За који клуб је Џајић 
наступао током своје интернационалне 
каријере?

Ш
ШЕКУЛАРАЦ, Драгослав (рођен 1937, 

преминуо 2019.), легенда српског и светског 
фудбала, један од најбољих играча Европе свих 
времена, друга Звездина звезда. У црвено-
белом дресу играо је 11 година (1955-1966), 
забележио 375 наступа и постигао 119 голова. 

Освојио је пет титула првака Југославије (1956, 
1957, 1959, 1960, 1964). Једну сезону играо је као 
интернационалац а потом је потписао за ОФК 
Београд. Поново је отишао у иностранство 1969, 
у Колумбију, играо је за Санта Фе, Милионариос 
и Америку Кали, кратко је био у Француској, 
потом у Канади играјући за Беле орлове, 
каријеру је завршио играјући мали фудбал у 
Даласу. За репрезентацију Југославије одиграо 
је 41 утакмицу и постигао 6 голова.

Питање гласи: У ком европском клубу 
је Шекуларац почео интернационалну 
каријеру?

ШЕСТИЋ, Милош (рођен 1956.), југословенски 
репрезентативац. Почео је у Јединству из 
Старе Пазове а најсветлије тренутке у каријери 

доживео је као играч Црвене звезде у којој је 
провео десет година (1974-1984). Одиграо је 441 
утакмицу у црвено-белом дресу и постигао 108 
голова. Са Звездом је освојио 4 титлуле првака 
Југославије (1977, 1980, 1981, 1984) и један Куп 
(1982). За новосадску Војводину играо је три 
године (1986-1989) и члан је генерације која је 
освојила титулу шампиона Југославије (1989). 
За репрезентацију Југославије одиграо је 19 
утакмица и постигао 2 гола. 

Питање гласи: За који клуб је Шестић 
играо као интернационалац?

ШЕВЧЕНКО, Андреј (рођен 1976), један од 
најбољих украјинских фудбалера свих времена. 
Светска фудбалска звезда постао је у дресу 
Милана (1999-2006) за који је одиграо 208 
утакмица и постигао 107 голова. Са Миланом је 
освојио титулу првака у Серији А (2003/04), Лигу 
шампиона (2003) и Суперкуп Европе (2003). Од 
2006. до 2009. наступао је енглеској Премијер 

лиги за лондонски Челзи са којим је освојио ФА 
Куп (2007) и Лига куп (2007). Два пута најбољи 
стрелац Лиге шампиона (1998/99, 2005/06), два 
пута први стрелац Серије А (1990/2000, 2003/04), 
пет пута најбољи фудбалер Украјине. 

Питање гласи: За који украјински 
клуб је играо Шевченко пре почетка 
интернационалне каријере?

Одговори из прошлог броја: 1. Душан 
Савић је интернационалну каријеру 
почео у Шпанији у Спортингу из Хихона, 2. 
Савићевићу је надимак геније дао новинар 
италијанског листа Газета дело спорт, Херман 
Бовалента, 3. Слободан Сантрач је био 4 пута 
најбољи стрелац Југославије, 4. Предраг 
Спасић је интернационалну каријеру почео 
у Реалу из Мадрида, 5. Бранко Станковић је 
највећи успех са Црвеном звездом остварио 
пласиравши се у финале Купа УЕФА (1979), 
6. Стоичков је у својој последњој сезони у 
ЦСКА из Софије (1990) био Златна копачка 
Европе, 7. Пикси Стојковић је до 2004. (тада га 
је надмашио Вејн Руни) био најмлађи стрелац 
на Европским првенствима постигавши 
гол из пенала против Француске на ЕП 
1984, имао је 19 година и 100 дана, 8. Сафет 
Сушић је у Париз Сен Жермену проглашен за 
једног од најбољих странаца свих времена 
који су играли за клуб, 9. Карлос Тевез 
је интернационалну каријеру у Европи 
започео у лондонском Вест Хем јунајтеду, 10. 
Фернандо Торес је надимак ел нињо (клинац) 
добио када је 2003, са 19 година дебитовао 
у репрезентацији Шпаније као најмлађи 
репрезентативац „фурије“ свих времена, 11. 
Аца Трифуновић је као интернационалац 
играо у италијанском Асколију, 12. Ђовани 
Трапатони је осим Италије био још селектор 
Републике Ирске.

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Пајин Триптихон глорификује остварен свет 
људске повезаности у социјалној мрежи без 
посредника.

А ми, сретни добитници данашњице, прво смо се 
отуђили хиперповезаношћу међусобним

контактима, без краја у времену и простору, 
и да би смо у томе бескрајно уживали одрекли 
смо се стварних социјалних веза. Онда је дошла 
пандемија са јединим лековима, дистанцом и 
самоизолацијом. Одједном нам је оно што смо 
хиперактивношћу сурфовањем на мрежи радили 
као добровољни изгнаници из стварног света, 
постало неподношљиво тешко, чак и по цену 
живота.

Одједном смо прогледали, видели испразност 
самоизолације и дистанце илузијом повезаности 
на мрежи. Али духовна инфекција за коју није 
пронађена вакцина, делује тако успешно да 
једноставно не видимо шта нам се дешава и не 

можемо увидети корен нашег губитништва.
Обожавали смо ратовања, бестијалне борбе на 

мрежи, али погнули смо главу кад неподношљиво 
мукло звоно биолошког аларма звони на узбуну, 
док се ми и даље опијамо квази културолошким 
вредностима, крпицама шареног света који се 
распада и новог света кога не видимо јер смо 
добили слепу мрљу идентитета, стварности, себе. 
Многе ствари које видимо не препознајемо а неки 
други итекако добро знају шта нам раде.

Безбрижни људи Пајиног Триптихона, без грча, 
без политичких уверења, припадништва било чему, 
без етикете власништва, већ припадања животу 
самом, односно сами су живот.

Нигде не можемо прочитати, видети нити на 
мрежи наћи одговор на наша не постављена

питања, већ поново постајемо исконски сами у 
својим раскошним становима, са свом техником 
и конформизмом и све то само је корак од 

несигурности, исконске самоће човека у пећини, 
самог против целог свемира.

Наше речи, матрице наших објашњења, лукаве 
су нити менталне паучине у којој се као муве лепе 
зачеци нашег најдубљег разумевања и искуства 
себе, јер како варљивим речима декодирати 
превару коју плету те речи.

Пајин Триптихон не даје одговоре, али помаже 
да се чују питања и осети снага препознавања 
суштине кад завеса златног доба илузија падне а 
ми би хтели још.

Пајин Триптихон је као списак онога што јесмо, 
шта можемо и онога што нас вара и из таквог 
промишљања, као из ритуалног купања, поново 
закорачимо новорођени у новом, али не и врлом 
свету.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (81)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ИСКУСТВО КОРОНЕ

У оквиру пројекта Галерија у излогу, 
Културни центар представља слике 
вршачког аутора Јована Кокотовића. У 
наредном периоду, Вршчани ће моћи да 
погледају радове овог уметника у излозима 
Дома војске. 

Јован Кокотовић је рођен је у Вршцу. 
Интензивно се бави сликањем од 1990. 
године. Основна сазнања о сликарству 
стекао је у атељеу уметника Живка 
Грозданића. Члан је УЛУВ-а и УЛУС-а.

„Градови кривих кровова је серија од 
три рада у којима је, сем нешто измењене 
тематике, тј. искакања из маниристичке 
фигурације, Кокотовић најавио сведенији 
колорит и далеко сигурније третирао 
цртеж. Ова промена најављује нешто што 
ће се у каснијим циклусима развити у 
интересантан “поступак недовршавања” 
Аутору у једном тренутку постаје блиска 
поетика недовршености, јер је доследно 
спроводи на неколико платана која на 
потпуно исти начин оставља недореченим. 
Поред потоњих квалитетних излета у 
поље експресије и прилично сигурно 

цртачки третираних радова, у поставку 
је ушло и неколико дела из ранијег 
периода где се јасно препознају утицаји 
представника немачког експресионизма 
али су то радови који нису пуке копије 
узора. Они откривају један богати 
свет уметникове моћи имагинације и 
смештања савремених ликова и догађаја 
који би реално могли бити пресликавање 
историјског тренутка у коме се рађа и 
узорно сликарство експресионизма. То 
су радови већих димензија за које се 
уметник одлучује, вероватно у намери да 
опскурну природу представљених ликова, 
архиетипизираних на Бекманов начин, 
појача и гигантеријом формата али и далеко 
немирнијим колоритом који уноси стрепњу 
у око посматрача“, каже о Кокотовићевим 
радовима сликарка Јелена Горички. 

Горички истиче да „феномен Кокотовић 
постаје још интригантнији када се узме у 
обзир да је он аутодидакт, самоуки уметник 
који је избегао честу замку академизма 
и потпуно слободно доживео сликарски 
медиј“. 

Један од најважнијих 
савремених српских писаца, 
Светислав Басара у свом новом 
роману „Контраендорфин“ 
духовито и бритко се обрачунава 
са српском митоманијом. 
Демистификација националних 
величина и бардова, од Андрића 
до Ђиласа, разобличавање 
тобожњих историјских и 
биографских контроверзи, код 
њега је увек у служби извргавања 
руглу погубног српског 
менталитета, идеолошких заноса 
и националне мегаломаније 

његових носилаца, чије је 
самоуништавајуће размере у 
литерарној форми уздигао до 
гротеске и убојите, беспоштедне 
сатире. 

Неисцрпан хумор и хипербола 
главна су пишчева оружја и у овом 
роману, својеврсном наставку 
„Андрићеве лествице ужаса“. 

Да ли нам је „хормон несреће“ 
у крви? 

„Волео бих да излазак 
’Контраендорфина’, изазове 
појачано лучење истоименог 
хормона – познатог само у 

ендокринологијама балканских 
народа. А како се манифестује 
и на шта то личи, радознали 
читалац се може обавестити из 
описа експеримента са пацовима 
у једном од поглавља романа“, 
рекао нам је Басара поводом 
нове књиге. 

Светислав Басара је добитник 
многих књижевних награда, 
укључујући и Нинову награду за 
роман „Успон и пад Паркинсонове 
болести“. Његове књиге су 
преведене на енглески, француски, 
немачки, мађарски, бугарски, 

италијански и македонски језик. 
„Контраендорфин“ је 

несумњиво најбољи и најубојитији 
у венцу Басариних романа које 
отвара „Почетак буне против 
дахија“, који тематизују малигне и 
неуралгичне тачке новије српске 
историје, културе и политике. 
Нови роман можете пронаћи од 
понедељка 17. августа у свим 
књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн 
књижари www.del� .rs и на сајту 
www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

„ЛАГУНА“ И „КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ВРХУНАЦ БАСАРИНОГ ОПУСА О ДЕМОНТИРАЊУ СРПСКИХ МИТОВА  

„КОНТРАЕНДОРФИН“ 
У КЊИЖАРАМА  ОД 17. АВГУСТА 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У ОКВИРУ „ГАЛЕРИЈЕ У ИЗЛОГУ“ ПРЕДСТАВЉА 

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Врло повољно кућа на 
продају у Војводе Книћанина 
24. плац 8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/807-6858.

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, може замена 
за стан у Вршцу. Тел.065/264-
0944.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/209-8617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/661-0072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив.Трг Андрије 
Лукића. Поглед на улицу. Тел. 
064/396-2064

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 
еура. Тел. 065/329-3060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. 
Тел. 064/897-7766.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел. 064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру града 
од 66 м². Тел. 065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, налази 
се у Вршцу, улица Далматинска 
бр.1. Тел. 063/320-019

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на 
плацу од 7 ари, кућа 50 ², струја, 
вода, ПВЦ прозори, сигурносна  
врата. Тел. 065/251-0357

Продаје се кућа у селу близу 
Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/108-1097

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. 
Тел. 063/810-0154.

Продајем кућу са двориштем 
и баштом у Вршцу, Панонска 
62. Тел. 064/903-0439

Продаје се кућа са плацем 30 
ари у селу близу Вршца. Тел. 
062/108-1097.

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао Козарачке и 
Скадарске улице. Цена 18.000 
€. Тел. 064/122-6129.

Продајем кућу у Влајковцу, 
ул. Железничка 34. Тел. 
064/8263038

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. 
Лукића. Тел. 064/280-5881

На продају двособан стан 
65 м² на Војничком тргу и 
трособан стан 67 м² код 
Градске болнице, 1. спрат. Тел. 
064/2355436

Продајем плац на 
Гудуричком путу, десна страна, 
има градски водовод, шест 
километара од центра Вршца, 
испред раскрснице за Велико 
Средиште. Тел. 060/167-1519

Продајем једнособан стан 20 
м² Трг  св.Теодора  3/4 Вршац.
Тел. 063/ 81-00-154

Купујем једнособан стан или 
гарсоњеру, предност новија 
градња. Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на 
доброј локацији, стамбени 
простор 100м², двориште са 
летњом кухињом и шупом, 
велика ограђена башта. Тел. 
063/130-3001

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 
46, Вршац, на плацу од 12 ари. 
Тел. 834-128 

Продајем кућу у Павлишу, 
три велике собе, трпезарија, 
ходник, купатило, мала соба, 
гаража, шупа, башта, чврста 
градња. 18.000€. Тел. 063/877-
0604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/280-5881 и 064/1641561

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. Тел. 
063/8909960.

Продајем плац од 15 ари и 48 
м² са кућом 48 м² Вноградарски 
пут 6. Тел. 063/830-9960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² на плацу 
од 400 м². Тел. 063/890-9960

На продају спратна кућа 240 
м²са сутереном и 3 ари плаца, 
одмах усељива у Карпатској 
у Вршцу. Цена 63.000 
€Тел.060/083-9339 

На продају кућа са баштом у 
Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837-631 
и 064/280-5868.

Продајем кућу у изградњи 
сива фаза на Гудуричком путу. 
Тел. 069/354-5058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 66 м² на 4. 
спрату на Омладинском тргу 
бр. 15. Тел. 063/851-2698

Плац на продају, грађевинско 
земљиште 440 м². Улица 
Авијатичарска бб. Тел. 065/313-
1000

Продајем двособан стан 
56 м²-3, 1. спрат, двособан, 
реновиран, Трг Константина 
Спајића, плин, може и 
опремљен. Тел. 061/153-0800

Нова спратна кућа у Вршцу 
са две одвојене целине 2 х70 
м²код Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/491-1005

Продајем локал од 23м2 
са подрумом од 16,6о м2 
и таваном од 23,15 м2 у 
Стеријиној 53 а, у Вршцу. Тел. 
060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу 
улица Железничка 34. Тел. 
064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са 

нус просторијама и плацем. 
Тел. 063/181-5504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², 
застакљена тераса, подрум, 
реновирана кухиња, купатило, 
све ново, паркет, преко пута 
социјалног, улични, високо 
приземље, 41.000€. Тел. 
063/761-5969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу кућу. 
Тел. 064/375-91459

На продају двособан стан 
од 59 м² Трг Андрије Лукића, 2 
спрат, поглед на улицу, уз стан 
иде кухиња, плакар и клима. 
Тел. 064/396-2064

Продајем сеоску кућу 30 км 
од Вршца, у добром стању са 
купатилом, цена 5.000 €. Тел. 
022/441-005

На продају кућа ул. Сремска 
5, има 4 собе, кухиња, купатило, 
шпајз, предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу је  
две школе и три маркета. Тел. 
064/226-2910.

Мељам гарсоњеру у центру 
Вршца за Панчево или Београд, 
уз договор. Тел. 060/167-1519

Продајем на  Вршачком брегу 
плац 60 ари, потез Павлишко 
брдо погодно за виноград, 
воћњак и пчеларе. Тел. 
060/167-1519 и 060/740-1210

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао козарачке и 
Скадарске улице. Цена 18.000 
€. Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија 
кућа на продају. Цена договор. 
Тел. 063/744-0598 и 013/836-
340.и, у центру ул. Светозара 
Марковића на продају, цена 
повољна. Тел. 063/744-0598

Продајем плац 12 ари у 
Павлишу (грађевинска зона), 
улаз у Павлиш. Тел. 062/329-
812.

За  продају кућа на селу 9 км 
од Вршца, цена повољна. Тел. 
013/830-753

Продајем кућу 75м² у 
Бихаћкој 51, чврста градња,са 
свим комуналијама, плац 3 ара. 
Тел. 062/411-175

Продајем кућу улица 
Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 35 м² 
на 5. спрату, Хемоград. Тел. 
063/8055785

Повољно продајем кућу 
у Банатској Суботици са 
легализованим помоћним 
објектима (штала, свињци, 
летња кујна, амбар на пола 
ланца земље) и 0,5 ха земље. 
Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири 
центар, брег приступачан 
прилаз. Тел. 064/879-5697

Купујем већи конфоран стан 
са лифтом, новије градње, 
предност центар. Тел. 064/879-

5697
Продајем гарсоњеру у 

строгом центру Вршца одмах 
усељива. Тел. 060/740-1210 и 
060/167-1519

Продајем 2 стана, гарсоњеру 
25 ², једнособан 46 м². Тел. 833-
478

Продајем кућу на Маргитском 
насељу са две стамбене целине 
и незавршено поткровље (нова 
страна ) плус мања кућа излази 
на стару улицу Маргитска Цена 
69000 плус 25000. Тел.064/635-
7325

Продајем кућу у горанској 
улици на лепом месту код 
„Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-9459

Продајем четворособни стан 
71м², ул Војводе Книћанина 70. 
Тел. 064/2582696 и 807-585

На продају викендица у 
Думбрави 112 м²(сутерен плус 
приземље) на плацу од 5517 м². 
Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, 
Његошева улица, укупна 
квадратура 420 , стамбена 175. 
Цена 36.000 евра. Тел. 065/576-
8208

Продајем кућу у Дужинама, 
1200 м2, са плацем од 30 ари. 
Укњижено. Цена по договору. 
Тел: 063/425-334

На продају хектар земље 
потез Јарак поред обилазнице 
за Павлиш. Тел: 064/512-8473, 
063/559-577.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем собу на спрату 
ученицама, студентима или 
самцима. Посебан улаз, 
купатило, употреба кухиње, 
кабловска, интернет. Станоја 
Главаша на Војничком тргу. Тел. 
013/806214 и 065/6688383.

Издајем пословни простор 
на Омладинском тргу,  згодан 
за фризере, кафић, играоницу 
било коју самостзалну 
делатност. Врло повољно. Тел. 
064/1704999

Издајем магацин 300м² у 
Вршцу, Подвршанска 17, 300 € 
месечно. Тел. 063/8100154

Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406

Издајем трособан стан на 
првом спрату. Тел. 064/2355436

Издајем комфоран 
једнособан стан, засебан улаз, 

клима, бвеш машина, соба, 
купатило, чајна кухиња. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

Издајем стан у приземљу 
куће близу Миленијума. Тел. 
065/8321410 и 060/8435003

Кућа за издавање са  
окућницом и великом баштом 
у Потпорњу. Тел. 063/8829782.

Издајем намештени стан 
дворишни за две самице, 
студенте, брачни пар. 
Слободан од 1. августа. Тел. 
063/81032280

Издајем двособан намештен 
стан са свим неопходним 
уређајима у најужем центру 
Вршца. Тел. 063221304

Издајем двособан стан 
намештен на Војничком тргу. 
Тел. 064/1757698

Издајем полунамештен 
једнособан стан у згради на 
супер месту у ужем центру 
града.Тел. 063/8281153

Издајем  намештен  комфоран 
двособни стан у Новом Саду. 
Тел. 066/8204221

Издаје се дворишни стан. Тел. 
013/806-235

Издајем гаражу на употребу у 
ул. Војводе Книћанина 70. Тел. 
064/2582696

Издаје се намештена соба 
са засебним улазом, код 
Миленијума. Тел: 064/462-9996.

Издајем двособан стан, 
дворишни, намештен. Тел: 806-
235

РАЗНО
Продајем два стилска 

трпезаријска ормара. 
Повољно. Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи 
од 5 kw и 7kw,фрижидер, 
шиваћи машину Багат, 
једнокрилни мањи 
дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41 5959. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и 
квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 061/2342612

Продајем пржионицу кафе 
са комплетном опремом, 
гвоздену ограду за терасу 
3м. Тел. 065/4523337.

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631

Продајем дрвену 
столарију у одличном стању, 
собна врата, прозорре 
са ролетнама, храстову 
трокрилне капије 2 комада. 
Тел. 060/0873863.

Храстова врата 180х220, 
пећ на дрва новија краљица, 
бојлер Металац димензије 
125х35 две године стар. Тел. 
061/1112821.

Продајем пианино 
Чајковски, кухињу 
Марлес, храстову 
т р п е з а р и ј у ( к о м о д а , 
витрина, сто, столице), храст 
гарнитур тросед, двосет, 
фотеља, СТО. Тел. 837-586.

Продајем већи кауч 
„Шипад“ 3.000, дводелну 
витрину 4.000, фотељу 1.000 
динара и комбиновану 
машину м-8 МИО-Осјек 250 
еура. Тел. 063/1871673 и 
807-793

Продајем замрзивач, 
фотељу на расклапање, 
машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца 
стар. Имам рачун цена 
15.000дин. Тел. 064/1319128.

Продајем балконска 
врата 210х140 цм са вакум 
стаклима. Тел. 063/8769824

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер 
потисни, Томос преносна 
пумпа за воду. Тел. 
060/8435003.

Продајем једнокрилни 
дупли прозор висине 
115цм, ширине 65, дубине 
15,5 цм термоакомулационе 
пећи од 5 и 7 киловата 
заједно за 12.000 динара, 
чучавац за пољски wc Тел. 
013/834549 и 065/8834549

Продајем хармонику 
80 басова, Багат шиваћу 
машину, старији женски 
бицикл, електричну пећ 
од 5 и 7 kw, стаклене тегле,  
тучану каду,  двокрилни 
дупли дрвени мањи прозор 
чучавац за пољски wc. Тел. 
065/8834549

На продају угаона 
гарнитура за спавање, 
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бојлер на струју од 80 л, 
дечији бицикл као нов. Тел. 
064/2805881

Масажер за  цело тело, два 
масажера за ноге, све под 
гаранцијом. Тел. 013/831-
560 и 061/6806244

Продајем фурнирано 
крило за лева собна врата, 
за шток 205х90 цм. Тел. 
063/8769824

Продајем стаклене 
флаше литарске винске 
и од киселе воде, тегле 
стаклене са поклопцем. Тел. 
065/8834549

Замрзивач од 150 л за 
продају , повољно 100 €. Тел. 
013/837-631 и 064/2805862

Пензионер 65 год. 
чувао би и одржавао 
кућу и двориште даваоцу 
становања уз плаћање 
трошкова - могућ сваки 
договор - уговор. Тел. 
064//1850079.

На продају замрзивач 150 
л. полован 100 €. Тел. 837-
631 и 064/2805862

Продајем мотокултиватор 
Хонда - 200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/1867385

Продајем мотокултиватор 
Агрина цена 200€, 
електричну косилицу цена 
70€. Тел. 063/1867385.

На продају сетвоспремач 
2,9м цена 600€, монтажну 
ауто гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ 
Тел. 063/1867385.

Продајем круњач 
Пољострој 120€, абриктер, 
циркулар и бушилица 
600€, култиватор  150€, Тел. 
063/1867385

На продају леђна моторна 
прскалица цена 60€, круњач 
Лифам 100€, комбинирка 
Миостандард 350€. Тел. 
063/1867385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, 
лампа стона велика. Тел. 
060/0833293.

Продајем један ланац 
земље у Избишту, потез 
Врбара , погодан за  воћњак 
или башту. Тел. 835-391

Продајем плинске 
половне пећи и чаробну 
пећ на чврсто гориво. Тел. 
064/2625554.

Продајем лустере-кугле, 
машину за развијање 
теста Петерх, тексас јакну 
са крзном, шаховску 
гарнитуру, електрични 
шпорет, репродукцију 
пејзажа, црне ципеле. Тел. 
832-267.

Продајем трпезаријски 
округли сто са четири 
столице.Тел. 064/3208200

Плиносервис врши 
поправку плинских бојлера, 
пећи, шпорета, плинских 
решоа. Тел. 063/482418 и 
013/861419

На продају плинске пећи 
и плински бојлери више 
комада. Тел. 063/482418

Услужно вршим 
култивирање и орање 
мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 
063/8321772

Услужно вршим кошење 
траве и кречење плацева 
моторним тримером и 
моторном тестером. Тел. 
063/8321772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. 
Пазова. Исправан. Тел. 
064/5128473

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, 
црне боје, исправна, цена 
50 €. Тел. 061/3071085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и ракију 
од  кајсије. Тел. 065/2579100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном стању, 
цена 80 €, договор. Тел. 
061/3071085.

Продајем половни 
намештај, спаваћа соба, 
трпезарија, два кауча, 
орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168

Мешаона сточне 
хране капацитета 
150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 
063/262840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали и 
већи. Цена 300 дин ком. У 
Малом Жаму. Тел. 013/838-
440

Продајем кућу, 2 
приколице, 2 плуга, вагу од 
500 кг, растурач за вештачко 
убриво, тегле од 1 кг. Тел. 
013/2832-563

На продају две трубе 
„Кинг“, бакарни казан, 
тучани казан, фуруна, 
корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064

Продајем мушки бицикл 
унис спринт Смедеревац 
МБС3. Тел. 013/833-123 и 
063/85925407.

Телефон са факсом, дечији 
бицикл, спортска справа-
лег мађик, застакљен 
прозор старински алат-  
машина за предење, 
телевизор, туш када. Тел. 
013/830-753.

Продајем дводелну 
судоперa  од росфраја, 
трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, 
тепх 3х2 м, лустер са пет 
кугли,  мали прозор 60х60  
застакљен има шалон. Тел. 
061/1844316

Продајем 6 нових писаћих 
столова (три мања три 
већа) клуб сто метал стакло, 
модеран, полован лежај  
и вршачки камен. Тел. 
060/0821134

На продају дрвени држачи 
за  мобилне телефоне, 
кавез за зечеве, куниће и 
сл. Зидне полице за цвеће, 
кућице за псе и мачке. Тел. 
064/9912221

Уступам два гробна места 
на Српском православном 
гробљу уз договор, близу 
цркве. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном 
стању. Тел. 060/1671519 и 
013/401-210

Вршим услуге чишћења 
тавана, подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање 
кровова чишћење црепова 
и каљева. Тел. 061/1036528 
и 063837860

Продајем спаваћу собу, 
два ормана, два кревета, 

наткасне . Тел. 061/1570550
Спремам станове, куће и 

пословне  просторије. Тел. 
063/1842709

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере. Тел. 
063/482418 и 064/3892738

Продајем 2 фотеље као 
нове, 5 ком. тепиха разних 
величина. Тел. 064/4902239.

Комплетна адаптација 
вашег стамбеног 
простора, керамика, вода, 
канализација...дугорочно 
искуство, приступачне 
цене. Тел. 061/2263850

Одговорна педантна 
жена 59 година радила би 
у породици, код старијих 
особа или чувала дете. Тел. 
061/2059900.

Продајем слике, графике, 
цртеже, повољно, 
урамљено. Предајем 
енглески и ликовно 
основцима, такође мењам и 
продајем гардеробу мањих 
бројева. Повољно. Тел. 
069/626699

Проадјем веш машину А 
класе „Горење“ senso care, 
6,5 капацитета стару 2,5 
годнине у одличном стању, 
исправну. Цена 100 €. Тел. 
061/3071085.

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан(висина 
кухињских делова) цена 
30 €, у добром стању. Тел. 
061/3071085.

Продаје се три тепиха, 
тросед, двосед, фотеља, 
собни регал, машина 
за прање судова, две 
трпезаријска витрина  и 
мешалица  за бетон. Тел. 
069/1117040

Услужно вршим селидбе, 
превоз робе комбијем до 
1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

Продајем повољно 
исправну веш машину 
Горење WT 63090 АА класа, 
6 кг. цена 80 еура. Тел. 
064/8956970

Продајем тросед, двосед 
и фотељу Симпо, очувано 
у одличном стању. Тел. 
064/2057353

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан, цена 30 
€, тегле стаклене од 1 кг, 10 
дин. комад. Тел. 062/5420665

На продају права домаћа 
јаја, коке, патке, пилићи, 
јечам, жито на мерицу. 
Могућа кућна достава. Тел. 
060/4441538

П р о д а ј е м 
металостругарски алат, 
урезнице, нарезнице, 
бургије, ножеве, специјалне 
видије и друге алате. Тел. 
064/4902239

Обављам услугу уношења 
и слагања цепаница. Тел. 
063/8961606.

Продајем точак за 
аутоматика, тв црно бели, 
мушко – женске бицикле, 
бутан боцу мању. Цена по 
договору. Тел. 066/411496

Треба Вам помоћ у кући, 
нега старијих особа? Звати 
на број тел. 062/522792. 
Унапред захвална. Очекујем 
Ваш позив у што хитнијем 
року.

Обављам посао уношења 
и слагања цепаница (дрва). 
Тел. 064/1354375

Продајем 2 комбајна 
у Малом Жаму Змнај 
142, један за делове. Тел. 
063/8301643

ОСБ плоче за 

подашчавање кровова 
цена 296 дин м2,превоз на 
адресу купца.

Тел.062-437-236
Продајем лов. Карабин 

30-06 са штехером, оптика 
6х42 носач оптике „швеник“ 
лов пушку кал. 12 ТОЗ – 
34- Е само уз дозволу. Тел. 
013/836-548 и 064/2717088.

Продајем повољно два 
мања тепиха и две стазе и 
више разних лустера. Тел. 
063/1077271.

На продају храстова бурад 
за ракију, вино 60л и 80л 
очувана, регал трокрилни, 
косачица бензин Томосова. 
Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Кавез за 20 кока са 
аутомацким појилицама, 
18-то недељне коке 
носиље, канте за маст разне 
величине. Тел. 064/4256130

Продајем два бицикла 
, веш машину“Тојоту“,2 
вунена јоргана. Тел. 
013/2832536

Продајем дрво живота 
разних величина и 
витирину. Тел. 2824135 и  
064/4902239

Продајем 3 тепиха 2х1,20 
м, округло огледало, стону 
лампу, лустер са три крака, 
комбиновани фрижидер 
висина 1,85 м са фиокама. 
Тел. 064/9158835

Продајем виноград 500 
метара  од раскрснице  
за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, 

габарита 100 х 20 мтара. Тел.  
063/7306041

Продајем кућу, 
замрзивач, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растуривач за 
ђубриво, тегле од 1 кг. Тел. 
013/2832536

Продајем  повољно цреп 
полован, Полумедитеран 
500 ком. Тел. 065/3525920

Продајем повољно два 
бицикла (точак 24 цола) 
скоро нов за већу децу, 
тротинет „риаер“ за већу 
децу и одрасле (носивости 
до 100 кг)нов, ормарић 
(ципеларник) 80х95х40цм. 
Тел. 063/1077271

Продајем LEG MAGIC 
справу за вежбање ногу и 
писаћи сто. Тел. 064/6357325

На продају полован 
сунцобран 3,5Х3,5, висина 
3,10. Цена 10.000 дин. 
Полован круњач Оџаци, 
цена 15.000 динара. Тел: 
063/861-2708.

Радила бих кућне послове 
и чувала децу. Дајем часове 
енглеског језика основцима 
и продајем гардеробу 
мањих величина. Тел: 
063/62-66-99.

На продају ловачки 
карабин 30-06 са оптиком, 
ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка 
хамерлес-застава калибар 
16, тел: 013/836-584, 064/27-
17-088.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем скутер 
„Pijagio“ 49 кубика, нове 
гуме, 2000 годиште, 
регистрован за двоје, 
може замена за ауто 
(доплата, договор). Тел. 
061/3071085

Ауто приколица на 
продају, димензија 
175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Застава 101 на 
продају, регистровна 
до децембра, цена 200€. 
Тел. 062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 
2008, регистрован до 
2020. Тел. 064/4533780.

Оргинал точкови 
за цитроен, челичне 
фелне /4 рупе, Р16,1 
Мишелин гуме 205/55, 
раткапне- Цитроен. Тел. 
062/1175955

На продају ауто 
марке „Тавриа“ 1991 
годиште у одличном 
стању, регистрован 
до децембра. Тел. 
064/9912221

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
“Све је нестварно док траје и дише;
Стваран је цвет чија одсутност мирише
 И цвета, а цвета већ одавно нема ...”

Толико смо те волели, да те никада не 
можемо заборавити.

Твоји: ћерка Катарина, унук Стефан, зет 
Зоран, брат Живко са породицом и заова 
Вера са породицом

Дана 18.августа 2020.године навршило се осамнаест тужних година 
од када се изненада угасио живот наше најдраже мајке, сестре и баке

ДРОБЊАК 
ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ 

Тог дана изаћи ћемо на његов гроб, 
прекрити га цвећем и залити сузама.

Ожалошћени отац Драгомир и мајка 
Добрила и многобројна родбина.

Дана 28. августа 2020. године навршава се 35 године од преране 
смрти нашег сина јединца
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

На против у Вршцу дође 
нова врста војске, такозвани  
домобранци, уведени 
по поравнању на г. 1867. 
По наредби кр. зг.војног 
министарства, премештен је 
г. 1873. у Вршац 17. хонведски 
батаљон 1).

Септембра месеца 
1874. концентровани су 
у Вршцу 17. (вршачки), 
85. (панчевачки) и 86. 
(оршавски) батаљон 
домобранаца, затим 35. 
(хацфелдски) ескадрон и 
3. батерија митраљеза 2). 
9. јунија и. г. дође и Њег. 
Височанство надвојвода 
Јосиф, надкомандант 
домобранаца, да предводи 
ову војску. Њега на 
станици дочека и поздрави 
вар. депутација коју је 
предводио градоначелник 
Фр. Ј. Херцог.

30. маја 1878. свечано је 
освећена у Јаму застава 17. 
домобранског батаљона. 
Кумовала је грофица Марија 
Бисинген од Нипенбурга 3). 

Спочетка су војници 
хонведског батаљона 
смештени били у 
приватној кући (данашњи 
Александровићев парни 
млин). и варош је плаћала  
3500ф. кирије. Но г. 1879. 
поднесе  представник 
Фредрих Хешл предлог, да се  
цигљом која пропада у вар. 
циглани сазида сепаратна 
хонведска касарна. Новац 
за ову градњу имали би дати 
приватни људи, а варош 
би, уштедивши од четири 

године кирије, амортизацијом 
лакоћом исплатила трошак, 
те би јој касарна дошла као 
поклоњена. Овај предлог 
примљен је оберучке, 
пошто је варош и тако била 
у новчаној оскудици. Јошт у 

лето исте године отпоче се 
зидати. Градња је довршена 
истог лета. и сад стоји близу 
нем. комуиналне споредне 
школе лепа зграда. Она је 
дугачка 68 метара и коштала 
је 19.195.26ф. 1. маја и. г. 
уселише се војници у њу. 
Градњу ову надзирали су 
десеторица репрезената, 
због чега је и  названа”Yehn-
Munner Kaserne”. Они су 
имали да набаве средства и 
да расположе поклонима и 
бесплатно попуђеном радном 
снагом. Особито се Немци 
надметали да што боље 

помогну ову градњу, зато је и 
скупљено на 5000 ф. поклона. 
Иначе овако здање морало 
би млого више коштати. Ово 
су имена оне десеторице 
грађана: председник комисије 
Јован Гетман, Андреја Кемпф, 

Адам Кесл, Франц Лајдл, 
Јосиф Марк, Антон Сајц, 
Франц Семајер и Јован 
Вајферт. Фр. Хешл одликован 
је због заслуга златним 
крстом. Из благодарности 
према хонведском мајору 
А. Минстеру, који је млого 
допринео да  се ово здање 
сретно доврши, названа 
је нека улица близу нове 
касарне “Минстерова 
улица”4).

Јунија месеца 1881. 
надвојвода Јосиф, генерал 
кавалерије и надкомандант 
хонведа, у пратњи свог 
адлатуса фмл. Е. Грефа, 
г-мајора Гергеја и г. мајора 
барона Њарија, поново је 
инспицирао 17. батаљон. 

Приспевши 15. у вече  
железницом, дочекују 
Њ. Височанство жупан Ј. 
Хертеленди, градоначелник 
Хофбауер, муниципалан 
одбор и власти и допрате га 
у стан (хотел Милекер) кроз 
улице свечано декориране. 
Српско и немачко певачко 
друштво давало је овом 
високом госту серенаду. 16. 
пре подне инспицирао је 
надвојвода батаљон, а затим 
је у вар. кући примао варошке 
корпорације. У вече је била 
бакљада. 17. остави нашу 
варош овај високи гост 5).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (229)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 30,. маја 1873.
2)”Werschetzer Gebirgabote”, год.  1874. бр.26
3) Исто, бр. 37
3) 11. октобра ово се друштво провизорно конституисало, а 13. 

новембра 1885. потврђени су му штатути.
4)”Werschetzer Gebirgabote”, год.  1881. бр.7
5) Исто, бр.25

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.- 

Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана, 
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА 27, 

БРОЈ 538, ПЕТАК, 25. ЈУЛ 2003.

ТЕМЕЉИ ЈЕДРИЛИЧАРСТВА 
ПОСТАВЉЕНИ У ВРШАЧКОЈ 

ГИМНАЗИЈИ
Корени једриличарства, као спортског ваздухопловства у мом 

родном граду, леже у тридесетим годинама прошлог века. Тежње да 
се ту отпочне једриличарство настале су у години Олимпијаде 1936. 
када је тај дивни спорт славио светске тријумфе на „Wasserkuppe“. 
Иницијативом неколико овдашњих летача створена је 1937. ,,Група 
9”, о којој се бринуо ветеран југословенског ваздухопловства, Аца 
Станојевић.

Циљ овог чланка је да отме забораву разјашњење да је 
идеја једриличарства у Вршцу практично покренута у вршачкој 
Гимназији, путем курсева за градњу авионских модела, испрва 
једрилица, а касније моно - или биплана (једно и двокрилних) 
модела са ,,мотором” од парагуме. У то доба формирао се у Вршачкој 
гимназији ,,Аероклуб”, а број заинтересованих ђака стално је 
растао, тако да је у школској 1939. години било око 34 чланова. О 
томе сведоче приложене фотографије, снимљене 28. новембра 
1939. године, које илуструју чланове клуба, ученике Гимназије, 
професора Бранка Ђурића, као и познатог инструктора који нас 
је увео у тајне аеродинамике. Из гимназијског стасало је неколико 
пилота: Смедеревац, касније доктор у Вршцу, Кока Ђонин и Сава 
Прванов. Поменуо бих и Милу Матејић која се брзо истакла храбрим 
скакањем падобраном.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА 27, 
БРОЈ 538, ПЕТАК, 25. ЈУЛ 2003.

ТРАДИЦИЈА ШИРИ КРИЛА 
Почетком јула са радом је кренула летња школа летења Пилотске 

академије ЈАТ у Вршцу у којој ће током наредна два месеца основну 
обуку за спортског пилота савладати петорица полазника. Будући 
спортски летачи имаће 145 часова теоријске наставе и 15 сати лета 
на Цесни 172, а стечена дозвола може им послужити као улазница 
за “пилотски свет” и радно место професионалног пилота у некој 
светској компанији.

- Од ове године старосна граница полазника, како је регулисано 
новим законом, померена је са 18 на 16 година, што кандидатима 
пружа веће могућности, каже Градимир Дунчић, директор 
маркетинга вршачке Пилотске академије ЈАТ. Са навршених 18 
година кандидат може да стекне дозволу спортског пилота и ако 
настави даље за 15 месеци може да добије професионалну дозволу 
и овлашћење за летење по инструментима. То пружа шансу да 
настави школовање у некој компанији и да за мање од годину дана 
постане копилот на некој од летелица. 

Законске промене значајно су допринеле повећању 
интересовања младих заљубљеника у ваздухопловство за летњу 
школу летења која је са радом почела 1990. године. Обука кошта 
131.640 динара, а овог лета биће организован још један курс са 
почетком у августу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 21.  август 2020. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК • 21.  август 2020.ВРШАЧКА КУЛА22
СПОРТ

ФУД БА Л

Војвода Степа, судија: Никола 
Тадић (Панчево), стрелци: Јанков у 
46, Богдановић у 71. минуту, жути 
картони: Шаренац (Ц. Звезда), Бобић, 
Јанков, Пауновић (Јединство), 
црвени картон: Бобић (други жути у 
87. минуту)

Ц.ЗВЕЗДА: Ћирковић, Томин, 
Томас, Вукоје (од 75. Аранитовић), 
Кубуровић, Шаренац, Рудан, Рибић, 
Раденковић, Комненовић, Кесер (од 
62. Матијевић).

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Пауновић, 
Нецин, Марковић, Текијашки, Јанков, 
Јанковић, Бобић, Јовановић (од 35. 
Секулић), Богдановић, Моторов.

Бољи почетак сезоне фудбалери 
влајковачког Јединства нису могли 
пожелети. Са тешког гостовања 
у Војводи Степи вратили су се са 
целим пленом, без примљеног 
поготка. Тим тренера Мише Бељина 
у првом полувремену затворио је 
све прилазе свом голу и преко брзих 
нападача угрожавао гол домаћина 
из контранапада. На самом почетку 
другог дела меча млади Миливој 
Јанков довео је Влајковчане у вођство, 
а искусни Богдановић је после соло 
акције у 71. минуту потврдио тријумф. 
Ипак, није све прошло идеално, у 35. 
минуту игру је због повреде морао да 

напусти Валентин Јовановић, док је 
Бобић у самом финишу због оштрог 
старта добио други жути картон.

- Задовољан сам игром и коначним 
исходом, а нарочито јер  се моја 
млада екипа није уплашила грубих 
домаћина. Противнику нисмо 
дозволили да створи ниједну 
изгледну прилику, ми смо имали 
прилику да победимо са још већом 
разликом. Бодови су архивирани, 
имамо обавезу да победу потврдимо 
на свом терену против кикиндског 
ЖАК-а, у наредном колу, рекао је 
шеф стручног штаба Јединства Миша 
Бељин.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ КУЋИ ПЕВАЈУЋИ
Ц.ЗВЕЗДА (В.СТЕПА) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 0:2 (0:0)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО
ОФК Вршац - 1. Мај Рума  0 : 0
Бачка 1901 - Омладинац  0 : 0
Хајдук 1912 - ОФК Стари Град 1 : 0
Дунав - Војводина 1928  3 : 0
Слога (Ч) - Козара  0 : 0
Слобода - Раднички 1912  1 : 1
Борац - Јединство (СП)  0 : 3
Динамо 1945 -  Бечеј 1918  3 : 0
Тиса - Раднички (Зр)  2 : 2
Младост (НС) -  Феникс 1995 0 : 0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 1. КОЛО
Младост - Јединство (НБ)  5 : 2
Јединство (БК) – Крајина  1 : 1
Будућност - Пролетер  4 : 3
Борац - ОФК Кикинда 1909  2 : 0
Банат -  Омладинац ФАМ  0 : 1
Црвена звезда - Јединство (В) 0 : 2
ЖАК - Слога   3 : 3
Раднички (С) - Бегеј  1 : 6
Нафтагас - Раднички (К)  1 : 0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 1. КОЛО
Хајдучица - Југославија  0 : 3
Црвена звезда - Партизан (У) 2 : 2
Раднички (Б) - Банат (И)  3 : 2
Стрела - Спартак 1911  3 : 2
Долина- Партизан (Г)  2 : 5
Будућност (А) - Полет (Ид)  3 : 0
БАК - Потпорањ   2 : 1
Стари Тамиш - Слога (БНС)  1 : 1

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО
Мачва - Аполон 4  2 : 2
Интернационал - ТСЦ  2 : 1
Реал Ниш - Напредак  0 : 2
ОФК Вршац - Бродарац  0 : 2
Рад - Кикер   0 : 0
Телеоптик - Партизан  0 : 0
Младост (Л)- Војводина  3 : 4
Спартак ЖК - Земун  0 : 1
Графичар - Раднички (Н)  5 : 0
Црвена звезда - Чукарички  0 : 0

ФУ ТС А Л

Клуб малог фудбала Форум 
наредне сезоне такмичиће 
се у Другој савезнј лиги 
Србије. То је епилог баража 
за попуну друголигашког 
друштва после прекинуте 
сезоне у Војвођанској лиги 
услед пандемије. Такмичење 
у две групе Војвођанске 
лиге прекинуто је 15. марта, 
одлучено је да бољи у баражу 
првопласираних тимова 
по групама буде нови члан 
савезног ранга. Вршчани су 
славили у двомечу са Летећим 
Холанђанином из Врбаса (2:2, 
5:3) и на тај начин вратили се у 
друголигашко друштво. Тренер 
Форума, Ненад Варађан, окупио 
је екипу 27. јула и кренуо са 

припремама за наредну сезону:
- На велико задовољсто 

свих у клубу а и наше верне 
публике опет се такмичимо са 
веома јаким екипама из целе 
Србије. На жалост тренутна 
ситуација је таква да ће се 
играти без публике. Имамо 
веома младу екипу, у Србији 
нико нема 10 играча у саставу 
испод 20 година. Довешћемо 
два-три искусна играча да би 
млађи што брже напредовали 
и сазрели за јаке мечеве. Пред 
нама је још много посла до 
почетка првенства које стартује 
18. септембра.  Одиграћемо 
довољан број припремних 
мечева како би сви добили 
шансу, рекао је Варађан. Мечеви савезног ранга поново у Миленијуму: Играчи Форума

ФОРУМ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ПОВРАТАК МЕЂУ СРПСКЕ ДРУГОЛИГАШЕ

Павлиш, судија: Благоје 
Мијаиловић (Вршац), 
стрелци: Поморишац у 36 из 
једанаестерца и Војнов у 90+2. 
минуту за Ц. звезду, Гетејанц у 
57. и 70. минуту за Партизан, 
жути картони: Чејић, Стрнад, 
Радосављев, Војнов, Јовановић 
(Ц.звезда), Љ. Илић, Попов, 
Ковачевић, И. Попов, Драшкић, 
Стојковић, Пешић (Партизан)

Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, 
Стрнад (од 76. Булаја), 
Јовановић, Чејић (од 70. 
Петковић), Војнов, Поморишац 
(од 90. Николајевић), Балог, 
Костадиновић, Мајсторовић, 
Радосављев.

ПАРТИЗАН: Љ. Илић, 
Драшкић, Попов (од 46. 
Јованов), Ковачевић (од 89. И. 
Бану), Грбић (од 90. Крнета), 
Николин, Стојковић, Гетејанц, 

Јездимировић, Живанов (од 46. 
Пешић), Попов.

Комшијски „вечити“ дерби 
употпуности је оправдао 
очекивања, меч је био узбудљив, 
ефикасан и неизвестан до 
последњег секунда. Домаћи су 
повели из оправдано досуђеног 
једанаестерца, после прекршаја 
Јездимировића над Војновим 
а стрелац је био Поморишац. У 
другом полувремену гости су 
успели да дођу до изједначења, 
Гетејанц је искористио грешку 
одбране Павлишана и савладао 
Митова. Само два минута касније 
тим тренера Белова Стефанова 
имао је одличну прилику да поново 
дође у вођство, судија Мијаиловић 
је други пут показао на белу 
тачку, после очигледног играња 
руком Ивана Попова. Међутим, 

Поморишац овог пута није био 
успешан, промашио је читав гол. У 
70. минуту Гетејанц је својим другим 
поготком довео Уљмане у вођство 
и чинило се до првог тријумфа у 
новој сезони, али у самом финишу, 
искусни Војнов је евроголом са 25 
метара поставио коначних 2:2.

- Реми је најреалнији исход, 
мој тим је важио за фаворита пре 
почетка, индивидуални квалитет 
је без сумње на нашој страни, али 
гости су борбеношћу и залагањем 
сасвим заслужено освојили бод. 
Куриозитет је да смо у припремном 
периоду на свих пет утакмица 
добили прва полувремена а друга 
изгубили. Исто нам се десило и 
сада. Очигледно је да нам недостаје 
снаге да у истом ритму одиграмо 
свих 90 минута, оценио је тренер 
Павлишана Стефанов.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ЕВРОГОЛ ВОЈНОВА УКРАСИО ДЕРБИ
Ц. ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – ПАРТИЗАН (УЉМА) 2:2 (1:0)

ПОТПОРАЊЦИ БЕЗ 
ПЛЕНА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

БАК – ПОТПОРАЊ 2:1 (2:0)
Бела Црква, судија: Стефан 

Игњатовић (Ковин), стрелци: 
Анђелић у 23. Из једанаестерца 
и Секуловић у 39. Минуту за БАК, 
Лазин у 55. минуту за Потпорањ

БАК: Андрејић, Анђелић, 
Милановић (Митрески), Шинжар, 
Тимотијевић, М. Нешић, Стојковић 
(Старовић), С. Нешић, Марила 
(Јенча), И. Јовановић (Бокшан), 
Секуловић (Јарковачки).

ПОТПОРАЊ: Богош, Бугарчић, 
Олујић, Илић, Јанковић 
(С. Бранков), С. Јовановић, 
Милованов, Лазин, М. Јовановић, 
Б. Бранков (Јоксимовић), Пешић 
(Јованов).

Белоцрквани су до вођства 
дошли голом Анђелића из 
једанаестерца после прекршаја 
Бугарчића над Нешићем. 
Секуловић је у завршници првог 
дела меча повећао вођство, док 
су Потпорањци у раној фази 
другог полувремена успели да 
смање предност преко Лазина, 
али не и да дођу до изједначења.
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Нерешен резултат је најправеднији 
исход судара Вршчана и Румљана у којем 
је виђена игра са много трчања, јаких 
дуела и мало шанси. Домаћи су имали 
иницијативу у највећем делу првог 
полувремена, организовали велики број 
напада по левој страни, преко Лазевског и 
Илића, али су прилике Бојана Благојевића 
и Илића остале неискоришћене. 
Први мај је покушавао да угрози гол 
Јеверичића са дистанце, шутеви Илића у 
32. и Стојановића у 43. минуту завршили 
су поред гола. Уводни минути другог 
полувремена припали су гостима, али 

праве прилике за изабранике тренера 
Радаковића није било. У 66. минуту шанса 
утакмице, нападач ОФК Вршца Сарајлин 
избио је сам голмана Петровића и када 
се очекивао шут и сигуран погодак, 
уследило је додавање ка Станкову, испред 
кога је интервенисао Радишић. Последња 
прилика да се резултат промени виђена је 
у самом финишу, шут резервисте гостију, 
Крстића одлично је одбранио Јеверичић.

Иако је пропуштена шанса да се 
оствари значајна победа, тренер Вршчана 
Ненад Мијаиловић имао је разлога да 
буде задовољан:

- С обзиром на околности уочи првог 
кола , мислим на повреде Пуповића 
и Сарајлина, одлазак Ђуровића и 
кашњење сертификата за Османовића, 
могу да будем задовољан бодом против 
фаворизованих Румљана. Имамо за чим 
да жалимо али има и Рума. Подела бодова 
је најреалнији исход.

Б. Ј.

НА СРПСКОЛИГАШКОЈ ПРЕМИЈЕРИ ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ПРИЛИКУ ДА САВЛАДАЈУ ФАВОРИТА ЗА ТИТУЛУ

МРЕЖЕ МИРНЕ, СВИ ЗАДОВОЉНИ
ОФК ВРШАЦ – 1. МАЈ 0:0

Вршац. Градски стадион, без гледалаца, 
судија: Никола Бикић (Зрењанин) 7, стрелци: 
Пепић у 20. и 81. минуту, жути картони: 
Благојевић (ОФК Вршац), црвени картон: 
Благојевић, други жути у 82.

ОФК ВРШАЦ: Павловић 7, Трњанац 7,5, 
Грауре 7, Петковић 7, Милићевић 7, Врањеш 
7,5, Главинић 7,5, Радибратовић 7, Чејић 7 (од 
70. Чупић 7), Благојевић 7,5, Дугић 7,5.

БРОДАРАЦ: Лешњак 7,5, Миљевић 7, 
Милошевић 6,5 (од 46. Игњатовић 7), Вујетић 7, 
Мулић 7, Живковић 7, Табаковић 8, Баришић 7,5, 
Пепић 7,5 (од 89. Миловановић -), Цвјетановић 
7 (од 46. Стублинчевић 7) (од 82. Колашибац -), 
Спасојевић 7 (од 63. Вељовић 7).

Играч утакмице: Табаковић
Утакмица на стадиону под Кулом била 

уџбенички пример колико фудбал уме да буде 
окрутан. ОФК Вршац је био бољи тим у мечу 

4. кола Кадетске лиге Србије, само у другом 
полувремену створио пет гол прилика, погодио 
стативу, али бодове је освојио Бродарац, 
захваљујући спортској срећи и спретности 
стрелца Пепића. 

Виђен је одличан меч, велики број добрих 
акција и гол прилика, изабраници тренера 
Марина Миока заслужили су много више, али 
су поново испољили хроничну неефикасност. 
Најближи поготку ОФК Вршац био је у 67. 
минуту, када је после фантастичног продора 
Трњанац погодио стативу.

- Немам шта да замерим момцима на 
борбености и залагању. Оно на чему ћемо 
морати да радимо у наредном периоду 
је реализација прилика, на овом нивоу 
такмичења промашаји се скупо плаћају, рекао 
је тренер вршачких кадета Марин Миок.

Б. Ј.

ПОРАЖЕН БОЉИ ПРОТИВНИК
ОФК ВРШАЦ – БРОДАРАЦ 0:2 (0:1)

КО Ш А Р К А

После пет месеци паузе кошаркаши 
Вршца поново су у погону и почели су 
припреме за нову сезону у Кошаркашкој 
лиги Србије. Тренер Зоран Тодоровић 
обавио је прозивку на којој се појавило 
16 кошаркаша Они би у наредних пет 
недеља требало да постану тим у пуној 
такмичарској форми. Нова сезона 
почиње 26. септембра, Вршац  је скоро 
комплетиран, остало је неколико 
недоумица. О њима је говорио шеф струке 
Вршчана.

- Мало је времена у односу на 
количину посла која је пред нама, треба 
поправити физичку припрему играча, 
радити на техници и тактици, надам се да 
ћемо до почетка првенства бити прави 

и остварити оно што се од нас очекује, 
пласман у горњи део табеле. У односу 
на прошлогодишњи састав задржали 
смо капитена Савовића, плејмејкера 
Милошевића, искусног Димића и центра 
Газибеговића. Дошли су играчи које 
познајем, пре свега Живановић, затим 
Павловић који је већ играо за Вршац и 
Јековић. На позицији пет довели смо 
Американца Џенкинса, његов долазак 
у Миленијум очекујемо почетком 
септембра. Да би употпунили планове 
у прелазном року трагамо за високим 
играчем на позицији тројке и за још 
једним плејмејкером. Екипа би требало да 
комплетирана у наредних неколико дана. 

Један од утисака са првог окупљања 
Вршчана је импозантан број играча на 
тренингу. Међутим, мала је вероватноћа 
да ће сви остати.

- Са нама су Момиров и Митровић, 
одлични играчи, веома интересантни 
поготово што су Вршчани, добри момци, 
добро тренирају, дошли су спремни 
на припреме, волео бих кад би остали, 
али мислим да је то мало вероватно. 
Митровић се већ изјаснио да неће остати 
у Вршцу, за Момирова постоји могућност 
да игра на отворени уговор. Ради се о 
изузетно талентованом играчу, мислим 
да му је потребна  једна сезона са добром 
минутажом, одговарало би то и нама и 
њему, али амбиције нам нису исте. Он 
жели више од такмичења у КЛС, ми му 
сигурно на том путу нећемо сметати., 
нагласио је Тодоровић.

Искусни стручњак је рекао да у овом 

тренутку план припремних мечева још 
није дефинисан јер у многоме зависи од 
епидемиолошке ситуације.

- Што се тиче плана припремних 
утакмица, позвани смо на турнир у 
Скопље 20. септембра,  међутим још не 
знамо да ли ће граница са Северном 
Македонијом бити отворена. Уколико све 
буде повољно, остаћемо тамо недељу 
дана и одиграћемо турнир и још неколико 
утакмица. Мој план је да у ногама имамо 
седам утакмица до почетка лиге.

Тодоровић се осврнуо и на чињеницу 
да ће ове сезоне љубитељи кошарке бити 
ускраћени.

- Штета је што навијачи неће 

моћи да виде како ови момци тренирају 
и играју утакмице. Мислим да смо 
добро селектирали тим, идеја је била 
да доведемо пре свега добре људе, 
зреле играче, мислим да је Живановић 
велико појачање, може да покрије 
позиције од један до три. Ове сезоне 
лига је проширена, играће се већи број 
утакмица, биће простора за све. Први део 
играће се без публике, то је нешто што ће 
сигурно умањити драж такмичења, али 
надамо се да ће ситуација бити повољна 
и да ће у другом делу првенства уживати 
и љубитељи кошарке на трибинама, 
закључио је Тодоровић.

Б. Јосимов

КОШАРКАШИ ВРШЦА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ТОДОРОВИЋ ПРОЗВАО ШЕСНАЕСТОРИЦУ

ОФК ВРШАЦ – 1. МАЈ 0:0
Вршац, Градски стадион, без гледалаца, 

судија: Драган Зорић (Клек) 7, жути картони: Б. 
Благојевић, Качаревић, В- Благојевић, Вранић 
(ОФК Вршац), Сремчевић, Радишић, Стојановић 
(1. мај)

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић 7,5, Б. Благојевић 
6,5, Бељин 7,5, Качаревић 7,5, Грек 7, Спасић 
7, Илић 6,5 (од 77. Вранић -), В. Благојевић 6,5, 
Лазевски 7, Матковић 6,5 (од 52. Сарајлин 7), 
Поповић 6,5 (од 52. Станков 7). 

ПРВИ МАЈ: Петровић 7, Симеуновић 6,5, 
Сремчевић 7, Гавриловић 6,5, Радишић 7. 
Алексић 6 (од 52. Нинковић 7), Милојевић 
7, Илић 6,5 (од 88. Крстић -), Машић 7 (од 52. 
Живковић 6,5,), Стојановић 6,5, Зец 7.

Играч утакмице Качаревић
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ТИМ ВРШЦА, СПОЈ 
МЛАДОСТИ И ИСКУСТВА

На првом тренингу Вршчана у Миленијуму 
тренеру Тодоровићу одазвало се 16 играча: 
Милош Савовић, Милош Димић, Младен 
Павловић, Страхиња Милошевић, Вања 
Газибеговић, Братислав Јековић, Матеја 
Мајсторовић, Марко Дукић, Стефан Живановић, 
Стефан Митровићи Стефан Момиров. На проби 
су играчи: Богдан Недељковић (бивши играч 
Меге), Филип Радивојевић (ОКК Београд), Вук 
Миладиновић, Никола Шашарога, као и млади 
вршачки играчи Бане Пандуров и Никола 
Јеловац. Стручни штаб има пуне руке посла, 
уз Тодоровића ту су кондициони тренер Горан 
Деђански и први помоћник Марко Лалић.
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