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

СУБНОР Вршац, у сарадњи са МЗ Избиште и  Основном 
школом “Жарко Зрењанин” уз подршку Града Вршца, приредио 
је  11. септембра у центру села “Мали час из историје”, у спомен 
мештанима Избишта страдалим на различите начине у борби за 
слободу у Другом светском рату.

- Избиште је село Народних хероја из Другог светског рата : 
Жарка Зрењанина, Анђе Ранковић, Исе Јовановића, али и ништа 
мање по херојству значајних, но мање знаних, неустрашивих 
младих људи, који су своје животе уткали дубоко у темеље наше 

слободе. Управо ће овај  “Мали час историје” освежити успомену, 
старије подсетити, а млађима дати на знање да су се њихови 
преци, сви од реда Избиштани, њих 52. храбро супротставили 
Хитлеровој фашистичкој солдатески инсталираној на територији 

Баната, Србије и Југославије. Њихова имена су уклесана на спомен 
обележје у центру села, а уз њих су и имена мештана страдалих 
у немачком заробљеништву , као и имена обешених и стрељаних 
избиштана,широм окупиране Србије, рекао је између осталог 
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР Града Вршца..

Слободан Јованов, члан градског већа, говорио је са 
великим пијететом о храбрим мештанима Избишта, који су своје 
највредније дали за слободу  и пренео поздраве градоначелнице 
Драгане Митровић, са уверавањем да ће Град Вршац, и даље, као 
и досад, давати подршку и стајати иза патриотских манифестација.

Венце су на спомен обележје у избиштанском парку положили 
представници Града Вршца, СНС а и Месне заједнице Избиште, 
Основне  школе “Жарко Зрењанин” те СУБНОР-а Града Вршца, 
организатора ове свечаности и поклонили се сенима храбрих 
слободара.

Након свечаности у центру села, пред родном кућом Народног 
хероја, просветитеља и антифашисте, Жарка  Зрењанина Уче, 
рођеног управо 11.септембра 1902. године, настављен је час 
историје којим је изнова осветљен животни пут неустрашивог 
борца за слободу, учитеља и просветитеља, страдалог у 
епском окршају са 700 стотина припадника злогласне Дивизије 
Принц Еуген и припадника специјалне окупационе полиције, у 
опкољеном селу Павлиш 4. новембра 1942 године.  Тако је страдао 
непокелебљиви борац против фашизма, од нациста прозван 
“Црвени генерал”. Спомен веначић на родну кућу, положили су 
представници СУБНОР и управе Града Вршца, Тихомир Тодосијевић 
и Славиша Максимовић. Мали час из историје приредио је 
Драгољуб Ђорђевић. Са скупа је потекла идеја, да се у родној кући 
Хероја, оснује Музеј антифашизма вршачког краја.Свечаност је 
била организована у складу са мерама ванредних околности, без 
учешћа ђака Основне школе “Жарко Зрењанин Уча” из Избишта. и 
уз присуство ограниченог броја учесника сведеног на  цифру од 
30., као израз подршке мерама у превентивној заштити здравља.

Д.Ђ.

СУБНОР ВРШАЦ ОДРЖАО ТРАДИЦИОНАЛНИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

ИЗБИШТЕ СЕЛО НАРОДНИХ ХЕРОЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Представници СУБНОР Града Вршца, 
посетили су, 15.септембра Смедерево, вековни 
град на Дунаву, који представља богато наслеђе 
историје Србије. Повод је био спомен на 
недужно страдале у експлозији муниције, 5. јуна 
1941. године, у зидинама древне смедеревске 
тврђаве.

Сузу на спомен костурницу  положио је 
председник СУБНОР Града  Вршца, Драгољуб 
Ђорђевић  са својим сарадницима и члановима. 
Сећање на догађаје из 1941. године, освежио је 
Александар Николић, председник Феријалног 
савеза Смедерева, уједно и домаћин боравка 
чланова вршачког СУБНОРА.

- Ово је један од мистериознијих догађаја 
с почетка рата. Ни 79 година касније не зна се 
колико је људи настрадало нити шта је било 
узрок експлозије. Немачке окупационе власти 
су својевремено су саопштиле да је то био 
несретан случај. По неким подацима немачке 
војске погинуло је око 4.000 људи, по градским 
хроничарима страдало је 2.500 Смедереваца, 
толико је и имена на спомен костурници, а 
укупан број погинулих и рањених процењен је, 

од стране локалних власти, одмах по експлозији, 
на око 4 и по хиљаде, рекао је Николић.

У зидинама тврђаве, складиштена је муниција 
свих калибара, целокупно  заплењена од војске 
Краљевине Југославије у Априлском рату, 

одакле је слата на фронт за потребе немачке 
ратне машинерије. 

- Најпре је дошло до експлозије пушчане 
муниције, потом су уследиле експлозије оне за 
тешка оружја. Детонација је била страховита, 

град је утонуо у потпуни мрак, ваздухом су 
летели делови вагона, железничке станице, 
камење, чак и људска тела – сведочио је готово 
пола века по експлозији Давид Стевановић, 
пензионер Железнице, који је у то време радио 
на смедеревској железничкој станици као 
дежурни телеграфиста

По каснијој реконструкцији ударне силе, 
утврђено је да је то било око 10 милиона 
коњских снага. Јачина атомске бомбе, која ће 
се појавити тек четири и по године касније 
над Хирошимом и Нагасакијем. Експлозија у 
Смедереву се осетила 200-300 километара даље, 
чули су је на Космају, а знатно су пострадала 
села десетак километара од града. Подрхтавање 
тла, осетило се и у Панчеву и Вршцу. Силина 
експлозије добила је епитет “Српска Хирошима”. 
Број жртава, никада није дефинитивно утврђен, 
оно што се поуздано зна јесте да је од 2.393 куће, 
колико их је било тада у Смедереву, само 25 
остало неоштећено. До краја рата, 1945. године, 
град је готово потпуно обновљен. На зидинама 
тврђеве и данас су јасно видљиви9 трагови 
давнашње експлозије.

ПРЕДСТАВНИЦИ ВРШАЧКОГ СУБНОРА У ПОСЕТИ СМЕДЕРЕВУ

„СРПСКА ХИРОШИМА“ – МИСТЕРИЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

У Привредној комори Војводине септембар је 
у знаку онлајн конференција са партнерима како у 
региону тако и у свету. 

-Нова реалност, како воле да је зову, наметнула 
је и нама у Привредној комори Војводине да са 
представнцима Привредне коморе Самаре (Руска 
Федерација)  потпишемо,  за нас -  први  онлајн 
споразум,  каже председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић додајући да је споразум  
потписао са председником Привредне коморе Самаре, 
Валери Фомичевим.    

Обраћајући се медијима уочи конференције 
председник Привредне коморе Војводине, Бошко 
Вучуревић, истакао  је да размена Војводине са Руском 
Федерацијом остварена током првих седам месеци има 
вредност од 658,1 милион евра.  

-Сам извоз остварен је у вредности од 178,2 
милиона евра. Привредна комора Војводине има 
развијену сарадњу са Руском Федерацијом , а томе 
сведоче и бројни потписани споразуми са коморама 
као што су коморе Владимирске области, Подољске, 
Кузбаса и коморе региона Нижњи Новгород. истакао је 
Вучуревић. 

Председник Привредне коморе Војводине 
посебно је апострофирао добру сарадњу коју 
комора има са трговинским представништвом Руске 
Федерације у Републици Србији  јер су многобројне 
значајне активности управо допринеле повећању 
спољнотрговинске размене војвођанске привреде и 
Руске Федерације. 

Директор трговинског представништва Руске 
Федерације  у Републици Србији, Андреј Николајевич  
Хрипунов, истакао је боравећи у Привредној комори 
Војводине уочи онлајн конференције  да  потписивање 
споразума даје посебан допринос у развоју наших 
економских веза. Постоје перспективе и изван 
области енергетике, а то су области ИТ технологија и 
пољопривреда - посебно у Војводини. Ми смо у марту 
иницирали  оснивање бизнис клуба  који би требало 
да умрежи пословне партнере и олакша им пословање 
истако је Хрипунов и додао да је та идеја део   договора 
међувладиног комитета који је у марту ушао  у завршни 
протокол  који је потписан од стране потпредседника 
Влада  Србије и Руске федарације. После тога 
разговарали смо са руководствима Привредне коморе 
Србије, Војводине, бизнис структурама и овај данашњи 
састанак , иако онлајн  требао би да буде иницијатива за 
даљу сарадњу. 

Председник Привредне коморе Војводине позвао 
је представнике Привредне коморе Самара као и 
тамошње привреднике да узму ућешће у Регионалном 
бизнис форуму који организујемо 10. новембра. 

-Позив за учешће на Регионалном бизнис  форуму 
упућено је и привредницима из Румуније, Мађарске и 
Републике Српске. Са представницма комора  жупаније 
Чонград из Сегедина, Тимиш из Темишвара и  Републике 
Српске из Бања Луке  имали смо такође онлајн 
конференцију, закључио је Вучуревић.   

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ПОТПИСАН ПРВИ ОНЛАЈН СПОРАЗУМ

ОНЛАЈН ЈЕСЕН У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ   

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање-Покрајински фонд-Филијала Вршац расписао 
је дана 10.09.2020.год.  Конкурс за решавање стамбених 
потреба корисника пензије са територије општине Бела 
Црква давањем стана у закуп на одређено време до 5 година.

Текст Конкурса објављен је на огласним таблама РФПИО
Филијала Вршац, Испоставе Филијале Вршац у Белој Цркви 

и Општинског удружења пензионера Бела Црква.
Образац захтева може се добити у Филијали Вршац, 

Испостави Филијале у Белој Цркви и код Општинског 
удружења пензионера Бела Црква.

   

Директор Филијале
Ирена Костов
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У Републици Србији је 
до 15 часова 16. септембра 
регистровано укупно 32.613 
потврђених случајева 
ковида 19. Од последњег 
извештаја тестирани су узорци 
7.682 особе од којих је 102 
позитивно. Тренутно је укупно 
хоспиталозиван 341 пацијент, а 
на респираторима је укупно 23 
пацијента.У последња 24 часа 
преминуо је 1 пацијент услед 
последица изазваних вирусом 
ковида 19. 

У Војводини је у овом тренутку 
активно 594 случаја ковида 
19, а највећи број је у Новом 
Саду 250, саопштио је Институт 
за јавно здравље Војводине. 
Активни случајеви су присутни 
у 37 од 45 општина у покрајини. 
У саопштењу се наводи да је 
током претходне две седмице 
на територији покрајине 
„дошло до континуираног 
пада броја регистрованих 
случајева у односу на претходни 
епидемијски талас“. Наводе и да 

се дневни број регистрованих 
случајева креће у распону од 
три до 14, а да међу оболелима 
доминира радно активно 
становништво. 

Институт оцењује 
епидемиолошку ситуацију у 
Војводини као несигурну и 
упозорава да је, иако је тренд 
оболевања у опадању, још увек 
присутна широка географска 
распрострањеност и активност 
вируса. 

Институт за јавно здравље 

Војводине саопштио је да се број 
активних случајева у покрајини 
смањио за 2.427, док је у Новом 
Саду 1.124 мање оболелих. 

Извор: РТС, Министарство 
здравља Републике Србије 

У ВОЈВОДИНИ ДНЕВНО ОД 3 ДО 14 НОВИХ СЛУЧАЈЕВА КОРОНЕ 

ВИРУС ЈОШ УВЕК ШИРОКО 
ГЕОГРАФСКИ РАСПРОСТРАЊЕН 

Већ је постало уобичајена пракса 
да се седнице Скупштине Града, због 
поштовања епидемиолошких мера, 
одржавају у Конгресно-музичкој дворани 
Центра Миленијум, где су одборници по 
други пут у новом сазиву расправљали, 
овог пута,  по 25 тачака дневног реда. 
Усвајање предлога Одлукео Завршном 
рачуну буџета Града Вршца за 2019. 
годину било је прва тачка, а затим су се 
разматрани и усвојени извештаји о раду 
Градске управе и предузећа и установа 
чији је оснивач Град Вршац, и то: ЈКП 
„Други октобар“, Градски музеј, Народно 
позориште „Стерија“, Културни центар 
Вршац, Дом омладине Вршац, Апотека 
Вршац, Дом здравља, Историјски архив 
Бела Црква, Центар за социјални рад Града 
Вршца и Туристичка организација Вршац. 
Потом је донета Одлука о изради измене 
плана детаљне регулације дела Северне 
индустријске зоне у Вршцу како би се 
обезбедио плански основ за изградњу 
и уређење у обухвату плана, такође, 
усвојена је Одлука о установљавању права 
службености на непокретностима у јавној 
својини Града Вршца на катастартским 
парцелама 269, 270 и 272 КО Стража у 
корист инвеститора Телеком АД Београд. 
Да би се ускладиле са Законом донете су 
Одлуке о допуни Одлуке о одржавању и 
заштити зелених површина, о одржавању 
путева и улица као и о обављању 
делатности зоохигијене, о одржавању 
чистоће и о пијацама. Градоначелница 
Драгана Митровић упознала је одборнике 
са детаљима из Уговора о јавно-приватном 
партнерству који је потписан на десет 
година и по коме ће одржавање улица и 
путева на територији Града Вршца вршити 
Акционарско друштво „Сремпут“ из Руме.

- У извештају државне ревизије Буџета 
Града Вршца из 2017. године препоручено 
је јавно-приватно партнерство као начин 
решавања питања одржавања путева 
и улица. У току претходних година Град 
Вршац је током летње сезоне потписивао 
уговоре о одржавању улица и путева са 
неколико различитих извођача радова, 
што је изискивало дуготрајан поступак, 
долазило је и до тога да мењају извођачи 
радова па је Одељење за инвестиције 
Градске управе морало свакоме 
појединачно да се прилагођава. Из тог 
разлога је препорука државне ревизије 
била да се закључи јавно-приватно 
партнерство са конзорцијумом извођача 
радова који ће бити одговоран за наше 
путеве наредних десет година. По том 
уговору за нове инвестиције предвиђено 
је 500 милиона динара, што подразумева 

изградњу потпуно нових путева, док је још 
500 милиона динара предвиђено за летње 
и зимско одржавање путева и улица, рекла 
је Драгана Митровић.

Градоначелница је појаснила још један 
детаљ уговора.

- У којим улицама ће се градити нови 
коловози јасно је дефинисано уговором, 
а када је у питању све оно што спада 
у летње и зимско одржавање путева 
партнер не предузима никакве радове без 
налога Града Вршца односно Одељења за 
инвестиције, шта, где и како треба радити.  

Једанаеста тачка била је Одлука 
о изменама и допунама Одлуке о 
образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације која је на тај начин усклађена са 
Законом о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама. 
Уследило је и доношење Решења о 
постављењу нових чланова Градског 
штаба за ванредне ситуације, а  наредних 
шест тачака односиле су се на Решења о 
давању сагласности на Одлуке Надзорног 
одбора ЈКП „Други октобар“ о усвајању 
ценовника воде, одржавања зелених 

површина, топлотне енергије, одржавања 
чистоће, димничарских услуга и услуга 
одвођења и пречишћавања комуналних 
отпадних вода. 

Директор ЈКП „2. Октобар“, Јован 
Кнежевић, поднео је извештај о раду и 
истакао његове најважније делове:

- У 2019. години из Буџета Града за 
комуналне делатности издвојено је 270 
милиона динара и оне су реализоване 
у планираном обиму. Имали смо веома 
мали губитак на гасној мрежи, по том 
питању једно смо од бољих предузећа која 
се баве дистрибуцијом овог енергента, 
имали смо веома низак губитак топлотне 
енергије што је резултат благовремене 
замене топловода, правовремене замене 
котлова као и друге техничке опреме 
која обезбеђује трајност и ефикасност 
система. Све то остварено је у години 
у којој је било проблема са наплатом, 
где грађани дугују нешто мање од 300 
милиона динара, дуговања привреде 
такође нису мала, а при том није доведена 
у питање ликвидност предузећа  нити се 
размишљало о смањењу броја радника, 
истакао је Кнежевић.

У наредних пет тачака дневног 
реда усвојени су предлози Решења о 
образовању Савета за Буџет и финансије, 
Савета за урбанизам, Савета за развој, 
КОмисије за статутарна питања и Комисије 
за представке и жалбе. Усвојен је Програм 
изградње фекалне канализације из 
средстава самодоприноса за период 
2020.-2021, као и информације о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности ЈКП „2. октобар“.

Б.Ј.

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”

ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

МИЛИЈАРДА ДИНАРА ЗА НОВЕ ПУТЕВЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ У НАРЕДНИХ ДЕСЕТ ГОДИНА

ПЛАНИРАНА 
ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ

Електродистрибуција Србије, 
Огранак Панчево, Погон Вршац 
обавештава кориснике насељених 
места Месић, Јабланка, Сочица 
и  викенд насеља „Думбрава“ и 
„Магарећи Брег“, да ће доћи до 
прекида у снабдевању електричном 
енергијом у понедељак 21. 
септембра, у периоду од 7:30 до 
14:30 часова.Такође, у среду, 23. 
септембра, без електричне енергије 
биће насељено место Ватин и 
Царински прелаз Ватин, у периоду 
од 7:30 до 14:30 часова.

У случају лошег времена или 
неких других непланираних 
догађаја оператер може отказати 
радове или извршити укључење и 
пре планираног времена.

ВРШАЧКА 
ШТАМПАРИЈА 

„СЛОБОДА“ У СТЕЧАЈУ 
ПОНУЂЕНА ЗА 32 

МИЛИОНА ДИНАРА
Имовина вршачке Слободе у 

стечају понуђена је на продају по 
почетној цени од 32,6 милиона 
динара. Ово штампарско предузеће 
које је у стечају од 2010. године, 
продаје зграду штампарије на 
централном Тргу Теодора Вршачког 
чија је површина 2.051 m2 , помоћну 
зграду од 22 m2 и покретну имовину.

Јавно надметање заказано је 
за 14. октобар а депозит за учешће 
износи 16 милиона динара.

Извор: РТВ

ПАНЧЕВЦИ РЕШИЛИ 
ПИТАЊЕ ЈАВНОГ 

ПРЕВОЗА
Услугу јавног превоза у градском 

и међумесном превозу у Панчеву 
од 15. јуна 2020. године преузело 
је новоосновано предузеће 
“Пантранспорт”, након што је 
престало да постоји предузеће ЈКП 
„Аутотранспорт“ Панчево. Ново 
предузеће формирано је у оквиру 
јавно-приватног партнерства у 
области јавног превоза између 
конзорцијума домаћих превозника 
и Града Панчева.

За прва три месеца пуно је 
урађено, ако се узме у обзир да 
је „Пантранспорт“ потпуно ново 
предузеће. Купљено је 60 нових 
аутобуса, са највећим могућим 
степеном еколошке заштите. Ниво 
емисије штетних гасова одговара 
стандарду „Еуро 6“ како код 
гасних возила, односно возила на 
компримовани природни гас, тако 
и код дизел возила. Путници су 
добили много – пре свега поуздан 
превоз у чистим возилима, а по 
непромењеним ценама.
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Нови роман једног од најпопуларнијих 
светских аутора и најпродаванијег 
француског писца у протеклих десет 
година Гијома Мусоа Живот је роман 
стигао је у наше књижаре. Осамнаести 
Мусоов роман објављен је у Француској 
26. маја и одмах је постао бестселер! 
Критика и публика су са радошћу 
дочекале ову узбудљиву и мистериозну 
причу. 

За њега, све је већ написано.
За њу, све тек треба да се напише.

„Једног априлског дана, моја 
трогодишња ћеркица Кери нестала је 
док смо се играле жмурке у нашем стану 
у Бруклину.“ Тако почиње прича Флоре 
Конвеј, славне списатељице познате по 
томе да се крије од очију јавности. Нема 
објашњења за Керин нестанак: врата 
и прозори у стану били су затворени, 

камере постављене у старој згради 
у Њујорку нису забележиле провалу. 
Полицијска истрага није дала никакве 
резултате.

У исто време, на другој страни 
Атлантика, писац сломљеног срца крије 
се међу зидовима старе, оронуле куће.

Само он држи у рукама решење ове 
мистерије. А Флора ће га пронаћи.

Бестселер без премца.
Величанствена прича о моћи књига и 

жељи за животом. 
Три чина, два драматична обрта.

Ниједна књига досад није била овако 
ишчекивана. Нови Мусоов роман ће 
са сигурношћу поновити велики успех 
књиге Тајни живот писаца, који је био 
планетарни бестселер. Живот је роман – 
прича која се чита као ниједна друга. 

Фантастично дело младог писца, 
Гијома Мусоа, који је на јединствен начин 
повезао своју публику и ликове које 
ствара моћи ћете да купите и путем сајта 
www.vulkani.rs.

Припремљен је програм овогодишњег 
28. по реду Фестивала класике „Вршачка 
позоришна јесен“, а одређен је и термин од 23. 
до 31. октобра. Директор и селектор Фестивала 
је Ђура Мрђа који каже да је доскорашњи 
Фестивалски одбор усвојио програм. На 
потезу је нови сазив Скупштине Града који 
треба да формира Фестивалски одбор који 
ће руководити припремама за овогодишњу 
„Вршачку позоришну јесен“.

- У селекцији је 7 представа, међутим, ако не 
буду обезбеђена сва средства, једна представа 
неће бити на Фестивалу, каже Мрђа. – То је 
представа Народног позоришта из Сомбора 
„Семпер идем“, у режији Горчина Стојановића. 
Иначе, селекцију сам правио од септембра 
прошле године до 14. марта 2020. када је 
проглашена епидемија, ванредно стање, и 
више се нису играле представе. 

Према Мрђиној селекцији и направљеном 
програму,  првог фестивалског дана, 23. 
октобра, у 19 часова, биће отворена изложба 
слика Драгана Стојкова „Мој свет у театру“. 
Отвориће је драмска уметница Светлана 
Бојковић, а потом ће бити одржан свечани 
концерт Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 
Након тога, у 20 часова на свечаном 
отварању Фестивала, публици ће се обратити 
градоначелница Драгана Митровић и редитељ 
Јагош Марковић, који ће дати уводну беседу. 
Већ према традицији, Фестивал отвара 
позориште домаћин, а ове године то ће бити 
представом Стеријине „Покондирене тикве“, 
у режији Ђурђе Тешић. Српско народно 

позориште Нови Сад наступа 24. октобра са 
Андрићевом „Травничком хроником“, у режији 
Никите Миливојевића. У недељу, 25. октобра, 
на програму је „Ко се боји Вирџиније Вулф“, у 
режији Ленке Удовички, а реч је о продукцији 
БДП и Казалишта Ulysses Бриони (Република 
Хрватска).

У понедељак, у 17 сати, Алегро театар 
извешће представу за децу „Петар Пан“, а 
наредног дана, 27. октобра, на програму је 
представа сомборског Народног позоришта 
„Семпер идем“, аутора Ђорђа Лебовића, у 

режији Горчина Стојановића. На даскама које 
живот значе вршачког театра у среду, 28. 
октобра, представиће се Народно позориште 
Београд представом „Калигула“ Албера 
Камија. Књажевско-српски театар „Јоаким 
Вујић“ наступиће са Стеријином „Женидбом и 
удадбом“, у режији Јане Маричић, 29. октобра. 

У петак, 30. октобра, Југословенско драмско 
позориште Београд извешће Шекспиров 
комад „Много буке ни око чега“, режију 
потписује Ива Милошевић. Најуспешнијима ће 
бити додељене награде у суботу, 31. октобра, а 

након тога, у част награђених, биће изведена 
представа „Френки и Џони“, продукција БеоАрт 
Београд.

Уз такмичарски део, припремљен је и 
пратећи програм. Сем „Петра Пана“ (26.10.), 
најмлађи ће имати прилику да погледају 
„Дивљождера“, у извођењу Народног 
позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин, у 
суботу, 31.10, у 17 часова. Поштоваоцима 
театра биће представљена монографија 
Феликс Пашић „Та дивна женска бића; У 
позоришту Мире Ступице“. Приређивач је 
Александар Милосављевић, који учествује 
у промоцији, заједно са Ђуром Мрђом и 
Миливојем Млађеновићем, театрологом и 
модератором округлог стола. 

Фестивал је припремљен у складу 
са важећим мерама заштите од ширења 
коронавируса и прилагођен епидемиолошкој 
ситуацији. 

- Добили смо средства за Фестивал 
од Министарства и Покрајине, по 500.000 
динара, као и од Града Вршца, а своју подршку 
потврдили су и пријатељи и спонзори, каже 
Мрђа истичући да није занемарљив ни приход 
од продатих улазница који ће зависити од 
тренутног стања и заштитних мера везано за 
КОВИД 19, као уосталом и само одржавање 
Фестивала. – Али, ја се радујем новим 
дружењима и представама на Фестивалу и 
верујем да ће се „Вршачка позоришна јесен“ 
одржати.

Ј.Е.

Због ситуације изазване 
пандемијом корона вируса, ове 
године изостаће и традиционални 
Грожђебал, али ће Град Вршац и 
Туристичка организација Вршац 
ипак обележити дане бербе грожђа 
организовањем две изложбе и 
туристичким програмом. 

У холу Градске куће овог викенда 
биће отворена изложба грожђа, воћа 
и вина, а посетиоци ће моћи да је 
погледају у петак од 16 до 20 часова, и 
у суботу и недељу од 10 до 20 часова. 
Вечерас (у петак, 18. септембра) биће 
отворена и изложба на отвореном 
„Грожђебал кроз време“ која ће на 
централном Градском тргу моћи да се 
погледа наредних месец дана. 

Организатори подсећају на 
обавезе придржавања свих мера 
предострожности у циљу спречавања 
ширења епидемије. 

 

ОВЕ ГОДИНЕ НЕЋЕ БИТИ ГРОЖЂЕБАЛА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА БЕРБЕ ГРОЖЂА 

ПРИПРЕМЕ  ЗА ОВОГОДИШЊИ  28. ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

„ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ ЗАКАЗАНА ЗА ОКТОБАР

Вршако Народно позориште „Стерија“ на једном од претходних фестивала

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НА ВЕЛИКО ОДУШЕВЉЕЊЕ СВИХ 
ЧИТАЛАЦА - „ЖИВОТ ЈЕ РОМАН“ 

ТУРИСТИЧКИ ПРОГРАМ „ПУТ ВИНА“ 

У склопу обележавања дана бербе грожђа, Туристичка организација Вршац организује програм 
„Пут вина“ у суботу и недељу (19. и 20. септембра). Цена програма је 900 динара по особи, а у цену 
је укључен аутобуски превоз, туристички водич, обилазак три винарије у Гудурици и дегустација три 
врсте вина по винарији. 

Туристичке туре крећу са аутобуског стајалишта у улици Стевана Немање 52, полазак је предвиђен 
за 12, а повратак за 15 часова. Број места је ограничен, а карте се могу набавити у Туристичком инфо 
центру у Дворској 7 или на лицу места уколико буде слободних места у аутобусу. 

ДЕГУСТАЦИЈА ВИНА У ВИНСКИМ ПОДРУМИМА  

Сви вински подруми у Вршцу, Великом Средишту и Гудурици биће отворени за индивидуалне 
посете у суботу и недељу од 12 до 20 часова. Цена дегустације у сваком винском подруму износи 300 
динара и укључује дегустацију три врсте вина. 

Понудом су обухваћене винарије Драшковић и Виник из Вршца, винарија Сочански из Великог 
Средишта и гудуричке винарије Конте валоне, Рњак, Недин, Селекта, Мишић и Бахус. 

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили 
су награде за своје читаоце. Прва два љубитеља књиге који 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com добиће књигу 
Гијома Мусоа „Живот је роман“.
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 Вршачка публика 
је након разговора о 
Фелинију, имала прилику 
да погледа и његов филм 
„Улица“ из 1954. године. 
Зашто баш тај?  

- Одлучио сам се да 
пропратни филм уз мој говор 
о Фелинију буде „Улица“. 
Ја мислим да је то један од 

најмодернијих филмова 
икад снимљених у историји 
европског филма, и иако је 
настао 1954. године чини 
се као да је настао данас. Тај 
филм је по мом мишљењу 
најбољи Фелинијев филм и 
у томе сам врло усамљен, 
пратиле су га велике 
контраверзе кад се појавио, 

чувени марксистички 
теоретичар Гвидо Аристарко 
га је напао за извесни 
буржоаски, ревизионистички, 
кокетирајући стил режије. 
Ја мислим да је тај филм 
изузетан по својој роуд-
муви тематици, својим 
теолошким импликацијама, 
својом катарзичношћу на 
крају и пре свега једним 
глумачким маниром где 
Фелини експонира своју 
супругу, легендарну глумицу 
Ђулијету Масину, а партнер 
јој је Ентони Квин; то је 
један потпуно иновативни 
приступ у раду с глумцима 
будући да је то време када 
неореализам у италијанском 
филму полако јењава и гради 
се једно филмско писмо које 
навешћује Вима Вендерса, 
неке сложеније појаве, једну 
врсту контемплације на 

филму и једну врсту начина 
на који филм полако губи 
своју бенигност и залази у 
озбиљне филозофске воде. 

Наслов предавања 
о Фелинију у „Тачки 
сусретања“ био је „Очеви 
без деце“. 

- „Очеви без деце“ је 
реферирање на чувени 
Тургењев роман „Очеви 
и деца“, а овде је дат у 

том облику будући да 
Фелини никада није имао 
опонашатеља. Фелини је 
заиста био духовни отац 
низу нараштаја у европској 
филмској традицији, али 
никад није имао следбенике, 
што није ни чудо будући 
да се његов стил не може 
опонашати, његов начин 
режије остаје јединствен, 
и премда је била једна 
генерација нове италијанске 
комедије која се јавила 
седамдесетих година, мислим 
да Фелини није никада добио 
своје филмске пандане. 

Многи су отворено говорили 
да то није ни могуће. Ако 
пажљиво погледате мапу 
европских генијалаца 
у филмском простору, 
видећете да су заправо сви 
они били очеви без деце – 
Тарковски, Ингмар Бергман, 
Микеланђело Антониони. У 
питању су људи који су били 
толики духовни џинови да 
просто нема следбеника све 

и кад би се хтело да се иде у 
опонашање онога што су они 
радили. 

Има ли у савременој 
европској или чак домаћој 
продукцији некога 
коме предвиђате такву 
будућност? 

- Што се тиче европског 
филма, ту имамо посла са 
другом врстом режијског 
спектра који је немогућ за 
опонашање, за следбеништво 
и филмско неговање. 
Поменуо бих два Данца, то 
су моји омиљени врхови 
европског филма. Мислим 

МИРОЉУБ СТОЈАНОВИЋ, ФИЛМСКИ КРИТИЧАР, ПУБЛИЦИСТА И УРЕДНИК ИЗДАВАШТВА У ФИЛМСКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ: 

„ГЕНЕРАЦИЈСКА АРОГАНЦИЈА ДОВЕЛА 
ЈЕ СРПСКИ ФИЛМ У ЋОРСОКАК“ 

Поводом стогодишњице рођења славног 
редитеља Федерика Фелинија, Удружење 
„Тачка сусретања“ организовало је почетком 
септембра вече посвећено Фелинијевој 
уметности. Летња сцена „Салона код Порте“ 
претворена је овом приликом у биоскоп, где је 
публика имала прилику да ужива у пројекцији 
„Улице“, првог од четири Фелинијева филма 
овенчана Оскаром, а о уметности духовног 
оца генерација европских филмаџија говорио 
је филмски критичар и уредник издаваштва у 
Филмском центру Србије Мирољуб Стојановић. 

- Мислим да Фелини, с обзиром на недавну 
стогодишњицу рођења, заслужује да му се 
посвети пуна пажња. Без обзира на његов 
огромни значај у историји филма и без обзира 
на рецепцију која није каснила у односу на његов 
значај, чини ми се да је управо ова стогодишњица 
рођења била повод да се поново присетимо 
једног од пионира модернизма у светском филму 
и човека чије филмско писмо на запањујућ значај 
није престало да буде дан данас актуелно. И 
у том смислу мислим да никад довољно није 
речи о Фелинију, тим пре што је Фелини некако 
последњих година од својих последњих филмова 
у српском гледалишту гурнут у други план. 
Амерички филмски код је до те мере превладао 
да смо почели да губимо конекцију са нашим 
суштинским европским идентитетом, а на 
страну што мислим да је Фелини био бар педесет 
година испред свог времена и антиципирао 
многе филмске појаве, моде, трендове, начине 
филмовања и филмског размишљања. 
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„Амерички филмски код је до те мере превладао 
да смо почели да губимо конекцију са нашим 

суштинским европским идентитетом“ 

И КУСТУРИЦА – РЕДИТЕЉ БЕЗ ПОТОМСТВА 

- То што ћу рећи да у нашој властитој кинематографији 
постоји Емир Кустурица, то не значи да сам апсолутно 
кустуријанац, врло амбивалентан однос имам према 
његовим филмовима, не према њему, али мислим да је он 
једна толико аутохтона појава, толико уникатна појава, да 
заиста нема следбеника. Тим пре, што Кустурица није много 
ни вољен у свом филмском стилу да би био опонашан.
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да је немогуће данас бити 
некакав нови Ларс фон 
Трир у европском филму. 
Његов сународник који 
је по мом мишљењу чак и 
луциднији, провокативнији 
и контроверзнији Николас 
Виндинг Рефн је толико 
уникатна појава да апсолутно 
нема начина да неко 

опонаша ту врсту филмског 
стила. Наравно, постоје још 
неки појединци у другим 
кинематографијама... Много 
се говори о Русу Андреју 
Звјагинцеву. Он је редитељ 
који је проистекао из једне 
контемплативне традиције 
у коју трпамо Тарковског и 
све што нам се по потреби 
свиђа. Још је рано говорити 
да ли је он баш толики џин и 

колико „Левијатан“ и други 
његови филмови мењају 
руску кинематографску 
мапу, али нашло би се кад 
мало загребете, премда у 
много мањој мери него у 
Фелинијево време, таквих 
уметника који апсолутно 
не остављају никакво 
потомство. 

Како коментаришете 
савремену продукцију 
и најмлађе генерације 
домаћих филмских 
уметника? 

- Јако сам критичан, премда 
ја заиста не сматрам себе 
строгим критичарем, према 
ономе што се дешава у овом 
миленијуму. Премда постоји 
неколико фантастичних 
појединаца, неколико 

генијалних дебитантских 
филмова – „Клип“ Маје 
Милош, филм Младена 

Ђорђевића „Живот и смрт 
порно банде“, постоји врло 
конзистентан опус Срдана 
Голубовића... Ја морам да 
признам да нисам толико 
луд за том врстом филмског 
рукописа који негује Србија, 

некако ми се чини да нам је 
кинематографија у глобалу 
минорна, а један од разлога 
у које упирем прстом и 
најискреније мислим да је 
један од проблема те велике 
кризе српског филма је то 
што генерације заправо 
уопште не гледају филмове, 
саме су себи довољне, не 
прате шта се дешава у свету. 
Ево ми на пар стотина метара 
одавде залазимо у једну зону 
која детерминише европски 
филм последњих двадесет 
година, то је румунска 

кинематографија, која нема 
никакве предиспозиције 
да буде боља од наше, ни 
кадровске, ни традицијске, 
ни капацитетске, ни 
естетичке. Али ето, они 
владају светским филмом. 

Њихови филмови се гледају 
од Аљаске до Непала. Ради се 
само о томе да су Румуни јако 
добро рециклирали једну 
у основи традиционалну 
идеју поимања филма, у 
смислу некаквог формалног 
приступа филму као медију, 
што нама дефинитивно 
и де факто фали. Моје 
лично мишљење је да је у 
питању једна генерацијска 
беспримерна ароганција која 
нас је довела у тај ћорсокак. 

Тијана Станојев - Косановић 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
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subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902
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1 kg  72,00
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„Фелини је заиста био духовни отац низу 
нараштаја у европској филмској традицији, али 

никад није имао следбенике“ 

„Мапу европских генијалаца у филмском 
простору, чине све сами очеви без деце – Тарковски, 

Бергман, Антониони...“ 
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Књига „Клопка и друге приче“ 
обједињује дванаест приповедака, 
тематски врло разноликих, али међусобно 
повезаних мањим или већим присуством 
фантастичних елемената и неочекиваним 
заплетима и обртима. На који начин сте 
селектовали приче које ћете уврстити у 
збирку? 

- Када писац приређује приповетке 
објављене у одређеном периоду, може да их 
бира по два основа – тематски, где групише 
приче сличне или исте тематике у један 
корпус, или хронолошки, тако да збирка 
садржи мање-више све приповетке објављене 
у периоду од објављивања 
претходне збирке и 
ове нове. Овај потоњи 
приступ обично користе 
писци који већ дуже 
време објављују – Стивен 
Кинг, рецимо – тако да се 
њихове збирке прича могу јасно временски 
сврстати и илуструју њихов развој и све 
промене до којих је временом долазило у 
њиховим интересовањима и поетици. Од своје 
прве збирке („Од шапата до вриска“, 1996.) 
примењујем управо тај други приступ, тако да је 
„Клопка“ хронолошки пета збирка моје кратке 
прозе и садржи приповетке које сам објавио 
у периоду после претходне („Покладе“, 2014.) 
С обзиром на то да се кратка проза објављује 
у малобројним преживелим књижевним 
часописима или у разним зборницима и 
антологијама, заинтересованом читаоцу је 
обично тешко да пронађе и прочита све оно 
што је писац чије стваралаштво прати објавио, 
тако да су овакве збирке прича најзгоднији 
начин да до њих дође. У том смислу, приче из 
„Клопке“ илуструју оно што ме је интересовало 
и инспирисало у претходних 5-6 година. 

Приче обилују референцама на различита 
уметничка дела, у својим насловима, 
мотивима, епизодама... На пример, читава 
радња прве приче „Збогом, моја госпо из 
разигране воде“ прожета је музиком Кинг 
Кримсона, готово као саундтрек за причу? 

- Није то, наравно, први пут, а свакако није 
ни последњи. Сматрам да је популарна култура 
свеобухватна, да покрива све медије и жанрове 
и да се утицаји музике или филма на књижевност 
– и обрнуто – никако не могу издвојити или 
одстранити. У причи коју сте поменули, та песма 
је, наравно, повезана са радњом захваљујући 
протагонисти који је – попут мене – у младости 
често и радо слушао музику Кинг Кримсона; али 
исто тако, у овој збирци 
такође, постоји прича са 
називом „Јуче је био нови 
дан“, што је директна 
алузија на познату песму 
групе Џетро Тал, „A New 
Day Yesterday“. Волим 
да тако, евентуалним 
и с т о м и ш љ е н и ц и м а 
и исписницима међу 
читаоцима, оставим 
понеко „ускршње јаје“ у 
тексту, премда то чешће 
радим са филмовима – у 
роману „Човек који је 
убио Теслу“, пажљиви читалац ће приметити 
референцу на „Пинк пантера“; у „Свој Теслиној 
деци“ на филм „Двобој у Мисурију“ с Џеком 
Николсоном и Марлоном Брандом, док у 
књизи коју управо пишем у четири руке са 

Иваном Нешићем (о томе мало касније), ту је 
између осталог и реченица из једног од мени 
омиљених филмова из младости, „Бекство“ 
Сема Пекинпоа. Дакле, музика, филм, стрип – 
све то утиче на наше формирање и логично је 
да је уткано у оно што стварамо. 

Са каквим емоцијама пишете? Плашите 
ли себе сопственим причама или вам оне 
пружају неку врсту утехе? 

- За мене је писање својеврсна игра. Свака 
нова прича или роман представља нови 
свет, нови универзум, и побеђујете у тој игри 
уколико тај свет или универзум изградите 
тако да буде превасходно убедљив. Емоција 

је увек много, међусобно 
се прожимају, поготово за 
време писања. Наравно, 
не можете сами себе 
да уплашите оним што 
пишете зато што конкретну 
сцену – или атмосферу 

– морате најпре да деконструишете како 
бисте од замисли дошли до конкретних 
реченица, пасуса и дијалога. Искуство ми 
говори да су најуспешнија она дела у којима 
је комбинација емотивног и занатског (дакле, 
те деконструкције идеје и њене поновне 
конструкције у тексту) 
успешна и уравнотежена. 
А у неким животним 
ситуацијама, писање може бити и својеврсна 
терапија и пружити, макар привремено, утеху 
коју сте поменули. 

Са кризом коју је донео вирус короне, 
читаоци су се вратили одређеним књигама: 
Пекићевом „Беснилу“, Сарамаговом 
„Слепилу“, бројним антиутопијским 
романима... Које су ваше препоруке за 
књиге у овом времену? 

- Поред поменутих, свакако класици попут 
Камијеве „Куге“ или Бокачовог „Декамерона“, 
али исто тако – или можда за овај тренутак још 
релевантније – „Упориште“ Стивена Кинга. 

Имате ли ви „омиљени“ дистопијски 
сценарио? Ако апокалипса дође, како ће 
она изгледати? 

- Апокалипса већ „изгледа“. Када желим 
да се забавим, окрећем се зомбијима – у 
играма, књигама, на филму и ТВ-у, можда 
управо због тога што је остварење таквог 
сценарија апокалипсе најмање вероватно. 
(Постоји онај сјајан стрип у два квадрата – оба 
иста – где се види усамљени преживели на 
крову неког аутомобила како покушава да се 
одбрани од хорде зомбија која га је окружила; 

у првом квадрату стрелица 
показује на њега уз натпис  
– „овако замишљате себе у 
време зомби-апокалипсе“; 
у другом, стрелица показује 
на неког зомбија у маси, са 
натписом „а заправо ћете 
бити овде“...) Међутим, 
као далеко актуелнији 
показали су се они мимови 
на друштвеним мрежама са 
Орвеловом фотографијом и 
натписом – „1984. је роман, а 
не приручник!“. Али ако ћемо 
право, најближе остварењу 

је дошла дистопијска визија из Хакслијевог 
„Врлог новог света“. Испоставило се да је 
Хаксли невероватно пророчки предвидео 
друштво у каквом данас живимо – опијено 
бесмисленим медијским садржајима и 

фармацеутским производима као стадо; 
а што је најгоре од свега, човечанство се 
подвргава томе управо онако како је Хаксли и 
написао у том свом роману: радосно и сасвим 
добровољно. Др Зоран Живковић има обичај 
да каже како данас живимо научну фантастику; 
ту тврдњу би можда требало парафразирати 
тако да гласи да данас живимо – дистопију. 

Шта искуство СФ писца у вама говори – 
како ће свет изгледати после короне? 

- Могуће је замислити више сценарија, али 
онај који је за мене највероватнији ниче из 
непобитне чињенице коју је корона донела 
у ових пола године колико је пандемија са 

нама: из, како се чини, 
неповратног и свеопштег 
губитка поверења. 

Институције задужене за то да бране 
човечанство у оваквим ситуацијама – СЗО, 
националне државе, министарства здравља 
– углавном су се показале неспособним 
да се носе са иоле озбиљнијим изазовом. 
То се и могло очекивати, али сада је стање 
сасвим јасно и потпуно огољено – управо 
те институције, „прве на бранику“ одбране 
човечанства, састоје се од каријерних и 
најчешће корумпираних политичара и 
бирократа који нису способни ни за шта 
друго осим да угоде себи и својој касти. Борбу 
са пандемијом изнели су на својим леђима 
лекари и медицинско особље и они су у свему 
овоме једини хероји. Евентуални повратак 
пандемије или њено погоршавање зависиће 
превасходно од тога колико су ти хероји 
нашег времена уморни, исцрпљени и, на крају 
крајева, мотивисани. Глобално потонуће у 

неморал и препуштање трибалним поривима 
и најнижим нагонима биће супротстављено 
сваком пристојном и организованом 
покушају да се трагедије попут ових које 
је корона донела спрече и ја ту, нажалост, 
нисам оптимиста. Живимо у свету у којем 
више нико никоме ништа не верује, а то није 
добар предуслов за било шта од користи за 
човечанство. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ГОРАН СКРОБОЊА: 

„НЕ ЖИВИМО ВИШЕ НАУЧНУ 
ФАНТАСТИКУ ВЕЋ – ДИСТОПИЈУ“ 

„Писање је за мене својеврсна игра“ 

Нова збирка Горана Скробоње „Клопка и друге приче“ доноси читаоцима, а пре 
свега љубитељима СФ-а и хорора, дванаест нових приповедака у којима има словенских 
божанстава, временских портала, робота, зомбија и незаобилазне, тренутно тако актуелне, 
антиутопије. О дистопији коју већ живимо, друштву које добровољно пристаје на опијеност 
бесмислом, губитку поверења и институцијама које су заказале у борби са пандемијом, 
али и о новом роману који припрема у четири руке са Иваном Нешићем, за „Вршачку кулу“ 
говорио је Горан Скробоња. 

Скробоња је објавио романе „Накот“ (1994, обновљено издање 2011), „Војници Корота“ 
(1992), „Човек који је убио Теслу“ (2010), „Сва Теслина деца“ (2013), као и збирке „Од шапата 
до вриска“ (Кошмар, 1996), „Шилом у чело“ (Кошмар, 2000) и „Тихи градови“ (Лагуна, 2007). 
Уредио је тематске антологије: „Бели шум: Антологија прича о телевизији“ (2008), „Истините 
лажи: Приче о урбаним легендама“ (2009), „Апокалипса јуче, данас, сутра“ (2011), „У знаку 
вампирице“ (2012) и „У знаку вампира“ (2012). Уредник је и издавач прве домаће приватне 
едиције специјализоване за хорор – „Кошмар“.  

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
ОСВОЈИТЕ 

„КЛОПКУ“ ГОРАНА СКРОБОЊЕ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 

настављају са награђивањем љубитеља књиге. Овог 
пута најбржи читалац „Куле“ освојиће нову књигу 
Горана Скробоње „Клопка и друге приче“. Све што је 
неопходно је да на имејл адресу citajmokulu@gmail.
com  пошаљете своје име, презиме и адресу. Читалац 
чији имејл стигне први добиће обавештење и моћи 
ће да преузме награду у просторијама редакције 
„Вршачке куле“,  Другог октобра 59. Неопходно је само 
да по награду дође са примерком последњег броја 
„Куле“. 

НАГРАЂЕНИ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА „КУЛЕ“
Књигу „Време од воска“ Ивана Јосимова освојила 

је наша читатељка Александра Спасић, док је 
књигу Мирјане Бобић Мојсиловић „Оно све што 
знаш о мени“ освојио наш читалац Зоран Вечански. 
Честитамо..

„Испоставило се да је Хаксли 
невероватно пророчки предвидео 
друштво у каквом данас живимо – 
опијено бесмисленим медијским 

садржајима и фармацеутским 
производима као стадо; а што 

је најгоре од свега, човечанство 
се подвргава томе управо онако 

како је Хаксли и написао у том 
свом роману: радосно и сасвим 

добровољно“ 

„Живимо у свету у којем више нико 
никоме ништа не верује, а то није 
добар предуслов за било шта од 

користи за човечанство“ 

КАД МИЛОВАН ГЛИШИЋ 
ЛОВИ ЏЕКА ТРБОСЕКА 

Шта тренутно пишете? 
- Као што сам већ поменуо, радим на 

рукопису новог романа заједно са Иваном 
Нешићем. Прошла је читава деценија откад 
смо, по објављивању „Човека који је убио 
Теслу“, разговарали о Ивановој замисли – 
он је намеравао да напише новелу – која би 
могла да се сврста у жанр тзв. „тајне историје“ 
– дакле, догађаји се највероватније нису тако 
одвијали, али не можете то и да докажете. 
Када ми је он сажето објаснио о чему се ради, 
предложио сам му да уместо тога заједно 
напишемо роман, пошто идеја то више него 
заслужује. (Иван Нешић је, иначе, искусан што 
се тиче писања колаборација, јер је објавио 
више прича и новела заједно са Владимиром 
Лазовићем; за мене је ово први пут.) 

Међутим, замисао је била толико 
амбициозна да је било потребно читавих 
десет година да се нешто покрене. У најкраћим 
цртама: у јануару 1889, непосредно пред 
абдикацију, краљ Милан Обреновић позива 
код себе писца Милована Глишића како би 
га послао у специјалну дипломатску мисију 
у Лондон. Глишић се, иначе, прославио као 
први профајлер у историји криминологије, 
помогавши Таси Миленковићу и српској 
полицији да пронађу и ухвате серијског 
убицу Саву Савановића, који је своја убиства 
представљао као нападе вампира. Глишићев 
званични задатак је да помогне Скотланд 
Јарду у лову на Џека Трбосека, чији су злочини 
поново започели у Британији, али друга – 
тајна мисија – много је значајнија: Глишић 
треба да избави отету ванбрачну кћер краља 
Милана и Лујзе, кћерке краљице Викторије 
од тајанственог уцењивача. Назив романа је 
„Фирентински дублет“, и у њему се као значајни 
протагонисти појављују Чедомиљ Мијатовић, 
Брем Стокер, Роберт Луис Стивенсон, Оскар 
Вајлд, Едмунд Рид (детектив који је трагао 
за Трбосеком), али и један вампир са наших 
простора. Својевремено сам у Лондону 
у једној књижари купио десетак књига о 
Трбосеку, а касирка ме је зачуђено погледала 
док сам плаћао и упитала: „Господине – да ли 
сте ви некакав Трбосеколог?“ (Ripperologist) 
То је једна од анегдота у вези с овим романом 
које никада нећу заборавити. Наравно, 
биће у књизи разноразних занимљивости, 
од напада разбојника на Оријент експрес 
па до трке балонима изнад викторијанског 
Лондона, али не би ваљало читаоцима 
кварити уживање претераним „спојлерима“. 
Циљ нам је да књигу завршимо ове године, 
како би се појавила из штампе следећег 
фебруара или марта, у издању мог матичног 
издавача, „Лагуне“. 
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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

Двехиљаде двадесета  година је година 
глобалног отрежњења, слом велике илузије да смо 
свет дигитално оковали, ставили под своју команду, 
горди, свемоћни, а онда најпримитивнији живи 
организам ресетује све наше илузије. 

Пајин Триптихон је слика међу сликама која данас 
никоме не треба. Песма међу песмама коју нико не 
чита, поука коју нико бесплатно неће да узме. Што 
би ико,  понижен глобалним потресима политичких 
манипулација јачим од атомских бомби, преплашен 
да дише, пије воду, уплашен да воли, да додирне и 
да буде додирнут, гледао слике, читао туђе мисли 
кад га издају и сопствене страсти.

Несреће упорно желе да нас пробуде, а ми 
упорно жудимо за заборавним полусном, да 
безболно протрчимо кроз живот. Херман Хесе, 
чувени писац, успевао је да спава а да буде свестан, 

а ми желимо да спавамо да не би били свесни, јер 
смо сити себе, уместо да се хранимо собом.

Свет безбрижности одлази у неповрат, нема 
потребе бити пророк да се наслути шта се иза брега 
ваља. Највећи број људи тражи послове за плату, 
производи нешто, неко продаје, добија новац и 
купује нешто што је неко други негде произвео. 
Тај ланац се кида пред нашим очима. Огромну 
машинериј захуктале производње непотребних 
ствари, више доказ статуса него животних потреба, 
више не подмазује људски зној јер суљуди 
ресетовани, принуђени да одустају од рада.

На Пајином Триптихону постоји  поезија 
последњих остатака манфактурне производње. То 
је време које би данас звали сивом економијом. 
Када она жељена опорезива економија почне да 
посрће онда сиво постаје једина алтернатива и 

одбрана од потпуног економског слома. 
Државе постају машинерије, организми по 

себи, брига о људима је тек социјална категорија, 
кад бедни невидљиви живи организам угрози 
глобалну машинерију, људи почињу да откривају 
рецепте живота, када је држава била тек у повоју, а 
стваралачки људски рад у замаху.

Уметничко стваралаштво је трофеј 
цивилизацијског губитништва, као гравитација 
атома јединке.

Свет већ дуго не  покреће поезија и логика 
људи. Свет који су људи изградили постаје свет 
коме људи са својим људским особинама сметају, 
попут Пајиног Триптихона, трофејне слике без 
економских предатора. А ко је био ловина?

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (85)

ОПЕТ О ТРИПТИХОНУ ДОКЛЕ И ЗАШТО

На недавно завршеном 20. 
Књижевном конкурсу у организацији 
Библиотеке и Клуба читалаца 
„Бранко Радичевић“ у Житишту за 
најбољи афоризам године изабран 
је афоризам вршачког аутора Зорана 
Ђуровића – Каријеристи је повређен 
витални орган. Лакат.

Већ двадесет година штампа се 
Зборник одабраних радова који 
је тематски подељен у три целине 
- одабране кратке приче, песме и 
афоризми изабраних аутора. Уредник 
овог већ  традиционалног Зборника 
и велики ентузијаста је директорка 
библиотеке Весна Ћук, која је и 
организатор ове лепе манифестације, 
заједно са својим колективом.

- Пресрећан сам што сам у року од 
само пола године победио на две тако 

значајне културне манифестације као 
што су крушевачка „Златна кацига“ 
и житиштанско „Банатско перо“. Ове 
године послао сам избор својих 
најбољих афоризама, и да  будем 
искрен, надао сам се победи. Осећај 
ме није преварио и много ми је драго 
због ове победе јер мислим да су 
људи који раде у установама културе 
који живе и раде у мањим срединама 
велики ентузијасти и да су заиста 
посвећени манифестацијама које 
организују. Да ли ће се ове године  
одржати приредба због ове ситуације 
не знам, али бих свакако волео да 
одем у Житиште. Ова година ми је, 
што се афоризама тиче, стварно 
више него одлична, најбоља до сада 
и желим тако да наставим,  рекао је 
Зоран Ђуровић.

НОВИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА НА 20. КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ БИБЛИОТЕКЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ЖИТИШТУ

ЗОРАН ЂУРОВИЋ ПОБЕДНИК 
БАНАТСКОГ ПЕРА

„Награда Васко Попа” има за циљ да афирмише савремену 
српску позију, уважавајући доприносе Васка Попе  и његово 
непроцењиво служење модерној песничкој речи. Награда ће 
посебно уважавати ауторе са опусом  који имају значајно и 
вишегодишње присуство  у савременој српској поезији.  Жири 
је разматрао, у складу са Правилником, 45 наслова изашлих 
2019. године, који су послати на конкурс или су предложени 
од стране чланова жирија. 

Жири је констатовао да је продукција разноврсна и да 
у великој мери изражава снажне доприносе заступању 
модерног духа у поезији.  Иако без  посебне пажње савремене 
култури и друштва, поезија опстаје као снажан израз и 
допринос битним разговорима са друштвом, културом, 
историјом и човеком уопште. У ужи избор су уврштени  
следећи наслови:

-Ана Ристовић: Руке у рукама, Архипелаг, Београд
-Бојан Васић: Топло биље, Културни центар, Нови Сад

-Славомир Гвозденовић: Грозница севера, Агора, Нови Сад
-Борис Лазић: Унутрашњи пејзаж, Културни центар, Нови 

Сад
Жири ће име добитника 26. награде Васко Попа  саопштити 

до краја септембра.
 Награда ће бити уручена добитнику на свечаности у Вршцу.
Награда „Васко Попа“ је установљена 1995. године у Вршцу, 

и уручује се сваке године на дан песниковог рођења, 29. јуна. 
Ове године оснивач награде је приморан да термине везане 
за награду помери због пандемија корона вируса у септембар 
и вероватно касније.

Награду додељује Агенција Ђорђевић. Дародавци 
новчаног износа су Град Вршац и Сензал капитал, власника 
Радета Ракочевића, Београд.

Награда се састоји од Повеље с Попиним ликом, рад 
академског сликара Милана Блануше, и новчаног износа.

 
  ЖИРИ НАЈУГЛЕДНИЈЕ ПЕСНИЧКЕ  НАГРАДЕ “ВАСКО ПОПА”  ИМЕ  ДОБИТНИКА САОПШТИЋЕ  ДО КРАЈА  СЕПТЕМБРА

ЧЕТИРИ  КЊИГЕ У УЖЕМ ИЗБОРУ

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић Ђурке са легендом српског глумишта, Радом Ђуричин
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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 
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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.

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 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 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

Купујем кућу чврсте 
градње у Павлишу са 
баштом до 13.000€. Тел. 
064/9548698

Продаје се кућа од 110 

м² на плацу 440 м². Вршац, 
Светозара Милетића 82

Продајем кућу на 
почетку новог маргитског 
насеља са две стамбене 
целине плус незавршено 
поткровље. Тел. 
0646347325

Продајем кућу на 
почетку Маргитске 
улице, приземна 60 м² са 
двориштем од 100 м². Тел. 
064/9174777

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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 
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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 
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улазом, код Миленијума. 
Тел: 064/462-9996.

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

Издајем стан у 
Београду од 54 м², у 
центру. Тел. 833-478.

Издаје се гарсоњера 
у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 
064/2960285 Цена 70€

РАЗНО
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

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. 
063/1867385.

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

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

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

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.

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

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

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 виноград 500 
метара  од раскрснице  
за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, 
габарита 100 х 20 мтара. 
Тел.  063/7306041

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

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

Продајем сто и 
столице. Тел. 642262888

П р о д а ј е м 
мотокултиватор “Томос“, 
тример косачицу 
„Штил“ у Малом Жаму и 
домаћа јаја од коке. Тел. 
061/3049398

Продајем угаону 
гарнитуру нову, 
микроталасну, два 
штапа –мушица, лов 
пушка бајкал 12 кал. 
Полуаутомат уз дозволу. 
Тел. 064/3858314 

Продајем поисаћи сто 
са три фиоке (прављен) 
и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за 
вц шољу, то је за лица 
која имају проблема са 
куковима, монитор за 
компјутер, телевизор, 
хармонику(малу) за 
мањи узраст. Тел. 
060/0833293.

Продајем кокошке 
расе италијанке, угаону 
гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 
064/4902239.

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

Имаде више тумачења 
за име Вршца (Немци 
га пишу “Werschetz”, а 
Мађари”Versecz”). Једни држе 
да му је корен у српској речи 
“врх” и да су га овако назвали 
Срби, населивши се близу 
планина 1). Други би опет 
хтели да му нађу име у српској  
речи “вињаге” и у мађарској 
“venyege” (вињаге ) 2). Треће 
тумачење  од “ vegenye” као 
што видимо на другом месту, 
историјски неиспитано је.

Нашу варош Срби називају 
“Вршац”, Немци “Werschetz”, 
а Мађари “ Venyege” , а 
Романи “Вршец”. Међутим 
спомињемо, да постоји на 
утоку Грузије у Караш, дакле 
у јужном делу тамишке 
жупаније, село Орешац, те 
да је “шац” српски наставак 
за места. Затим се зна за 
брежуљак “Ђалу Вршац”, 
у хатару Карлcдорфа и на 
крају Песка, као и за брегове, 
“Вершец Мик” и “Вершец 
Маре” у Алмашу, што су опет 
романски називи.

Из споменица види се 
како је наше место писано. 
Тако се у споменици из 
г. 1439. Вршац писао 
“Werschetz”, у повесницама 
17. столећа (Wolfgang Bethen 
и Jakobinus) “Varsocz” и “ 
Varschocz”, у споменицама 
онога времена “Versecz” и” 
Virsicz”,  у привилегијама 
Леополда 1. издатим Србима 
г. 1694. “Varsaz”, на некаквој 
земљописној карти из год. 
1707. “Varsaz”. И напослетку у 
шездесетим годинама  нашег 
столећа, јако се употребљава 
назив  “Werschitz”. Што се тише 

назива “Varsocz”, спомињемо 
како у силађ - шомљошком 
округу силађске жупаније 
постоји место “Versolez”, које 
име, мекше изговорено, било 
би слично имену нашег места 
16. столећа. (Сажимањем 
постало је од miolta - miota и 
од  volt-volt, отуда од Varsolez-
Varsocz).

Извести од “вињаге” и 
“venyege” - Вршац, изгледа 
нам врло дрско, зато се у 
ово тумачење нећемо ни 
упуштати. Исто тако ни од 
речи “Weers” не може се 
Вршац извести, јер немају 

ничег општег. Пошто је 
“Вршац” доиста словенског 
корена 3), оно прво тумачење 
имаде највише смисла.

Кад се оно г. 1752. неколико 
хиљада Срба 4). под својим 
капетанима Текелијом и 
Хорватом из некадашње 
укинуте потиске и поморишке 
Крајине одселише у Русију, 
да у екатаринославском 
гувернементу са војничком 
администрацијом оснују 
Нову Србију, крстише они, 
сећајући се на места своје 
старе домовине, једно место 
именом “Вршац” 5). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (233)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

1) A. Vaszita: Denkschrift etc., str 6. 
2) Спореди Васиђеву споменицу, стр.5. и Ајсингер
3) Тако признаје и Фр. Пешић

4)Дворски декрет од 28. августа 1852., у архиву 
вршачке епархије
5) Czoernik :Ethnogrfie, sv. III., str 125.

1. ИМЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 33. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 680, 31. ОКТОБАР 2008.

СТИХОВИ ГРОФИЦЕ 
ДАМПИЈЕР

Између два светска рата, у тадашњој Југославији, а посебно у 
Србији, знање  француског језика се подразумевало и третирало 
као обавезни део образовања. Тако је било и у Вршцу, где је од 1926. 
постојао и деловао темељније реорганизован Француски клуб. 
Председник је био пуковски бригадир, Милан Вуковић, командант 
града. Током година, друштво је радило на богаћењу библиотеке и 
читаонице, на организовању сусрета, предавања и забава, као и на 
одржавању курсева француског за младе и одрасле. Тако је дошла и 
1936, када је нова управа одлучила да прослави десетогодишњицу 
постојања Клуба.

И тако, најпре је, у недељу 26. јануара, у просторијама тадашње 
Српске касине (данашња зграда Библиотеке), одржана годишња 
скупштина Клуба. Присутни су се, кад је реч о управи, определили 

да им  председник и даље остане др Мираш Кићовић, директор 
Гимназије. Потпредседници, како каже варошка хроника, били 
су: директор Учитељске школе г. Милорад Типсаревић и госпођа 
инжењера Гавриловића. За секретаре су тада изабране: госпођа 
Бошковић и госпођица Едита Берг. За благајничке послове била је 
задужена гђа Таза Пантић – Матејић, а за библиотеку гђа професорка 
Анастасијевић. Састав Управног одбора био је следећи: Олга Ника, 
Милушка Матејић, Јованка доктора Лисавца, Елза Јоце Георгијевића, 
госпођа доктора Будисевљевића, гђа Марта Н. Брашована, гђа Марта 
генерала Станковића, гђа Д. Рибарова, Мила доктора Николајевића, 
гђа Шенхајм, госпођице Вера Буторка и професорке  Н. Павловић и 
Мира Јовановић, господа – Ст. Николајевић (адвокат),  др Иг. Бокур 
(професор), Мило Вукчевић (професор), П. Радивојевић (професор), 
командант Војне музичке школе Богићевић, капетан прве класе 
Андријевић и чиновник Пореске управе Нинковић.

„ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 33. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 680, 31. ОКТОБАР 2008.

ВЕК УСПОМЕНА И СЕЋАЊА
Дуг живот и сликарска вредноћа Паје Јовановића оставили 

су потоњим генерацијама несагледиво обиље грађе и тема. У 
том смислу, и свака 
његова слика је прича 
за себе, а да о његовим 
путовањима, дружењима 
и стваралачким 
(тематским) периодима 
и не говоримо. У ствари, 
комплетан животни 
и уметнички пут Паје 
Јовановића је својеврсна 
слика грађанске историје 
Европе, почев од осамдесетих година 19, па све до истека прве 
половине 20.столећа... И тако смо, рецимо, у претходном наставку 
говорили о Јовановићевим годинама 1900-1905, а да, због обиља 
грађе, нисмо успели чак ни да поменемо и неке друге, такође важне 
биографске детаље...

Тако је, рецимо, година 1900. за Пају Јовановића била, чак и 
симболично - свечана и златна. Тада је у Салону, поводом светске 
изложбе у Паризу, за композицију „Проглашење Душановог 
законика“, добио златну медаљу, а ускоро и одликовање француске 
Владе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Вршац је по први пут организовао једно 
званично и велико такмичење у акватлону, 
грани спорта са две дисциплине, пливањем и 
трчањем. Сваки такмичар имао је задатак да 
исплива стазу дугу један километар и да претрчи 
пет километара и 200 метара. Организатор 
шампионата Србије био је Триатлон клуб Ахилес 
из Вршца, а његов председник, истакнути 
триатлонац Кристифор Манчу, био је задовољан 
и бројем учесника и квалитетом такмичења. 
Титулу шампиона Србије у акватлону одбранио 
је Страхиња Тракић, члан Клуба екстремних 
спортова Крагујевац, док је у женској 
конкуренцији најбоља била Лана Гавриловић из 
Сремске Митровице која је и на вршачком језеру 
потврдила апсолутну доминацију у домаћој 
конкуренцији. 

- На шампионату у Вршцу учествовали сви 

који нешто значе српском триатлону, рекао 
је Кристифор Манчу, који је улогу учесника 
такмичења овог пута заменио организаторском. 
Имали смо преко 150 учесника на такмичењу, а 
у главној трци учествовао је тридесетак девојака 
и око 50 мушкараца. Посебно је интересантно 
да већина учесника није никада до сада била 
у Вршцу и сви су одушевљени нашим градом. 

Имали смо 13 такмичара из Вршца, по први пут 
су имали прилику да се окушају у акватлону 
и доживе ново спортско искуство.  Велику 
захвалност упућујемо Граду Вршцу, на изузетној 
подршци, Туристичкој организацији Вршац, 
Центру Миленијум и свима који су допринели 
да овај шампионат добије високу оцену за 
организацију и већ сада буде именован за 
организатора и наредног Првенства Србије, 

истакао је Манчу и додао да ће наредне године 
Вршац имати још бољу прилику да се промовише 
и позива све који желе да се укључе или помогну 
организацију.

Б.Ј.

ВРШАЦ БИО ДОМАЋИН ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВ А

ВИСОК НИВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ УЉМАНСКИХ СТРЕЛАЦА 
НА ФИНАЛУ Б ПРОГРАМА ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

НА ПОСТОЉУ 
ВУЈИЧИЋ, ЈОВАНОВИЋ 

И ЈОВАНЧОВ
Финале Лиге Војводине  у “Б” програму у 

гађању ваздушним оружјем одржано је прошле 
недеље у Новом Саду. Кадеткиња Стрељачког 
клуба Уљма, Тамара Вујичић,  освојила је у 
дисциплини ваздушни пиштољ треће место. 
Млађе јуниорке екипно у саставу: Милица 
Јовановић и Јелена Јованчов у дисциплини 
серијска ваздушна пушка освојиле су друго место.

Сва такмичења која нису одржана од средине 
марта, одржавају се и биће одржана у наредних 
месец дана.

Уигран тандем: Јелена Јованчов и Милица 
Јовановић  

Таленат: Тамара Вујичић

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

А К В АТЛ О Н

КО Ш А Р К А

Вршчани су претходне недеље 
одиграли још две припремне 
утакмице, у Београду су изгубили 
од ОКК Београда (90:94), док су у 
Миленијуму у уторак савладали 
румунског суперлигаша Темишвара 
(74:70). Тренер Зоран Тодоровић 
дао је кратку анализу рада и учинка 
екипе у претходној седмици.

- Имали смо три јаке утакмице 
у низу, од тога две против екипа 
које су најраније почеле припреме 
што се видело по изузетној 
физчкој кондицији у којој су 
играчи Војводине и ОКК Београда. 
На обе те утакмице нисмо били 
комплетни, против Војводине није 
играо Димић, против ОКК Београда 
одмарао се Павловић и сигурно 
је да се то одразило на резултат. 
Против ОКК Београда одиграли 
смо меч на велики број поена, али 
ове сезоне инсистираћемо пре 

свега на јакој одбрани и надам 
се да сличних мечева неће бити 
много. Сигурно да је изостанак 
Павловића томе допринео, он 

један од важнијих дефанзиваца 
у нашем тиму. Што се тиче 
последње одигране припремне 
утакмице против Темишвара, 
могу бити задовољан јер се ради 
о квалитетном противнику у 
којем играју четворица наших 
интернационалаца и којег води 
српски тренер Петричевић. Ми 
смо наступили комплетни и 
заслужено смо победили, одиграли 
смо једну од бољих утакмица 
откако сам тренер Вршца. Још 
увек нам највише шкрипи на 
позицији плјемејкера, нисмо се 
још договорили са Стефаном 
Митровићем, а Милошевић се није 
потпуно опоравио од повреде. 
Да све буде још горе задесила 
нас је и повреда Јовановића. Ове 
сезоне нећемо у великој мери 
имати унутрашњу игру јер немамо 
класичног центра. Газибеговић 

нема рутину за борбу у рекету са 
високим играчима, брзо улази 
у проблем са личним грешкама, 
док је Американац Џенкинс више 
крилни центар кога ми користимо 
као класичну петицу а он се ту, 
срећом,  врло добро сналази. 
Трудићемо се да што више напада 
изведемо из транзиције, мораћемо 
да игру прилагодимо профилу 
играча који имамо, рекао је 
Тодоровић.

Вршац ће до почетка сезоне у 
КЛС одиграти још један припремни 
меч, у Миленијуму ће се састати за 
зрењанинским Пролетером. Нова 
сезона почиње 26. Септембра, 
Вршац у првом колу гостује 
силно појачаном Радничком 
из Крагујевца, кога предводи 
некадашњи играч Хемофарма 
Рашко Катић.

Б.Ј.

КОШАРКАШИ ВРШЦА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ ПРИПРЕМА ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ОДЛИЧНО ИЗДАЊЕ ВРШЦА ПРОТИВ ТЕМИШВАРА

ВРШАЧКИ АКВАТЛОНЦИ
На првенству Србије у акватлону 

на Градском језеру учествовало је и 
13 такмичара из Вршца. То су: Саша 
Фибишан, Станислав Димитријевић, 
Данијела Ризвић, Светислав Николајев, 
Сандро Црнобрња, Ана Димитријевић, 
Ивана Грковић, Славица Ранковић, Саша 
Црнобрња, Андреј Цуканић, Мирослав 
Вукмиров, Александар Кампфер и Саша 
Талпеш.
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Протеклог викенда ОФК Вршац 
и АФ Кристал са пријатељима 
организовали су Меморијални 
турнир “Саша Тешић Теша” у знак 
сећања на прерано преминулу 
легенду вршачког фудбала.  На 
турниру је учествовало 35 екипа 
у пет различитих генерација, а 
на теренима Спортског центра 
„Ветрењача“ и Градског стадиона 
у Вршцу такмичило се око 500 
младих играча. 

- Жеља нам је да турнир постане 
традиционалан и надамо се да 
ћемо следеће године направити 
искорак у организацији. Амбиције 
су нам да Тешин меморијал постане 
међународни турнир, рекао је 
тренер млађих категорија ОФК 
Вршца, Горан Милићевић Ђидра.

Генерација 2009. 
1. АФ Кристал
2.ФК Пролетер Б.Карловац
3.ОФК Вршац
4.СФ Инвиктус Бела Црква

Генерација 2010. 
1. ФК Дерби (Нови Сад)
2. ОФК Вршац
3. Младост (Велика Греда)
4. ОФК Гол (Београд)

Генерација 2011. 
1. АФ Кристал 2018
2. ФК Стари Град (Голубац)
3. СФ Инвиктус (Бела Црква)
4.ФК Спорто 023 (Зрењанин) Генерација 2012. 

1. ОФК Лавови (Београд)
2. ФК Дерби (Нови Сад)

3. ОФК Гол (Београд)
4. АФ Кристал 2018

СПОРТ

ФУД БА Л

Сакуле, стадион Борца, 
судија: Саша Ранисавић, стрелац: 
Качаревић у 5. минуту из 
једанаестерца

БОРАЦ: В. Петровић, Н. Петровић, 
Павловић (од 70. Николић), Секулић 
(од 46. Младеновић), Ракић, Стевић 
(од 46. Павлов), Радовић (од 46. 
Ђурић), Мијатовић, Савић (од 60. 
Гавриловић), Галић, Марковић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Пуповић, Бељин, 
Качаревић (од 20. В. Благојевић), 
Матковић (од 46. Станков), Вујић 
(од 84. Главинић), Спасић, Илић, 
Лазевски (од 90+2 Ивковић), 
Османовић.

После убедљиве победе у 
суботу на Градском стадиону над 
новајлијом међу српсколигашима, 
Слободом из Нових Козараца (3:0), 
ОФК Вршац је у среду, у ванредном 
колу, наставио низ добрих 
резултата тријумфом у Сакулама и 
зауставио захуктали Борац. Једини 
погодак постигао је већ у 5. минуту 
Марко Качаревић, после изведеног 
једанаестерца који је судија 

Ранисавић оправдано досудио због 
прекршаја над Костом Спасићем. 
Дефанзивац Вршчана се на тај 
начин по четврти пут ове сезоне 
уписао у стрелце и први је голгетер 
тима, али, на жалост, морао је 
већ у 20. минуту да напусти игру 

због повреде. Вршчани су до 
краја имали контролу утакмице и 
сачували изузетно вредну победу. 
Тренер Мијаиловић је у најави 
истакао да не очекује лак меч.

- Борац је изуетна екипа, али 
смо успели да дамо гол на време и 

заслужено победимо.  Бодови имају 
још већу тежину ако се зна да смо 
утакмицу одграли без Сарајлина, у 
раној фази остали без Качаревића 
и опет утакмицу завршили са пет 
бонуса. Бескрајно сам срећан 
што је мој тим показао карактер и 
невероватан однос и имају наклон 
до земље од мене, рекао је шеф 
струке ОФК Вршца.

У наредном колу нови 
јужнобанатски дерби. На Градски 
стадион у суботу стиже панчевачки 
Динамо. Меч почиње у 15:30 
часова.

- Динамо је моћан тим, 
организован, гледао њихову 
утакмицу против Козаре, такве 
утакмице враћају публику на 
стадион. У наш град долазе 
пријатељи из Панчева, у 
последњем одмеравању снага 
били смо поражени, али су људи 
из Динама били сјајни домаћини. 
Једва чекамо да их угостимо на 
још бољи начин, а наравно, бољи 
на терену нека победи, закључио 
је Мијаиловић.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВИ ТРИЈУМФ НА ГОСТОВАЊИМА ОВЕ СЕЗОНЕ И ПРОДУЖИО УСПЕШАН НИЗ

ВРШЧАНИ ЈАЧИ ОД БОРЦА
БОРАЦ (С) – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО
Дунав - 1. Мај Рума  1 : 1
Слога (Ч) - Хајдук 1912  3 : 1
Слобода - Бачка 1901  2 : 2
Борац - ОФК Вршац  0 : 1
Динамо 1945 - Омладинац  1 : 1
Тиса - ОФК Стари Град  3 : 0
Младост (НС) - Војводина   4 : 0
Феникс 1995 - Козара  2 : 4
Раднички (Зр) - Раднички (С) 0 : 0
Бечеј 1918 - Јединство (СП)  4 : 1

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

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

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
4. КОЛО

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

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
Земун - Мачва   3 : 0
Војводина - Раднички (Н)  4 : 0
Партизан - Чукарички  2 : 0
Кикер - Црвена звезда  2 : 2
Бродарац - РФК Графичар  1 : 2
Напредак - Спартак ЖК  0 : 2
ТСЦ - Младост (Л)  2 : 2
Аполон 4 - Телеоптик  1 : 3
Интернационал - Рад  0 : 2
Реал Ниш - ОФК Вршац  2 : 1

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „САША ТЕШИЋ – ТЕША“

500 МЛАДИХ ИГРАЧА НА ВРШАЧКИМ ТЕРЕНИМА

Ниш, стрелци: Спасић у 29, Величковић 
у 50 за Реал Ниш, Чупић у 37. За ОФК Вршац

РЕАЛ НИШ: Мирковић, Митковић 
(Величковић), Максимовић, Петровић, 
Раденковић, Стојановић, Бисенић, Спасић 
(Јанковић), Николић (Бојић), Ристић 
(Котник), Миљковић (Продановић).

ОФК ВРШАЦ: Павловић, Дугић, Трњанац, 

Петковић, Грауре (Ослански), Милићевић 
(Чејић), Врањеш, Главинић, Чупић, Јунгић 
(Шушњар), Благојевић.

Изабраници тренера Марина Миока 
били су првом полувремену потпуно 
равноправан ривал Нишлијама, Чупић је 
ефектним голом са 16 метара изједначио 
резултат, међутим када се у другом делу 

очекивао још јачи притисак Вршчана, 
уследио је потпуни пад темпа у игри што 
је домаћин искористио и у раној фази 
наставка утакмице постигао погодак 
вредан победе. 

У наредном колу вршачки кадети 
гостују шабачкој Мачви.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
РЕАЛ НИШ – ОФК ВРШАЦ 2:1 (1:1)
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Несавладан 360 минута: 
Немања Јеверичић, голман ОФК Вршца

Стрелци: Максимовић у 35, Ђукановић у 86. 
Минуту за Стрелу, Стрнад у 3, М. Јовановић у 9, 
Војнов у 29. Минуту за Ц. Звезду.

СТРЕЛА: Јовичић, Константиновић 
(Јањовић), Тадић, Панић, Митровић, Чала 
(Ђукановић), Савановић, Гуран, Максимовић, 
Вукајловић (Јаћимовић), Кочић.

Ц.ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, 

Петковић, Костадиновић, М. Јовановић 
(Булаја), Војнов (Којић), Поморишац, 
Мајсторовић, Балог, Стрнад.

Фудбалери павлишке Црвене звезде ни 
после пете утакмице у сезони не знају за 
пораз. Овог пута тренер Јован Стефанов Белов 
извео је прави „блицкриг“ у Иванову и већ 
после пола сата игре његови играчи имали 

су предност од 3:0. До краја меча домаћини 
су успели да ублаже пораз, а Павлишани су 
одолели иако су у финишу, после искључења 
Мајсторовића, остали са десеторицом. У 
наредном колу Црвена звезда у Павлишу 
дочекује некадашњег прволигаша, Долину 
из Падине.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ТРИЈУМФ ПАВЛИШАНА У ИВАНОВУ
СТРЕЛА – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2:3 (1:3)
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