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1. УВОД
Од самог настанка фудбал је све време напредовао, брзо се ширио и
постао један од најпопуларнијих спортова. Распрострањен је подједнако на
свим континентима. Тако је доспео и на територију Београда 1896. године
одакле се даље преносио по градовима у Србији и региону. У Вршцу се појавио
1893. године када настају и први фудбалски клубови у јужном Банату.
У овом раду је описан настанак и развој Омладинског фудбалског клуба
„Vršac United“ из Вршца до 2015. године. Први део рада посвећен је појави
фудбала у свету и његовим почецима и развоју у Србији, затим и у Вршцу.
Посебно је описан хронолошки ток везан за настанак, промене и успехе у
Омладинском фудбалском клубу „Vršac United“. У раду су описани сви важни
догађаји и успеси који су утицали на репутацију и изглед клуба током сезона у
различитим ранговима такмичења. Представљене су методе, правила и
циљеви у раду са млађим категоријама клуба као и њихови успеси. Од тренутка
оснивања до 2015. године овај клуб је прошао кроз многе фазе и
трансформације.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА

2.1. ПРЕДМЕТ РАДА
Предмет завршног рада је настанак и развој Омладинског фудбалског
клуба „Vršac United“ до 2015. године

2.2. ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да се на основу прикупљених, критичких и проверених
података утрвди настанак клуба и његов ток развоја.
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3. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
У раду је примењен историјски метод са свим својим фазама. Извршено
је прикупљање података из архивираног материјала клуба, новинских чланака,
интервјуа са челницима клуба, играчима и људима који су редовно пратили
утакмице и развој клуба.
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4. НАСТАНАК И РАЗВОЈ ФУДБАЛА У СВЕТУ
Човек је одувек неговао разне облике физичке активности и чинио
напоре да ојача своје тело, да га учини еластичнијим и спретнијим како би се
заштитио од осталих живих бића. Размишљајући како да достигне висок ниво
физичке спремности, он је временом откривао и проналазио различите методе
којима би усавршавао своје тело и самим тим вежбање учинио занимљивим.
Како се човек мењао и напредовао у сваком погледу, тако су почеле да
се оснивају и спортске игре и надметања у њима.
Стари Грци, увидевши значај спорта оснивали су школе за физичку
културу, а вежбе су се из школе брзо пренеле у шире народне слојеве, тако су
настале и Олимпијске, игре које су постале највећа народна светковина, а
победници најславнији људи.
Када је фудбал у питању, тј. игра заснована на шутирању лопте ногом,
први подаци датирају из најранијих периода људске цивилизације.
Сматра се да су први писани споменици пронађени у Кини и да су стари
око 2000 година. На њима је описана игра „ЦУ–КИ“ (ЦУ–гурати; КИ–лопта), која
има доста сличности са фудбалом. Кинески император Хуанг Ти, познат као
ујединитељ кинеске империје, подстицао је упражњавање ове борбене игре
лоптом (слика 1.1).

Слика 1.1: Кинеска игра „Цу-ки“
Играло се лоптом јајастог облика која је била пуњена животињским
крзном. Игра је убрзо постала веома популарна у народу. Смисао је био у томе
да су две екипе постављене једна насупрот друге гурале лопту свим деловима
тела, осим руку у правцу двеју вертикално постављених бамбусових трски.
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Победником је сматрана екипа која би прва протерала лопту између
бамбусових трски. У игри је учествовао велики број играча, чији тачан број није
познат.
Ова игра се убрзо преселила у Јапан. Историјски подаци потвђују да су је
у Јапану играли царски војници и то обавезно, на главним националним
светковинама, пред царем, властелом и осталом царском свитом.
У Европи прве трагове играња лоптом налазимо у 7. веку нове ере, у
Грчкој и Риму. Овакве игре су се у Грчкој звале „ЕПИСКИРОС“ и „ЕПИКОНИС“,
а у Риму „ХАРПАСТУМ“.
Епискирос се играо малом пуњеном лоптом (pilla) и већом од
животињске бешике која је била опшивена кожом (folis). У игри су наступале две
екипе са великим бројем играча и није било одређено колики је то број. Поље
игре је означено са две паралелне линије. Средњом линијом игралиште је било
подељено на два дела. Линије су биле повучене (означене) каменчићима
сложеним у низу (слика 1.2).

Слика 1.2: Грчка игра „Епискирос“
Харпастум се спомиње као једна груба и оштра игра лоптом који су
упражњавали римски легионари. Она је била слична грчкој игри, а верује се да
је створена по грчком узору. О фудбалу у Италији још сведоче и споменици на
којима је била приказана игра великом лоптом „calcio”. Ове игре међусобно су
се разликовале, како по величини лопте тако и по месту у којем су се играле
(Падова и Фиренца).
„Падовски фудбал“ играли су углавном студенти. Игралиште је по облику
и димензијама одговарало терену за прави фудбал. Број играча је варирао од
20 до 40 на свакој страни. Лопта је била напуњена травом и тешка 280 грама.
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Игра је почињала са средине игралишта, а играчи су били распоређани у 4
линије те су се у тој формацији кретали по терену. Она је била врло слична
рагбију, што значи да се играло рукама и ногама. Гол је био означен са два
штапа, а игралиште омеђено конопцем.
У Фиренци за време Медичија играо се фудбал који се разликовао од
онога у Падови. Фудбал је био привилегија племства, а играо се у време
празника на најпознатијим трговима. Нарочито су биле запажене игре у оквиру
великих свечаности које су одржаване у част страних великана. У њима је
учествовало читаво племство и велики број грађана Фиренце. Игралиште је
било правоугаоног облика 100x50 метара. По дужини са једне стране био је зид,
а са друге јарак. Уже стране игралишта служиле су као гол, а биле су израђене
у облику ограда од дасака. У средишту поља била је уграђена мермерна плоча
са које је започињала игра. Екипе су биле састављене од 24 играча, који су
били распоређени у 4 линије. Играло се рукама и ногама али се лопта није
смела носити већ само ударати. Гол је био постигнут када је лопта протерана
преко означене линије на супротној, ужој страни игралишта. Победник је била
екипа која је постигла више голова и као награду добијала противничку заставу.
Када је средњи век у питању, ту нестају подаци о играма претечама
фудбала, очувала су се једино подсећања на француски „ЛА СУ“. У овој игри су
се надметали житељи два оближња села. Борили су се да унесу лопту у центар
противничког села.
Игре сличне фудбалу могле су се препознати у играма лоптом које су се
и у Француској одржавале сваке године за Божић и Ускрс. Игра под називом
„CHOULE“ била је слична римској игри. У њој се обично такмичило село против
села. Друга игра која се спомиње у Француској називала се „SHOULAGE“ а
одигравало се на игралишту правоугаоног облика дугачког 300 метара.
Презентација игре „SHOULAGE“ обављена је последњи пут 1900. године за
време Светске изложбе у Паризу.
На Британска острва игру лоптом донели су римски легионари. Енглески
хроничари у записима који потичу из 12. века помињу веома омиљену игру
лоптом која се, као и на континенту, играла у време покладних празника. Она се
у почетку одвијала на пољанама, а затим је дошла и на градске улице, које су
за ту прилику биле посебно осигуране. Игра је била врло сурова те су
становници Лондона тражили да се ова игра забрани. Тако је Едвард III, краљ
Енглеске, 1314. године био приморан да изда налог којом се ова игра
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забрањује. Издао је прокламацију следећег садржаја: „Због велике буке у граду,
изазване гурањем великих лопти из чега би могло настати велико зло,
наређујемо и забрањујемо, у име краља, под претњом казне затвора, даље
играње ових игара у граду“.
И поред тога игра се упражњавала и даље па је краљ Едвард III издао
1349. године нову наредбу којом се забрањује „глупа и шкодљива игра ногом“.
Обично је играло село против села, улица против улице, с договореним
бројем играча са сваке стране. Било је одређено место кроз које се уз снажан
отпор противничке стране морала прогурати лопта. Игре су биле попут правих
бојева, веома оштре.
У то време игра је добила и свој прави назив „FOOTBAL“, иако се још
играла и рукама. Касније се овим забранама, на инсистирање свештеника,
придружила и краљица Елизабета образложењем да је фудбал „разуздана и
сурова игра која омета недељни мир“ па чак и да је „фудбал сам по себи
проналазак ђавола“.
Правила фудбалске игре донета су средином 19. века да би коначно
ујединила све врсте фудбала по разним школама широм Велике Британије.
Прва правила су установљена када је на Тринити колеџу у Кембриџу 1848.
године одржан састанак представника школе. На њему су прихваћена правила
Хароу школе, која је још 1830. године имала 11 играча. Циљ игре је био
пробацити лопту између 2 уздигнута стуба. Она се носила руком и шутирала
ногом и више се дриблало него трчало али су то била универзална правила за
све школе. Све до 1857. године утакмице су се играле само између појединих
школа. Тако је било све до оснивања првих клубова: „Sheffield Club“ 1857,
„Blackheath Club“ 1858. и „Hallam Club“ 1860. године (слика 1.3). Уз помоћ нових
правила из 1863. године рагби и фудбал, су као игре одвојене и тада почиње
ера модерног фудбала. Та правила су донесена на састанку 5 представника
лондонских клубова који је одржан у крчми „Масони“ 1863. године. Систем
школе Хароу добио је подршку већине. Дакле од 1863. године може се говорити
о фудбалској игри у модерном појмовном смислу. На тај начин свет спорта је
постао богатији за једну нову спортску игру.
Најстарије фудбалско такмичење je енглески „FA“ куп, први пут одржан
1872. године, а победник је као награду добијао пехар (слика 1.4). Енглеска је
такође дом најстарије лиге, основане 1988. године од стране Астон Виле. Прва
међународна утакмица је одиграна 30.11.1872. године између Енглеске и
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Шкотске. У Паризу 1904. године основана је „FIFA“, обећавши да ће поштовати
и покушати да унапреди фудбалска правила.
Фудбал је постао најомиљенији спорт на планети и уједно најважнија
споредна ствар на свету. Игра се на свим континентима, у већини држава и у
сталном је порасту, како по квалитету, атракцији, финансијама тако и по
доступности широким масама популацијe.

Слика 1.3: Грбови три најстарија фудбалска клуба на свету
(Sheffild, Blackheath и Hallam Club)

Слика 1.4: Први пехар FA купа из 1872. године и учесници финала
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5. ПОЈАВА И РАЗВОЈ ФУДБАЛА У СРБИЈИ
Крајем 19. века фудбал се из Енглеске селио на друге делове света. У
Србију је дошао 1896. године када је јеврејин Хуго Були по повратку са
школовања из Немачке у Београд донео прву фудбалску лопту. Прво ју је однео
у београдско гимнастичко друштво „Соко“ да би представио нову игру. Исте
године 24. маја основао је „Лоптачку секцију“ (слика 2.1).

Слика 2.1: Лоптачка секција „Соко“
Почетком 20. века фудбалски покрет доживљава праву експлозију на
свим континентима. Од 1908. године игра се на Олимпијским играма, а 1930.
одржано је светско првенство у овом спорту.
Прва фудбалска утакмица, по старом јулијанском календару одиграна је
19. маја 1896. године у Београду, на терену између зидина Калемегдана и
Небојшине куле у организацији гимнастичког клуба „Соко“. Управо тај дан али
сада по грегоријанском календару, 31. маја 1896. године узима се као почетак
фудбала у Србији. Врло брзо се фудбал шири по Србији као лопташка секција у
оквиру постојећих гимнастичких друштава.
Први фудбалски клуб на нашим просторима основан је 1901. године у
Суботици под именом „Бачка“, а у Србији, прецизније у Крагујевцу 1903.
формира је фудбалски клуб „Шумадија“.
Године 1919. после Првог светског рата била је потребна фудбалска
кућа па је на састанку у Загребу основан Ногометни савез Југославије. Први
председник савеза био је Хинко Вирц. Представник Београда у савезу био је
Бошко Симоновић, касније и селектор репрезентације.
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Прва интернационална утакмица одиграна је 18. августа 1920. године
против Чехословачке, где је наша репрезентација претрпела пораз од 7:0. Прво
првенство Југославије одржано је 1922./1923. године по куп систему. Шампион
је био фудбалски клуб „Грађански“ из Загреба. Године 1923. фудбалски савез
бива примљен у савез „FIFA“ пошто је претходно био примљен као привремени
члан. Од 1929. године пресељен је из Загреба у Београд.
Репрезентација Југославије 1930. године учествује на првом светском
првенству у Уругвају где дели треће место са репрезентацијом Сједињених
Америчких Држава. Неки од успеха на светским првенствима били су: Уругвај
1930. – треће место; Чиле 1962. – четврто место и Италија 1990. – пето место.
На европским првенствима Југославија је забележила следеће битније
резултате: Француска 1960. – друго место и Италија 1968. такође друго место.
Олимпијске игре: златна медаља – Рим 1960; сребрна медаља - Лондон
1948, Хелсинки 1952 и Мелбурн 1956. године; бронзана медаља: Лос Анђелес
1984. године
Највећи успех српских клубова остварен је 1991. године када је
фудбалски клуб „Црвена Звезда“ била победник Купа европских шампиона и
Интерконтиненталног купа (слика 2.2). Бележе се још два уласка у финале Купа
европских шампиона од стране фудбалског клуба „Партизан“ 1966. године и
Купа UEFA од стране фудбалског клуба „Црвена Звезда“ 1979. године.

Слика 2.2: Победник Купа европских шампиона у Барију 1991. године,
ФК „Црвена Звезда“.
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6. ФУДБАЛ У ВРШЦУ
“Вршац лежи на обронцима Карпатског система, који представља обод
Панонске низије.
Западна страна града наслања се на равна поља Баната, а источна се
пење уз Вршачки брег, допирући до Куле, коју је саградио деспот Ђурађ
Бранковић, после пада Смедерева, као последњу одбрану од Турака.
Грб Вршца, његов заштитни знак, представља банатска поља засејана
житом и подножје Вршачког брега засађено виновом лозом, а врх брега краси
Кула, изнад које, у руци Јанка Халабуре, вође устанка против Турака, сева
сабља с одсеченом турском главом (слика 3).

Слика 3.1: Грб града Вршца
Под симболом овог грба Вршац нараста у савремени град са 37 513
становника. Од половине 19. века, када његов развој добија замах, Вршац
постаје економски и културни центар Баната. Прва средња школа у Вршцу била
је Граматикална-нижа гимназија (1792-1919). Од тог времена оснивају се многе
друге школе у Вршцу.
У развоју школства и културе треба тражити и почетке развоја спорта. У
школама се све више инсистира на развоју физичких способности и развоју
физичког васпитања. Тако настаје и гимнастичко друштво „Соко“ (1890) са
поруком „У здравом телу, здрав дух“.
Са оснивањем гимнастичких и атлетских друштава почиње развој
телесне културе, а међу осталим спортовима и фудбала. Фудбал се као пожар
шири са бритаснских острва те стиже и у Вршац давне 1893. године. Иако многи
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писани трагови и казивања савременика упућују на то да је фудбал у Вршцу
званично почео да се игра на утакмици из 1897. године, што представља и
његову прву појаву на просторима јужне Угарске, односно јужног Баната, 1893.
је година када се помињу први фудбалски тимови „Ике“ (румунски фудбалски
тим), „Вац“ (мађарски фудбалски тим), „Олимпиа“, „Меркур“ и други. Ови
фудбалски клубови били су кратког века, а играли су пријатељске фудбалске
утакмице, јер у то време није било организованих спортских такмичења.
Постојање овако великог броја клубова упућује на закључак да су се оснивали
на принципу националне, економске или културно-просветне припадности.”1
У 2015. години у Вршцу постоје четири фудбалска клуба: ФК Вршац, ОФК
Vršac United, ОФК Банат и ФК Раднички 1927.

Слика 3.2: Вршачки стадион

1

Преузето из: Грбић, Б., (2005): ГОЛ-ЛИНИЈА. Монографија фудбалског клуба „Вршац". Вршац. КОВ.
страна 13-14
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7. НАСТАНАК И РАЗВОЈ OМЛАДИНСКОГ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА
„VRŠAC UNITED“

ОФК Vršac United je настао 02.04.2007. године. Оснивачи клуба су
Ромина Субић и Славољуб Субић који је уједно и председник (слика 4.1).

Слика 4.1: Субић Славољуб и Субић Ромина

Идејни творци и реализатори пројекта ОФК „Vršac United“ су Субић
Славољуб (Мића) и Бељин Мирослав (Миша), иначе кумови, који су након
активног играња фубала одлучили да се посвете раду са младима и да своја
искуства пренесу на децу која гаје симпатије према овом спорту, дружењу и
здравом начину живота (слика 4.2). Одмах након оснивања клуба они укључују у
рад и Лукетић Горана као тренера голмана. Првенствено је требало да клуб
фукционише као школа фудбала баш из наведених разлога. На почетку је и
било тако, међутим неочекивано брзи напредак и велики број деце која су
желела да буду чланови овог клуба омогућио је оснивање најпре омладинске, а
затим и сениорске екипе.
Такође, идеја је била да се правилним и систематичним начином рада да
пример другим клубовима у региону како треба правилно радити са децом,
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поступати према њима и како их третирати. У том тренутку није било клубова у
у Општини Вршац који су обраћали пажњу на популаризацију фудбала и
квалитет рада са млађим узрастима, већ су се клубови и њихови руководиоци
задовољавали финасијским интересима, односно што већем броју деце, а
самим тим и већом наплатом чланарине. Стога су након оснивања постављени
и примарни циљеви везани за рад и функционисање клуба као и поступање
према деци.
Циљеви клуба су :
-

да се деца склоне и заштите од лошег утицаја улице

-

да се окупе у што већем броју и забављају

-

да се интересују за спорт

-

да се врши општа едукација деце, са акцентом на спортску

-

да заволе фудбал

-

да се што боље фудбалски (техничко-тактички) обуче

-

да из школе изађу, пре свега, као добри људи и здрави чланови нашег
друштва.

Слика 4.2: Субић Славољуб (Мића) и Бељин Мирослав (Миша)
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Приликом оснивања клуба договор је био да најстарија генерација буде
рођена 1996. године. Међутим, услед интересовања великог броја деце и
њихове упорности, клуб долази на идеју да најстарија генерација буде 1994.
годиште. Већина те деце била је управо то годиште и у договору са челницима
клуба организовали су другаре и направили целу једну генерацију која воли
спорт, фудбал, дружење и забаву што је и циљ клуба.
ОФК Vršac United је након тога имао и админитративних проблема у циљу
добијања одређених финансијских средстава од стране СО Вршац, који су били
неопходни за стварање услова за квалитетан рад, па је клуб био принуђен да
оформи и сениорску екипу која је

у сезони 2007/2008 наступала

у

Међуопштинској лиги Вршац – Бела Црква.
После решених свих административних и осталих потешкоћа, школа
фудбала почиње са радом и организује први званични тренинг 21.05.2007.
године на терену ОШ „Младост“ у Вршцу.
Први наступ забележен је 01.06.2007. године на турниру „Čokolino Street“
у Вршцу, на коме су учествовали дечаци рођени 1997. године.
Први гол постигнут је 02.06.2007. године на истоименом турниру, а њега
је постигао Вешовић Милан.
Иако победа није никад била главни мотив школе фудбала већ дружење,
забава и игра, она је забележена 17.08.2007. године на летњем турниру
„Millenium 2007“ у Вршцу, а побеђена је екипа ОФК „Павлиш“ из Павлиша са 3:2.
Прва званична утакмица одиграна је 26.08.2007. године у Вршцу,
противник је била екипа ФК „Полет“ из Избишта. Тада је остварена и прва
званична победа резултатом 8:1.
Први званичан погодак постигнут је такође на овој утакмици, а стрелац је
био Јовановић Дарко, док је први капитен био Бокшан Бојан.
Први освојен турнир био је 30.12.2007. године у хали „Millenium“ у Вршцу,
на зимском турниру у малом фудбалу „Millenium 2007“. Прво место су тада
заузели дечаци рођени 1995. године.
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7.1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА
Први задатак био је да се пронађе место и услови за нормалан рад, па се
у том смислу учинило следеће:
-

Потписан је уговор са ОШ „Младост“ из Вршца о коришћењу травнате
површине у кругу школе

-

Очишћен је и дезинфикован комплетан простор јер се годинама користио
као сметиште

-

Постављена је нова трава на местима где се терен користио као пут за
превоз грађевинског материјала

-

Постављени су метални стубови и заштитне мреже око целог игралишта.

-

Постављени су рефлектори, како би се омогућио рад у вечерњим
часовима да би групе, због обавеза деце у школи, биле на окупу и
комплетне

-

Направљени су и постављени како велики (2,44м х 7,32м), тако и мали
(5м х 2м) голови, као и нове мреже за њих

-

Купљено је око 100 шорцева и мајица за тренинг, на којима су били
иштампани грб, назив клуба и број

-

Купљено је 20 лопти и сви неопходни реквизити за одржавање тренинга
(чуњеви, лествице, штапови, маркери, капице и др.)
Клуб се финансира из више извора. Најзначајнија средства су
свакако из буџета СО Вршац за које сваке године конкурише, затим
чланарина коју месечно плаћају родитељи деце која су чланови клуба,
донације пријатеља клуба као и чланарина клупских навијача.
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7.2 ОМАСОВЉЕЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ТРЕНЕРА
У првој фази у клубу су радила четири тренера, од којих је три радило у
школи фудбала док је један тренер био задужен за рад са сениорском
селекцијом. Међутим како се клуб омасовљавао и развијао било је неопходно
то исто урадити и са тренерским кадром. Став руководства је да тренери морају
имати одређене квалификације за рад и значајно играчко искуство јер, посебно
деци, није довољно само објаснити шта да раде већ показати својим примером
и демострирати све што они треба да савладају и науче на тренингу.
Кроз клуб је прошло више од 15 тренера и сви су имали неку од
признатих лиценци. У више наврата клуб је доводио тренере и инструкторе са
„ПРОФИ“ UEFA лиценцом, који су одрађивали тренинге у школи фудбала и
млађим категоријама. На тај начин клуб је желео да покаже, како деци, тако и
тренерима шта је неопходно да би се деца правилно развијала и фудбалски
едуковала, а тренери су имали прилику да се упознају са новим и модерним
методама рада како би на што бољи начин пренели своје знање и спровели
кроз тренажни процес. Тренутно у клубу ради седам тренера од којих један
поседује „А“ UEFA лиценцу, пет их има „B“ UEFA лиценцу и један „C“
Националну лиценцу.

Слика 5: Тренерски кадар школе фудбала 2010. године - Ненад Мијаиловић,
Горан Лукетић, Славољуб Субић, Мирослав Бељин и Александар Кирков
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7.3. СЕНИОРСКИ ТИМ

7.3.1. СЕЗОНА 2007/2008
Након што је основан као школа фудбала, ОФК Vršac United бива
приморан да због већ наведених разлога организује и сениорску екипу. Прва
сезона у којој се такмичи у најнижем рангу такмичења у Међуопштинској лиги
Вршац-Бела Црква је 2007/2008. Тренер екипе био је Субић Славољуб. Прва
званична утакмица одиграна је у Загајици 02.09.2007. године, а резултат је био
2:0 у корист Омладинца из Загајице.
Након ове утакмице ОФК Vršac United консолидује своје редове и почиње
да остварује добре резултате и победе те је на крају првенства завршио као
првопласирана екипа и обезбедила улазак у виши ранг такмичења.
Први гол за сениорску екипу постигао је Субић Славољуб на утакмици у
Вршцу против екипе Баната из Вршца. Резултат је био 3:2 за Vršac United.
Најбољи стрелци екипе у овој сезони били су: Субић Славољуб са 7,
Обрадовић Дарко са 6 и Ћосић Ненад са 4 постигнута поготка.

Слика 6.1: Сениорска екипа сезона 2007/2008: стоје: Опричић Миливој,
Лукетић Горан, Тешић Саша, Јевтић Жика, Ћосић Ненад, Вукојевић Миодраг,
Чокорило Богољуб, Гарчевић Слободан, Минић Вељко; чуче: Живанов Стеван,
Живанов Рајко, Марковић Зоран, Несторов Дејан, Субић Славољуб, Патрић
Александар, Меденица Веселин и Вујичић Ненад. Наступали су још: Бељин
Мирослав, Обрадовић Дарко, Соларевић Душко и Стојаковић Александар.
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7.3.2. СЕЗОНА 2008/2009
Ово је можда и најузбудљивија сезона у историји клуба. Тренер екипе је
био Бељин Василије. Иако нови члан Друге јужнобанатске лиге „Исток“, Vršac
United је важио за једног од фаворита за прво место и поновни улазак у виши
ранг такмичења. Са респектабилним тимом остваривао је добре резултате од
самог почетка првенства, самим тим нагласио своје амбиције и дао до знања
свим екипама у лиги да јуриша на прву позицију. Већ у првом колу савладана је
екипа Младости из Велике Греде на гостујућем терену резултатом 0:1. Након
тога, у Вршцу је савладан Хајдук из Шушаре са 2:0. У трећем колу je Vršac
United гостовао у Стражи, екипи Виторула и остварио још једну, трећу узастопну
победу без примљеног гола резулатом 0:2. У том тренутку издвајају се три
екипе са по девет бодова Партизан (Уљма), Слога (Пландиште) и Vršac United,
баш овим редоследом због гол разлике. Тек у четвртом колу првенства Vršac
United бива усамљен на врху табеле са 12 освојених бодова, остваривши нову
победу на свом терену резултатом 2:1 против екипе Дунава из Банатске
Паланке која је уједно и први тим који успева да затресе мрежу Вршчана. Слога
(Пландиште) и Партизан (Уљма) ремизирали су у овом колу у Пландишту 1:1 и
самим тим оставили Vršac United на првој позицији. Први нерешен резултат
Vršac United остварује на гостовању у Хајдучици у петом колу, резултатом 0:0.
Даље се наставља трка у троје јер су две претходно наведене екипе оствариле
нове победе. У шестом колу поново победа на домаћем терену од 1:0 над
екипом Виноградара из Гудурице. Стање на табели остаје непромењено. Први
пораз Vršac United је претрпео у седмом колу када је изгубио на гостовању у
Дупљаји против екипе Баната. Резултат је био убедљив и домаћин је славио
резултатом 3:0. Након тога ново гостовање и други везани пораз, од екипе
Добрице из Добрице. Домаћин је победио резултатом 1:0. Након овог, осмог
кола, Vršac United бива трећепласирана екипа у лиги са освојених 16 бодова, 6
бодова мање од две првпопласиране екипе. Ово је уједно био и последњи
пораз Вршчана у првенству. После ове утакмице тим подиже форму и остварује
одличне резултате, ремизира у јесењем делу првенства једино на гостовању у
Пландишту против Слоге 0:0. У последњем колу првог дела првенства побеђује
у дербију и првопласирану екипу Партизана из Уљме, резлтатом 2:1 на
домаћем терену и заузима сигурно друго место на табели са само 3 бода
заостатка за клубом из Уљме.
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До краја сезоне за прво место на табели боре се само ова два тима. Обе
екипе остварују победе и нижу добре резултате. Толико добре да је цела
сезона сажета у последње коло првенства. Бодовна разлика пред последње
коло и дерби у Уљми између две прво пласиране екипе била је 1 бод у корист
домаћина. Наиме, Партизан је имао 78 бодова, а Vršac United 77 бодова. Само
један тим могао је у виши ранг такмичења. Била је то назаборавна утакмица
пред више од 3000 гледалаца са полицијским обезбеђењем као на вечитом
дербију. Током целе утакмице Vršac United је имао више од игре и стварао
боље и изгледније прилике за гол али ипак срећа је била на страни домаћина и
утакмица је завршена резултатом 0:0. У виши ранг се пласирала ипак екипа из
Уљме која је током читавог првенства била на првој позицији. Vršac United у
својој првој сезони није успео да оствари жељени циљ али ипак је била част
учествовати као новооснован клуб у несвакидашњем амбијенту у овом рангу
такмичења.

7.3.3. СЕЗОНА 2009/2010
После неуспеха у претходној сезони и пропуштене шансе да се већ тада
пласира у виши ранг такмичења, Vršac United није очајавао већ је још јачи,
спремнији и опрезнији ушао у нову сезону са истим циљем. Опет од самог
старта креће силовито и у првом колу остварује убедљиву победу на гостовању
у Великој Греди против Младости резултатом 0:4. У другом колу наставља да
решета противничке мреже и остварује још убедљивију победу на домаћем
терену од 7:0 против Виноградара из Гудурице. Нерешен резултат од 1:1 у
Влајковцу против Јединства није спутао Вршчане да код куће у четвртом колу
оствари још једну убедљиву победу, овога пута против Слоге из Пландишта.
Резултат је био 3:0. У том тренутку Vršac United бива други на табели са 10
освојених бодова, док је првопласирана екипа била Ратар из Крушчице са 12
бодова. У петом колу шампионата заузимају прво место са екипом Ратара са
освојених 13 бодова али бољом гол разликом од 18:1. Ове две екипе делиле су
прво место све до 8 кола када Vršac United бележи најубедљивију победу 8:0
против екипе Баната из Дупљаје и тако им се реваншира за прошлогодишњи
први пораз у сезони од 3:0. Ратар је ремизирао на свом терену 2:2 са Дунавом
из Банатске Паланке и тако омогућио Вршчанима да остану усамљени на врху
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табеле са 20 освојених бодова. Након тога се константно повећавала бодовна
предност у односу на ривале који су се смењивали на другој и трећој позицији.
У једанаестом колу успела је екипа Хајдучице да приђе на само 2 бода
заостатка али је Vršac United после тога само повећавао своју предност тако да
је јесењи део шампионата завршен са скором од 12 остварених победа, 3
нерешене утакмице, без пораза и гол разликом 57:7. Освојивши тако 39 бодова,
7 више од другопласиране Хајдучице.
У пролећном делу настављају са доминацијом и победама и у првом колу
остварују још једну победу против Младости из Велике Греде убедљивим
резултатом 6:1. Са добрим партијама настављају до краја сезоне и први пут у
сезони бивају поражени у последњем колу против Караша из Куштиља којем је
била неопходна победа за опстанак у лиги док je Vršac United у овај меч ушао
са великом бодовном залихом и без такмичарског значаја. Славила је екипа из
Куштиља резултатом 4:3. На крају сезоне веома убедљив учинак - 24 победе, 5
нерешених утакмица и 1 пораз. Гол разлика 124:17. Освојено је 77 бодова, што
значи бод мање него прошле сезоне али и више него довољно за славље и
улазак у виши ранг такмичења као и највећи успех клуба до тада. Тренер је и у
овој сезони био Бељин Василије. На другом месту је завршила Хајдучица са 64
освојена бода.

7.3.4. СЕЗОНА 2010/2011
Након великог успеха и пласмана у Прву јужнобанатску лигу Vršac United
су чекала нова, озбиљнија искушења и квалитетнији противници. Свакако овај
ранг такмичења изискује и већа финансијска улагања, велики труд и
посвећеност функционера клуба. У том тренутку клуб је био задовољан
учешћем у овој лиги и самим тим је циљ био да ту борави и следеће сезоне.
Тренер тима био је Бељин Василије, а у тим су се укључивали млађи играчи
којима је пружана све већа минутажа. Екипа је могла да игра растерећено и да
без икаквог притиска форсира младе играче.
Vršac United није баш најбоље започео нову сезону јер је у првом колу на
гостовању у Ковину, против Колоније убедљиво поражен резултатом 3:0. У
другом колу су се састали са Радничким такође из Ковина и тада је остварена
историјска прва победа у овом рангу такмичења резултатом 2:0. Нису Вршчани
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успели да пронађу прави ритам на почетку сезоне па су у трећем колу опет
поражени убедљиво на гостовању у Омољици од Младости, резултатом 4:0.
Након тога на домаћем терену нерешено 1:1 са екипом БАК-а из Беле Цркве. У
петом колу су поражени у Јабуци од Југославије, резултатом 1:0. У том тренутку
Vršac United је заузимао 15. место са само 4 освојена бода после 5 одиграних
кола. У шестом већ убедљива победа против Славије из Ковачице 4:0 на свом
терену. Коначно у седмом колу првенства долазе до дуго чекана 3 бода на
гостовању. Побеђен је Темпо из Сефкерина са 0:2. Две везане победе дале су
ветар у леђа, подигле самопоуздање тиму и показале да се он не налази
случајно у овом рангу такмичења. Након тога на домаћем терену нова победа,
овога пута против екипе Вујлтурул из Гребенца. Резултат је био 2:1. Затим су
уследила два гостовања и два везана пораза, прво у Алибунару од Будућности
1:0, затим у

Гају од Партизана 2:1. До краја јесењег дела Vršac United је

углавном добијао утакмице код куће, губио на страни да би у последњој
утакмици првог дела опет ремизирао са старим дужницима, Партизаном из
Уљме на домаћем терену идентичним резултатом 0:0. Овај део првенства
завршили су на једанаестој позицији са освојних 20 бодова.
Пролећни део првенства започели су нерешеним резултатом 1:1 са
Колонијом, а поново славили против Радничког, овога пута у Ковину,
резултатом 1:2. Након тога пораз на домаћем терену од Младости из Омољице
1:2, па победа у гостима против БАК-а резултатом 0:1. У двадесетом колу Vršac
United бележи најубедљивији победу у овом рангу такмичења до тад.
Савладана је екипа Југославије из Јабуке са 6:0. После ове две везане победе,
настављају са добрим партијама и у наредних 10 кола остварује 5 победа и 3
нерешена резлтата и 2 пораза. Сезону завршава на високом петом месту са
освојених 48 бодова. Сасвим задовољавајући учинак за прву сезону проведену
у овом рангу такмичења. Шампион је била екипа Колоније из Ковина.

7.3.5. СЕЗОНА 2011/2012
У овој сезони амбиције клуба биле су исте као у протеклој. Младим
играчима је указивана све већа шанса и очекивало се да клуб постане стабилан
члан овог ранга такмичења. Четврту сезону за редом тренер је био Бељин
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Василије, а то је била и његова последња сезона на клупи Vršac United-а пошто
се након краја првенства повлачи са те позиције.
У првом колу Vršac United je гостовао екипи Вултурула из Гребенца и
освојиo први првенствени бод одигравши нерешено без голова. Следећа
утакмица одиграна је у Вршцу против Темпа из Сефкерина и остварена је прва
победа резултатом 2:0. Након тога Vršac United игра против екипе Партизана из
Гаја и бележи нову победи од 0:1 те је после три одиграна кола заузимао трећу
позицију са 7 бодова само два бода мање од првопласираног Радничког из
Ковина. У 4. колу дочекали су екипу Славије из Ковачице и пропустили прилику
да забележе трећу узастопну победу. На тој утакмици Славија је славила у
Вршцу резултатом 1:2. После тога је уследио нови пораз и то од екипе Слоге из
Пландишта од 1:0. У шестом колу првенства савладана је Младост из Омољице
резултатом 1:0. Седмо коло и гостовање екипи БАК-а из Беле Цркве донело је
нови бод Vršac United-u. Резултат је био 1:1. Након тога дочекују екипу Полета
из Избишта и побеђују резулатом 2:0. Тешко гостовање у Банатском Новом
Селу оставља Vršac United без бодова јер је домаћин славио са 2:0. У десетом
колу у Вршац долази Југославија из Јабуке и бива поражена минималним
резултатом 1:0. Након ове победе следи гостовање првопласираној екипи на
табели и главном фавориту за титулу, екипи Радничког из Ковина коју је Vršac
United прошле године савладао у оба сусрета. Овога пута је Раднички славио
са 3:1. После овог меча Вршчане очекује још један дерби, овога пута против
другопласиране екипе Борца из Сакула која је пре почетка првенства нагласила
да ће се борити за врх табеле и улазак у виши ранг такмичења. Међутим Vršac
United је рутински савладао противника резултатом 3:1 и још више га удаљио
од прве позиције. До краја јесењег дела остају још три кола где Vršac United
слави коначно против старог дужника, екипе Партизана из Уљме на гостујућем
терену са 0:2, па ремизира као домаћин са Радничким из Баранде 1:1 и у
последњем колу првог дела првенства остварује рутинску победу на гостовању
и то против екипе Спартака из Дебељаче која је одавно прежаљена и у том
тренутну има само 6 бодова. Резултат је био 0:3. После овог кола Vršac United
се налазио на трећој позицији са 27 бодова, 2 мање од другопласираног Борца
из Сакула и 7 од Радничког из Ковина.
У

други

део

првенства

екипа

улази

растерећено

и

складу са

овосезонским циљем, даје шансу млађим играчима који су у том тренутку могли
да играју без притиска. Самим тим што им резултат није у првом плану, улазе
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мало опуштеније у наставак првенства и на домаћем терену бивају поражени
од Вултурула из Гребенца 0:1. На гостовању у Сефкерину играју без голова, да
би на свом терену забележили прву пролећну победу од 2:1 над Партизаном из
Гаја. У деветнаестом колу гостују Славији из Ковачице и губе 3:1. па побеђују
Слогу из Пландишта на свом терену 3:0, па опет пораз на гостовању од 3:0 од
Младости из Омољице. После тога опет реми са екипом БАК-а, овога пута без
голова. Остало је још 8 кола до краја и Vršac United губи све четири утакмице
као гост, а као домаћин остварује три победе од којих је она у последњем колу
најубедљивија чак 7:0 над Спартаком из Дебељаче и бележи један пораз на
домаћем терену од шампиона, екипе Радничког из Ковина од 1:3. Након
завршеног последњег кола Vršac United је заузео 8. место са 44 освојена бода.

Слика 6.2: Сениорски тим за сезону 2011/2012: стоје: Живанов Стеван,
Јовановић Иван, Лазовић Жељко, Рошуљ Зоран, Субић Славољуб, Даћевац
Иван,

Кирков

Александар,

Илић

Љубиша,

Баста

Матеј, Стојановић

Александар и Лукетић Горан; чуче: Поморишац Александар, Царан Сандро,
Јованов Игор, Танасијевић Милорад, Савић Ђурица, Милојевић Зоран и
Станковић Александар.
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7.3.6. СЕЗОНА 2012/2013
Vršac United увидевши да може да се у најмању руку равноправно бори
са свим екипама у лиги, одлучује да појача своје редове и да направи тим који
би могао да се пласира у виши ранг такмичења. Амбиције клуба су порасле јер
се руководство није задовољавало боравком у овој лиги и то као клуб који ће се
налазити на средини табеле. Желели су нове изазове и тако дошли на идеју да
покушају да се домогну првог места које води у Војвођанску лигу „Исток“. Наиме
у том тренутку су чак три екипе изразиле жељу за прво место међу којима су
поред овог клуба били Полет из Избишта и Борац из Сакула. Ове две екипе су
важиле за апсолутне фаворите за прву позицију и било је питање ко ће од њих
завршити на првом месту јер су Вршчанима даване најмање шансе за титулу.
Тренер екипе био је Субић Славољуб.
На почетку првенства Vršac United је гостовао екипи Слоге из Пландишта
и изгубио резултатом 2:0. На домаћем терену је затим савладана екипа
Вултурула из Гребенца идентичним резултатом. Уследило је гостовање екипи
Младости из Омољице и нова победа, резулатом 0:1. У 4. колу првенства у
Вршац стиже екипа Добрице која долази без неке намере да нападне домаћина
већ се опредељује да се брани и да освоји бар један бод. То им и полази за
руком упркос многобројним изгледним шансама за домаћина. Резултат је био
1:1. На следеће гостовање Vršac United иде у Јабуку, екипи Југославије где
успева први да постигне погодак и поведе са 1:0 али домаћин преокреће
резултат и узима сва 3 бода. Остварује победу од 2:1. Ова утакмица као да је
била пресудни тренутак и аларм за Vršac United да треба још више да труди да
би остваривао победе које се су им неопходне за остваривање жељеног циља.
У том тренутку руководство званично изражава жељу да се иде у поход на прво
место. На следећој утакмици они бележе победу од 3:1 против Будућности из
Банатског Брестовца, па победу у Сефкерину против екипе Темпа од 0:2.
Уследило је још једно врло неугодно гостовање претенденту на титулу, екипи
Борца из Сакула који су у том моменту делили прву позицију са Полетом из
Избишта који су их поразили већ у првом колу првенства 1:0. Утакмица је била
веома борбена са обе стране, домаћини су играли веома оштро, а гост стварао
шансе. Међутим, један детаљ је одлучио утакмицу и Борац је дошао до победе
1:0. Vršac United није очајавао, ишао је према циљу из другог плана. У деветом
колу поражена је екипа Војводине из Црепаје резулатом 1:0, па и Славија из
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Ковачице на гостовању 0:2. Након тога у госте стиже екипа Слоге из Банатског
Новог Села и у једној борбеној утакмици по врло лошем времену и терену,
Vršac United ипак остварује победу од 1:0. После ове утакмице у којој су играли
играчи који су имали парне жуте картоне и могућство бирања уследило је
гостовање

првопласираној

Полета.

Десетковани

неиграњем

неколико

стандардних играча у овом дербију кола бивају поражени 2:0 веома оштром
игром домаћина. После изгубљеног још једног дербија у госте је стига екипа
Партизана из Гаја и остварена је победа, реултатом 2:1. Идентичним
резултатом је савладан на гостовању и Бак из Беле Цркве да би у последњем
колу била дочекана неугодна екипа Радничког из Баранде и тешком муком,
после преокрета у 90. минуту побеђена резултатом 2:1. Јесењи део првенства
је завршен на другом месту са 31 освојеним бодом и само 1 бодом мање од
Полета који се тада налазио на челу табеле.
У другом делу првенства долази до промене тренера и екипу преузима
Бељин Мирослав. Управа клуба жели да још више појача играчки кадар јер и
позиција на табели говори да постоје велике шансе да се оствари зацртани
циљ са почетка сезоне. Доводи пар играча из околних места и тако комплетира
тим за пролеће. У овај део сезоне улази силовито са јасном намером. Одмах у
првом колу другог дела шампионата бележи победу од 3:1 и зазима водећу
позицију пошто је Полет поражен на гостовању у Сакулама са 1:0. У следћој
утакмици на гостовању опет победа, против Вултурула из Гребенца 0:2. Затим
је у госте стигла Младост из Омољице која се савладана такође резултатом 2:0
али услед пропуста руковства клуба, један суспендован играч домаћина је
наступио на овој овој утакмици и она је регистрована службеним резултатом 0:3
у корист гостију и одузимањем 1 бода тиму из Вршца. Након ове грешке Vršac
United гостује у Добрици и остварује победу од 0:2. У 20. колу дочекана је екипа
Југославије из Јабуке и остварена је још једна победа, резулатом 3:0. Уследило
је гостовање екипи Будућности из Банатског Брестовца и опет победа, 2:4. Све
време су Вршчани боравили на првом месту, у госте им је дошла екипа Темпа
из Сефкерина и порежена је резултатом 3:0. Ова утакмица је уједно била и
увертира пред велики дерби против другопласиране екипе Борца из Сакула. У
овој утакмици постигнуто је чак 5 голова, од којих се не зна који је лепши. Био је
ово празник фудбала у Вршцу и пред домаћом публиком Vršac United је
остварио убедљиву победу од 4:1 и тако се још више приближио шампионској
титули. Гостовање у Црепаји, екипи Војводине доноси нова три бода,
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резултатом 0:2. На следећем мечу се наставља победничка серија, а сада је на
реду била екипа Славије из Ковачице која је поражена са 3:0. У 26. колу играло
се у Банатском Новом Селу против Слоге. На овој утакмици је настављен низ
победа јер је Vršac United славио са 2:3. Све је било спремно за можда и
одлучујућу утакмицу у сезони. У госте је дошла екипа Полета из Избишта. Како
претходни дерби са Борцем тако и овај, бива пун лепих голова али сви су били
у мрежи гостију из Избишта. Резултат је био 4:0. Већ је могло лакше да се дише
јер се у 28. коло ушло са 6 бодова више од другопласираног Борца, а чак 10
више од Полета. Међутим на гостовању у Гају Vršac United бива поражен 3:2 од
Партизана, док је Борац славио на домаћем терену против Младости из
Омољице 4:1 и тако пришао на 3 бода заостатка. Коначно, у 29. колу дошао је
тренутак да се одлучи првак, све је било у рукама Vršac Uniteda. Гостовала је
екипа БАК-а из Беле Цркве. Остварена је историјска победа од 3:1 и велики
успех, пласман у Војвођанску лигу „Исток“. Уследила је додела пехара и
честитке свим играчима и руководству клуба. Последње коло у Баранди било је
ревијалног карактера и Раднички је славио 5:1. Ову сезону „Vršac United“ је
завршио на првој позицији са 66 освојених бодова и скором од 22 победе, 1
нерешена утакмица и 7 пораза, са гол разликом 60:32. На другом месту је
завршила екипа Борца из Сакула са 64 освојена бода.

7.3.7. СЕЗОНА 2013/2014
После великог успеха и пласмана у Војвођанску лигу „Исток“, Vršac United
није хтео само тиме да се задовољи већ је пун самопоуздања зацртао још веће
циљеве. Ове сезоне амбиције клуба су у почетку биле да се остане у овој лиги
али како је време пролазило оне су расле и циљ је био напад на Српску лигу.
Тренер екипе био је Бељин Мирослав. Тада је у овој лиги био још један клуб из
Вршца, ФК Вршац који је био главни фаворит за улазак у виши ранг такмичења.
Сви су са нестрпљењем очекивали овај градски дерби.
У првом колу првенства Vršac United је гостовао екипи Црвене Звезде у
Руском Селу. Била је то добра утакмица и после неколико пропуштених прилика
гостију, домаћин успева да у финишу постигне погодак и слави са 1:0. Друго
коло и опет гостовање неугодном Билећанину у Сечњу. Овога пута победа 2:4.
Уследила прва утакмица на домаћем терену у овом рангу такмичења и то
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против Пролетера из Банатског Карловца. Ова утакмица уједно представља и
велики јужнобанатски дерби. Дуго је било 0:0 и онда голом у 90. минуту
домаћин побеђује 1:0 и везује другу победу у низу. У 4. колу гостовање доброј
екипи ТСЦ из Бачке Тополе која остарује победу резултатом 3:1. На следећој
утакмици, другој пред домаћом публиком Vršac United поново побеђује, овога
пута убедљиво 4:0 против Кикинде. У 6. колу првенства Vršac United је гостовао
у Сакулама екипи Борца која је, иако заузела друго место у прошлој сезони,
постала члан ове лиге због одустајања и реорганизације неких тимова.
Резултат је био 0:1. Након тога је уследила и трећа узастопна победа, на
домаћем терену против Будућности из Српске Црње резултатом 2:1. У том
тренутку Vršac United је заузео прву позицију на табели са 15 освојених бодова.
Следећа утакмица и гостовање у Новим Козарцима, донела је нови бод,
резултат је био 2:2. Све је било спремно за велики вршачки дерби. Оба тима у
доброј серији, дуже време без пораза. ФК Вршац је био фаворит и заузимао је
прву позицију са 20 бодова, док је Vršac United са 16 био на четвртој. Фудбалска
посластица у Вршцу донела је много узбуђења али ипак је ФК Вршац славио са
4:1. Резултат говори да је била то убедљива победа Вршца али на терену није
изгледало баш тако. Након тога, Vršac United је играо у Ковину против екипе
Радничког и био поражен са 1:0. Победу остварују на свом терену у наредном
колу против екипе Бачке из Пачира. У 12. колу играло се у Банатском
Карађорђеву, против Јединства

резултат је био 1:0. После те утакмице

дочекана је Тиса из Адорјана и савладана са 2:1. У 14. колу Vršac United је
изгубио у Старчеву од екипе Борца 2:1, да би у последњем колу јесењег дела
првенства на домаћем терену победили Козару, убедљиво 5:1. На крају овог
дела завршио је на 4. месту на табели са 25 освојених бодова са скором од 8
победа, 1 нерешена утакмица и 6 пораза.
Пролећни део првенства Vršac United је успешно започео са две победе
на свом терену, прво против другласиране екипе Црвене Звезде из Руског Села
2:0 па против Билећанина из Сечња идентичним резултатом. Уследило је
гостовање и нови јужнобанатски дерби против Пролетера. Резултат је био 2:2.
Затим је остварена нова победа, резултатом 2:1 против екипе ТСЦ из Бачке
Паланке. У 20. колу се наставља победнички низ у Кикинди против истоимене
екипе. Резултат је био 0:1. Након тога дочекана је екипа Борца из Салула и опет
победа, овога пута 3:2. Први пораз у другом делу забележен је у Српској Црњи
против Будућности. Домаћин је славио са 1:0. У 23. колу побеђена је Слобода у
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Вршцу 4:0. После ове утакмице као и у првом делу уследио је градски дерби
против ФК Вршац. После врло борбене утакмице и мало прилика на обе стране
резултат је био 0:0. То је био дуел између две првопласиране екипе. Вршац је
имао 50, а Vršac United 44 бода. У 25. колу у госте је дошао Раднички из Ковина
и бива побеђен резултатом 3:1. Након тога Vršac United je гостовао у Пачиру
против Бачке. Резултат је био 3:1 за домаћина. У овом колу је екипа ТСЦ-а
остварила неочекивану и у најмању руку чудну победу на гостовању против ФК
Вршца 0:2. После ове утакмице Vršac United је имао 48 бодова, а ТСЦ 46. У том
тренутку дошло је до несугласица између два вршачка клуба када је ФК Вршац
забранио United-u да користи свлачионице и терен иако нису у његовом
власништву већ у градском. У 27. колу је дочекано Јединство и Банатског
Карађорђева и остварена победа 3:2. Приближавао се крај првенства, а Vršac
United се налазио на другом месту са 51 бодом, два више од трећепласиране
екипе ТСЦ из Бачке Тополе и изгледним приликама да се пласира у виши ранг
такмичења бар као другопласиран тим. Први је и даље био ФК Вршац.
Уследило је гостовање у Адорјану екипи Тисе. На овој утакмици виђено је
неколико судијских грешака које су директно утицале на коначан исход меча.
Домаћин је славио са 2:1. У претпоследњем колу Vršac United је дочекао Борац
из Старчева. Резултат је био 1:1. Пред последње коло Vršac United је био на
трећем месту са 52 освојена бода, 3 бода мање од ТСЦ-а. Имао је тешко
гостовање у Банатском Великом Селу против Козаре. Изгубили су са 2:0 и тако
остали на трећој позицији на крају првенства пропустивши прилику да се после
прве сезоне у овом рангу пласирају у Српску лигу - „Војводина“ што би био
највећи успех у историји клуба. У овој сезони Vršac United осваја прво место у
куп такмичењу на територији подручја фудбалског савеза Панчево. Победили
су у финалу екипу Радничког из Ковина после бољег извођења пенала. Након
регуларног тока меча било је 1:1.

7.3.8. СЕЗОНА 2014/2015
У ову сезону Vršac United улази растерећено без притиска после
неуспелог покушаја да се домогну већег ранга такмичења. Тренер је и у овој
сезони био Бељин Мирослав. Главни циљ је опет форсирање младих и
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талентованих играча. Лига бива реорганизована и уместо Војвођанске лиге
„Исток“ добија назив Банатска зона.
Прво коло првенства играли су против Слободе у Новим Козарцима и
изгубили 1:0. Након тога други везани пораз, овога пута на домаћем терену од
Младости из Лукиићева која је у почетку сезоне изразила велику жељу да се уз
Железничар из Панчева домогне прве позиције. Резултат је био 0:3. Први бод
Vršac United је освојио у Пландишту против Слоге 1:1. После тога остварена је и
прва победа. На домаћем терену је савладана екипа Црвене Звезде из Руског
Села резултатом 2:1. Пето коло било је резервисано за још један јужнобанатски
дерби у Банатском Карловцу против Пролетера. Утакмица је завршена 0:0. ОФК
Кикинда завршава серију непобедивости Vršac United-a и побеђује овај тим у
Вршцу са 1:2. Уследило је гостовање главном претенденту на титулу, екипи
Железничара из Панчева. Освојен је један бод резултатом 1:1. Дочекана је
Будућност из Српске Црње у 8. колу и остварена победа 2:0. Након тога Vršac
United везује 3 победе. Прва је била у гостима против Козаре 0:2, па на
домаћем терену против Борца из Старчева 2:1, и трећа у Новом Бечеју против
Јединства 0:1. У 12. колу пораз од Радничког у Сутјесци 2:0 па опет победа над
Борцем из Сакула 2:0. До краја јесењег дела остале су још две утакмице, а
Vršac United је ремизирао у обе. Прво у Ковину против Радничког 2:2 па у
Вршцу против Јединства из Банатског Карађорђева 1:1. Тако је остварен скор
од 6 победа, 5 нерешених утакмица и 4 пораза што је било довољно за 5 место
на табели са освојена 23 бода. Прва три места заузеле су екипе Козаре са 30,
Железничара са 28 и Младости са 26 бодова.
У пролећни део Vršac United улази са истим амбицијама и циљевима.
Акценат је на младим играчима из омладинске школе, јер им је и место на
табели то омогућило. Прво коло у овом делу првенства играно је у Вршцу
против Слободе и забележ нерешен резултат 1:1. Након тога реми у Лукићеву
против одличне екипе из првог дела сезоне. Резултат је био 0:0. У 18. колу
остварена је победа против Слоге из Пландишта 2:1 па пораз у Руском Селу од
Црвене Звезде 2:1. У 20. колу одигран је дерби против Пролетера, а резултат је
био идентичан као у првом делу, 0:0. Вршчани су у 21. колу успели да се
реванширају Кикинди за пораз у Вршцу и савладали је у гостима 0:1. Након тога
је им је у госте дошао првопласирани Железничар. Резултат је био 1:1. Затим је
уследило гостовање у Српској Црњи против Будућности, а резултат је био 2:0
за домаћина. У 24. колу остварена је победа против Козаре, резултатом 1:0 па
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пораз у Старчеву против Борца 3:1. Након тога у госте долази Јединство из
Новог Бечеја и бива порежено 1:0.

У 27. колу изненађујући пораз на свом

терену од Радничког из Сутјеске 2:3 али после тога је забележена још једна
победа и то опет у Сакулама против Борца. Резултат је био 1:2. Изгледа да
Vršac United баш не одговара као противник екипи Борца. Остало је још два
кола до краја првенства, а Vršac United је у та два кола забележио пораз на
свом терену од Радничког из Ковина 0:1 и нерешен резултат против Јединства у
Банатском Карађорђеву 2:2. Тако се на крају сезоне нашао на 5. месту са 43
освојена бода и скором од 11 победа, 10 нерешених утакмица и 9 пораза и гол
разликом 32:32. На првом месту је завршила екипа Железничара из Панчева са
57 бодова и пласирала се у Српску лигу – „Војводина“.
Након ове сезоне Vršac United склапа веома озбиљан тим и са високим
амбицијама почиње припреме за нову сезону 2015/2016 (слика 6.3). Први циљ
је улазак у Српску лигу–„Војводина“, као и пружање што веће шансе младим
играчима.

Слика 6.3: Детаљ са припрема за сезону 2015/2016
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7.4. МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

7.4.1.ОМЛАДИНЦИ
Једна од идеја након самог оснивања била је да клуб попуни празнине у
млађим категоријама, које је направио ФК Вршац, како би деца имала
континуитет играња са другим дечацима њиховог узраста. Тако је основана
школа фудбала и кренуло се у рад са децом узраста од 6 година. У
међувремену организована је пионирска екипа. Увидевши да Vršac United добро
напредује стварањем млађих селекција, људи из ФК Вршац такође почињу да
се баве млађим категоријама, вероватно од страха да Vršac United не преузме
примат у граду. Како је Vršac United оснивао по неку категорију, тако је и Вршац
али је остала празнина са дечацима који су били катедстког односно
омладинског узраста јер није било квалитетног такмичења за њих. У том
узрасту дечаци су сувише млади, бар већина, да би могли квалитетно да
конкуришу за прве тимове. Тако је Vršac United дошао на идеју, пошто је прва
генерација (1994. годиште) излазила из пионирске селекције, да нападне прво
место у Другој јужнобанатској лиги и избори пласман у Прву јужнобанатску лигу
где су предигру првог тима играли омладинци. На тај начин клуб би добио и
реалан уплив младих играча у сениорску екипу из сопствених редова без
довођења играча из других клубова. У сезони 2010/2011 први тим је играо у
Првој јужнобанатској лиги, а предигру су играли играчи рођени 1993. који су
дошли из ФК Вршца и играчи рођени 1994. из Vršac United-a. Тренер је био
Мушкиња Душан. То је прва сезона у којој су почели да наступају омладинци
овог клуба. Прваци тих омладинских лига играли су бараж за попуну
Квалитетне лиге омладинаца Војводине. У првој сезони Vršac United је завршио
на трећем месту, а у другој 2011/2012 до самог краја је водио борбу за прво
место са Радничким из Ковина. У престижној утакмици у Вршцу пред више од
1000 гледалаца Vršac United је био поражен 0:1 од Радничког. На крају је
Раднички изгубио у од екипе Каравукова и није се пласирао у Квалитетну лигу
омладинаца Војводине па је Vršac United дошао на идеју да административним
путем дође до тог ранга такмичења. Vršac United је послао молбу ФС Војводине
да као клуб има жељу и могућности да наступа у том такмичењу, а као реалан
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разлог навео је и то да из Општине Вршац нема ниједан тим у том такмичењу.
Многи клубови су због трошкова одустајали од овог такмичења па се дешавало
да се првенство заврши са 12 или 13 клубова. У исто време је и ФК Вршац
послао молбу ФС Војводине иако није имао омладински погон. Њихова жеља
није била такмичарска већ првенствено усмерена против Vršac Uniteda. То се и
показало одлуком савеза који није прихватио ниједну молбу. У сезони
2012/2013 мења се систем такмичења и омладинци играју Подручну лигу. У овој
сезони омладинци Vršac United-a бивају прваци испред фаворизоване екипе ФК
Вршца. Након првенства уследиле су две бараж утакмице за незаборав против
Железничара из Панчева. Био је то веома узбудљив двомеч. Омладинци Vršac
United-a су у драматичној завршници друге утакмице постигли гол који их је
увео у толико жељену Квалитетну лигу Војводине. Следеће две сезоне тим се
успешно такмичи у овом рангу где се налазио до сезоне 2014/2015 када долази
до поновне промене система такмичења па клуб одустаје у том узрасту и
препушта играче омладинском тиму ФК Вршца.
Сезона 2010/2011 - Тренер: Душан Мушкиња; тим: Богош Стефан,
Танасијевић Милорад, Ника Југослав, Николић Борислав, Рабијац Стојан,
Царан Сандро, Барбуловић Денис, Радак Јован, Петровић Немања, Чејић
Марко, Вилић Раде, Поморишац Александар, Даћевац Иван, Лазовић Жељко,
Бандуљ Драгослав, Бенка Мирослав, Церовић Видоје, Лукетић Милош, Дрча
Драган, Стојановић Александар, Момиров Денис, Кекић Горан, Чарапић Владан,
Пауновић Милан и Церовић Благоје.
Сезона 2011/2012 – Тренер: Субић Славољуб; екипа: Вукмиров Данило,
Субић Бојан, Бањаш Данијел, Вилић Раде, Смољан Немања, Субић Јован,
Мандић Срђан, Бенка Мирослав, Момиров Денис, Дрча Драган, Гудурић Марко,
Комненов Милош, Јовановић Иван, Војнов Мирко, Савић Ђурица, Кекић Горан,
Лоренц Марћел, Ћировић Никола и Баста Матеј.
Сезона 2012/2013 – Тренер: У првом делу јесењег дела првенства био је
Кирков Александар, а од новембра 2012 и у другој полусезони Славољуб
Субић; екипа: Илкић Славко, Субић Бојан, Комненов Милош, Јездимировић
Иван, Бенка Мирослав, Субић Јован, Балог Дарко, Побра Радован, Кекић Горан,
Савић Ђурица, Стојановић Александар, Вукмиров Данило, Смољан Немања,
Несторов Филип, Карапанџић Александар, Јовановић Иван, Лоренц Марћел,
Спасић Чедомир, Мандић Срђан и Кусићки Горан. Овај тим је био првак у
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Подручној лиги испред фаворизоване екипе ФК Вршца. Након победе у баражу
против Железничара пласирали су се у Квалитетну лигу Војводине (Слика 7.1.)

Слика 7.1: Шампиони Подручне лиге за сезону 2012/2013
Сезона 2013/2014 – Тренер: У јесењем делу Мијаиловић Ненад, а у
пролећном Чакара Ален; екипа: Тошић Ненад, Дрљача Томислав, Балог Дарко,
Бенка Мирослав, Субић Јован, Живков Дарко, Којић Страхиња, Борић Јован,
Марковић Марко, Јовановић Иван, Станивуков Милан, Мајсторовић Александар,
Мајсторовић Бојан, Давид Марко, Вучевски Дејан, Радић Никола и Ацкета
Андреј.
Сезона 2014/2015 – Тренер: Чакара Ален; екипа: Куневски Небојша,
Олђа Стефани, Вренчев Бојан, Борић Јован, Коруга Никола, Стојаковић Иван,
Радојевић Душан, Јовановић Иван, Алексић Марко, Балог Дарко, Спасовски
Никола, Субић Јован, Субић Бојан, Мајсторовић Александар, Мајсторовић
Бојан, Веј Александар, Смоловић Данило, Печеновић Андреј, Давид Марко и
Ивљанин Ненад.

7.4.2. КАДЕТИ
У сезони 2008/2009 наступају у Подручној лиги кадета. Тренер је био
Александар Кирков. Након те сезоне комплетан погон кадета прелази у
омладински и наступа као предигра сениорском тиму у Првој јужнобанатској
лиги.
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7.4.3. ПИОНИРИ
Из само њима знаних разлога ФСО Вршац је организовао такмичење
пионирске лиге тако да се није играла сезона јесен-пролеће, што је било сасвим
логично већ се играла календарска година, па је тако такмичење почело на
пролеће, а завршило у касну јесен.
У сезони 2007 пионири су ушли у такмичење на пола сезоне и остварили
4 победе и 4 пораза.
Већ у сезони 2008 клуб се такмичи са две екипе, што јасно говори о
експанзији ОФК Vršac United-а у том периоду. Прва (старија) екипа је
наступалау Првој пионирској лиги и заузела 4. место са скором од 6 победа, 2
нерешене утакмице и 4 пораза. Друга (млађа) екипа је играла у Другој
пионирској лиги и такође заузела 4. место са идентичним скором.
Да би избегли несугласице са ФСО Вршац око календара такмичења
пионирске лиге, клуб доноси одлуку да се прикључи Подручној лиги пионира. У
овој лиги се клуб такмичи од 2008. године. У сезони 2008/2009 пионири
наступају у истој лиги. Тренер је био Мијаиловић Ненад. У следећој сезони клуб
се поново такмичи у Општинској лиги због реорганизације и осваја прво место
(слика 7.2). Тренер је био Кирков Александар.

Слика 7.2: Прваци Општинске лиге пионира 2010. године
Након тога клуб гаси пионирски погон све до сезоне 2015/2016 када
наступа у Банатској лиги. Тренер тима је Чакара Ален.
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7.4.4. ШКОЛА ФУДБАЛА
У школи фудбала се налазе деца узраста од 6 до 12 година. У почетку су
са децом радили Бељин Мирослав (Миша), Субић Славољуб (Мића) и Лукетић
Горан (Лука). Они су учествовали у раду у свим генерацијама. Временом како је
клуб напредовао тако се ширио и списак тренера који су радили у школи
фудбала. Делиле су се селекције па су сви тренери радили одвојено са једном
селекцијом. Клуб се увек трудио да то буду лиценцирани тренери или бивши и
активни играчи који су могли да демонстрирају деци оно што од њих захтевају.
Едукација тренера је вршена на разне начине, поред редовног похађања
семинара за полагање лиценци, клуб је доводио и тренере са „Профи“
лиценцама и фудбалске инструкторе из ФСС и ФСВ ради показних тренинга.
У овом узрасту нема такмичења које се игра у континуитету током целе
године већ су то такмичења турнирског карактера. У прво време играло се на
турнирима у региону, а како је растао квалитет тако је школа фудбала почела
да одлази на турнире по целој Србији па и у иностранство. На сваком од ових
турнира екипе се саме пријављују, а само оне најбоље добијају позиве за
учешће. Временом је школа фудбала почела у више генерација да осваја
најбоља места па је постала екипа коју друге екипе позивају на турнире.
Квалитет у раду препознали су људи из ФК „Партизан“ из Београда, са којим је
потписан уговор о техничко-пословној сарадњи. Уговор је потписан у свечаној
сали СЦ Millenium. Потписници су били, од стране Партизана Момчило Моца
Вукотић, директор школе фудбала и фудбалска легенда, а од стране Vršac
United-a председник клуба Славољуб Мића Субић (слика 8). У време
потписивања уговора у хали „Millenuim“ играле су се утакмице екипа Партизана
и Vršac United-а (слика 9). Сваке године у децембру Vršac United организује
турнир у СЦ Millenium који се игра 5 дана и на којем учествује преко 40 екипа из
Србије и иностранства.
Тренери који су радили у школи фудбала су: Бељин Мирослав, Субић
Славољуб, Лукетић Горан, Тешић Саша, Кирков Александар, Вујичић Ненад и
Мијаиловић Ненад.
Тренери који у 2015. години раде у школи фудбала су: Станковић
Александар, Милићевић Горан и Коњевић Никола.
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Слика 8: Уговор о сарадњи два клуба; Славољуб Субић и Момчило Вукотић

Слика 9: Утакмица између две школе фудбала, Партизана и Vršac United-a
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Слика 10: Школа фудбала – 2004 годиште

Слика 11: Потпуни примат у раду са младима у региону. Финале турнира
„Čokolino Street“ у Вршцу 2009. године за дечаке 1999. годиште, када су се у
финалу нашле две екипе Vršac United-a
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Слика 12: Део школе фудбала са тренерима

Слика 13: Врњачка бања 2010. године. - дечаци 1999. годиште
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Слика 14: Најмлађи из школе фудбала на терену ОШ „Младост“

Слика 15: Део богате ризнице пехара које су освојиле екипе ОФК Vršac United
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Слика 16: Генерални спонзор клуба и власник фирме „Gexpert“ Саша
Милеуснић и председник клуба Субић Славољуб са пехаром за најбољи
спортски колеткив у 2013. години, додељен од стране СО Вршац

Слика 17: Скупштина клуба одржана 2013. године у конгресној сали Millenium
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8. ЗАКЉУЧАК
Тема овог завршног рада је настанак и развој Омладинског фудбалског
клуба „Vršac United“ из Вршца до 2015. године.. У раду је најпре описан
историјат фудбала у свету и у Србији. Након тога је представљен хронолошки
ток развоја клуба.
Vršac United је основан 02.04.2007. године. Оснивачи клуба су Субић
Славољуб и Субић Ромина. Идејни творци и реализатори пројекта ОФК Vršac
United су Субић Славољуб и Бељин Мирослав. До 2015. године клуб прошао је
кроз различите фазе и промене.
Када је сениорски тим у питању највећи успеси клуба остварени су у
сезонама: 2007/2008 - прво место у Међуопштинској лиги Вршац-Бела Црква;
2009/2010 – прво место у Другој јужнобанатској лиги; 2012/2013 – прво место у
Првој јужнобанатској лиги; 2013/2014 – прво место у купу на територији подручја
фудбалског савеза Панчево. У првој сезони 2007/2008 тренер је био Славољуб
Субић, затим од 2008. до 2012. године Бељин Василије. У сезони 2012/2013 у
јесењем белу тренер је био Субић Славољуб, а у пролећном Бељин Мирослав
који остаје на тој позицији све до 2015. године.
Тренутак за памћење је свакако успех пионирске екипе 2010. године када
су освојили прво место у Општинској лиги, тренер је био Кирков Александар.
Незабораван тренутак омладинске екипе је освајање првог места у лиги
омладинаца јужног Баната у сезони 2012/2013. Тренер је у првом делу сезоне
био Кирков Александар, а у другом делу Субић Славољуб. Највеће признање
клуб је добио 2013. године када је од стране Скупштине Општине Вршац био
проглашен за најбољи спортски колектив у граду.
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