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БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Ивана Ранимиров из Вршца, 

рођена 1979. године, по образовању 
професор историје са стручним 
испитом за кустоса историчара. 
Током своје каријере радила је 
напре као професор историјне 

у основни школама у Павлишу и 
Уљми, средњој пољопривредној 
школи у Вршцу као и у Гимназији 
у Сремским Карловцима. Од 2014. 
до 2019. године била је запослена 
у Градском музеју Вршац као 
кустос-историчар, а 2019. године 
Скупштина Града вршца изабрала 
је за в.д. директора Народног 
позоришта „Стерија“ у Вршцу. 

Маја Ристић Лажетић из 
Вршца рођена 1978. године, 

по образовању мастер 
специјални педагог - реедукатор 
психомоторике. Специјалност јој 

је превенција и ресоцијализација 
лица са поремећајем у понашању. 
Завршила је едукацију из Опште 
и специфичне реедукације 
психомоторике, а такође поседује 
и сертификат Тренера асертивне 
комуникације. Радно искуство 
започела је 2000. године у 
Предшколској установи Зрењанин, 
а од 2005. запослена је у Школи 
за основно и средње васпитање 
„Јелена Варјашки“ Вршац. Удата је, 
мајка једног детета.

Др Јелена Ђокић из Вршца, 
рођена 1982. године, по 
образовању лекар специјалиста 
психијатрије. Поседује сертификат 
Психотерапеута - примарног 
нивоа Рационално - емотивне 
бихевиоралне терапије. Од 2010. 
године запослена је као клинички 
лекар у Специјалној болници 

за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац, 
где и данас ради као доктор 
специјалиста Психијатрије. Од ове 
године, налази се на функкцији 
начелника Одељења за афективне 
поремећаје и психозе шизофреног 
спектра у овој установи. Удата је, 
мајка двоје деце.

Мирослав Лепир из Павлиша, 
рођен 1982. године, по образовању 
мастер дипломирани инжењер 
машинства. Од 2009. до 2012. године 
радио је за компанију ТСС Јуроп, на 
радном месту машински инжењер 
конструктор, а од 2012. године 
запослен је уу Школском центру 
„Никола Тесла“ у Вршцу као професор 
машинске групе предмета. Члан је 

Савета за безбедност саобраћаја 
Града Вршца као и Савета Високе 
струковне школем за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ Вршац. 
Ожењен је, отац двоје деце

Слободан Јованов из Вршца, 
рођен 1980. године, по образовању 
дипломирани инжењер 
пољопривреде. Од 2006. до 2016. 
године радио је у више привредних 
друштава која се претежно баве 
пољопривредном делатношћу. 
2016. године изабран је за члана 
Градског већа, ресорно задужен за 
пољопривреду. Активно учествује 

у процесу комасације земљишта у 
чему Град Вршац заузима лидерску 
позицију у Србији и успешно је 
остварио сатрадњу са Немачком 
агенцијом за развој (ГИЗ). Значајно 
је допринео јачању капацитета 
удружења пољопривредника 
као што су произвођачи меда, 
сунцокрета, а посебну пажњу 
посветио је унапређењу сарадње 

са вршачким винарима. Учествовао 
је у борби против узорпације 
земљишта што је готово искоренило 
овај проблем у Вршцу и допринело 
издавању већих површина државног 
пољопривредног земљишта и закуп. 
Отац једног детета.

Дејан Чебзан из Вршца, рођен 
1982. године, по образовању мастер 
менаџер. Од 2005. па све до 2016. 
године, био је запослен у предузећу 
„Пасат“ доо Вршац. Од 2016. године 

налази се на месту Руководиоца 
угоститељста и туризма ЈКП „Други 
октобар“ Вршац, а од 2019. године 
до сада обављао је функцију в.д. 
директора предузећа „Хелвеција“ 
доо Вршац. Ожењен је, отац једног 
детета

Маркo Рашић из Вршца, рођен 
1990. године, по образовању 
дипломирани васпитач и 
дипломирани економиста. Почев 

од 2017. године до данас, запослен 
је  у ЈКП „Други окотобар“ Вршац, 
где је радио на пословима стручног 
сарадника у набавци, стручног 
сарадника у Паркин сервису као 
и шефа службе Паркинг сервиса. 
Оснивач је Удружења за побољшање 
положаја младих „Из принципа“ 
Вршац.. Током ванредног стања 2020. 
био је кординатор мреже волонтера 
Града Вршца где је био ангажовано 
преко 200 младих Вршчана који 
су пружили подршку најстаријим 
суграђанима током трајања мера 
ограничења кретања, снабдевајући 
их свакодневно животним 
потребштина, лековима и куваним 
оброцима.

Славишa Максимовић из Вршца, 
рођен 1963. године, по образовању 
економски техничар. У претходне 
четири године обављао је функцију 
члана Градског већа ресорно 
задуженог за rурални развој и 
координацију месних заједница. На 
истој функцији налазио се и у пероду 
од 2013. до 2014. године. Заслужан 
је за унапређење функционисања 
месне самоуправе Града Вршца 
након избора за Савете месних 

заједница 2017. године што је 
резултирало видним враћањем 
поверења мештана сеоских 
насеља у Град Вршац. Отпочело је 
решавање кључних комуналних 
проблема вршачких села. Радио је 
на унапређењу спортских садржаја, 
изграђена је сала у Великом 
Средишту, планира се завршетак 
сале у Уљми и почетак изградње у 
Гудурици. А савремени спортски 
терени направљени су у Ритишеву 
и Потпорњу. Ожењен је, отац двоје 
деце.

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

Градоначелница Драгана Митровић и 
новоименовани чланови Градског већа 
састали су се први пут прошлог четвртка. 
Разматране су актуелне теме, а подељени 
су и ресори члановима Градског већа.

- Велико ми је задовољство што 
су чланови мога тима данас први пут 
приступили, млади, образовани људи чија 
нам је енергија потребна за изазове који су 
пред нама, рекла је градоначелница. - На 
овој првој седници Већа биће разматрана 
питања која се тичу свих области везано 
за рад локалне самоуправе. Пред нама је 
један стрпљив, марљив, веома напоран 
рад у свим областима. Градско веће 
састојаће се, као и до сада, од 8 ресора, 
у складу са Статутом нашег града. Поред 
досадашњег већа за привреду, које неће 

бити ресорно организовано, већ ће се 
привреда развијати кроз формирање 
привредног савета, којим ћу и лично 
руководити. Идеја нам је да привредни 
амбијент прилагођавамо привредницима 
на територији, заједно са њима, да они буду 
део тима који доноси одлуке најважније за 
привредни амбијент Вршца, а досадашњи 
тај ресор биће промењен у инфраструктуру, 
путну, комуналну мрежу нашег града, јер 
предстоје нам велики пројекти, веома 
важни за даљи развој Вршца. Стога је идеја 
била да ресорно задужимо једног члана 
Већа управо за инфраструктуру.

Како је градоначелница најавила, 
поред поменутог, постојаће и ресор за 
здравство, посебно за социјалну заштиту, за 
пољопривреду и заштиту животне средине, 

затим за културу, образовање и посебно 
за спорт и омладину. Један од главних 
задатака је брига о грађанима Вршца, а од 
приоритета градоначелница је издвојила и 
следеће:

- Приоритет су нам велики 
инфраструктурни пројекти, Индустријска 
зона Север као велики и важан пројекат 
за Град Вршац, затим бољи услови лечења 
- реконструкција Опште болнице Вршац. Ту 
је и модерно образовање што подразумева 
реконструкцију образовних установа, 
Веома нам је важан и развој туризма, 
културе, а оно што ће нам бити посебно 
важно у наредном периоду јесте вински 
туризам. Радимо на томе да вршачка вина 
вратимо на винску мапу Србије, тамо где и 
припадамо. Велику пажњу ћемо посветити, 

као и до сада, а од сада још и више, 
проблемима наших суграђана, решаваћемо 
их брже, ефикасније, јер ми смо ту због 
грађана Вршца зато ћемо и радити у 
њиховом интересу. 

Дејан Сантрач изабран је за заменика 
градоначелника, остали чланови Градског 
већа су: Ивана Ранимиров - култура, Маја 
Ристић Лазетић - социјална политика, 
др Јелена Ђокић  - здравство, Мирослав 
Лепир - образовање, Слободан Јованов 
- пољопривреда коме је придодата 
заштита животне средине, Дејан Чебзан 
- инфраструктура, Марко Рашић - спорт 
и омладина и Славиша Максимовић - 
рурални развој.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ВРШАЧКОГ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ПОДЕЉЕНИ РЕСОРИ НОВОИЗАБРАНИМ ВЕЋНИЦИМА
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У простору новоформиране “Мреже 
заједничке сарадње” у Вршцу, одржана 
је завршна конференција пројекта 
Града Вршца “Интегрисана подршка 
запошљавању ромског становништва”, 29. 
августа. 

У оквиру пројектних активности, 
пројектни тим Града је реализовао 
обуке за оспособљавање за групу 
селектованих лица на пројекту. Овом 
приликом  обучено је укупно 56 лица и на 
завршној конференцији им је додељено 
66 сертификата (неколико лица завршило 
је обуке за два занимања). У оквиру 
програма ових обука, полазници су били 
у прилици да одслушају теоретску наставу, 
али и да одраде практични део од укупно 

240 сати зависно од занимања. Пракса је 
реализована код вршачких послодаваца 
од којих је један број већ исказао потребу 
за радним ангажовањем новообучених 
лица. Подизање  образовног статуса 
полазника обука и стицање нових знања и 
вештина даће у наредном период значајан 
допринос у подизању компетенција ових 
особа и њихових породица. 

Укупна вредност овог пројекта била 
је 55.918,20 евра. Пројекат је започео 
03.09.2019. и траје до 02.09.2020. 
Одрживост пројекта биће реализована 
кроз даље активности „Мреже заједничке 
сарадње“ са којом је Протокол о сарадњи 
за сада потписало укупно 24 послодавца 
и представника невладиних организација.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА И ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАЛИ НАЈМЛАЂЕ ОСНОВЦЕ

САОБРАЋАЈНИ ПАКЕТИ - ДАРОВИ ЗА ПРВАКЕ
Градоначелница Драгана Митровић је у ОШ „Вук Караџић“ 

Вршац,  поводом пријема ђака првака, уручила саобраћајне 
пакете које је Град Вршац, као и претходних година, обезбедио 
свим полазницима првих разреда основних школа. Комплет 
садржи ранац са флуоресцентним тракама како би ђаци били 
уочљивији у саобраћају, затим саобраћајни буквар „Пажљивкова 
правила у саобраћају“ који ће им помоћи да, са учитељима и 
родитељима, савладају саобраћајна правила, као и слаткише и 
мајицу са натписом „Ја сам ђак првак“.

- Ево нас на почетку још једне школске године, али овог пута 
у посебним, измењеним околностима због пандемије вируса 
COVID-19, рекла је градоначелница Драгана Митровић. - Што се 
тиче наставе, школе су добиле стручна упутства од Министарства. 
Све школе на територији Града Вршца су адекватно реаговале 
и направиле групе и распореде у складу са препорукама. 
Набављено је довољно заштитних маски и дезинфекционих 
средстава. По налогу Штаба за ванредне ситуације Града Вршца, 
ЈКП „Други октобар“ извршио је дезинфекцију просторија свих 
основних и средњих школа, као и предшколских установа. У 
свакодневном сам контакту са директорима школа, тако да могу 
рећи да је Вршац спремно дочекао почетак нове школске године, 
под постојећим околностима за које се надамо да неће дуго 
трајати и да ће се одвијање наставе врло брзо нормализовати. 

Новоименовани члан Градског већа за образовање и и члан 
Савета за безбедност саобраћаја Мирослав Лепир позвао је возаче 
да обрате пажњу на најмлађе учеснике у саобраћају и додао: 

- Овом приликом, апелујем и на возаче да успоре и буду још 
пажљивији и да заједно ђацима омогућимо безбедан одлазак и 
повратак из школе. Безбедност ученика у саобраћају је приоритет 
Града Вршца и ми ћемо и даље радити на повећању безбедности 

наше деце у саобраћају. Савет за безбедност у саобраћају 
наставиће и даље сарадњу са полицијом, све у циљу повећања 
безбедности најмлађих учесника у саобраћају.

Према речима Ане Аврамовић, директорке ОШ „Вук Караџић“, 
ова образовна установа од 1. септембра има три нова одељења 
ђака првака, са укупно 77 ученика.

- Настава ће се одржавати у специфичним условима због 
КОВИДА 19, али без обзира на то, ми спремно дочекујемо 
школску годину, захваљујући локалној самоуправи и нашој 
градоначелници Драгани Митровић, истакла је директорка.  – 

У њиховој организацији извршена је комплетна дезинфекција 
школског објекта, свих простора, обезбеђена су дезинфекциона 
средства и заштитне маске, тако да спремно крећемо у нову 
школску годину. 

Директорка ОШ „Вук Караџић“ захвалила се локалној 
самоуправи и градоначелници Митровић на подршци, помоћи, 
обезбеђеним средствима, све што је потребно за почетак школске 
године. Она је нагласила да се већина родитеља одлучила за 
непосредну наставу, односно да њихови малишани долазе у 
школу. На нивоу школе, само десетак ученика биће на онлајн 
настави.

Градоначелница је свим првацима пожелела срећан полазак 
у школу, а њиховим родитељима захвалила на разумевању и 
изузетној кооперативности током превазилажења ванредних 
околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

Ј.Е.

Дочек за ђаке прваке: Ана Аврамовић, директорка ОШ „Вук Караџић“ 
и Драгана Митровић, градоначелница

БЕСПЛАТАН ЂАЧКИ ПРЕВОЗ У СЕПТЕМБРУ

Градско веће Града Вршца на својој првој радној седници 
донело је одлуку да Град Вршац у потпуности финансира 
месечне аутубуске карте за све ученике средњих школа са 
територије Града Вршца за месец септембар 2020. године. 

На тај начин Град ће помоћи родитељима, а ученицима 
обезбедити редован превоз у складу са школским распоредом. 
Истовремено, изаћи ће се у сусрет превознику СТУП Вршац 
који је у последње време услед пандемије вируса Ковид-19 
претрпео велику штету, а који ће током школске године имати 
исте оперативне трошккове као и да је настава редовна.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ПОСЕТИЛА ДЕЧЈИ ВРТИЋ

ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА ВРШАЧКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ
Градоначелница Драгана Митровић обишла је Предшколску 

установу „Чаролија“, која је данас отворила своја врата за вршачке 
малишане, међу којима су и предшколци, будући прваци. Управо 
за њих Град Вршац је, ове године, припремио поклон пакете 
који ће им боравак у вртићу учинити занимљивијим и олакшати 
припрему за полазак у школу наредне јесени.

- Град Вршац је, ове године, обезбедио комплет уџбеника 
неопходан за припрему деце за полазак у први разред, рекла 
је градоначелница уручивши поклон пакете директорки 
Предшколске установе „Чаролија“ Емилији Дангубић. – То је 
подршка и њиховим родитељима који су до сада сами сносили 
овај трошак, а с друге стране веома нам је важно да се наши 
предшколци квалитетно и адекватно припреме за оно што их чека 
следеће године, а то је полазак у први разред. 

Митровићева је изразила посебно задовољство јер ове године 
има више предшколаца него лане, као и наду да ће из године у 
годину у Вршцу бити све више деце. Градоначелница је подсетила 
да локална самоуправа учинила све да предшколске установе 
почну безбедно са радом у време пандемије коронавируса.

- На територији Града Вршца учињено је све да 1. септембра, 
сви предшколски објекти почну са радом. Ми смо, као град, 
обезбедили дезинфекцију свих објеката предшколских 

установа, набављена је довољна количина заштитних маски и 
дезинфекционих средстава, тако да је све безбедно за полазак 
деце у предшколске установе. 

Мирослав Лепир, члан Градског већа за образовање, објаснио 
је садржај поклон пакета додељених предшколцима:

- То су радни комплети прилагођени њиховом узрасту: 

Математика за предшколце, Развој говора и Упознавање природне 
и друштвене средине. Користећи овај материјал, предшколци 
ће се, уз помоћ својих васпитача, на забаван и креативан начин 
припремити за полазак у школу.  Развијаће говор и вештине, 
стицати нова знања.

Лепир је нагласио да је Град обезбедио комплете за 480 
предшколаца: 360 у граду и 120 у насељеним местима на 
територији Града Вршца.

Захваливши се на поклонима за будуће прваке, директорка 
Емилија Дангубић је, између осталог, рекла:

- Ово је велика помоћ како за децу, тако и за њихове 
родитеље. Иначе, ми смо спремно дочекали овај први радни 
дан. Локална самоуправа је извршила дезинфекцију свих наших 
објеката, а ми ћемо сада наставити са режимом потребним да 
се сачува безбедност и здравље деце: дезо баријера, алкохол за 
дезинфекцију руку и све остало што је потребно. 

Дангубићева је указала на нову организацију рада 
предшколаца. Припремни предшколски програм је лимитран на 
4 сата, као што се ради у школи, а предшколци ће радити у две 
групе са полусатном паузом између група како би се извршила 
дезинфекција простора.

Ј.Е.

„Чаролија“ дочекала малишане: Мирослав Лепир, Драгана 
Митровић и Емилија Дангубић, директорка „Чаролије“

У ОРГАНИЗАЦИЈИ „СЕЛА ПЛУС“ ОДРЖАВАЈУ СЕ РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ

СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
У циљу израде квалитетне стратегије руралног 

развоја, Удружење грађана „Село плус“ почело је са 
одржавањем радионица по селима на територији 
Града Вршца, али и Општина Бела Црква и 
Пландиште. Овај  пројекат финансира Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије, преко Управе за аграрна плаћања. 

Према речима Данијеле Боу, председнице 
Удружења „Село плус“, важно је да се у израду 
Стратегије укључи што више људи са села, јер ће се на 
тај начин доћи до квалитетнијег документа. 

- Надам се да ће становници наших села изнети 
своје ставове и предлоге развоја села и руралног 
туризма и на тај начин допринети у реализацији 
овако важног документа, који ће бити основа за сва 
наша даља деловања, истакла је Боу. - Крајњи циљ 
је креирање повољнијег окружења и простора за 
територије Града Вршца, као и Општина Бела Црква 
и Пландиште, а кроз активније и ефикасније учешће у 
локалним јавним политикама руралног развоја. Како 
се од наредне године доста очекује од ИПАРД Фонда 
Европске уније, тачније од претприступне помоћи 
за рурални развој, постојање локалних стратегија 
је један од основних услова за конкурисање за та 
средства. Управо зато, удружење „Село плус“  позива 
све заинтересоване из јавног, цивилног и приватног 
сектора, који обављају активности на селима, да 
присуствују радионицама.

Председница „Села плус“ најављује да ће 
радионице бити одржаване у свим насељеним 
местима на  целој територији како Града Вршца, тако 
и Општина Бела Црква и Пландиште. Она додаје да 

ће на радионицама биће речи и о механизмима за 
учешће цивилног друштва у креирању политике 
руралног развоја.

Ј.Е.

САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ОБИЛНИХ ПАДАВИНА
Услед обилних падавина на територији Града 

Вршца појавили су се проблеми на одвођењу 
атмосферских вода. Најтежа ситуација била је у 
атарима села Сочица и Марковац. Услед тога било је 
неопходно да се ангажује механизација ради уређења 
одводних канала што захтева обимне радове које 
изводи ЈКП “Други Октобар”. Радови у селу Сочица су 
завршени, а тренутно се ради у Марковцу и Великом 
Средишту док ће у наредним данима радови бити 
настављени у Гудурици. Паралелно са уређењем 
објеката за одвођењем атмосферских вода радиће се 
и на санацији оштећења на путевима услед обилних 
падавина на наведеним локацијама.

ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА

УРУЧЕНО 66 СЕРТИФИКАТА 
ПОЛАЗНИЦИМА
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Један од најлуксузнијих хотелских 
комплекса, у нашој земљи, „Вила Брег”, у 
среду 9. септембра слави јубиларни 15 
рођендан. „Банатска лепотица“ је назив 
који је „Вила Брег“ с правом добила одмах 
по отварању, 2005. године, у години у којој 
је Вршац био један од домаћина Европског 
првенства у кошарци.

До данас, хотел је задржао статус 
престижног. У априлу 2018. је, после 
шест месеци реновирања, засијао са још 
богатијом понудом. Предмет адаптације 
биле су 44 собе и четири апартмана, сада 
још комфорнијих и луксузнијих. Велики 
део инвестиције посвећен је преуређењу 
велнес и спа центра, сада пространијем, са 
повећаном површином затвореног базена 
и изведеним интервенцијама на отвореном 
базену.

Реновирани велнес и спа центар је 
оаза мира и опуштености. У својој понуди 
има финску сауну, парно турско купатило, 
релакс собу, фитнес центар, хидромасажну 
и ђакузи каду. Гости хотела могу да уживају 
у бројним опуштајућим, парцијалним 
масажама, посебним програмима третмана 
тела, третмана лица (пилинг, масажа, маске), 
као и разним врстама маникира и педикира.

Гастрономија Баната и вина вршачког 
виногорја репрезентована на прави начин, 
неки су од најважнијих разлога који доводе 
туристе у хотел. Ресторан „Еол“ је ресторан 
здраве хране, од намирница органског 
порекла, са  капацитетом од 150 места. 
„ЕОЛ“ је место хедонизма које испуњава сва 
гастрономска очекивања посетиоца хотела 
„Вила Брег“.

Хотел располаже и са Салон баром са 
камином, који има 35 места и видиковац, 
с којег се простире предиван поглед на 
војвођанску равницу и град Вршац. Камин 
бар је свакако један од најомиљенијих 
кутака у хотелу. Ипак, прво место на које 
гости хотела сврате је тераса – Летња башта 
Хотела „Вила Брег“.

Преуређено издање „Виле“ је богатије 
за мултифункционалну салу, идеалну 
за одржавање пословних скупова, 
конференција, семинара, али и за разне 
врсте прослава. Велика конгресна сала 
намењена је за одржавање предавања, 
симпозијума, семинара и других пословних 
активности, а Банкет сала 1 и Банкет сала 2 су 
максимално функционалне и опремљене.  

У околини хотела су бројни реномирани 
вински подруми, чувена Вршачка кула, 
симбол града, као и црква Св. Теодора 
Вршачког, заштитника града у чијем се 
подножју хотел налази. У близини Вршца се 
налазе и манастири Месић и Средиште, као 
и Делиблатска пешчара.

  Хотел „Вила Брег“ је, захваљујући 
свом положају, квалитету смештајних 
и ресторанских услуга, многобројним 
садржајима, али пре свега збиру 
јединствених, пријатних искустава сваког 
његовог госта, одлична препорука за диван 
одмор.

Директорка Хотела Вила Брег, Јулкица 
Митрашиновић, истиче да је за 15 година 
хотел угостио велики број гостију из земље 
и иностранства.

- Гости посећују хотел како из послових 
разлога тако и због одмора и релаксације, 
уживајући у капацитетима нашег велнес спа 
центра. Такође, велики број наших суграђана 
обележио је своје најважније животне 

тренутке прославама у нашем хотелу. 
Посебну пажњу придајемо спортском 
туризму организацијом припрема екипа и 
репрезентативних селекција.

Поред наше локације, квалитетног 
смештаја, разноврсне понуде хране, 
савременог велнес спа центра, модерно 
опремљених конференцијских сала, 
издвајам наше запослене као најважнији 
разлог успеха и доприноса позитивном  
имиџу хотела. Комплетан хотелски тим је 
увек насмејан и спреман да сваку жељу и 
захтев госта максимално испуни и учини 
му боравак незаборавним. Зато можемо да 
се похвалимо великим бројем гостију који 
се редовно враћају, као и великим бројем 
награда заслужених на основу понуде и 
квалитета услуга, као што су Туристички 
цвет, Амбасадор добре услуге, Плакета 
за услуге у туристичкој и угоститељској 
делатности као и многе друге, закључила је 
директорка Митрашиновић.

БАНАТСКА ТУРИСТИЧКА ЛЕПОТИЦА СЛАВИ РОЂЕНДАН

15 ГОДИНА ХОТЕЛА ВИЛА БРЕГ

УСЛУГЕ И КОМФОР И 
ДАЉЕ СА 5 ЗВЕЗДИЦА

Када је изграђен, хотел је 
категоризован са пет звездица, 
међутим, услед светске економске 
кризе, неке компаније својим 
запосленим нису препоручивале 
пословне сусрете у хотелима са више 
од четири звездице. Менаџмент 
Хотела „Вила Брег“ је из тог разлога  
донео одлуку да изађе у сусрет важним 
клијентима, тако што ће се „скинути“ 
једна звездица, али нипошто на уштрб 
комфора и врхунске услуге.
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Двадесет година провели сте 
у ТВ Београд. Како сте се уопште 
нашли у ТВ причи?

- У животу је нешто предодређено. 
Све је почело случајно, 1984. у 
Вршцу се снимао филм „Гвоздени 
пут“. Срео сам се са том екипом, 
тражили су да их повежем са неким 
људима, институцијама. Стеван 
Петровић, директор Инекс филма, 
питао ме је о Саборном храму, 
историји, уметности и култури града, 
ја сам му причао, а он се правио 
невешт и на крају ми је рекао да 
сутра ујутро дођем на снимање, јер 
сам постао члан екипе. У то време је 
мој отац Никола покушавао је да ме 
запосли, да радим у плану и анализи 
у „Агровршцу“ (био сам апсолвент 
на агроекономији), најдосаднији 
посао у економији. Био сам очајан 
да морам то да радим. Одлучио 
сам - уместо да одем у канцеларију, 
отишао сам на снимање филма. 
Прво сам био вођа статиста, па 
асистент режије. Ту је све кренуло. 
Потом су ме позвали из ТВ Нови 
Сад, радили смо ТВ драму, филм, 
а 1985. отишао сам у ТВ Београд. 
Тамо је асистент режије био Раца 
Тошковић са којим сам одрастао, 
Вршчанин, први комшија. Нисам 
имао професионални ангажман, 
али полако сам улазио у тај свет. 
Пре него што је требало да изађем 
из војске, у Вршцу се снимао ратни 
филм „Точкови терора“ (Оливер Рид, 
Славко Штимац...). Дошли су код 
мене кући и мојој мајци поручили 
да се одмах јавим кад стигнем из 
војске, потребан сам им да радим на 
филму. У исто време звао је и Раца 
из ТВ Београд  да обавезно дођем 
јер је право време, били су годишњи 
одмори, да заборавим филмаџије. 
Дошао сам из армије 3. јула 1986, а 
6. сам почео да радим у ТВ Београд. 
Викендом сам радио и са филмском 
екипом. Упознао сам Оливера 
Рида, велики глумац, лаф, остао 
ми је у лепом сећању. У ТВ Београд 
провео сам 20 година, почео сам 
као асистент режије, а завршио као 
уредник и редитељ. Урадио сам 
пуно емисија као асистент режије, 
то ме је и направило редитељем. 

Радио сам са великим ТВ именима: 
Светолик Скале Митић, Сребренка 
Илић, а највише су допринели 
да постанем ово што сам данас 
пре свих  Божидар Калезић, 
Феликс Пашић, Јован Ристић Рица 
(научио ме је како да користим ТВ 
технологију), Милан Тополовачки, 
Каменко Катић,... Са Каменим сам 
имао посебан однос... Они су ми 
дали шансу, имали поверења у мене 
и подржавали ме, а то је јако важно.                                                                                                      
У ТВ Београд има преко 2.000 
емисија на којима сам радио, око 200 
мојих ауторских. У то време прешао 
сам Југославију уздуж и попреко, 
упознао сам и крајеве и људе. За 
мене су најбитнији ти сусрети са 
људима, јер од њих учите. Данас 
је, нажалост, технологија дошла у 
први план, али ја и даље говорим 
да су људи важни, утичу на ваш рад, 

обликују вас. 
Шта бисте издвојили из свог 

богатог стваралачког опуса, 
нешто чиме се поносите?

- Како оно кажу:“Свако дете ти 
је мило“! У ТВ Београд урадио сам 
неке, по мом мишљењу, капиталне 
ствари. Од мог првог филма „Мирно 
море капетана Тома Катулића“, па  до 
последњег „Пруге којих више нема“, 
сећање на банатске возове. У том 

филму  је и прича о мом оцу, „Никола 
и другови“ једна од 3 епизоде. Отац 
ми је био машиновођа. Поносан сам 
на то, знам шта је мирис локомотиве, 
њен писак... Испричао сам причу 
од  морепловца, до машиновође, 
од Тома до Николе. Исти су њихови 
светови и животни путеви! А, између 
та два филма...

- Направио сам  доста филмова 
о уметницима. Само о Васку Попи, 
4-5 филмова од којих је један играни 
„Лепа варош В“ где Рада Ђуричин 
и Иван Јагодић казују Васкове 
стихове. Као помоћник редитеља, са 
Божидаром Калезићем урадио сам 
пуно филмова, али један је оставио 
дубок траг - филм о затворима „Да ли 

су зидови затвора, зидови пакла?“. 
Први део је говорио о „обичним 
затвореницима“, а други део о 
политичким осуђеницима. Обишли 
смо све југословенске затворе, срео 
сам политичке затворенике који су 
утицали на токове историје: Алија 
Изетбеговић..., Влада Дапчевић, 
највећи сужањ од Голог отока па 
до Пожаревца, громада од човека, 
пакао који је прошао није променио 
његове ставове. Ништа га није 
поколебало!

Стигао сам тако и до планине 
Јелице и снимио филм „Братство 
Петровића“, главни јунак  је 
чича Милија Петровић из Доњег 
Драгачева, села Ртара. Ту сам још 
једном схватио које су богатство 
људи! Старина од 80 година, сви 
устају кад он улази, сви заћуте 
кад проговори. Фасцинирао ме 
је. Запамтио сам доста животних 
мудрости које ми је рекао. Увек сам 
се трудио да људи које представљам 
буду у првом плану, и тако 20 година. 

Доживео сам и то да 2005. будем 
проглашен технолошким вишком у 
ТВ Београд. Тешко је, али све вас то 
ојача. Имао сам срећу да добијем 
позив из РТВ- ТВ Нови Сад. Тадашња 
директорка Дина Врањешевић ме 
је позвала када је чула да сам остао 
без посла. ТВ Нови Сад ме је ојачала, 

напредовао сам професионално, 
постао сам уредник, потом 
одговорни уредник,  директор 
- руководилац   документарно-
образовног програма, уређивао 
сам програмске садржаје, правио 
програмске шеме за РТВ Војводина. 
Имао сам ауторске емисије, снимио 
сам филм „Живо месо“ о Васку Попи, 
па „Живот је диван сан“, велики 
филм о Паји Јовановићу, „Чика Бора“ 
филм о првом српском шаховском 
велемајстору... Снимио сам 2 филма, 
арт документарце: „Пусти пуже 
рогове“ о књижевнику Драгом 
Бугарчићу  и „Алегоријанац Гера“ 
о Живку Грозданићу, академском 
сликару. Снимио сам и филм који ме 
је можда највише и прославио - филм 
„Баба Анујка“, о чувеној тровачици 

из Владимировца. Урадио сам га 
са Душаном Белчом, вршачким 
књижевником који је имао изузетан 
утицај на мене. И ја сам човек који 
путује овим просторима и покушава 
да исприча неке приче. Последњи 
мој пројекат зове се „Веслом по 
Банату“, хоћу да испричам приче о 
банатским рекама. Ове јесени биће 
емитован филм о Тамишу, који сам 
снимио, али желим да причам и о 
банатском Амазону - реци Караш, о 
Нери, Бегеју, Брзави, Тиси, Дунаву, 
Каналу ДТД, све се завршава код 
Рама и Старе Паланке. Снимио сам  
филм о Старој Паланци за који сам 
добијао награде на фестивалима.

Која сте признања добили за 
своје емисије и филмове?

- Учествовао сам свуда, од 
највећег светског ТВ фестивала 
При Италија до Фестивала кратког 
метра у Београду. По разним 

интернационалним фестивалима 
имам прве награде, признања, Гран 
при... У Русији сам добио Гран при 
за најбољу селекцију програма, 
Златног витеза. Али, нисам никада 
радио своје филмове за награде 
и фестивале, никада нисам тако 
размишљао о ТВ. Телевизија је 
тимски рад, поменуо сам само неке 
људе који су били важни у мојој 
професионалној каријери, али било 
је ту још много њих, сниматеља, 
монтажера... ТВ емисија није 
уметничко дело, већ комуникацијско 
дело, а комуникација је двосмерни 
феномен. У дигиталној ери више 
садржаја, а садржај је пружити 

објашњење, битан је контекст који 
даје смисао садашњем времену. Циљ 
мог концепта је испричати причу, не 
скривати емоције, бити једноставан, 
бити другачији, бити бољи.

Били сте активни и у спорту, у 
кошарци. Како? Од када?

- Сви смо имали неке идоле, 70-тих 
година југословенска кошаркашка 
репрезентација постала је првак 
света у Љубљани! Био сам тада већ 
инфициран кошарком и одлазио 
на вршачки Полет. Мој старији брат 
од стрица Душан Мрђа тренирао је 
у тадашњем КК „Бриксол“, па ме је 
вукао као дете. Једном приликом 
рекао сам Иви Данеу да су он и 
његови саиграчи из репрезентације 
Југославије криви што сам заволео 
кошарку. Били сте прваци света! 

Имао сам тада 12 година, кошарка 
је ушла у мој живот. Били смо деца 
Полета. Маша и ја смо долазили 
на Полет ујутро у 5- 6 сати, будили 
Дућу и његову породицу тапкајући 
лопту, јер касније су долазили 
старији кошаркаши. Онда смо и ми 
постали старији, и нас су гледали 
неки клинци као и што смо то некада 
раније радили и ми. 

- Кад сам отишао на факултет, играо 
сам лигу београдског Универзитета 
за мој Пољопривредни факултет 
(уписао сам Пољопривредни, 
агроекономију). Мој другар Ђоле 
Поповић био је тренер јуниорске 
екипе ОКК „Београд“, имао сам ту част 
да годину дана тренирам у једном 
великом ОКК „Београду“. Нисам ја 
направио играчки неку каријеру, 
али сам волео кошарку. Највише сам 
постигао у војсци 1985, играо сам за 
војну област, тада су служили војску 
Дражен Петровић, Перасовић..., 
још нека велика имена. У Тузли сам 
упознао Мирзу Делибашића, 1972. 
Срео сам га на терену, шутира на кош 
у сред поднева, а ја сам му додавао 
лопту. Преко Душка Керкеза, играо 
је у „Партизану“ тада, упознао сам 
неке велике играче. 

Младен Ивковић-Маша позвао 
ме је у „Лајонсе“, 2004. Постао сам део 
стручног штаба, управе, почели смо 
да правимо причу која се завршила 
тако што су „Лајонси“ дошли до АБА 
лиге. Направили смо добру екипу 
од, пре свега, квалитетних људи. 
Били су ту: Пеђа Каначки, Синиша 
Перић, Иван Грујин... Тренери су 
били: Миодраг Балетић, покојни 

ЂУРА МРЂА, РЕДИТЕЉ И УРЕДНИК, ДВАДЕСЕТ ГОДИНА У ТВ БЕОГРАД, АУТОР БРОЈНИХ ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА И ТВ ЕМИСИЈА:

ЖИВОТ JE ТЕЖАК, ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП!
У животу Ђуре Мрђе постоје 3 опсесије, 3 

професионалне љубави: ТВ, позориште и кошарка. 
Свуда где се окушао, радио је то срцем, знањем које 
је свакодневно стицао и, наравно, с љубављу. То је 
рецепт који га је довео до успешне професионалне 
каријере. Подршка су му били родитељи, брат 
Аца, људи из струке, а данас су то супруга Тања и 
синови Растко и Немања. Има богат и квалитетан 
стваралачки опус, а жеља за професионалним 
усавршавањем одвела га је на Факултет драмских 
уметности, на магистарске студије (продукција 
медија).
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Бошко Ђокић, Џоли Мијатовић... Две 
године за редом  били смо прваци 
кошаркашке лиге Србије, играли 
Суперлигу и на крају смо ушли у 
АБА лигу. Нажалост, клуб је прешао 
у Крагујевац. Али, то није крај са 
кошарком. Ту су моји синови Растко 
и Немања, убацио сам ту клицу, 
семе кошаркашко у њих. Обојица 
су били првотимци у КК Вршац. 
Растко је био генерација која је 
отишла на пионирско првенство 
Србије, свих 12 дечака били су из 
Вршца. То је успех! До тада су деца 
„Хемофарма“ махом била са стране, 
тек по неко из Вршца. Растко је 
играо за први тим Вршца, када је 
Вршац био првак Кошаркашке лиге 
Србије 2017. Данас је Растко  капитен 
екипе на факултету. Немања игра за 
Машински факултет, играо је и АБА 2, 
Кошаркашку лигу Србије. Обојица су 
бољи, квалитетнији играчи од мене. 
Ја сам и даље у кошарци, радим са 
момцима са Саобраћајног факултета, 
водим их у лиги београдског 
Универзитета. То ме испуњава. Кад 
завршим радну каријеру, радићу 
са децом, али као што се то некад 

радило у југословенској школи 
кошарке. Нећу да учим децу да је 
њихов циљ само НБА лига, већ да 
воле кошарку, да буду добри људи и 
да заврше школу. Љубав коју имам, а 
и мало знања, помоћи ће да та деца 
заволе спорт. Кошарка је део мог 
живота!  

И позориште је важан 
део Вашег живота. Како се то 
догодило?

- Радио сам у Новом Саду, 
родитељи су остарили, требало је да 
се вратим у Вршац због њих, и тада 
је стигла понуда да будем директор 

НП „Стерија“, 2014. Са Феликсом 
Пашићем сам 90-тих година 
радио филмове о Бојану Ступици, 
Слободану Цици Перовићу, Мији 
Алексићу, Неди Спасојевић... Он ме 
је инфицирао театром. Увео ме је у 
свет театра, али како?! Ишли смо по 
позоришним клубовима, дружили 
се са глумцима, редитељима, 
проводили дане и ноћи. Прихватио 
сам позив вршачког позоришта 
и лепих годину дана сам имао у 
НП „Стерија“. Позиција директора 

позоришта дала ми је позицију 
директора Фестивала класике 
„Вршачка позоришна јесен“ и ево, од 
2014. до 2020. водим Фестивал, а од 
2015. постављен сам и за селектора 
Фестивала. Није лако правити 
фестивал, у питању је новац. Локална 
самоуправа подржава од оснивања, 
ту нема замерки, Министарство и 
Покрајина сад дају подршку. Имамо 
традиционалне партнере Фестивала, 
привреда, угоститељство, годинама 
су уз Фестивал, међу њима је био и 
Хемофарм. 

Хоће ли бити „Вршачке 
позоришне јесени“ ове године?

- Фестивалски одбор прихватио 
је моју селекцију за 28. Фестивал, 
заказали смо га за 23.октобар, па до 
31. Биће 7 представа, али ако не буде 
средстава, отказаћемо најскупљу 
представу, сомборско позориште. 
Биће и пратећи програм, изложбе, 
промоције монографија, дечје 
и представа у част награђених. 
Видећемо како ћемо испоштовати 
социјалну дистанцу, имамо 420 
седишта, ако се публика преполови, 
тешко ћемо се покрити финансијски. 
Гесло овог Фестивала је „Чему овај 
живот без љубави?“. Ми смо спремни 
и у условима Короне 19. Ако се 
донесе мера да не може да се одржи, 
снимићемо представе и пустити их 
онлајн на нашем сајту и на некој ТВ. 
Али, био бих најсрећнији да не буде 
тако, већ нормалан Фестивал, као 
сваке године. Позориште је постало 
моја љубав. Режирао сам и неке 
дечје представе, тренутно спремам 
„Тајне вршачких патуљака“ Душана 
Белче.

Да ли је Вршац Ваш родни 
град?

- Волим овај град. Кад се враћам 
и угледам Вршачке планине, срце ми 
заигра. Дуго сам живео ван Вршца, 
1976. сам отишао, али када сам се 
оженио, Тања и ја смо одлучили да 
нашу децу подижемо у Вршцу. Рођен 
сам у браку Николе Мрђе и Наде 
Гојков, 10. априла 1958, у Вршцу. 
Мајка је пореклом из Ватина, отац 
је дошао из Босанске Крајине. Ја 
сам Банаћанин. Мрђе су пореклом 
Мрђеновићи од Велестова из 
Црне Горе, њихов је пут био преко 
Далмације и Отока до Лике и 
Босанске Крајине. Мрђе су овде 
преко сто година. Били су Солунци, 
учесници у НОБ-у, борили се против 
фашизма, деда ми је био командант 
железничког инжењеријског 
батаљона, поносан сам на те моје 
претке.

- Овде сам завршио ОШ „Јован 

Стерија Поповић“ и Пољопривредну 
школу „Милош Попов Клима“. Мој 
старији брат Аца и ја смо одрасли у 
кући која је имала пуно књига. Никола 
нам је куповао. Био је машиновођа, 
радио је дан-ноћ. У комшилуку је 
била проф.књижевности Кристина 
Радак и њен супруг Милутин Моша 
Мијановић, много су утицали на 
Ацу и мене. Упућивали су нас шта 
и када да читамо. Ту је био и њихов 
син, мој другар Вукан. Било је лепо 
одрастање у Вршцу. Део другара 
везан је за Полет: Маша, Срђан 
Орешан, Чеда Бакаловић... После 

су ту били Миле Величковић, Иван 
Савков, Буба Урошевић, Милутин 
Тине Стојшић... Били смо врло 
компактна екипа младих људи који 
су, у жељи за  знањем, отишли у 
велики град.

- У мом одрастању битно место, 
свакако, има мој старији брат 
Александар Аца Мрђа, нажалост, 
покојни. Увек је био уз мене као 
старији брат заштитник. Крчио ми 
је пут и уводио у свет. Одлазак за 
Београд ми је био лак јер је Аца 
већ био на студијама. Заједно 
смо и завршили агроекономију 
на Пољопривредном факултету. 

Аца је био уметничка душа, врло 
елоквентан, и наочит, учио ме је 
свему и свачему, и томе како се 
освајају женска срца. Моји родитељи 
били су скромни људи. Нада је била 
домаћица, Никола машиновођа, 
волео је да чита. Много су уложили 
у Ацу и мене и ја сам им захвалан. 
Уградили су нам веру у љубав и 
људе и јако битно им је било да се 
образујемо. Веровали су у нас, били 
су нам подршка.

Кад сте основали своју 
породицу?

- Ја сам дуго момковао, Мрђе се 
никад нису рано женили. Имао сам 
у младости неке своје љубави, а 
онда сам срео Татјану Тању Гердец, 
моју супругу. Срели смо се поново 
у Београду, живели смо близу, у 
крају, код Каленић пијаце. Знали 
смо се из Вршца, запазио сам  је 
кад су се снимале „Варошарије“ ТВ 
НС 1987-88, била је девојчурак. Ја 
сам је знао још док су је родитељи 
шетали у колицима, али сусрет на 
Каленић пијаци био је пресудан, 
1994. Увек је била насмејана, ведрог 
духа. Кренули смо да се дружимо, 
заволели и септембра 1997. смо се 
венчали. Из наше љубави рођен је 
Растко (маја 1998.), а 2000. и Немања. 
Растко ове јесени уписује 4. годину 
Саобраћајног факултета, ваздушни 
смер. Немања је дао услов и уписује 
2. годину Машинског факултета. 
Тања је директорка Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“. Мој живот је 
испуњен мојом породицом, децом, 
захвалан сам за то. Поред тога 
окружени смо пријатељима, наша 
кућа никада није празна... Мислим 
да сам срећан човек! 

Јованка Ерски

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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 „Време од воска“ је роман о сећању, о 
потреби да се разуме сопствена прошлост и 
сопствени живот, о трагању за истином. Шта 
заиста остаје од те силне потраге за истином? 

- Парафразирајући назив једне графике 
Албина Бруновског ова се књига може описати 
као упорна потрага за актерима измишљене 
среће. 

Сећање је по самој својој природи 
потенцијално непоуздана категорија. Подложно 
је и свесним и несвесним променама, а понекад 
се дешавају, не тако често, и повремени 
блескови неких затурених кутака меморије, 
неких слика, звукова, мириса, некад и делова 
давних разговора, боје гласа и изгледа људи чија 
су имена одавно избледела или догађаја за које 
пре тога нисмо били свесни да су запамћени. Та 
несталност успомена, то неповратно протекло 
време, подложно је деформисању. 

Људски мозак је програмиран да педантно 
брише непотребне информације, не мислим 
на оне информације које активно примамо, 
него на безброј импулса 
које наша будна чула у 
свакоj секунди региструју. 
Да то није тако, тешко 
би било замислити како 
бисмо функционисали уз 

непрекидан шум. На сличан начин реагујемо и 
према највећем делу онога што доживимо и у 
чему активно учествујемо, 
трајно заборављајући 
или смештајући баш 
у оне тамне закутке 
наше свести небитне и 
једнократне информације. 
Али судећи по тим 
изненадним блесковима 
лако је закључити да цела та ствар са сећањем 
и није тако једноставна, па тако и стварност 
за коју смо сигурни да је прецизно запамћена 
можемо подвести под сумњу, или како је Пруст 
рекао ставити под увеличавајуће стакло, јер у 
супротном ризикујемо да је не упознамо, а она је 
једноставно наш живот. 

Требало би да се оном ко трага добитак 
увећава што спорије буде долазио до одговора, 
јер смисао је у трагању, у константној запитаности 
и одгонетању, али како преиспитивања најчешће 
почињу тек након што се животне околности 
закомпликују, јасно је да из таквих периода 
треба што пре изаћи.  И питања и одговоре нам 
живот упорно мења у оном ритму у коме се наша 
наталожена искуства и сама једва приметно 
преобликују. 

Један од важних мотива у роману је мотив 
смрти, односно самоубиства? 

- „Време од воска“ 
је прича о љубави, 
усамљености и утварама. O 
свођењу живота на простор 
омеђен драматичним 
догађајима. Природа је 
бесконачна сфера, каже 
Паскал, чије је средиште 
свуда, а кружница нигде. 
Сфера је често коришћена 
као фигура којом  је 
описиван облик Бога, а 
Ђордано Бруно је васиону 
сместио у њен савршен 
облик. У фантазмагоријама 
главног јунака „Времена од 
воска“ сфера се свела на 
посуду од стакла, потпуно 
несавршеног облика, 
васиона, природа, Бог, 
све је сабијено унутар тог 
скученог простора у коме 
је тама густа као ћилибар, 

а преко рамена из сећања, Паскалове речи, 
шапуће Емилов глас: Вечна тишина бескрајних 
простора ме ужасава. 

Осећај тескобе, усамљеност и губитак 
самопоуздања довешће 
главног  јунака до моста 
са кога се виде Карпати, 
до места на коме би, 
једном давно пре него 
што је он рођен, стајали 
његови родитељи да је 
једна фотографија, коју је 

измаштао, била снимљена. Скок преко ограде 
кроз тај непостојећи призор, трајно брисање из 

живота, био би излаз. 
Главни јунак није скочио. 

Одлучио се за живот, али 
је и сам долазак на тај мост 
био прекретница. Одлучио 
је да иза себе остави мучне, 
неодгонетнуте тајне. 

Структура романа 
можда би најтачније била представљена 
описом једне друге књиге која се у њему 
помиње, као књига која оставља утисак да 
„уместо тврдих корица и опипљиве хартије“ 
представља „временски сунђер, који се 
криви, угиба и надима“. Из тог „временског 
сунђера“ уз оно што би се могло означити као 
главни ток приче, често искрсавају бројне 
дигресије, асоцијације, као и референце на 
различита уметничка и филозофска дела. 
Једнороги јеленак, дрворед гледичија, 
гугутке... а онда и Фауст, Хамлет, Питагора и 
Паскал, боје земље, крви и чађи Збигњева 
Херберта, чудесни свет Албина Бруновског... 

- Крајем осамдесетих сам у једној новосадској 
књижари случајно набасао на књигу на чијим 
корицама је био део графике Албина Бруновског. 
Тада сам написао причу у којој се појављује 
главни јунак „Времена од воска“ који је на неки 
споредан начин уплетен у свет његових графика. 
Наравно у тој причи главни јунак је био много 
млађи човек и имао је некакве другачије дилеме 
и преокупације, па је и сама тема била много 
ведрија од ове у којој ће се 
у „Времену од воска“ затећи. 
Годинама нагомилавана 
искуства превагнула су да 
главни јунак једне давно 
написане и углавном 
заборављене приче, осване 
у потпуно другачијем окружењу овог пута као 
зрео човек загледан у време које је протекло. 

Пошто је стварност сужена сумњама и 
губитком самопоуздања он доживљава себе као 
центар света, као жижну тачку, у којој се стичу 
сви импулси, било да су из реалног живота или 
су део фикције, јер у самосажаљењу има утисак 
да све говори о њему и да се све њему обраћа, 
често паралеле са својим животом налазећи 
у књигама и међу улогама које је његов отац 
изводио. 

Те су паралеле у „Времену од воска“, осим 
оних које су јасно наведене, најчешће дате у 
врло дискретном облику, на нивоу су кратког 
блеска асоцијација. У сцени кад Емил од словачке 
глумице сазна за Албинову смрт, уместо ружа 

окружени су гладиолама 
које се помињу у Кишовој 
причи „Посмртне почасти“: 
„...наказне гладиоле, којих 
бејаше највише... мртвачки 
бујне гладиоле... јалових 
цветова без икаквог мириса, 
чак ни рибљег“. Често је и по 

неколико пасуса смештано у једну реч. Највећи 
део је утонуо у матицу текста. Док сам писао било 
је инспиративно да заједно са главним јунаком 
делим тај свет асоцијација, али би оне да су јасно 
означене могле да представљају непотребно 
пренаглашена места. Остаје нада да ће се некоме 
док чита као нејасан шум на тим местима можда 
догодити да му на памет падне име неког другог 
писца и наслов неке друге књиге, али ако се то 
и не догоди неће бити никакве штете, јер свака 
књига је рукопис који увек изнова настаје пред 
очима оног ко чита.   

Свакодневица главног јунака неретко 
је прожета необичним сновима и 
фантазмагоричним искуствима? 

- Логика фиктивног света требало би да 
надјача искуства реалног живота. Ако писац 
успе да заинтересује читаоца да се препусти и 
закорачи у имагинарни свет који му нуди, тада 
ће се, уз мало среће и обострано стрпљење, 
избрисати границе које наша интимна искуства 
постављају. Свака књига је позив на игру, јер све 
су приче једном давно већ испричане, а поуке су 
само јефтина бижутерија. 

Као и у животу, у „Времену од воска“ многа 
питања остају без одговора. Одређује ли нас 
оно што о нашој породици и ближњима за 
нас остане тајна исто колико и све оно што о 
њима знамо? 

- Слободни смо онолико колико смо спремни 
да будемо слободни. Своју слободу креирамо 
унутар себе, а спољашњи свет, реалност која нас 
окружује, је банална у поређењу са  лавиринтом 

наших осећања. Идеалан 
свет не постоји, а када би се 
догодио некакав изненадан 
ексцес којим би се све 
довело на меру идиле и 
савршенства, ми, овакви 

какви смо, били бисмо шокирани. 
Са којим се од својих јунака више слажете, 

јесте ли ближи Емиловом ставу – да нам 
снови само ускраћују живот, или ономе што 
о томе мисли његов син – да су нам они нека 
врста утехе у потрошеним животима? 

- Након што из Пандориног ћупа нахрупе сва 
зла и невоље на дну увек остане нада. По неким 
зловољним тумачењима Зевс је намерно тако то 
уредио да би људима дао шансу да увек изнова 
понесени надом дођу у ситуацију да их казни. 
Снови нам само ускраћују живот, каже Емил и 
затим додаје, јер наше су наде поткупљиве. 

Обојица су у том тренутку песимисти, обојица 
говоре о потрошеним животима: Емил је већ 
засићен својом славом и разочаран зрео човек, 
а његов син се налази на почетку периода који је 
могао да наговести касније драматичне догађаје. 

Од снова никада не треба одустајати. Ниједан 
живот унапред није потрошен, јер увек се треба 
надати да за сваког од нас постоји још једно мало 
чудо. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ИВАН ЈОСИМОВ: 

„РЕАЛНОСТ ЈЕ БАНАЛНА У ПОРЕЂЕЊУ 
СА ЛАВИРИНТОМ НАШИХ ОСЕЋАЊА“ 

„Живот нам упорно мења 
и питања и одговоре у 

оном ритму у коме се наша 
наталожена искуства и сама 

једва приметно преобликују“ 

„Остаје нада да ће се некоме 
док чита као нејасан шум 
можда догодити да му на 

одређеним местима на памет 
падне име неког 

другог писца 
и наслов неке 
друге књиге, 

али ако се то и 
не догоди неће 
бити никакве 

штете, јер свака 
књига је рукопис 
који увек изнова 

настаје пред 
очима оног ко 

чита“ 

„Своју слободу креирамо 
унутар себе, а реалност која 

нас окружује је банална у 
поређењу са  лавиринтом 

наших осећања“ 

„Увек се треба надати да за 
сваког од нас постоји још једно 

мало чудо“ 

Нема пуно разлога да се представљање 
једне књиге започне биографијом њеног 
аутора, нарочито ако он (још увек) није 
познат широкој јавности. Међутим, у случају 
Ивана Јосимова и његовог „Времена од 
воска“, биографија се у извесном смислу 
може тумачити као мала необичност у 
односу на сам роман. 

Наиме, Иван Јосимов (1965, Бела 
Црква) пише поезију и прозу, али изузев 
неколико песама и прича спорадично 
објављиваних у књижевним часописима 
последњих тридесетак година, до сада се 
није представљао читалачкој публици. 
Професионално се бави медијима, али такође 
не превасходно писањем, већ уредничким 
и менаџерским послом. Био је уредник 
двонедељника „Белоцркванска штампа“, 
директор белоцркванског радија, уредник 
локалног недељника Нера и директор 
„Вршачке куле“. 

Ипак, иако је „Време од воска“ први 
објављени роман Ивана Јосимова, од прве 
странице је сасвим очигледно да је у питању 
књига искусног писца. Промишљена, стилски 
аутентична и освежавајућа, са структуром 
„временског сунђера“ који по сопственој 
логици усисава и ослобађа фрагменте 
времена, ова књига преиспитује све оно 
што живот чини вредним живљења уз 
недвосмислену поруку да се увек треба 
надати да нас чека још једно мало чудо. 
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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

Паја је насликао свој Триптихон као поруку 
великом свету о постојању једне оазе и напора да 
се грађанске вредности одрже. Људи на Триптихону 
скромни, вредни, сталожени чак спокојни, 
извучени су из контекста бруталне истине оног 
доба. Паори се враћају у своје куће полуземунице, 
без воде и струје, писменост и конформистички 
изуми данашњег доба припадале су колективном 
сну који је инспирисао јаву заједнице.

Пикасова Герника, циљано сликана као документ 
једног догађаја, сурово је превазишла тај

догађај. Бомбардовање градића Гернике је лака 
вежба за оно што ће постати свакодневница Европе 
за само неколико година. Герника је разголитила 
грађанску и малограђанску ушушканост, указала 
на демонску страну темеља стварности јасније и 
потресније него што је то Фројдова козметичка 
спелеологија по подрумима подсвести.

Пајина академска фигурација, толико нападана 

као приказ улепшаног свет,а посматрано у времену 
и простора трајања цивилизације тек је један од 
неколико остварених тренутака када су се слике 
света поклопиле са идејама етике, стидљиве 
демократије и одсуством демона права. Фигурација 
премерава свет по људској мери. призори које 
је Пикасо тако јасно немилосрдно пљуснуо као 
прљаву воду свеколиког историјског талога, 
јесте истина како свет премерава и употребљава 
човека. У томе су мајстори били управо велике 
цивилизације које данас опчињавају, а које су 
почивале на страху и безусловној потчињености 
човека.

Живот је овај само сан и сен, чувени је мото Паје 
Јовановића, али то је и метафора о крхкости свих 
вредности и напора, док је Пикасово сликарство 
брутална јава извучена из темеља људске личности 
коју надградња маскира и улепшава.

Када се мало загребе испод фигурације Пајиних 

слика почну да бауљају слободе Пикасових облика. 
Кубизам није слика спољашње стварности, али 
је њена метафора. Пикасова чудесност је у томе 
што је ликовно апсолутно прецизно, одговорно и 
моћно представио сурову истину, документ како 
се страхота може естетизирати а како стварност 
без поетског естетизирања  постаје неподношљива 
баналност. Пикасова сугестивна демонска моћ 
почива на апсолутној ликовности сваког дела 
слике, креативно оствареног паничног простора 
као шема духовног лавиринта са запањујућом 
вештином коју мало ко може да понови. Сам 
феномен естетике постаје брутална сила кад се не 
дозира. Кад логика естетских закона савије логику 
физичких облика и када такав простор и облици 
у њему постану клиничка слика наше анатомије 
остаје нам само да крпицама цивилизованости 
покушавамо да је сакријемо.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (83)

УТОПИЈА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА И БРУТАЛНА 
ИСТИНА ПИКАСОВЕ ГЕРНИКЕ

Културни центар Вршац у сарадњи 
са Центром за ликовно образовање 
Шуматовачка представља избор из 
збирке радова под радним називом 
„Одмотавање клупка“. Изложба се од 
3. септембра може погледати у Великој 
галерији Културног центра Вршац. 

„Година 2020. заслужује подједнако 
истакнуто место у свим календарима 
овога света. Досадашње искуство 
је да су овакви маркантни датуми 
углавном били последица и/или узрок 
значајних промена које су захватале 
свет као шумски пожари. Изложба је 
промишљање о двехиљадедвадесетој 
из нулте перспективе, кроз језик 
савремене уметности и дела из 
колекције Центра за ликовно 
образовање – Шуматовачка“, каже 
историчарка уметности Ксенија 
Маринковић, уредница програма 
у Центру за ликовно образовање 
Шуматовачка. 

Према речима организатора, 
изложена колекција садржи збирке: 
радови на папиру, слике, скулптуре и 
инсталације и мултимедију. Основана 
је 2010. године захваљујући поклонима 
аутора, а 2015. су се десиле прве 
аквизиције уз подршку Министарства 
културе и информисања Републике 
Србије. Последње аквизиције 
реализоване су прошле године, а 
даривање се континуирано одвија у 
релацији са изложбеним активностима 
галерије Степениште. Посебну 
целину чини збирка скулптура у 
јавном простору – Врт скулптура 
„Шуматовачка”. Најстарија дела 
датирају из времена оснивања ове 
институције, 1948/9. (ученички радови 
полазнице курса цртања и сликања). 
Већина радова припада периоду након 
2000. године, а постоје и они који су 
замишљени као дела у настајању кроз 
интеракцију са публиком. Од самог 

почетка кустосирана је са посебним 
интересовањем за савремени контекст 
који садржи мисао о трајању у времену 
и простору превасходно националне 

уметности, иако се у колекцији налази 
и неколико дела страних ауторки 
и аутора, који су у Шуматовачкој 
гостовали као предавачи и излагачи. 

„Узевши у обзир све претходно 

наведене параметре који се тичу 
структуре и историјата колекције, 
покушали смо да прикажемо што 
објективније пресек поменутих 
целина, без посебне фаворизације 
појединих концептуалних референци, 
стваралачких пракси или културних 
политика“, наводе организатори 
изложбе. 

Изложбом је акцентовано 
неколико тема које су у овој години 
постале предмет индивидуалних 
преиспитивања и јавних расправа, 
а међу њима су: однос човека и 
природе, значај образовања и 
културе, економија и екологија, страх 
од непознатог, изолација, моћ и 
одговорност, град или село. 

„На коју страну ћемо одмотати 
клупко?“, питају се организатори 
изложбе и позивају вас да посетите ову 
необичну поставку. 

Т.С. 

ИЗБОР ИЗ ЗБИРКЕ РАДОВА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА 

„ОДМОТАВАЊЕ КЛУПКА“ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

Зборник „Смехом против короне“ својеврстан је 
приручник за духовно лечење у време пандемије 
вируса који који садржи афоризме, кратке 
хумористичке форме, песме, епиграме, вицеве, шале 
и коментаре. 

На тему вируса корона, изабране по критеријуму 
уметничке вредности мисаоности, поучности, 
луцидности и опригиналности ове хумореске се 
читају брзо и лако, али и подстичу читаоца да о 
прочитаном дуго размишља.

Књига је тематски подељена на три целине. У 
првом поглављу представљене су мисли обичног 
„малог“ човека које су се прошириле на друштвеним 
мрежама.

У другом поглављу познати домаћи и страни 
аутори - сатиричари, хумористи и афористичари су 
на свој начин коментарисали пандемију.

У трећем поглављу налазе се шале и вицеви 
из многих земаља света. Ова књига биће стални 
подсетник да будемо обазривији и опрезнији према 
нашој планети, другим људима и себи, да пазимо 
једни друге и покажемо озбиљност и одговорност.

- Пресрећан сам што су моји афоризми 
заступљени у књизи у којој се налазе мисли таквих 
књижевних величина као што су Матија Бећковић, 
Душан Ковачевић, Љубивоје Ршумовић, колега 
афористичара као што су Александар Чотрић, 
Слободан Симић, Нинус Несторовић, Бојан 

Љубеновић, Драгутин Минић Карло, Зоран Т. Поповић, 
Милан Р. Симић, Сава Мартиновић...

Ово је тешко и неизвесно време за све нас широм 
целе планете, али се свакако надам да ће из ове борбе 
човек изаћи као победник. Мислим да је крајње време 
да сви мало застанемо, размислимо и променимо наш 
однос према планети, природи и  другим људима како 
би се, чим околности то омогуће, вратили нормалном 
животу и да више уживамо у многим малим стварима 
које смо узимали здраво за готово, а видели смо да, 
нажалост, све може бити потуно другачије. Будимо 
бољи, закључио је Зоран Ђуровић.

ВРШАЧКИ АФОРИСТИЧАР ЗОРАН ЂУРОВИЋ ЈЕДАН ОД АУТОРА ЗАСТУПЉЕНИХ У КЊИЗИ КОЈУ ЈЕ ПРИРЕДИЛА СЕНКА ПАВЛОВИЋ

„СМЕХОМ ПРОТИВ КОРОНЕ“
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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 



ПЕТАК • 4.  септембар ВРШАЧКА КУЛА14
БАНАТСКИ ВЕСНИК

П
р

о
је

к
а

т
 с

у
ф

и
н

а
н

с
и

р
а

 П
о

к
р

а
ји

н
с

к
и

 с
е

к
р

е
т

а
р

и
ја

т
 з

а
 к

у
л

т
у

р
у

 и
 ј

а
в

н
о

 и
н

ф
о

р
м

и
с

а
њ

е
 А

П
 В

о
јв

о
д

и
н

е

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 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.

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

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 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.

На продају викендица 
на Маргитском путу са 
помоћним просторијама, 
њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем куће приземну 
цена 28.000€ спратну са 
великом баштом. Цена 
70.000€. Тел. 064/9174777

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. 
Тел. 064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, 
са кућом, гаражом, 130 м². 
Борачка 4/3. Цена 50.000 €. 
Тел. 063/575980

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. 013/806-214 и 
065/668-8383.

Издајем пословни 
простор на 
Омладинском тргу,  
згодан за фризере, 
кафић, играоницу 
било коју самостзалну 
делатност. Врло 
повољно. Тел. 064/170-
4999

Издајем магацин 300м² 
у Вршцу, Подвршанска 
17, 300 € месечно. Тел. 
063/810-0154

Издајем мањи локал 
у улици Гаврила 
Принципа 45. Тел. 
064/144-3406

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. 

065/832-1410 и 060/843-
5003

Кућа за издавање са  
окућницом и великом 
баштом у Потпорњу. Тел. 
063/882-9782.

Издајем намештени 
стан дворишни за 
две самице, студенте, 
брачни пар. Слободан 
од 1. августа. Тел. 
063/810-32280

Издајем двособан 
намештен стан са свим 
неопходним уређајима 
у најужем центру Вршца. 
Тел. 063/221-304

Издајем полунамештен 
једнособан стан у 
згради на супер месту у 
ужем центру града.Тел. 
063/828-1153

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

Издајем гаражу на 
употребу у ул. Војводе 
Книћанина 70. Тел. 
064/258-2696

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

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

РАЗНО
Купујем брилијант 

минђуше. Тел: 064/46-
95-175.

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. 
Повољно. Тел. 060/083-
9943

На продају је пианино - 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/335-5343

Продајем повољно  
2 пећи од 5 kw и 
7 k w , ф р и ж и д е р , 
шиваћи машину Багат, 
једнокрилни мањи 
дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица 
за свињокољ, старији 
женски бицикл. Тел. 834-
549 

Продајем регал, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1289
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ 

ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У 
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 
59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 



ПЕТАК • 4.  септембар ВРШАЧКА КУЛА 1717

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. 061/234-
2612

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном 
опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/452-3337.

П р о д а ј е м 
малокалибарску пушку. 
Тел. 064/351-1952

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. 
060/087-3863.

Храстова врата 
180х220, пећ на дрва 
новија краљица, бојлер 
Металац димензије 
125х35 две године стар. 
Тел. 061/111-2821.

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. 063/187-1673 и 807-
793

Продајем замрзивач, 
фотељу на расклапање, 
машину Сингер. Тел. 
063/876-8575.

Продајем нов тросед  
крем боје некоришћен, 
4 месеца стар. Имам 
рачун цена 15.000дин. 
Тел. 064/131-9128.

Продајем балконска 
врата 210х140 цм са 
вакум стаклима. Тел. 
063/876-9824

Продајем дечији 
креветац дрвени, Тики 
бојлер потисни, Томос 
преносна пумпа за воду. 
Тел. 060/843-5003.

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. 013/834-
549 и 065/883-4549

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. 065/883-4549

На продају угаона 
гарнитура за спавање, 
бојлер на струју од 80 л, 
дечији бицикл као нов. 
Тел. 064/280-5881

Масажер за  цело тело, 
два масажера за ноге, 
све под гаранцијом. Тел. 
013/831-560 и 061/680-

6244
Продајем фурнирано 

крило за лева собна 
врата, за шток 205х90 
цм. Тел. 063/876-9824

Продајем стаклене 
флаше литарске винске 
и од киселе воде, тегле 
стаклене са поклопцем. 
Тел. 065/883-4549

Пензионер 65 год. 
чувао би и одржавао 
кућу и двориште 
даваоцу становања уз 
плаћање трошкова - 

могућ сваки договор 
- уговор. Тел. 064//185-
0079.

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

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Хонда 
- 200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/186-7385

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/186-7385.

На продају 
сетвоспремач 2,9м цена 
600€, монтажну ауто 
гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ 
Тел. 063/186-7385.

Продајем круњач 
Пољострој 120€, 
абриктер, циркулар 
и бушилица 600€, 
култиватор  150€, Тел. 
063/186-7385

На продају леђна 
моторна прскалица 
цена 60€, круњач Лифам 
100€, комбинирка 
Миостандард 350€. Тел. 
063/186-7385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, 
лампа стона велика. Тел. 
060/083-3293.

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. 064/262-5554.

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. 064/320-
8200

Плиносервис врши 
поправку плинских 
бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 
063/482-418 и 013/861-
419

На продају плинске 
пећи и плински бојлери 
више комада. Тел. 

063/482-418
Услужно вршим 

култивирање и 
орање мањих башта 
и травњака. Цена по 
договору. Тел. 063/832-
1772

Услужно вршим 
кошење траве и 
кречење плацева 
моторним тримером 
и моторном тестером. 
Тел. 063/832-1772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. 
Пазова. Исправан. Тел. 
064/512-8473

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, 
црне боје, исправна, 
цена 50 €. Тел. 061/307-
1085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и 
ракију од  кајсије. Тел. 
065/257-9100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном 
стању, цена 80 €, 
договор. Тел. 061/307-
1085.

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. 
063/262-840

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. 064/396-2064

Продајем мушки 
бицикл унис спринт 
Смедеревац МБС3. Тел. 
013/833-123 и 063/859-
25407.

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. 061/184-
4316

Продајем 6 нових 
писаћих столова (три 
мања три већа) клуб 
сто метал стакло, 
модеран, полован лежај  
и вршачки камен. Тел. 
060/082-1134

На продају дрвени 
држачи за  мобилне 
телефоне, кавез за 
зечеве, куниће и сл. 
Зидне полице за цвеће, 
кућице за псе и мачке. 
Тел. 064/991-2221

Уступам два гробна 
места на Српском 
православном гробљу 

уз договор, близу цркве. 
Тел. 060/167-1519 и 
060/740-1210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном 
стању. Тел. 060/167-1519 
и 013/401-210

Вршим услуге 
чишћења тавана, 
подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање 
кровова чишћење 
црепова и каљева. Тел. 
061/103-6528 и 063/837-
860

Продајем спаваћу 
собу, два ормана, два 
кревета, наткасне . Тел. 
061/157-0550

Спремам станове, куће 
и пословне  просторије. 
Тел. 063/184-2709

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере. Тел. 063/482-
418 и 064/389-2738

Комплетна адаптација 
вашег стамбеног 
простора, керамика, 
вода, канализација...
дугорочно искуство, 
приступачне цене. Тел. 
061/226-3850

Одговорна педантна 
жена 59 година радила 
би у породици, код 
старијих особа или 
чувала дете. Тел. 
061/205-9900.

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

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

П р о д а ј е м 
фрижидер „Горење“ 
и с п р а в а н ( в и с и н а 
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 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 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: 
069/62-66-99.

На продају ловачки 
карабин 30-06 са 
оптиком, ловачка 
пушка ТОЗ-34Е калибар 
12, ловачка пушка 
х а м е р л е с - з а с т а в а 
калибар 16, тел: 013/836-
584, 064/27-17-088.

Продајем дрвену 
кухињу – цена 300 евра, 
велики хладњак – 100 
евра, мали бојлер – 100 
евра. Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал 
Вилерове гоблене и 
трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-
95-175.

Продајем туш каду 
димензија 1мХ0,8м, 
нова, некоришћена. Тел: 
064/46-95-175.

Продајем ливене 
роштиље 58Х60 и 
60Х65цм. Машину за 
прање судова, половну. 
Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу 
плафоњеру, столице 
на расклапање, колица 
за пијацу, комплет 
кухињу 4м дужине, 
кацигу, жардињере, 
сет клуб сточиће, 
брзинац бицикл. Тел. 
064/1830018

Продајем тросед, кауч, 
2 фотеље, пони бицикл, 
комб.шпорет, дечији 
креветац. Гвоздени 
зидни старински 
чивилук, два стабла 
лимуна у плоду. Тел. 
064/9407095

Продајем нову циглу 
10 дин. комад. Тел. 
0600837418

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.

На продају ауто 
марке „Тавриа“ 1991 
годиште у одличном 
стању, регистрован до 
децембра. Тел. 064/991-
2221.

На продају Застава 
101, година производње 
2005, нерегистрована, 
прешла 70.000. Тел: 
063/730-6041.

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

Тел: 060/8070-168

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Велика несрећа догодила се је 1882. г. 9. 
јунија и.г. провали се облак над нашом вароши. 
Већ после неколико минута стаде вода јурити 
по улицама, 2,3, а негде и четири стопе високо. 
Најпре касарнска а затим и улица три рогља 
имале су се борити са елементом. Страдала је 
и школска и улица варошке баште Р.к. гробље 
поплављено  је у својим нижим партијама, 2 
стопе високо. Бујица с брега носила је пред 
собом грдне кладе. Један пањ, 2 метерценте 
тежак, доплови школском улицом до р.к.цркве. 
Куће стадоше падати, у свет уђе страх, видевши 
да се Месић 3 хвата дубок загатио и да не 
може да прими грдну масу воде. Он се излије, 
нарастивши око 3 сата поподне најјаче јер онда 
стиже вода из планина. Хусари, пожарници, 
жандарми и грађанска милиција пруже нужну 
помоћ. Куда пешак приступити није могао, 
стиже коњаник - не без опасности свог живота, 
јер је вода на неким местима допирала коњу до 
седла.

Тек сада следује права катастрофа. Љубопитна 
светина бејаше се гомилама искупила на 
мостовима што воде преко Месића, да гледа 
како се Месићем таласи ваљају. Наједанпут 
сруши се мост код некадашње српске болнице 
и 18 особа падну у воду. Петорица сретно се 
спасу а тринаесторица главом плате за своју 
несмотреност.

Нашло се је,да је кућама, мостовима, зидовима 
уз Месић, баштама, зградама, покуђанству и 
еспапу учињена штета од 107.701 ф., 230 партија 
пострадаше од воде, а од њих 107 бејаше нужна 
припомоћ, 19 кућа срушише се сасвим, 21 
упола, 11 кућа проглашене су да ђе се срушити 
и да се народ из њих исели, а 95 имале су се 
репарирати, Свега је 146 кућа оштећено, 

Но и околина вршачка јако је страдала. 
Неспомињући што су виногради неки 
затрпани блатом а други оголићени и испрани 
бујицом, лед је побио Лудош, Јаново, Мајдан 
и Широкобило, а падао је крупан као голубије 
јаје. Ту је учињено штете за више од по милијона 
форината.

Са свију страна дароване припомоћи и 
прилози имали су као мелем да ублаже ове 
ране. На прво место и спомињемо нашег 

премилостивог краља  Фрању Јосифа 1., који 
из своје приватне шатуле поклони 1000 ф.. 
будимпештанска штедионица 50 ф., гроф 
Ан. Чеконић 50 ф, вршачка штедионица 200 
ф., владика Емилијан Кенђелац 50 ф., Јосиф 
Штенберг 50. ф.. и т д. Овим и другим прилозима 
издала је постојећа комисија од 15. октобра 

1882. до 19. фебруара 1883. год. 9844 ф. 10 н. 
оним, што су требали припомоћ.1)

За предупредити овакве несреће, подиже се 
јошт исте године, закључком председништва 
варошког, на месту срушеног зиданог моста, 
гвоздени мост, а Месић је на том месту позидан 
каменом и проширен баштом некадашње 
српске болнице. Овакав зид подигнут је  год. 
1881. и поред моста у улици “златне греде“ 2).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (231)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 23. јунија 1882. и “Werschetzer 
Gebirgabote”, год.  1882. бр.23., 24. и г. 1883. бр.8.

2) По подацима вар. мериштва.

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, НЕПРЕКИДНО 
ИЗЛАЖЕЊЕ  27 ГОДИНА, БРОЈ 614, 4. АВГУСТ 2006.

ВИРТУОЗ САЊА НОВУ 
ВИОЛИНУ

За Флавиуса Даницу, петнаестогодишњег маестра на 
виолини из Малог Жама, нису потребне речи. Само треба 
видети „плес“ гудала у његовој руци и „говор“ жица када 
њиме загуди на најтежем инструменту. Његова музика, 
просто одушевљава и 
оставља слушаоца без 
даха. Наступао је на 
бројним приредбама 
и такмичењима. Бурни 
аплаузи и награде 
пропратили су све његове 
ревијалне и такмичарске 
наступе. 

У скромној породици 
Даница, у Змај Јовиној 
улици 2,  чувају се бројне 
дипломе и признања 
Флавиуса. Хоће ли се 
умножити у блиставој 
каријери коју му 
прогнозирају музички 
стручњаци, не зависи од 
њега. Он је вредан, упоран 
и марљив. Свакодневно 
вежба на виолини по три - 
четири сата. Свира и ужива, 
али и сања сан различитих 
од својих вршњака. Сања 
нову виолину, праву, 
мануфактурну, ону на 
којој ће његов изузетан музички таленат доћи до пуног 
изражаја.

Флавиус прича да свира од девете године на старој 
виолини, израђеној у фабрици инструмената коју је његов 
отац Венике добио од најбољег друга. У Школи за музичке 
таленте у Ћуприји, међу колегама у класи професора 
Ђерђа Зазровића, само он нема примерену, квалиатетну 
мануфактурну виолину.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, НЕПРЕКИДНО 
ИЗЛАЖЕЊЕ  27 ГОДИНА, БРОЈ 614, 4. АВГУСТ 2006.

МАЂAРСКА, ПА 
ШПАНИЈА

Талентована шестогодишња девојчица из Вршца Маша 
Неда, која је у јуну освојила 
у великој конкуренцији 
такмичара у шоу денсу 
из целог света, у Италији, 
бронзану медаљу спрема 
се за даље подвиге у 
иностранству.

Наставак каријере 
подразумева нову соло 
кореографију коју ће за 
њу осмислити Олгица 
Јовановић, власник 
успешног Шоу денс студија 
„Оља“ из Вршца, која ће, 
верују сви они који познају 
Машу, такође бити одлично 
примљена од жирија.

Светлана Неда, мајка 
изузетно надарене 
девојчице, каже да ће 
њена мезимица септембра 
учествовати на Европском 
првенству у Мађарској, а 
у новембру ће се такмичити на Отвореном купу Шпаније. 
До тада ће Маша Неда, по устаљеној пракси, марљиво, три 
пута недељно, увежбавати нову шоу денс тачку. На начин 
како то она уме, с радошћу и надахнућем који плени.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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С П О Р ТС К И  К В И З

А
АЊЕЛКА, Николас (рођен 1980.), француски 

репрезентативац и интернационалац. На 
фудбалској сцени појавио се као члан Париз Сен 
Жермена, 1995. и за тај клуб је наступао наредне 
две сезоне. Потом је као интернационалац 
играо у лондонском Арсеналу (1997-1999), 

Реалу из Мадрида (1999/2000), једну полусезону 
провео је у Ливерпулу (2002). Од 2002. до 2005. 
играо је за Манчестер Сити, затим је две године 
провео у Фенербахчеу (2004-2006) и поново се 
вратио у Енглеску. Наступао је за Болтон, Челзи 
и Вест Бромбвич Албион, у међувремену је на 
позајмици био у Јувентусу. Каријеру је завршио 
у Индији, као члан Мумбаија. За репрезентацију 
Француске одиграо је 70 утакмица и постигао 14 
голова. 

Питање гласи: За који клуб је Ањелка 
током своје каријере играо у два наврата?

Б
БЕКЕНБАУЕР, Франц (рођен 1945.), немачки 

репрезентативац и селектор. Прослављени 
фудбалер минхенског Бајерна који је као јуниор 
поникао у Минхену 1860. За Бајерн је играо од 

1964. до 1977. Генерација Бајерна у којој су још 
били голман Сеп Мајер, Герд Милер и Ули Хенес 
остаће упамћена по двоструком хет-трику у 
освајању домаћих и европских трофеја. Бајерн 
је од 1972. до 1974 три пута узастопно освајао 
титулу у Бундес лиги а од 1974 до 1976. три пута 
узастопно Куп шампиона. Репрезентативац 
Савезне Републике Немачке био је 12 година 
(1965-1977.) одиграо је 103 утакмица и постигао 
14 голова. Учесник је три Светска првенства, 
играо је 1966. у финалу против Енглеске, 
освојио треће место 1970. у Мексику, а 1974, У 
Немачкој, као капитен, подигао је пехар светског 
шампиона.

Питање гласи: Са који је још клубом у 
Бундеслиги Бекенбауер освојио титулу?

В
ВИАЛИ, Ђанлука (рођен 1964.), италијански 

репрезентативац и тренер. Поникао је у 
Кременозеу а афирмисао се у Сампдорији за 
коју је играо 8 година (1984-1992). Са клубом из 
Ђенове био  је шампион Италије 1991, три пута 
освајач купа Италије  и победник Купа победника 
купова (1990). Био је успешан и у дресу Јувентуса, 
освојио је Куп УЕФА (1993), титулу у Серији А и 
куп Италије (1995) и Лигу шампиона (1996). Од 
1996. је у Енглеској.

Питање гласи: У ком клубу је Виали 
био играч и тренер са којим је освојио Куп 
победника купова 1998?

Г
ГАТУЗО, Ђенаро (рођен 1978.), италијански 

репрезентативац и тренер. На фудбалској сцени 

дебитовао је у дресу Перуђе, а међу асове је 
стигао као члан Милана. За росо-нере је играо 
13 година (1999-2012) забележио 335 наступа и 
постигао 9 голова. У сезони 2002/03 са Миланом 
је освојио четири трофеја: титулу у Серији А, Куп 
Италије, европски Суперкуп и Лигу шампиона. За 
репрезентацију Италије одиграо је 73 утакмице и 
постигао један гол.  

Питање гласи: У ком клубу је Гатузо играо 
као интернационалац пре доласка у Милано?

Д
ДРАГУТИНОВИЋ, Ивица (рођен 1975), 

репрезентативац СЦГ и интернационалац. 
Европско фудбалско име стекао је у Белгији 
наступајући за Гент (1996-2001) и Стандард из 
Лијежа (2001-2005). Од 2005. до 2011. Играо 
је  за шпанску Севиљу са којом је освојио два 

пута Куп УЕФА (2006, 2007) и два Купа краља. У 
репрезентацији Србије и Црне Горе забележио 
је 49 наступа. Био је члан чувене српске 
дефанзивне линије (Гавранчић, Видић, Крстајић, 
Драгутиновић) која је у кавлификацијама за 
Светско првенство 2006. примила само један гол. 

Питање гласи: У ком домаћем клубу се 
афирмисао Драгутиновић?

Ђ
ЂУКИЋ, Мирослав (рођен 1966.) 

репрезентативац 
Југославије , 
интернационалац 
и тренер. На 
фудбалској сцени 
дебитовао је у 
дресу шабачке 
Мачве, а на 
п р в о л и г а ш к о ј 
сцени пуних осам 
сезона (1983-
1991) играо је 
као првотимац 
београдског Рада. 
Велико фудбалско 
име постао је у 
Шпанији. Од 1991. 
до 1997. играо 
је за клуб коме је у сезони 1993/94 могао да 
донесе прву титулу у историји, али је на мечу 
са Валенсијом, у последњем минуту, промашио 
једанаестерац за победу. Касније је играо за 
Валенсију са којом је освојио титулу првака 
Шпаније (2002). За репрезентацију Југославије 
одиграо је 48 утакмица и постигао два гола.

Питање гласи: Ком клубу је Ђукић 
промашивши пенал пропустио да донесе 
прву титулу у историји?

Е
ЕУЗЕБИО, Фереира да Силва (рођен 

1942, преминуо 2014.), легенда португалскох 
и светског фудбала. Фудбалска федерација 

Португалије прогласила га је за најбољег 
португалског играча у последњих 50 година. 
Светску славу стекао је играјући за Бенфику из 
Лисабона у којој је провео највећи део каријере.  
Освојио је 11 титула првака Португалије и 
5 купова.  Са Бенфиком је 1962. освојио Куп 
шампиона, у финалу у Амстердаму, против Реала 
је постигао два гола у победи 5:3. Куриозитет 
је да је чак 7 пута оперисао колено током 
каријере. У репрезентацији Португалије одиграо 
је 64 утакмице и постигао 41 гол. На Светском 
првенству у Енглеској 1966. био је најбољи 
стрелац са 9 голова.

Питање гласи: Колико пута је Еузебио са 
Бенфиком играо финале Купа шампиона?

Ж
Жути картон, знак којим судија показује да 

је фудбалеру изрекао опомену због учињеног 
прекршаја. Опомена се изриче уколико 
је направљен један од седам прекршаја: 
неспортско понашање, негодовање речима 

или покретима, упорно кршење правила игре, 
одлагање настављања игре, непоштовање 
прописане раздаљине при настављању игре 
из корнера или слободног ударца, улазак или 
поновни улазак у игру без дозволе судије, 
намерно напуштање игре без дозволе судије. 
Кажњавање жутим и црвеним картоном 
осмислио је енглески судија Кенет Џорџ Астон, 
после утакмице Светског првенства у Енглеској 
између домаће репрезентације и Аргентине. 
Капитен Аргентине, Ратин, протестовао је због 
нерегуларног гола и напао немачког судију који 
није знао да се споразуме са играчем и објасни 
одлуку.  Тек када се умешао судија Астон и на 
шпанском објаснио капитену Аргентинаца да 
мора да напусти терен ствар је разјашњена. 
После тога Астон је схватио да мора постојати 
решење да сви на стадиону разумеју судијске 
одлуке. Док је чекао на семафору синула му 
је идеја. Жуто – успори, црвено – стоп, идеш 
напоље.

Питање гласи: Које године је жути картон 
званично уведен као казна у фудбалу?

З
ЗИКО (рођен 1953.), један од 

најталентованијих фудбалера у историји 
Бразила. Легенда Фламенга са којим је освојио 
4 титуле првака Бразила, Копа Либертадорес 
(1981) и Интерконтитнетални куп (1981). За 
репрезентацију Бразила одиграо је 89 утакмица 
и постигао 66 голова. Три пута је проглашен 
за најбољег фудбалера Јужне Америке (1977, 
1981, 1982), а 1983. проглашен је за најбољег 
фудбалера света. Учествовао је на три Светска 
првенства (1978, 1982, 1986). По завршетку 
фудбалске каријере био је министар спорта 

Бразила (1990-1991), касније је био селектор 
репрезентације Јапана.

Питање гласи: У ком европском клубу 
Зико играо као интернационалац?

И
ИВИЋ, Владимир (рођен 1977.), 

репрезентативац СЦГ, интернационалац 
и тренер. Фудбалски је стасао у млађим 
категоријама зрењанинског Пролетера, а 

афирмацију је доживео играјући за београдски 
партизан (1998-2004). Са црно-белима је 
освојио три титуле првака државе  (1999, 2002, 
2003), Интернационалну каријеру почео је 
у Борусији из Менхенгладбаха, али је после 
једне полусезоне прешао у атински АЕК. Потом 
је играо за солунске клубове Арис и ПАОК.  У 
репрезентацији Југославије одиграо је 13 
утакмица. Тренерску каријеру почео је у ПАОК-у 
као тренер јуниора, потом водио и први тим а од 
2018. до лета 2020. водио је Макаби из Тел Авива 
са којим је освојио титулу првака Израела. 

Питање гласи: Који енглески клуб је 
ангажовао Ивића за менаџера овог лета?

Одговори из броја 1287: 1. Ћаби 
Алонсо је фудбалско име стекао играјући 
у Реал Сосиједаду, 2. Драган Ћирић је 
интернационалну каријеру почео у Барселони 
1997, 3. Алекс Фергусон је са Абердином 
освојио титулу шкотског шампиона и 
освојио Куп купова, 4. Фиго је у Португалији 
играо за Спортинг из Лисабона, 5. Вахид 
Халилхоџић је био селектор репрезентација 
Обале Слоноваче, Алжира и Јапана, 6. Хаџи 
је највише утакмица одиграо за Галатасарај, 
7. Џајић је као интернационалац играо за 
француску Бастију, 8. Драгослав Шекуларац 
је интернационалну каријеру почео у 
Карлсруеу, 9. Шестић је као интернационалац 
играо за атински Олимпијакос, 10. Шевченко 
је у Украјини играо за Динамо из Кијева.

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ НА СЛОВО...
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ФУД БА Л

Вршац, Градски стадион, судија: 
Алекса Бибин (Зрењанин) 7, 
стрелци: Османовић у 9, Грек у 32. 
минуту, жути картони: Качаревић, 
Сарајлин (ОФК Вршац), Вујичић, 
Вукас, Трнинић (Дунав)

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић 7, Б. 
Благојевић 7, Пуповић 7 (од 76. 
Вранић -), Бељин 7,5, Качаревић 7,5, 
Грек 7,5 (од 65. Илић 7), Сарајлин 
7,5 (од 85. Главинић -), Спасић 7, 
В. Благојевић 7 (од 65. Матковић 
7), Лазевски 7 (од 46. Вујић 7), 
Османовић 8.

ДУНАВ: Брадић 6, Марковић 
6, Савиновић 6, Бабић 6 (од 
75. Трнинић -), Зајић 6 (од 46. 
Мирковић 6), Вујичић 5,5, Вукас 5,5, 
Матовић 6, Родић 6 (од 46. Николић 
6), Јовановић 6, Коштић 5,5 (од 58. 
Косовић 6).

Играч утакмице: Османовић
Фудбалери ОФК Вршца први 

пут су се радовали у новој сезони 
одигравши меч који би задовољио 
и најпробирљивије фудбалске 
сладокусце. Већ од првог минута 
видело се да је тренер Ненад 
Мијаиловић успео да покрене свој 

тим. Вршчани су били ратници, 
загосподарили су средином 
терена и низали гол прилике током 
свих деведесет минута и право 
је чудо како су гости успели да 
оду на одмор са свега две лопте у 
својој мрежи. Већ у 5. минуту прва 
стопостотна шанса за ОФК Вршац, 
Бојан Благојевић био је у силовитом 

налету, голман Дунава, Брадић, 
успео је да спречи капитена 
Вршчана да постигне погодак, али је 
избио лопту право на ногу младом 
Греку, који је гађао празан гол са 
тридесетак метара и за мало био 
непрецизан. Мање од 60 секунди 
прошло је до нове велике прилике 
Вршчана, поново је Грек био у 

главној улози, овог пута његов шут 
главом није пронашао пут до циља. 
У 9 минуту прва радост домаћих. 
Капитен Лазевски је сјајном соло 
акцијом избио сам пред гол 
Дунава, његов шут зауставио је 
Брадић, али је спретни Османовић 
одбитак сместио у мрежу и на 
најлепши начин обележио свој 
деби у дресу ОФК Вршца. Атаци 
домаћих су се наставили, Лазевски 
је имао шансу у 30. минуту, а 
два минута касније Матеја Грек 
је показао раскош свог талента, 
у слалому је обишао двојицу 
дефанзиваца Дунава и топовским 
ударцем постигао еврогол. У 
другом полувремену Вршчани су 
повећали предност у поседу лопте, 
гостима нису дозволили ниједног 
тренутка да преузму иницијативу 
а голман Јеверичић је први пут 
интервенисао тек у судијској 
надокнади. Прилику да забележе 
наступе у сениорској конкуренцији 
заслужено су добили кадети 
Вранић и Главинић.

Б. Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ОФК ВРШАЦ У НАЈБОЉОЈ ПАРТИЈИ ОВЕ СЕЗОНЕ САВЛАДАО ДУНАВ ИЗ СТАРИХ БАНОВАЦА

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНА, ОСМАНОВИЋ УКРАСИО ДЕБИ
ОФК ВРШАЦ – ДУНАВ 2:0 (2:0)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 4. КОЛО
1. Мај Рума - Раднички (Зр)   0 : 0
Бечеј 1918 - Феникс 1995  3 : 0
Јединство (СП) - Младост (НС) 2 : 0
Раднички 1912 - Тиса  2 : 1
Козара - Динамо 1945  2 : 3
Војводина 1928 - Борац  0 : 1
ОФК Стари Град - Слобода  1 : 0
Омладинац - Слога (Ч)  3 : 0
ОФК Вршац - Дунав  2 : 0
Бачка 1901 - Хајдук 1912  2 : 1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 4. КОЛО
Јединство (НБ) - Бегеј  0 : 2
Слога - Раднички (К)  3 : 0
Јединство (В) -  Нафтагас  0 : 2
Омладинац  - Раднички (С)  8 : 0
ОФК Кикинда 1909 - ЖАК  4 : 1
Пролетер - Црвена звезда  6 : 2
Крајина - Банат   1 : 0
Јединство (БК) - Будућност  2 : 2

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 3. КОЛО
Црвена звезда - Југославија  1 : 0
Раднички (Б) - Хајдучица  1 : 1
Стрела- Партизан (У)  2 : 1
Долина- Банат (И)  6 : 0
Будућност (А) - Спартак 1911 3 : 1
БАК - Партизан (Г)  3 : 3
Стари Тамиш - Полет (Ид)  2 : 0
Слога (БНС) - Потпорањ  0 : 1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
2. КОЛО

Полет - Банат (Д)   0 : 2
Ратар - Дунав   0 : 7
Борац (ВС) – Омладинац  4 : 0
Граничар - Борац (ВГ)  3 : 4
Војводина (ЦЦ)  - Караш (Ј) 0 : 3
Шевац - Вултурул  1 : 2
Караш (К) - Партизан (К)  3 : 1

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
Раднички (Н) - Мачва  0 : 0
Земун - Чукарички  1 : 4
Војводина - Црвена звезда  3 : 1
Партизан - РФК Графичар  2 : 0
Кикер - Спартак ЖК  2 : 1
Бродарац - Младост (Л)  1 : 2
Напредак - Телеоптик  1 : 3
ТСЦ - Рад   5 : 6
Аполон 4 - ОФК Вршац  0 : 1
Интернационал - Реал Ниш  3 : 1

Влајковац, стадион Јединства, судија: Никола 
Тадић (Панчево) 7, стрелци: Панић у 4, Попов у 
79. Минуту, жути картони: Пауновић (Јединство), 
Баћан, Попов (Нафтагас)

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Пауновић, Нецин, 
Марковић, Текијашки, Јанков (од 78. М. Ћирка), 
Јанковић, Секулић, Јовановић, Богдановић, 
Моторов.

НАФТАГАС: Баћан, Штрбац, Грбић, Попов, 
Милошевић (од 86. Дабић), Степанов, Панић, 
Самарџић, Барањи, Јанков (од 60. Красић), 
Миливојев (од 89. Петров ).

Елемирци су на искуство добили изузетно 
борбен и неизвестан меч у Влајковцу, у коме 
је по свему виђеном подела бодова била 
најреалнији исход. Ипак, боља концентрација 
на почетку утакмице и снажнији финиш 
донели су гостима вредне бодове. Водећи 
погодак дело је најбољег играча меча Панића, 
који је на маестралан начин завршио лепу 
и добро осмишљену акцију. Практично то 
је било  и једино право узбуђење у првих 45 
минута.  Влајковчани су одлично почели друго 
полувреме и већ после прве добре акције 

имали су шансу за изједначење. Офанзивног 
бека Моторова, у изгледној прилици 
непрописно је зауставио голман Нафтагаса 
Баћан, а судија Тадић оправдано је досудио 
пенал. Међутим, млади и неискусни Јанковић 
није успео да затресе мрежу што је у приличној 
мери обесхрабрило домаће играче. Финиш је 
припао гостима, искусни Лаза Попов ефектно 
је реализовао идеалну асистенцију Панића за 
коначних 0:2.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ЕЛЕМИРЦИ НА ИСКУСТВО
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – НАФТАГАС 0:2 (0:1)

Павлиш, судија: Марко Марковић (Панчево), 
стрелац: Марко Јовановић у 49. минуту

Ц.ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, Петковић, 
Костадиновић (од 15. Чејић), М.Јовановић (од 86. 
Леваја), Војнов, Поморишац, Балог, Булаја (од 79. И. 
Јовановић), Стрнад.

ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановић, Јосимовски (од 82. 
Младеновски), Костић (од 69. Стојановски), Кемењ, 
Дакић, Недић (од 46. Д. Стајић), Колески, Шеговић 
(од 46. Макарун), Младеновић, Кастратовић, 
А.Стајић (од 39. Јанаћковић).

У одличној утакмици у Павлишу, у којој су оба 
ривала играла офанзивно, домаћи тим био је за 
нијансу борбенији и конкретнији и заслужено 
освојио бодове. Јунак утакмице био је стрелац 
одлучујућег поготка Марко Јовановић који је 
Павлишане одвео право у врх табеле где нису 
били последњих неколико сезона. Тренера 
Јована Стефанова Белова посебно може да радује 
чињеница да је шест бодова у последње две 
утакмице освојено без примљеног поготка што 
потврђује да екипа има квалитет и искуство да на 
време обезбеди залиху бодова довољну да се не 
брине о опстанку. У наредном колу Црвена звезда 
је поново домаћин, у Павлиш долази увек неугодни 
Раднички из Баранде.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПРОДОР 
ПАВЛИШАНА У ВРХ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ЈУГОСЛАВИЈА (Ј) 1:0 (0:0)

Крагујевац, стадион ФК Шумадија, судија: 
Бојан Николић, стрелац: Чејић у 89. минуту

АПОЛОН: Младеновић, Јевтић (од 75. 
Пантовић), Рајевић, Вукмировић, Влашковић, 
Ристић, Столић, Милутиновић (од 46. 
Огњановић), Биберчић, Лакићевић (од 75. 
Танасијевић), Костић (од 84. Јанковић).

ОФК ВРШАЦ: Павловић, Петковић, Грауре, 
Чупић (од 90. Јунгић), Радибратовић (од 76. 
Блажу), Милићевић (од 56. Чејић), Главинић 
(од 90. Петровић), Врањеш, Трњанац, 
Благојевић (од 90. Ослански), Дугић.

Вршачки кадети остварили су други 
узастопни тријумф у елитном друштво 
савладавши борбене Крагујевчане голом 
Чејића у самом финишу. Изабраници тренера 
Мрина Миока одиграли су још тежак и борбен 
меч дисциплиновано од првог до последњег 
секунда и награда је стигла у 89. минуту, када 
је Чејић, спретно савладао Младеновића. 
Вршчани су на тај начин побегли са зачеља 
табеле Кадетске лиге Србије и у суботу ће 
на Градском стадиону имати прилику да 
увећају бодовни салдо, на мегдан им стиже 
београдски Интернационал. Почетак је 
заказан за 17 часова.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

НОВИ ТРИЈУМФ МИОКОВИХ ДЕЧАКА
АПОЛОН (КРАГУЈЕВАЦ) – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:0)
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Коначно радост: Небојша Станков (ОФК Вршац)

Још једна радост: Кадети ОФК Вршца
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