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У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ЦИЉ - ВИШЕ ИНВЕСТИЦИЈА У МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Светски дан менталног здравља
обележен је у Вршцу, прошле суботе, 10.
октобра. Иницијатори и организатори
овогодишње
кампање
поводом
обележавања Светског дана менталног
здравља су Светска федерација за
ментално
здравље,
организације
Уједињени за глобално здравље и
Светске здравствене организације, у
партнерству са министарствима здравља
и организацијама цивилног друштва
широм света.
Слоган овогодишњег обележавања
Светског дана менталног здравља је
„Покрет за ментално здравље: Хајде
да инвестирамо у ментално здравље”.
Посвећено је заговарању за повећање
инвестиција у ментално здравље, с
обзиром на чињеницу да земље троше у
просеку само 2 одсто буџета намењеног
здрављу на унапређење менталног
здравља.
Поводом актуелне епидемиолошке
ситуације Град Вршац је, у сарадњи са
Специјалном болницом за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић”,
омогућио грађанима психосоцијалну
подршку путем телефонских линија.
Циљ оваквог облика психосоцијалне

програма за запослене; као креатори
политика можемо да се обавежемо
на успостављање или проширење
капацитета служби за ментално здравље;
и као новинари можемо да промовишемо
примере добре праксе како би заштита
менталног здравља постала стварност за
све.

ТЕЛЕФОНИ ЗА
ПСИХОСОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ
подршке је давање савета грађанима
у превазилажењу тегоба које се
најчешће јављају у оваквим ситуацијама
(нерасположење, напетост, страх).
Скоро милијарду људи на свету живи
са неким менталним поремећајем, три
милиона људи умре сваке године од
последица злоупотребе алкохола, док на
сваких 40 секунди једна особа изврши
самоубиство. Поред тога, пандемија
ковид-19 која је погодила милијарде
људи широм света, оставила је дугорочне
последице по ментално здравље.
Током пандемије земље су пронашле

иновативне начине за пружање услуга
у циљу заштите менталног здравља,
а никле су и иницијативе за јачање
психосоцијалне подршке оболелима од
менталних поремећаја.
Обележавање
Светског
дана
менталног здравља пружиће могућности
да сви ми учинимо нешто конкретно: као
појединци можемо предузети конкретне
акције у циљу очувања сопственог
менталног
здравља
и
пружању
подршке пријатељима и породици; као
послодавци можемо да предузмемо
кораке
ка
успостављању
велнес

Телефонске линије за психосоцијалну
подршку су: др Ивана Мандић, спец.
психијатрије, тел +381 62 88 97 845, и
др Лидија Илић, спец . психијатрије, тел
+381 62 88 50 879. Такође, помоћ се
може потражити и у Центру за ментално
здравље,
у Стеријином сокачету,
сваког радног дана од 9 до 13,30 часова
и телефоном 013/834-205. За помоћ
младима и адолесцентима задужени су
Центар за младе и Центар за превенцију
и
лечење
менталних
поремећаја
деце и адолесцената, који се налазе у
просторијама Дома омладине Вршац и
где се на тел. 060 8500298 може добити
адекватна подршка.

ПОДРШКА ОЗАКОЊЕЊУ РОМСКИХ ОБЈЕКАТА У ВРШЦУ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ РОМСКИМ
ПОРОДИЦАМА У ВЕЗИ ОЗАКОЊЕЊА

У оквиру пројекта „Инклузија Рома
и других маргинализованих група“ у
просторијама Града Вршца, у понедељак
12. октобра одржан је састанак са
представницима СКГО-а и ЈУКОМ-а у
оквиру наведеног програма, а по основу
потписаног споразума о сарадњи из
2019. године. Настављена је реализација
активности које су везане за подршку
озакоњења ромских објеката у Вршцу.
За те потребе СКГО је израдио водич за
озакоњење стамбених објеката у ромским
насељима који је доступан ромским
породицама на територији Града Вршца
и подељен од стране представника
СКГО-а, ЈУКОМ-а
и мобилног тима
Града Вршца који су, након састанка,

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ВРШЦА

ДЕРАТИЗАЦИЈА
ТОКОМ
ОКТОБРА И
НОВЕМБРА
Градска управа Града Вршца, обавештава грађане
да ће се током октобра и новембра месеца, почев
од дана 14.10.2020. године, вршити системска
дератизација домаћинстава у граду и свим
насељеним местима на територији Града Вршца, као
и канализационог система урбаног дела града.
Дератизација је за све грађане бесплатна. Моле се
грађани да омогуће стручним оперативним лицима
извођача радова „Еко-сан плус“ ДОО Београд,
постављање препарата за дератизацију. Уз паковање
биће одштампано упутство за употребу са применом
одговарајућих мера заштите.
Грађани који не буду код куће у време када су
оперативци на терену, препарат уз упутство моћи
ће накнадно да преузму у канцеларији своје месне
заједнице.
За сузбијање се користи биоцидни препарат,
у складу са решењем надлежног органа, којим се
одобрава употреба и коришћење средства за ову
намену.

обишли ромска насеља и том приликом
непосредно их информисали о овој
теми. У наредних 7 месеци, почевши од 1.
новебра 2020. године, правник ЈУКОМ-а
пружаће бесплатну правну помоћ у
вези озакоњења у просторијама мреже
заједничке сарадње у Дворској 50. У
Вршцу.
Састанку
су
присуствовали
представници СКГО-а, ЈУКОМ-а, посланица
у скупштини АПВ и члан мобилног тима за
социјалну инклузију Рома и члан Савета за
социјалну заштиту Татјана Николић, члан
Градског Већа за социјалну политику Маја
Ристић Лажетић, представници одељења
за урбанизам и координатор за ромска
питања Града Вршца.

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 37/2019 и 9/2020) Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1. Урбанистичког пројекта бр. 07/2020 од 30.09.2020.године за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила на катастарским
парцелама бр.6948/3 и 6948/4 КО Вршац.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: ДОО „ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ“, ЗРЕЊАНИН
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО „ПАН ГАС ПЕТРОЛ“, СКОРЕНОВАЦ
2. Урбанистичког пројекта бр. 15/20 од октобра 2020.године за изградњу спортско - туристичког комплекса на кат.парц.бр.1271 КО Павлиш,
ул.Бојвођанска бб.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: „Биро Плус“ ДОО из Вршца, ул.Стеријина бр.19
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Маријана Гојков ПР, Услуге смештаја “KRISTAL SPORT HOUSE” Вршац, ул.Михајла Пупина бр.114А и
3. Урбанистичког пројекта бр. ВС 7/2020 са елементима препарцелације за изградњу комплекса социјалног становања на кат.парц.бр.2031/1,
2033/2 и 2066 КО Вршац, насеље “Балата”.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: „URBO INTEGRA“ Биро за пројектовање и консалтинг Стевана Сремца 20/5, 11000 Београд
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Град Вршац, Пројекат се реализује као део техничке помоћи граду Вршцу кроз пројекат „ЕУ подршка унапређењу
услова живота Рома“, РС, МГСИ, Канцеларија за људска и мањинска права, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније.
Наведени урбанистички пројекат биће изложени у холу зграде СГ Вршац. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 23.10.2020. године.
Увид у пројекат може се извршити на интернет адреси http://www.vrsac.com.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложене урбанистичке пројекте за време трајања јавне презентације, у
писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Сарадници Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца Моника Леган и Дамир Средић
пружиће обавештења о садржају јавне презентације путем телефона 013 800 544.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА МИТРОВИЋ: ПОНОСНИ
СМО НА
НАШУ ДЕЦУ
У Свечаној сали Градске куће
приређен је традиционални пријем
за ученике генерације основних,
средњих и мешовитих школа, у школској
2019/2020. години. Домаћин пријема
била је градоначелница Драгана
Митровић која је том приликом ђацима
честитала на постигнутом резултату и
пожелела успех у даљем усавршавању
и раду. Пријем је овог пута организован
у складу епидемиолошким околностима
па је изостало присуство наставника и
родитеља ученика.
- Сваки град и свака локална
самоуправа богати су онолико колико
имају младих, паметних и вредних
људи, ђака генерације. Ми смо као град
поносни на сву децу која су представљала
Вршац на различитим такмичењима
и постигла завидне резултате у свим
областима. Искористила сам прилику
да у име Града Вршца уручим награде

Млади и образовани вршачка будућност: Градоначелница Драгана Митровић уручује награде
ђацима генерације

ђацима генерације и да им пожелим
пуно среће у даљем школовању и раду,
као и да се једном врате у Вршац, да овде

СВИ ВРШАЧКИ ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ
Иванка Лазин, Шосо “Јелена Варјашки” Bршац; Јован Миленковић, Шосо “Јелена
Варјашки” Bршац; Анђела Сантрач, ОШ “Ђура Јакшић” Павлиш; Дијана Личина, ОШ”
Бранко Радичевић” Велико Средиште; Матеја Нешић, ОШ “Паја Јовановић” Вршац;
Ана Нешић, ОШ “Вук Караџић” Вршац; Aна Михајловић, ОШ “Младост” Вршац;
Абдел Разек Цезар Шукри, ОШ ‘’Олга Петров Радишић’’ Вршац; Tеодора Блаж, ОШ
“Олга Петров Радишић” Вршац; Анђела Шевердија, ОШ “Моша Пијаде” Гудурица;
Андријана Стевић, ОШ “Кориолан Добан” Вршац; Ања Ранков, ОШ “Бранко
Радичевић” Уљма; Милена Бранков и Емина Стојковић, ОШ “Жарко Зрењанин”
Избиште; Eмилија Вакареско, ОШ “Јован Стерија Поповић” Вршац; Лазар Фибишан,
Гимназија” Борислав Петров Браца” Вршац; Саболч Сабо, Пољопривредна школа
Вршац; Смиљана Ковачевић, ШЦ “Никола Тесла” Вршац; Јован Стојшић, Хемијскомедицинска школа Вршац; Андреа Мозор, Музичка школа “Јосиф Маринковић”
Вршац; Константин Видаковић, Музичка школа “Јосиф Маринковић” Вршац.

раде и оснују своје породице, рекла је
градоначелница Драгана Митровић.
Ђацима су обезбеђене вредне
награде, о томе је говорио члан Градског
већа за образовање, Мирослав Лепир.
- Сваки ученик добио је новчану
награду од 30.000 динара, за 20 ђака
генерације Град Вршац је из буџета
издвојио укупно 600.000 динара. Осим
новчано ђаци су награђени и лепом
књигом, биографијом нашег највећег
научника Николе Тесле, рекао је Лепир.
Град Вршац жели да од ове године
још значајније промовише знање и
образовање као кључне вредности
друштва па ће фотографије најбољих
ђака генерације бити истакнуте на
билбордима широм града.
Б.Ј.
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НОВЕ МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ КОВИД – 19

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА
ДА ПРИЈАВЕ
НЕПОШТОВАЊЕ МЕРА
Градски штаб за ванредне
ситуације за територију Града
Вршца, на основу Уредбе Владе
Републике Србије о измени
Уредбе о мерама за спречавање
и сузбијање заразне болести
ковид-19, донео је на својој
седници закључак према којем
се радно време угоститељских
објеката ограничава тако да ти
објекти и ноћни клубови неће
радити од 23 часа до 6 часова
наредног дана. Донета мера ступа
на снагу одмах.
Град Вршац обавештава све
грађане, да уколико примете било
какво кршење ове одлуке као
и свако друго непридржавање
донетих мера за спречавање
и сузбијање заразне болести
ковид-19, од стране како
правних, тако и физичких лица,
то могу пријавити Кабинету
градоначелнице
Вршца
и
команданту штаба за ванредне
ситуације за територију Града
Вршца на бројеве телефона:
069/801-49-69 и 069/801-49-67

На основу пријаве сваког
грађанина, локална самоуправа
ће одмах предузети све неопходне
мере из њене надлежности. У
циљу заједничке борбе против
даљег ширења инфекције вирусом
ковид-19 и очувања здравља
свих наших суграђана, Кабинет
градоначелнице Вршца ће свако
лице које буде пријавило неку
неправилност, путем одговора,
обавестити о предузетим мерама
надлежних служби.
Будимо одговорни.

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА ВРШАЧКИХ КОМУНАЛАЦА

НАБАВЉЕНА ДРОБИЛИЦА ЗА ЗЕЛЕНИ ОТПАД

-Инвестиција је вредна око 4,3 милиона динара - Дробилица за зелени отпад убрзаће, олакшати и учинити економичнијим посао вршачким
комуналцима - Издробљени биљни отпад комуналци ће користити за ђубрење јавних зелених површина као компост комуналне послове Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“. – Дробилица
за зелени отпад ће све то грање, лишће,
здробити и тај материјал ћемо користити
као компост. То ћемо одлагати на део
депоније, који ћемо за то определити, и
тај компост ћемо користити да нађубримо
јавне зелене површине.
Дробилица за зелени отпад учиниће
економичнијим процес сакупљања грања
и биљних остатака које грађани износе из
својих дворишта и башти посебно у јесен
и пролеће.
- Направићемо велику уштеду, зато што
зелени отпад носимо камионима у које не

Олакшан посао комуналцима: Дробилица за зелени отпад

Фото: Б. Вила

Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ купило је нову машину дробилицу за зелени отпад, вредну око 4,3
милиона динара. Ова инвестиција убрзаће,
олакшати и учинити економичнијим
посао вршачким комуналцима што ће
допринети бољем квалитету услуга које
ово предузеће пружа грађанима Вршца.
Машина је стигла у ЈКП „Други октобар“ у
понедељак, 12. октобра.
- Дробилица за зелени отпад је нешто
ново што ЈКП „Други октобар“ није имао до
сада, а то нам је потребно из разлога што
у граду има много зеленог отпада, каже
Милош Салапура, извршни директор за

Нова инвестиција велика уштеда: Милош Салапура, извршни директор за комуналне послове
ЈКП „Други октобар“
Према речима Салапуре, ЈКП „Други
стане много, тежински око 200 кг, јер је
грање кабасто, па се камиони брзо напуне октобар“ ће наставити да сакупља биљни
и прави се много тура по граду, објашњава зелени отпад са вршачких улица, али од
Салапура. – Када се зелени отпад уситни, у сада много ефикасније.
- Мислим да ће распоред одношења
камионе ће стати много више и уместо пет
тура, возићемо једну и смањићемо наше зеленог отпада остати исти до краја године,
манипулативне трошкове. Дробилица само што ћемо пуно брже и смањићемо
може да иде на трактор, мали камион, Ладу наше трошкове, наглашава Салапура.
Ниву, а иза ће ићи приколица у коју ће се – Циљ нам је да апобољшамо услугу
грађанима и да смањимо наше трошкове.
одлагати тај дробљени материјал.
Ј.Е.

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

ПРЕДСТАВЉЕН (НЕ)ВИДЉИВ СВЕТ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

Природњачко друштво „ГЕА“ из Вршца
и Удружење „Тачка сусретања“ покренули
су Манифестацију „Вршачка природњачка
јесен“.
„Последњих деценија интересовање
за очување природе и животне средине
је значајно порасло будући да је човек
својом немарношћу и неодговорношћу
запоставио њене важне сегменте“,
кажу организатори ове манифестације.
„Да бисмо умели да заштитимо и
унапредимо њене ресурсе, прво се
морамо упознати са природом краја у
коме живимо“, поручили су они и током
два претходна викенда у „Салону код
Порте“ заинтересованим Вршчанима
представили видљив и невидљив свет
природе, не само Вршачких планина,
већ и шире регије. Еминентни говорници

изложили су свој истраживачки рад, своје
знање и искуство на четири одабране
теме: биљке, гмизавци и водоземци,
птице и сисари.
Миливој Вучановић, чувар природе,
један од предавача и модератор трибине,
истакао је да је основни циљ „Вршачке
природњачке
јесесни“
подизање
еколошке свести кроз упознавање,
едукацију и заштиту изузртно богатог
живог света нашег краја.
- Јужни Банат је један од центара
диверзитета наше земље, имамо велики
број врста. Нажалост, велики број тих
врста је прилично угрожен и ужива
статус ретких, крајње угрожених врста
– објаснио је Миливој Крстић, биолог и
херпетолог, истакавши да на Вршачким
планинама
има
изузртно
ретких

водоземаца и гмизаваца, од даждевњака,
преко неких врста жаба, па све до шарке.
Крстић је додао да је од изузетног
значаја скренути пажњу јавности на
угрожене врсте и угрожавање њиховог
станишта, и информисати младе људе
и децу, јер тек када се упознамо са овим
врстама имамо шансу да их и заштитимо.
Природњачко друштво „ГЕА“ из
Вршца, основано је 28. августа 1999.
године . Главни циљеви овог друштва
су популаризација природних наука,
проучавање природе и проблеми њене
заштите, посебно на Вршачким планинама
и околини. Друштво окупља чланове у
астрономској, биолошкој и секцији за
геонауке.
Т.С.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО

ПРЕДАВАЊЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Поводом Светског дана менталног
здравља, Унија студената Вршац у
сарадњи са Културним центром Вршац
организовала је у суботу предавање
Миљане Матић, мастер психолошкиње и
психотерапеуткиње, на тему менталног
здравља у доба пандемије вируса корона.
- Ментално здравље је неодвојиво
од физичког здравља, а сама суштина
менталног здравља се може видети
у
дефиницији
здравља
Светске
здравствене организације у којој се каже
да оно представља комплетно физичко,
ментално и социјално благостање, а не
само одсуство болести и немоћи. Сама
чињеница да, како нека истраживања
показују, чак 75 одсто свих болести
долази од стреса, показује колико је битно
водити рачуна о менталном здрављу –
каже Миљана Матић, објашњавајући да
је ментално здравље нарочито нарушено
у
доба
пандемије
коронавируса
карантинима, променама, неизвесношћу
и осећајем да губимо контролу над

сопственим животом.
- Тренутно су најпогођенији они који
су већ имали неке психичке потешкоће.
Међутим, и људи који никада нису имали
никакве потешкоће, сада су се сусрели
са анксиозношћу и неким од страхова,
као природном реакцијом на све оно
што нам се дешава. Стари људи су били у
незавидном положају јер су били одвојени
од својих најближих, као и људи који живе
сами, а велике промене претрпели су и
људи који се баве такозваним помагачким
занимањима. Једна од ретких добрих
ствари које је корона донела је и промена
става о менталним проблемима у неким
друштвима. На пример, кинеска влада је
напокон признала категорију психичких
проблема, која је до тада у овом
друштву категоризована као „недостатак
револуционарног духа“! Деци је потпуно
промењена структура и динамика живота.
Истраживања спровођена у Италији и
Шпанији показала су да су родитељи у
периоду карантина препознали разне

проблеме код своје деце, између осталог
пад концентрације, нервозу и усамљеност
– каже психолошкиња.

КО КАЖЕ ДА НЕМА?

ВУЛКАНОВ САЈАМ КЊИГА!

За све љубитеље књига и писане речи, верне читаоце
и пријатеље, Вулкан издаваштво има сјајне вести –
биће одржан ВУЛКАНОВ САЈАМ КЊИГА! Од 18. до 24.
октобра, у свим књижарама Вулкан широм Србије, као
и на сајтовима Вулкан издаваштва (www.vulkani.rs) и
књижара (www.knjizare-vulkan.rs), бићете у прилици да
купите омиљене књиге по сајамским ценама!
Догађај који је пред нама, на радост читалаца свих
узраста, омогућиће свима да уживају у омиљеним
књигама, делима награђиваних писаца, бестселерима,
књижевним класицима и романима домаћих аутора,
књигама за децу и да набаве све књижевне хитове по
невероватно ниским ценама, а Вулкан издаваштво
ће омогућити бесплатну доставу књига на кућну
адресу свима који куповину изврше путем сајта током
манифестације! Не пропустите Вулканов сајам књига!
Посетиоци првог Вулкановог сајма књига имаће
прилику да по фантастичним ценама дођу до наслова
које су одувек желели! У години у којој је неизвесност
свеприсутна, у којој нисмо били у прилици да живимо
онако како смо навикли, десиле су се добре књиге које
су нам помогле да превазиђемо изазове. Тренутке бриге
и страха побеђивали смо сјајним романима, а време које
нису могли да схвате наши малишани превазилазили
су уз Вулканчић књиге. Издања за најмлађе помажу
сваком детету да уз игру и забаву стиче знања о свету
који га окружује, побољшава креативне, интелектуалне

и моторичке вештине, а дечји романи, бајке и приче,
пуни маште, омогућавају да детињство буде радосније. У
оквиру Вулкановог сајма књига и издања која нам долазе
из Вулканчића биће по посебним ценама, а спремили
смо и сјајна изненађења!
У оквиру недеље посвећене књизи, Вулкан
издаваштво ће, поред фантастичних попуста, читаоцима
омогућити бројне акције и дружење са домаћим
ауторима у условима који одговарају свим одредбама и
препорукама прописаним у циљу сузбијања пандемије
вируса ковид-19.
Као одговорна компанија којој је здравље свих
нас на првом месту, урадићемо све што је потребно
да се испоштују неопходне мере, али исто тако
нећемо дозволити да култура и уметност посустану
пред налетом пандемије. Свесни смо времена у ком
живимо и савременог друштва и начина живота чији
смо интегрални део. Из искрене потребе да чувамо и
негујемо домаћу и светску књижевност, први пут ове
године на културној мапи Србије и у дугој и значајној
традицији наше куће, организујемо догађај под називом
Вулканов сајам књига!
Будите уз нас, пратите нас на друштвеним
мрежама Facebook и Instagram, где ћемо вас редовно
обавештавати о програму, дешавањима, лајв
укључењима и изненађењима која спремамо од 18. до
24. октобра у оквиру првог Вулкановог сајма књига!

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
У прошлом броју „Вулкан“ и „Вршачка кула“ поклањали су књиге „Њено име је Елза“, освојили су их
наши читаоци Анђелија Петровић и Ненад Секулић, и „Волим те ћутањем“ освојили су их Ана Јовичић и
Дуња Петровић. Честитамо!

Стручњаци се слажу да у време
промењених
околности
велику
одговорност за сопствено ментално
здравље сносимо сами, те је важно
усвојити различите механизме којима
ћемо себи олакшати свакодневицу.
- Како је у ванредним ситуацијама
јако тешко задржати контролу, важно
је направити нову структуру у оквиру
онога са чим тренутно баратамо. Треба
задржати макар привидну нормалност,
бити у контакту са људима, не изоловати
се социјално већ физички, бавити се
хобијима, фокусирати се на планове...
На задовољства која су нам ускраћена
не треба гледати као на нешто што је
отказано, већ само као на нешто што
је одложено за бољи тренутак. Стрес
додатно повећава и информисање из
мноштва контрадикторних извора. Треба
се усредсредити на један извор, какав
год он био, и држати се њега – закључује
Миљана Матић.
Т.С.
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ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ, ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНОГ РАДА:

У СВЕМУ ШТО РАДИМО,
ТРЕБАЛО БИ ДА БУДЕМО ВЕРНИ СЕБИ
- Када људима и послу приступате без калкулација, аутентично, такви какви сте, успех не изостаје -

Татјана Даничић je одабрала психологију за
професију и већ безмало три деценије стручно,
марљиво и успешно ради. Уз редован посао у Центру
за социјални рад Града Вршца, Даничићева је била
учесник, али и организатор бројних стручних скупова
где је излагала своје стручне радове о актуелној
проблематици у социјалној заштити. Сарадник је и
неколико часописа где пише о занимљивим темама и
помаже у решавању проблема читалаца.
Како сте и када одабрали
психологију
за
своју
професију?
- Мој индекс Филозофског
факултета
групе
за
психологију
изненадио
је моје родитеље, јер
сам све време причала о
томе како бих волела да
се бавим биологијом и то
микробиологијом. Одлуку да
упишем психологију донела
сам сама и то у последњем
тренутку, када је већ требало
да се спремају пријемни
испити. Никада се нисам
покајала шо сам одлучила да
бављење психологијом буде
моја професија.
Студије психологије сам
уписала на Филозофском
факултету у Новом Саду, 1986,
после завршене средње
школе у Вршцу. Био је то
просветни смер у средњој
школи „Борислав Петров
Браца“. Студије су ми се јако
допале, била је то прилика

да се много тога новог
научи, али и да се упознају
колеге из целе Југославијe.
Професори су били врхунски
стручњаци који су долазили
са београдског Универзитета

и предавали нам. Дипломски
сам одбранила маја 1991,
код проф. др Жарка Кораћа,
десетком.
Да ли сте чекали на
посао?
- Не. Посао сам добила две
недеље након дипломирања,
у Центру за социјални рад у
Вршцу, 3. Јуна 1991. Радила
сам волонтерски. Нисам тада
тачно знала чиме се Центар
све бави. Имала сам срећу
да сам занатски део посла
учила од старијих колега
који су били мајстори у том
послу: Сава Барачков, Милка
Векић, Нада Кусицки, Андрија
Тодоровић, Олга Којић... На
јесен исте године, почела сам
да радим у Гимназији у Белој
Цркви где сам и предавала
и радила као психолог.
Напустила сам волонтирање
у Центру за социјални рад у
Вршцу. Било ми је занимљиво
у
просвети,
предавала
сам ученицима 2. разреда
белоцркванске Гимназије, а
ја сам имала 23 године, нисам
се много разликовала од њих.
Сећам се да ме је једна жена
у аутобусу, док сам читала
путујући у Белу Цркву на
посао, зачуђено упитала:“ Зар
није била ни једна школа у
Вршцу за тебе, па си морала
да се уписујеш у школу у
Белој Цркви?“ У међувремену
добила сам пола радног
времена у вршачком Центру,
тако да сам радила упоредо и
у белоцркванској Гимназији
и у Центру за социјални
рад Вршац. Стални посао
у Центру за социјални рад
добила сам 1994. и добро се
сећам осећаја који сам тада
имала - чинило ми се као
да сам се вратила кући! Кад
сам почела да волонтирам
у Центру, прихватила сам то
као тренутно решење, док
се не нађе „нешто боље“.
После скоро 30 година
рада у социјалној заштити,
потпуно сам сигурна да ми
ништа друго не треба. Јако
волим свој посао. Све што је,
током протеклих 30 година,
могло да се ради у социјалној
заштити, ја сам радила.
Ваш је посао тежак, доста
безизлазних
ситуација,
људске несреће... Шта Вас
мотивише?
- За мене је најлепше
када осетим да људи имају
поверење и када, заједно
са њима, проналазим пут
до правог решења њихових
озбиљних
животних
проблема. Та решења често
нису у складу са жељама
људи који долазе да траже
помоћ (смештај у дом),
али у датом тренутку је
решење које некад буквално
спашава главу. Исправност
мојих поступака некад се

потврди тек касније, када та
деца одрасту, стекну своје
породице и долазе и даље
по савет и помоћ. Често су
то јако тешке животне приче,
много људске патње код свих
узраста, свих категорија.
Неке од њих се памте током
целог живота. Свака та
тешка ситуација ме дотакне
као човека. Осетим и тугу

и бес и бригу, али и велику
одговорност за њихов живот.
Сва та лоша осећања нестану
оног тренутка када вам тај
неко упути рецимо позив
да му дођете на свадбу. То је
највеће задовољство које
произилази из мог посла.
Неколико
година
провели
сте
у
Геронтолошком центру као
директор. Шта сте значајно
учинили за кориснике те
установе?
- Када стекнеш довољно
знања, искуства, природно
се појави жеља да се знање
и даље унапређује, а и да се
подели са другима. Један од
важних корака било је и моје
именовање за директора
Геронтолошког центра у
Вршцу. На тој функцији сам
провела пет и по година. У
том периоду Геронтолошки
центар у Вршцу заузео је
прилично високо место у
систему социјалне заштите
по квалитету услуга које
смо пружали корисницима.
Од места у које Вршчани
нису желели да дођу, јер
су
постојале
различите
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предрасуде о томе како људи
лоше живе у домовима, дошли
смо до тога да су на наше
свечаности и догађаје, које
смо организовали, долазили
и вршачки пензионери и
други суграђани, који нису
били
наши
корисници.
Геронтолошки центар је тада
имао годишње од 48 до 55
разних
културно-забавних
догађаја (више него установе
којима је то основни посао).
Гости Геронтолошког центра
били су: Мерима Његомир,
Раде Јоровић, Милан Бабић,
Данка Стоиљковић, Јасна
Ђокић,
Милан
Прунић,
Миленко
Павлов,
Рада
Ђуричин... а за 10 година
постојања
Геронтолошког
центра
приредили
смо,
у вршачком Позоришту,
концерт
хора
Колегиум
музикум, који је водила
Даринка Матић Маровић.
Иако сам пре 7 година
отишла из Геронтолошког
центра, са колегама са којима
сам радила и са корисницима
који су тада били тамо,
остала сам у контакту, па
се повремено видимо и
уживамо у разговору и
испијању кафе. Мислим да је
то показатељ како сам радила
тај посао и каква атмосфера
је постојала у Дому.
Били сте чест учесник, али
и организатор семинара и
стручних скупова. Шта Вас
је инспирисало?
- Радећи у Геронтолошком
центру имала сам прилику
да
систем
социјалне
заштите сагледам из друге
перспективе.
Такође,

искуство које сам стекла дало
ми је сигурност и створило
у мени жељу да своје знање
поделим са колегама. Свако
од нас ко је запослен у
систему социјалне заштите

има обавезу да се едукује
како би задржао право на
лиценцу. У том процесу, ја сам
учествовала у раду великог
броја међународних скупова

где сам презентовала своје
радове, везане за актуелне
проблеме у овој области.
Посебно сам поносна јер
сам кроз та искуства стекла
поверење колега, Коморе
социјалне заштите и ресорног
Покрајинског секретаријата,
па сам, као организатор и
предавач, одржала бројне
стручне скупове. Највеће
признање за мене било
је када су запослени у
Републичком
заводу
за
социјалну заштиту уплатили
котизацију и дошли на скуп
који сам ја организовала да ме
слушају као предавача. Имам
десетак радова објављених
у стручним часописима из
области социјалне заштите.

Уз то, имам лепу сарадњу и
са часописима и е-порталима
који се баве темама које су
мени блиске. У протеклом
периоду изузетна је била
сарадња са „Блиц женом“

(тираж 700.000 примерака),
затим
„Космополитен
Србија“, портал Нова С. За
мене највеће задовољство
представља што су моји
текстови нашли место и у
нашим локалним новинама
- у „Вршачкој кули“. Посебан
одјек имао је серијал са
саветима нашим грађанима
како да преброде тешкоће
које су имали током трајања
ванредног стања. О томе
сведоче реакције читалаца,
како у директним сусретима
на вршачким улицама, тако
и у писаним порукама на
фејбуку, месинџеру, где су
људи коментарисали да им
је то заиста помогло у датом
тренутку.
Министарство
правде
именовало ме је за судског
вештака
за
посебну
област социјалног рада и
породичниих односа и то
представља врхунац моје
професионалне каријере.
Како памтите детињство?
- Рођена сам у Вршцу,
1967. Моји родитељи су
Јелена и Момчило Даничић.
Мајка је била учитељица,
а отац службеник, радио
је у „АгроВршцу“. Обоје су
пензионери. Имам старијег
брата Невена, професора
историје. И Невена и мене
родитељи су усмеравали
да
будемо
савесни,
вредни и одговорни људи.
Подржавали су нас у свему
што смо волели да радимо.
Невен и ја смо волели музику
која нас је одвела у КУД
„Жарко Зрењанин“, сада
КУД „Лаза Нанчић“.
Себе
још увек сматрам чланом
овог
Културно-уметничког
друштва. Ту сам активно
провела око двадесет година.
Била сам члан групе певача
коју је водила Љиља Радусин,
проф. музике.
Био је то
незабораван период, бројна
путовања, много наступа
широм света, лепа дружења...
Ти јавни наступи су ми
помогли да се ослободим
треме код презентација
својих радова на стручним
скуповима.
- Кад сам почела да радим
у Центру за социјални
рад упознала сам колегу
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Душана
Милутиновића
захваљујући
коме
сам
заволела бициклизам. То је,
уз пливање, моја омиљена
активност.
Кад сте основали своју
породицу?
- Свог супруга Горана
Предолца
упознала
сам
1998. Заједно смо ево већ
22 године. Имамо ћерку
Браниславу Предолац. За све
моје поменуте активности
постојала је безрезервна
подршка са њихове стране.
Горан је сада пензионер, од
маја ове године. Радио је
посао са бенефицијом, радник
у служби за обезбеђење у
Васпитно-поправном дому за
малолетнике у Крушевцу.
Бранислава
је
студенткиња
2.
године
психологије.
На
истом
је факултету где сам и ја
студирала. Пресрећна сам
због тога иако никад нисам
тражила да крене мојим
путем. То је њена одлука.
Донела ју је, каже, гледајући
мене и свог оца.

Која је Ваша животна
филозофија?
- У свему што радимо,
требало би да будемо верни
себи. Када људима и послу
приступате без калкулација,
аутентично, такви какви сте,
успех не изостаје. Оно што
желите, углавном, не пада са
неба. Уложите труд! Будите
активни у сваком смислу,
и ментално и физички.
Активност одржава!
Јованка Ерски

8
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ЗОРАН М. ТУРКАН, АУТОР ПРВЕ МОНОГРАФИЈЕ СВЕТОУСПЕНСКЕ ЦРКВЕ У ВРШЦУ

МАЛА ЦРКВА - ЈЕРУСАЛИМСКИ ЗАВЕТ

КИР АЛЕКСИЈА НИКОЛАЈЕВИЋА

Црква Успења Пресвете Богородице,
Мала црква, како је Вршчани радо зову,
добила је своју прву монографију, која је
управо изашла из штампе. Аутор Зоран
М. Туркан сложио је између корица
монографије
све
значајне
детаље,
историјске и уметничке, везане за
градњу овог вршачког храма, најстарије
православне богомоље, коју је својим
суграђанима, пре више од два века,
даривао ондашњи трговац Кир Александар
Николајевић.
- Навршило се 254 лета од када је трудом
достојног Врштанина, трговца Кир Алексија
Николајевића, подигнута велелепна црква
Успења Пресвете Богородице у Вршцу, каже
Зоран М. Туркан, аутор монографије. - Ова
светиња, крај речице Месић, живи је сведок
историје и стамена капија нашег града.
Треба напоменути да је она и најстарија
правослана богомоља, величанствени и
најсјајнији украс у венцу наше духовности.
У свим несрећним временима она је била
место опоравка из кога су зрачиле лековите
струје и добростиве речи утехе у опоравку
нашег народа. Поред свега тога она је и
велика ризница уметничког блага у коју
су печат у времену отиснули најзначајнији
уметници потоњих времена, мудро бирани
од вршачких Епископа. У цивилизованом
свету таква света места добијају посебан
третман, особиту пажњу у мапи градова и
богате илустроване монографије. И не само
то, пред оваквим споменицима духовности
и културе мора бити искључена свака
самовоља појединца (ма како да се он зове)
да се не мења њено духовно лице, које су,
као у свакој старости, наборали векови,

већ да му омући адекватан третман и нега.
Неке од тих аутохтоних вредности које
је поседовала Успенска црква, нажалост,
у последњој обнови нису сачувани, а то
се односи на некада богати ентеријер
светиње и зидну орнаменталну грађу. У
прошлости постојало је Друштво које се
бавило украшавањем и неговањем овога
храма. Треба поћи од тог да је сва наша
велелепна духовна постигнутост која зрачи

Вршцем, у крви и у сузама предака плаћена,
зарад очувања и неговања националног
идентитета у Дунавској монархији.
Уосталом, о томе постоје уредни записи,
књиге и летописи као заветно начертаније
свима нама и потомству. На Светоуспенској
капији вароши дочекана је и коначна

слобода српског народа 1918. године,
присаједињењем Војводства Српског
матици Краљевини Србији.
Свој „печат“ у монографији, писане
трагове који ће чувати историјат овог
велелепног здања, дали су и еминентни
стручњаци, свако из своје области.
- Особите мирисе Светоуспенске
баште, тихи жубор потока Месић, својим
предговором и изненадном овоземаљском

опросницом са нама, даровао је наш
драги блаженопочивши др Миодраг
Матицки, управник Вукове Задужбине у
Београду, каже Туркан. - То је драгоцен
дар Врштанима, рекао бих, последњег
банатског
господина,
историчара
књижевности, Стеријољупца коме град

Најлепше је све ово поменуто
овенчати песмом нашег Јована
Стерије Поповића:
Хоћеш вечне задужбине?
У прсима цркву зидај
И са жеља похот скидај,
И утврди срце чисто.
Променљив је образ мрака,
И гордиња траје свака,
И остаје вечно - ништа.
Вршац тек треба да се одужи. Осврт о Храму
дао је Душан Миловановић, историчар
уметности, саветник Музеја примењене
уметности
у Београду, кога можемо
сматрати нашим Врштанином, јер већ три
деценије несебично помаже и неуморно
ради на пољима црквене уметности и на
разне начине даје акценат свету на ову
лепу и Богом благословену варош Вршац.
Слику ствари и будућа духовна стремљења
у обнови Светоуспенске цркве дао је
старешина јереј Ненад Милић, по свему
вредан прегалац, који је и иницијатор, али
и пред Господом духовни заступник да ова
прва Монографија Светоуспенске цркве
угледа светлост дана.
Аутор Туркан наглашава да је важно
поменути да је Монографија, овај дар
будућим
генерацијама,
штампана
средствима Града Вршца, а издавач је
Црквена Општина Светоуспенска у Вршцу.

Ј.Е.

У СУСРЕТ СВЕЧАНОСТИ ПРОГЛАШЕЊА ДОБИТНИКА ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ „ВАСКО ПОПА“

ПОСЛЕДЊИ АЛХЕМИЧАР И ПРВИ
ПЕСНИК ХЕМИЧАР

Људи не морају да ору и сеју, али кише и сунца
ће редовно бити јер они су ту да дарују, као што се
и у временима кад поезија никоме није потребна
редовно рађају песници као уклетници дара, којем
морају да служе, а немају ни најмању захвалност. По
мери незахвалности јача права доброта, а да ли и
нечитање јача поезију?
Васко Попа био је обележен од поезије у време
када се поезија, пила, дисала, гутала и свој таленат
је заливао успесима, славом, наградама, пажњом.
Ипак, у једном тренутку песник пређе границу
служењу поезији, дојади му да буде средство
дивљем хировитом таленту бића поезије и упита се
шта се ту дешава, о чему се ту ради, а Васкове песме
све више су постајале питалице поезије о поезији.
Постављао је замке рутини речи, постављао је речи
да се као зуби гризу или воле, ослушкивао је њихову
реактивност и почео је да се бави аналитичком
поезијом баш као Лавоазије анлитичком алхемијом
која је прерасла у почетак хемије.
Колико је живота било потребно Васку Попи да
премери сваку реч, сваку празнину, размак међу
речима? Како је могао да буде свестан да је сваки
глас артикулисаног говора попут атома у хемији са
три вредности које га чине говорним елементима
- висином, јачином, бојом и још штошта? Речи су
компликовани молекули са својом реактивношћу
(дају или редукују, везују се или одбијају), како
је онда могао знати шта то у конструкцији
молекула речи одређује њену природу, песничку
реактивност, кад је као инструмент имао само своје
срце и бескрајну самоћу уместо аналитичке ваге и
лакмус индикатора.
Лакше је песницама да буду разуларено
рапсодични, маштовити, метафорични, него да се ухвате
у коштац са невидљивим силама којима могу само да
служе, а није им дато да их разумеју.
Биће поезије је њена аутономија. Слобода тог

бића ослободи речи и гласове од сужањства тврде
разумљивости и пушта их да лете окрилативши их
логиком песме.
Поезија је стална претња говору, његовој
прецизности, доследности па смо измислили граматику

да предухитримо поетску еволуцију. Граматиком
дисциплинујемо песништво да не оде предалеко и да не
гура свој нос тамо где су речи упрегнуте да вуку функције
разума.

Шта је то шапутало Мендељејеву да хемијске елементе
поређа по некој логици којом се они спајају, појављују,
раздвајају и шта то помаже песнику да не знајући праву
природу гласова, речи, крхкост реченица, успева да
створи нова говорна једињења, нове хемикалије које
хране наш креативни дух и живот сам? На свету
постоји неколико места где се мајушне честице
материје у акцелераторима убрзавају, сударају и
онда, огромна скаламерија од стотинак метара,
њуши их, снима, мери, лови ехо и тражи смисао. Шта
се то дешава да огроман ум од стотинак милијарди
неурона скенира судар две или више речи, лови
ехо њиховог судара или привлачности, мерка и сво
искуство једног живота,а сва блага света песника не
занимају, већ он дише што тише да не би сметао сам
себи да ослушне шапат речи и стихова.
Васко Попа за стварање поезије више није трошио
гориво које се црпи из обожавања и признања, већ
се напајао енергијом правог истраживача, оном
страшћу којом научници покушавају да увиде логику
парчића стварности. Васко Попа анализира поезију
анализирајући свој ум као скенер. Ум је био и рука
и скалпер и реагенс и реторта. Како то преживети,
како тиме владати кад себе не можемо промишљати
споља, а унутра немамо за шта да се ухватимо? Као
да постоји велики табу на који кидишу песници, не
чепркај тамо где ти није место - по уму.
Постоје песници који се труде да свима докажу
колики су песници и песници који не ометају
песничку логику манипулишући, додворавајући
се, злоупотребљавајући извор чисте поезије да би
флаширали неке нове кока-коле.
Наравно, песник аналитичар као и песник
хемичар остају неразумљиви, клешу у најтврђем
материјалу на свету, генетски профилисаним мерама
ума човека, да ослободе ум неких нових људи за новог
човека, нових стварности.
Т.Сухецки
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НОВА ИЗЛОЖБА У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖИ ФИЛИПА ДАЋЕВЦА

У најновијој 3Д поставци у оквиру виртуелне
галерије Култруног центра Вршац може се
погледати изложба слика вршачког аутора
Филипа Даћевца под називом „Cityscapes“.
„Посматрајући слике Филипа Даћевца, најпре
сам желела да увидим оно што је мени најважније,
а то је чиста ликовност и поетика ликовног
израза. Врло јасна композиција ликовног рада
овог аутора је подељена на циклусе градског
мотива, путеви који су смештени у доминантну
ликовну перспективу, асиметрија и хармонија
даје пријатност оку и осећај смирености.
Запитаћемо се куда аутора воде ови путеви? Да
ли је то само унутрашња потреба да се крене и
стигне на неко друго место? Бити сада у овој
реалности и да ли ту и остати?“, каже о изложби
историчарка уметности Верица Илић.
Филип Даћевац рођен је 1992. године у
Вршцу. Школовао се на Учитељском факултету у
Вршцу. Излагао је на више од двадесет групних,
самосталних и интернационалних изложби. Од
2019. године води школу сликања и цртања за
децу, а недавно је отворио и своју галерију и
атеље „Даћевац“.
Изложба ће бити доступна на платформи
„Кunstmatrix“ до 25. октобра.

Т.С.

ВРШАЧКИ КРАЈОЛИК У СЛИКАМА И ГРАФИКАМА НАТАШЕ КОРАЋ

„ПУТЕВИМА ВЕТРА“ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Прошле
суботе
у
читаоници
Градске
библиотеке отворена је
самостална изложба Наташе
Кораћ.
Изложба
носи
назив „Путевима ветра“ и
представља селекцију слика,
акварела и графика насталих
у периоду од 2015. године до
данас.
- Изложба представља
вршачки крајолик, приказује
све оно на шта сам наилазила
у својим шетњама, бележила
оловком као скицу, а касније
код куће разрађивала – каже
уметница Наташа Кораћ,
рођена Београђанка, а од пре
неколико година Вршчанка
заљубљена у равницу.
- Поставка је инспирисана
аутохтоним
пределом
Јужног Баната, како богатом

културном баштином града
Вршца, тако и равничарским
крајоликом који га окружује.
Посебан акценат је на
богатствима која настају
деловањем
човека
на
природу,
потцртавајући
истовремено
благотворни
утицај природе на људе
овог земљородног краја –
објашњава ауторка.
Наташа
Кораћ,
дипломирани
архитекта,
сада се први пут представила
вршачкој публици, иако
већ годинама излаже на
колективним и самосталним
изложбама. Ауторка је и две
збирке поезије.
Изложба „Путевима ветра“
биће отворена до 22. октобра.

Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (89)

ДА ЛИ ЈЕ ПАЈИН ТРИПТИХОН РЕМЕК ДЕЛО?

Ремек дела су уметничка дела чије
дејство не престаје са једном генерацијом,
превладајућим
укусом,
предрасудама.
Наравно историја уметности има посебне
стандарде па изјави за неко дело да ликовно
и није баш савршено, али је велика формална
иновација. То нас доводи у ситуацију да
посумњамо у себе кад видимо неко генијално
дело које нас оставља равнодушне или чак
одбија.
Триптихон јесте Пајино, али и уопште
ремек дело и ако критици превише смета што
је та слика актуелна више од једног века.
Тон у музици је као атом у хемији, има

три вредности висину, јачину и боју баш као
атом валенцу, редни број и атомску тежину.
Могло би се слично рећи и за артикулисане
гласове говора где је сваки глас атом говора
реч, слогови су основна неорганска једињења
речи, органска песма или роман као да
поседује ДНК. У сликарству елементарни
атоми пластичних вредности о којима је
сањала модерна уметност расплинули су се
пре апстракције у квантне импровизације
постмодерних скаламерија.
Оно што слику или песму чини живом
је оно што она чини, активира, кад има
чиме, да делује на ум човека и да својом

уметничком логиком активира неку нашу
креативну хемијску логику да би били
очарани, не песмом, сликом или музиком,
већ собом, ето ми поседујемо способност
за посебна искуства, а толико смо ружно и
хендикепирајуће мислили о себи док нам се
није десила уметност.
Уметност је уметников дар сопственог дара
даровитости и он га напросто позајмљује да
се роди у уму других људи као код креативног
вируса толико позитивнијег од короне.
И то нас доведи до Триптихона и сличних
дела када се временом излиже њихова
фасцинација, фама о иновацији локализма и

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

везаност за моде и социјалне провокације,
остаје само логика ликовности, ако је има,
да делује кроз простор и време на нове људе
са истом хемијском логиком свог ума, и то је
та додирна тачка. Таман смо мислили да смо
рекли збогом примитивности биологије,
гордошћу технолошких изума а и додатак телу
и уму кад нам се деси хемија једног вируса
који зауставља авионе, уметничке догађаје,
сву културу, чини се успори целу планету и
подсети нас да испод сваког оклопа и протеза
технологије постојимо само ми, човек - хемија.
Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

vrsackakula@open.telekom.rs
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ ОГЛАСИ,
ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

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. 063/851-2
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
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

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.
Тел. 065/329-3060.
Продајем кућу на углу
Иве
Милутиновића
и
Козарачке. Тел. 064/8977766.
На продају једнособан
стан
комплетно
реновиран, други спрат,
Трг Андрије Лукића 4/2.
Тел. 064/2098617.
Хитно продајем леп и
комфоран стан у цетру
града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем
кућу
са
двориштем и баштом у
Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/903-0439
Продајем приземну кућу
од 80 м², угао Козарачке
и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/122-6129.
На продају кућа на спратлегализована, 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. 060/1671519
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. 834128
Продајем
кућу
у
Павлишу,
три
велике
собе, трпезарија, ходник,
купатило,
мала
соба,
гаража,
шупа,
башта,
чврста
градња.
Тел.
063/877-0604.
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

Број

1295

и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/122-6129
Кућа центру Иланџе
старија кућа на продају.
Цена
договор.
Тел.
063/744-0598 и 013/836340.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
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. 064/5852997
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, 063/559577.
На продају викендица
на Маргитском путу са
помоћним просторијама,
њивом
и
воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-
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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. 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,

064/258-2696
Издаје се намештена соба
са засебним улазом, код
Миленијума. Тел: 064/4629996.
Издајем двособан стан,
дворишни, намештен. Тел:
806-235
Издаје се гарсоњера
у центру града, одвојен
плин,
струја.
Тел.
064/2960285 Цена 70€
Издаје се намештена
гарсоњера,
центар,

кровова,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,

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
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
Продајем
двособан
стан са гаражом. Цена по
договору. Тел. 064/2392587
Продајем
кућу
у
Душановцу,
200м²,
са плацем од 30 ари.
Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м²,
центар, приземље. Тел.
064/1979069
Продајем или мењам
за
Београд
двособан
стан 56 м², 1. спрат, Трг
Константина
Спајића,
плин. Тел 063/1530800
Плацеви за продају на
три локације од 500 м² до
3000м². Тел. 064/1979069
Продајем кућу у ул.
Хероја Пинкија, приземна
и продајем кућу у ул.Југ
Богдана, приземна. Тел
064/2355436
Продајем
кућу
на
Маргитском насељу. Тел.
064/6357325
Продајем двособан стан
са гаражом

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
гаражу
на
употребу у ул. Војводе
Книћанина
70.
Тел.

Стеријина,31 м², у згради.
Тел. 069/2451370
Издаје се локал , 30 м²
у центру Вршца, Стевана
Немање 14. Хитно и
повољно. Тел. 064/1513853
Издајем гарсоњеру, на
Војничком тргу, намештену
,35м2, грејање топлана.
Тел. 062/8938123
Радионица за издавање,
добра
локација.
Тел.
064/1979069
Издајем
намештен
једнособан
стан
у
приземљу нове зграде
у
Мирјеву,
последња
станица аутобуса 27. Тел.
064/ 2599960
Једнособан, дворишни,
близу Вука Караџића,
намештен за 1 до 2 особе,
студента или запосленог.
Изузетно повољно. Тел.
060/4433753.
Брачни
пар
тражи
једнособан намештен или
малу кућицу за педесетак
евраили кућу за чување.
Тел. 061/8139998

РАЗНО

Услужно
вршим
култивирање и орање
мањих башта и травњака.
Цена по договору. Тел.
063/832-1772
Услужно вршим селидбе,
превоз робе комбијем до
1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
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
Обављам посао уношења
и слагања цепаница (дрва).
Тел. 064/1354375
ОСБ
плоче
за
п о д а ш ч а в а њ е

18-то
недељне
коке
носиље, канте за маст
разне
величине.
Тел.
064/4256130
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. Полован круњач
Оџаци. 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
хамерлес-застава калибар
16,
тел:
013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу,
велики хладњак, мали
бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем
оригинал
Вилерове
гоблене
и
трпезаријске
хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95175.
Продајем
туш
каду
димензија 1мХ0,8м, нова,
некоришћена. Тел: 064/4695-175.
Продајем
ливене
роштиље 58Х60 и 60Х65цм.
Машину за прање судова,
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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. Тел.
0600837418
Продајем сто и столице.
Тел. 642262888
Продајем
угаону
гарнитуру
нову,
микроталасну, два штапа
–мушица, лов пушка бајкал
12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи 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.
Продајем
кауч
на
развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица,
сто је са стакленом
плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Продајем пет коза и јарца,
магаре и мотокултиватор
у Малом Жаму. Тел.
065/6371092
Продајем
кухињу,
комплет
увежена
из
Аустрије,
француски
лежај од еко коже. Тел.
063/1123270
Продајем домаће патке
и домаћу супу могућа
достава на адресу у М.
Жаму. Тел. 838-351 и
060/3050960
Продајем јаја јапанске
препелице ком., већа
количина договор. Тел
060/3000704
Продајем стаклени балон
50л, пластичну бурад
за ракију 50 л, половну
зимску и летњу гардеробу,
саксијско јапанско дрво.
Повољно. Тел.013/2105429
Купујем мали исправан
фрижидер. Тел. 063/482418
и 861-419.
Продајем
комплетну
кухињу увоз из Аустрије
и француски лежај. Тел.

063/1121270
Грађевински
послови
п о в о љ н о ( б ето н и р а њ е ,
кровне
конструкције,
зидање,
малтерисање,
стиродур
фасаде)
квалитетно.
Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску
витрину и један кауч
на
спуштање.
Тел.
013/2105429
Продајем патке заклане
и коке, могућа кућна
достава Вршац и околина.
Тел. 838-351; 064/1432911
и 060/4441538
На продају ланац и по
земље вечито, вршачки
атар
потез
Јабучко
поље.
Тел.064/9541284и
013/2105070
Продајем
казан
за
печење ракије 120 л,
превртач
са
новом
фуруном од 3 мм лим и
дном од 3 мм. Продајем
кауч као нов, велики, на
клик- клак. Тел. 065/88-06652.
Бицикл
само 3.000
дин, сат Фосил, нови
повољно,
светларник
1,40х2,50 м, балконска
врата 2 ком. 2,0х0,70
м, прозор са ролетном
1,60х1,20 м, канте за маст
разне велилчине. Тел.
064/4256130

Пекарске пећи за продају.
Тел. 064/1979069
Виљушкар за продају,
дизел Хонт на 4 м висине.
Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за
продају, трофазма од 350л.
Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7
литар са круном купујем
(чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу
бетонске
галантерије
продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на
продају у одличном је
стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за
прање рубља, машину за
сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема из математике
за
Електротехнички
факултет
Нови
СадЗрењанин.
Тел.
013/2839461
Пажња,
продајем
оргинал домаћи сапун, Тел.
061/2406285
Продајем
маскирни
комбинезон и прслук за
ловце и риболовце, чизме
бр 42 нове, 3 штапа за
пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем
ручни
фрижидер са боцом од 25
литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер

са посудом, саморезница,
тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем веш машину
Беко мало коришћена,
електрични
шпорет,
полован, фрижидер мањи,
две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва
нове, трпезаријски сто и 6
столица. Тел 064/3806276
На
продају
две
електричне плафоњерке
грејалице, 80w, руска
производња „Инлајн“ Тел.
065/3355343
Продајем
половни
фрижидер,
рерна
са
две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта
Вршац-Пландиштепродаја
близу
града.
Тел.
064/1979069
Продајем
вакумирана
балконска
врата
са
прозором.
Тел.
064/5769143
Продајем тренажер за
ноге. Тел. 064/6357325
Продајем плинску пећ
велика (6), повољна за сале
и продавнице, исправна
и мало коришћена. Тел.
061/1125698
Продајем четворокрилни
и
двокрилни
прозор
са ролетнама и Иве
Милутиновића 57. Тел.

013/834-061
Продајем 4 краве и два
телета у Малом Жаму. Тел.
013/838-439 и 064/3852933

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 Опел Вектру
А
у исправном стању,
нерегистрован
цена
200€, мотор добар. Тел.
064/1432911
На продају ауто марке
Фиат Чиквеченто 900м³,
регистрован до маја 2021.
године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована, цена 220
€.Тел. 064/5125724
Продајем ауто приколицу
нерегистровану.
Тел.
063/1530800

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној
обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр.
7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне
официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на
добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне
официре
На добровољно служење војног рока са
оружјем у Војсци Србије могу се пријавити
кандидати мушког и женског пола који у 2020.
години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора
или безусловно на казну затвора због кривичног
дела (док казну не издржи или не буде пуштен на
условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној
дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији
Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за
резервне официре мора испуњавати и следеће
услове:
- да има завршене основне академске студије
односно основне струковне студије од значаја за
Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који
се упућују у посебне јединице Војске Србије и
- да има позитивну безбедносну проверу.
2. Подношење пријаве и потребна документација

за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву
кандидат
подноси
центру
Министарства одбране за локалну самоуправу,
према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству
пријаву може поднети надлежном дипломатскоконзуларном представништву Републике Србије у
иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру
Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно
служење војног рока са оружјем, дужан је да
испуни образац пријаве и приложи:
-фотокопију дипломе о завршеној школи
(оригинал документа на увид) и биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне
официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о
стипендирању, ако је био војни стипендиста и
писану сагласност за безбедносну проверу за
упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата
врше регионални центри Министарства одбране,
на основу предлога центара Министарства
одбране за локалну самоуправу, након обављених
лекарских и других прегледа и психолошких

испитивања
кандидата
у
овлашћеним
војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене
коначне ранг-листе врше комисије регионалних
центара Министарства одбране, у складу са
Планом упута кандидата на добровољно служење
војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом
пријема слушаоца курса за резервне официре за
одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са
Министарством одбране, којим се уређују
међусобна права и обавезе, који обавезно садржи
почетак и завршетак добровољног служења војног
рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног
рока и накнаду трошкова у случају неоправданог
прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити
у центру Министарства одбране за локалну
самоуправу у месту пребивалишта, надлежном
дипломатско-конзуларном
представништву
Републике Србије у иностранству и на сајту
Министарства одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и
кандидата за слушаоце курса за резервне официре
Војске Србије у 2020. години је стално отворен, а
рангирање кандидата ће се вршити периодично, у
складу са упутним роковима.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПA, 36. ГОДИНЕ
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 887, 5. ОКТОБАР 2012.

ЛЕПОТЕ И МУКЕ
ЦВЕЋАРСКОГ ЗАНАТА

Пољопривредно газдинство „Милинковић Нада“ убраја се
међу највеће произвођаче украсног биља у региону и током
протеклих година успешно се позиционирало на тржишту. Ни ову
пољопривредну делатност нису заобишли проблеми, од високих
цена семена и расада, до смањене куповне моћи грађана, а током
протекле летње сезоне произвођаче цвећа намучиле су изузетно
високе температуре. Међутим, цвећари тврде да се овом врстом
производње могу бавити само они који заиста воле цвеће. А,
кад се нешто воли, онда се и све муке лакше преброде и брже
забораве, сагласна је Нада Милинковић, власница истоименог
пољопривредног газдинства.
- Сезона грејања цвећа траје током читаве године, зависно од
врсте, а што се тиче раних сезонских биљака (бегоније, салвије,
мушкатле, петуније...) солидно смо радили, интересовање је било

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (237)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

5. ВОДА
На вршачком земљишту налазе се текуће и
стајаће воде, које махом припадају поречју

нешто мање, али нормално је да се стање на целокупном тржишту
и смањена куповна моћ становништва рефлектују и на нашу
делатност, каже Милинковићева.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, 36. ГОДИНЕ
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 887, 5. ОКТОБАР 2012.

ИГРА, ЦРТАЊЕ, ФИЛМ...

Дечја недеља се традиционално у свету и код нас, обележава
у првој недељи октобра. њено одржавање прилика је да се
најширој јавности скрене пажња на децу и младе као субјекте
права и носиоце захтева према држави у остваривању тих права
у породици, друштву и локалној заједници. Сви они имају права да
одрастају у што бољим условима, са једнаком шансом за развој и
остваривање свих својих потенцијала.
И ове године у обележавање Дечје недеље укључиле су се
сви васпитне образовне установе у вршачкој општини, локална
самоуправа, Културни центар, Градска библиотека, Црвени крст...

Мото овогодишње „Дечје недеље“ исказан је стиховима:“ Растимо
као једно - бољи смо заједно“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Дунава. Највећа текућа вода јесте Месић, а
то је поток који извире иза села Месића, на
389 м високом брду “Culmea mare“. Месић
протиче кроз саму варош, у којој је својом
необузданом нарави често пута починио
огромне штете. Ту воде преко 10 зиданих
и 1 гвоздени мост и 2 брвине. Притока с
десне стране му је „физешки“ или „ дубоки“
поток, који извире на Кули, а излива се у
њега успред „Калуђерских ливада“.
Друга текућа вода је „Јовански поток“
(Johannes - Graben). Он извире на Миси
(царски извор) и додирује источни руб
вароши на подножју Мисе; канализован
је на свом дољњем току као и Месић.
Друкчије се зове „Урбанов поток“ ( Urbany
- Graben).
Најзад трећа текућа вода је „Кеверишки“
или „јабучки поток“. Извире западно од
Јабуке, где се зове „први стотињак“ (erster
Hunderter). На вршачком земљишту
добија притоку с лева, која се зове „други
стотињак“ (zweter Hunderter). Тече јужно уз
Павлиш, а свршава се западно од њега.
И Месић и Јовански прокоп и
Кеверишки поток сливају се у „Терезијин“
или“ Вршачки спроводни канао“ који је
одређен ради отицања стајаће воде из
рита северно од Вршца. Овај канао почиње
на вел. средишком земљишту, тече одавде
према југозападу, пролази кроз „Вршачки
рит“ (Мали рит) и на крају овог пута прима
Јовански прокоп, а западно од вароши
Месић. Задржавајући првашњи правац,
западно од Павлиша узима Кеверишки
поток, а затим, скренувши непознато на
северо-запад, пролази кроз „Алибунарски
рит“, да се најзад код Маргитице излије у
канао „Брзаву“. Како поток, у који се сливају
воде из Марковачке долине, на свом даљем
току зове „Бегеј“, то се и одељење вршачког
канала на његову току кроз Мали рит, такође
назива „Бегеј“. А део Алибунарског рита,
што припада вршачком земљишту, зове

се „Велики рит“. Њега уздуж пресецају три
прокопа од северо-истока ка југо-западу.
Највећи од ових прокопа је онај, што тече
дуж северо-западну међу рита. Он се зове
„Шулхофов“ канао и узима у се Моравички
поток. Паралелно с овим тече према истоку
„Средњи“ и „Осамни“ прокоп, а сва се три
са југозапада изливају у Терезијин канао.

На јужном делу вршачког земљишта,
на Кутричкој главици, извире „Гузања“ са
„Горањом“, као притоке Караша.
Кад су сушне године, онда су ритине на
вршачком земљишту, услед ових силних
прокопа, осим неколико барица, сасвим
без воде. Но ако је зима била дуга и влажна,
онда и „Мали“ и „Велики рит“ изгледају као
каква језера, јер у њих се стаче вода из
читаве околине.
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СПОРТ

КО Ш А Р К А
ДРУГИ ПОРАЗ ВРШЦА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО

ИСПУШТЕНА ПОБЕДА У КРАЉЕВУ
СЛОГА - ВРШАЦ 85:83 (16:18,20:17,28:23,21:25)

Слога: Кинг 4,Петровић 2, Спасојевић,
Стојановић 11, Радић 28, Мирковић 14, Шевић,
Вујовић,Томашевић 3, Шнидер 1, Коне 2,
Вујадиновић 20.
Вршац: Симић 25, Дукић, Јовановић,
Недељковић 3, Џенкинс 6, Мајсторовић,
Газибеговић 10, Савовић, Димић 27, Живановић
12, Павловић, Јековић.
Вршчани су у Краљеву били на прагу прве
победе на гостовањима ове сезоне, међутим у
финишу су били деконцентрисани, испустили
вођство од 4 поена разлике (83:79) и пропустили
прилику да славе против, објективно, слабијег
ривала од себе.
Изабраници тренера Зорана Тодоровића
имали су у првом полувремену период одличне
игре када су стекли предност од 7 разлике (30:23),
али је потом уследио велики пад, Краљевчани су
направили серију 13:0, повели са 36:30, да би се
на паузу у полувремену отишло са предношћу
Слоге 36:35.
Почетак
другог
полувремена
није
наговештавао ништа добро за Вршац, домаћи
су у читавом току треће четвртине водили, а
на осам минута до краја Слога је имала плус 9
(72:63). Тада су Џенкинс и Живановић покренули
Вршчане са 7 узастопних поена, заостатак је
смањен на само два разлике (72:70), а на три по
минута резултат је био изједначен (77:77). Тада је
Симић тројком Вршац довео у вођство, а Димић
је кошем ван линије 6,75, на минут и 36 секунди
до краја Вршцу донео предност 83:79. Међутим
тада је уследио пад конецнтрације, играчи Слоге
искористили су два узастопна напада а Вршчани
до краја нису поентирали. Тренер Вршца Зоран
Тодоровић овако је прокоментарисао меч за
„Вршачку кулу“:
- Ово нам је други пораз од екипа које

Светла тачка: Филип Симић
долазе из нижег ранга такмичења и по мојој
процени мислим да смо у Крагујевцу требали
боље да прођемо а из Краљева смо морали да
се вратимо са победом . Највећи проблем је
поново био излазак из скаутинга, односно пад
концентрације и не придражавње договореног
у припреми утакмице. Поновио нам се пад у

другој четвртини као и против Тамиша, а у самом
финишу када смо водили четири разлике, на тајм
ауту сам инсистирао да нема лаког шута за три
поена и да не дозволимо кош-фаул. Ми смо из тог
напада примили тројку, због лошег преузимања,
после тога промашили напад, направили фаул
и на крају нисмо ни дошли у ситуацију да из
последњег напада шутнемо за победу. Не могу
да кажем да смо заслужено поражени јер смо
сигурно квалитетнији од Слоге, али морамо
да пронађемо разлог зашто овако играмо већ
други меч на страни и да се окренемо тешком
гостовању Динамику.
Шеф струке Вршчана истакао је да се од
неких играча у тиму очекују много боље партије.
- Немогуће је да екипа која је у припремном
периоду против знатно јачих екипа као што су
Темишвар и Војводина примала 65-70 поена,
одједном заборавила да игра одбрану и да већ
други пут на гостовању прима преко 85 поена.
Противник у наредном колу има изузетно
квалитетан
састав,
тренер
Тодоровић
прижељкује да његова екипа игра одбрану какву
је играла током припремних мечева.
- Ударне игле Динамика су Чакаревић,
Глас и Ђорђевић, Турчин Акај на позицији
плејмејкера даје изузетну ширину њиховом
нападу. У прошлом колу Пирот је савладао
Динамик захваљујући унутрашњој игри преко
високог Младена Пантића, ми немамо играча
на центарској позицији који може да „закључа“
рекет. У сваком случају постоји начин да се
супротставимо ривалу, морамо по сваку цену
да превазиђемо кризу резултата, закључио је
Тодоровић.
Б.Ј.

НОВА ПОБЕДА ВРШЧАНKИ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ТОМАШЕВИЋЕВА ВОДИЛА ДО ТРИЈУМФА, ДЕБИ ТАМАРЕ РЕПАЦ
ЉУБОВИЈА – ВРШАЦ 53:58 (17:15, 11:19, 8:12, 17:12)

Љубовија, Спортска сала Гимназије, судије:
Смиљанић, Димитријевић
ЉУБОВИЈА: Валентина Васиљевић 10, Перић
10, Јовановић, Јањић 19, Виолета Васиљевић 5,
Ђокић 4, Митровић, Радојичић, Поповић, Симић,
Петричић 4, Милићевић 1.
ВРШАЦ: Томашевић 18, Радовић 1, Репац 6,
Станаћев 8, Милетић 5, Стјепановић 6, Веригић 4,
Вучковић 10, Томић, Ковачевић.
Кошаркашице Вршца рутиснки су славиле у
Љубовији дозволивши гошћама да резултатски
буду равноправне само у првих десет минута.
Већ почетком друге четвртине изабранице
тренера Мирослава Кањевца направиле су
серију 9:0 и трасирале пут ка другој лигашкој
победи. У 15. минуту кошем Милице Вучковић
Вршац је имао двоцифрену предност (29:19),
и до последњег секунда није било ни најмање
неизвесности по питању победника. Вршчанке

на овој утакмици нису имале помоћ капитена
Милане Керкез која се повредила у првом колу
против Слоге из Пожеге и према лекарским
прогнозама сигурно неће моћи на терен
до краја првог дела сезоне. Управа клуба је
хитно реаговала довођењем Тамаре Репац из

Партизана, Вршчанке која се вратила у свој
матични клуб. Тренер Кањевац био је задовољан
резултатом, али истиче да екипа још није ни
близу свог играчког максимума.
- Овог пута играли смо боље него у првом мечу
када смо се „тражили“, али мислим да смо могли
да забележимо убедљивију победу. Мислим да
ће се ускоро издвојити екипе које претендују на
висок пласман, по мени, главни конкуренти биће
нам београдске екипе Карабурма и Раднички,
као и зрењанински Пролетер. Моја жеља је да
лигу завршимо без пораза, и када год ме питате
шта очекујем у свакој наредној утакмици то
ће бити мој одговор. Наш циљ је јасан, желимо
пласман у друштво најбољих а тамо се стиже
само победама.
У наредној утакмици Вршац дочекује екипу
Милешевке из Пријепоља. Меч у Центру
Миленијум игра се од 17 часова.

Пирот - Динамик		
Војводина - Металац
Колубара ЛА 2003 - Слобода
Златибор - Младост		
Раднички (К) - Напредак
Тамиш - Нови Пазар		
Слога - Вршац		

79 : 75
93 : 98
95 : 80
96 : 92
91 : 80
79 : 73
85 : 83

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
Тополчанка - Гимназијалац
68 : 41
Слога - Систем 2000		
71 : 61
Љубовија - Вршац		
53 : 58
Милешевка - Срем		
90 : 53
Карабурма - Раднички (Б)
70 : 68
Пролетер - Србобран
75 : 51
ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 2. КОЛО
Младеновац - Баваниште		
Футог - Ужице			
Војводина НС Семе2 - Бечеј		
Топличанин - Лозница		
К. Митровица - Топлички Витезови
Банат - Шумадија			

3:0
3:2
3:2
1:3
3:0
3:1

ОД Б О Ј К А
ПРВА ПОБЕДА БАНАТА У НОВОЈ СЕЗОНИ
ПРВЕ Б ЛИГЕ

ВИСОК
БАНАТ ЗА
ШУМАДИНЦЕ
БАНАТ – ШУМАДИЈА 3:1 (25:21, 25:23, 17:25, 25:21)

Одбојкаши Баната имали су још
један тежак испит на паркету Центра
Миленијум, али су овог пута били на
висини задатка и заслужено славили
први тријумф у сезони. Изабраници
тренера Игора Сантрача ломили су
отпор ривала током читава прва два сета
и када се чинило да ће Аранђеловчани
положити оружје, освојили су трећи сет
и утакмици дали још једну узбудљиву
димензију. Ипак, Банат у четвртом сету
није дозволило изненађење, освајањем
целог плена играчи су подигли
самопоуздање пред прво сезонско
гостовање. У наредном колу Вршчани
путују у Куршумлију где их чекају увек
неугодни Топлички Витезови.

АТЛ Е Т И К А

ОДРЖАНО 11. ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ

ПОБЕДЕ МИЛАНА МИТРОВИЋА И НЕВЕНЕ ЈОВАНОВИЋ

У предивном амбијенту у Вршцу на Вршачком брегу,
одржано је 11. Првенство Србије у планинском трчању, под
покровитељством Српског атлетског савеза (САС), а у техничкој
организацији Вршачког атлетског клуба 1926 (ВАК 1926) и локалне
самоуправе Града Вршца. На старту су се појавили такмичари и
такмичарке из 28 атлетских клубова са територије целе Републике
Србије у категоријама старији пионири/ке, млађи јуниор/ке,
старији јуниори/ке, сениори/ке, атлетске школе и ветерани.
Нови шампион Србије у сениорској конкуренцији постао
је Милан Митровић, атлетичар ужичке Младости испред Ђуре
Борбеља из Апатина и Огњена Стојановића из Београдског
тркачког клуба.
- Сјајна трка и конкуренција на првенству Србије, допринела
је да иако нисам 100 одсто спреман, истрчим одлично трку и
одбраним прошлогодишњу титулу. Ова победа ми значи пуно за
повратак после повреде и даје ми велики мотив да у такмичењима
који предстоје у наредном периоду истрчим добре резултате,
нарочито очекујем сјајну трку на Првенству Србије у кросу у
Зајечару. Организација првенства била је на највишем нивоу,
стаза и услови идеални за организацију првенстава у планинском
трчању, рекао је нови првак државе Милан Митровић.

У конкуренцији дама нова шампионка Србије је Невена
Јовановић, чланица београдске Црвене звезде. Друго места
освојила је њена клупска другарица Катарина Милосављевић,
треће место заузела је Верица Ђорђевић из Сурчина.

- Трка је била фантастична, јесте стаза тешка, али права за ову
врсту атлетске дисциплине, свака част на избору стазе Горану
Чегару и организатору, хвала пуно тренеру Милету Угрену који
је увек уз мене. Драго ми је да сам одбранила титулу коју сам
освојила на Каблару. Организација трке је била на високом
нивоу, ја долазим из овог краја, самим тим ми је још дража

данашња победа. Вршац заслужује да добије организацију и већег
такмичења Првенства Балкана, где би, надам се, успешно бранила
боје наше земље, рекла је Невена Јовановић.
Технички делегат Српског атлетског савеза, Горан Чегар
одао је признање домаћину, Вршачком атлетском клубу 1926 и
председнику клуба Ненаду Хабибовићу.
- Правим тимским радом осигурали су да овогодишње издање
државног првенства буде реализовано на врхунском нивоу. Сјајна
стаза била је специјално припремљена за реализацију првенства,
кружна у дужини 2 км узбрдо-низбрдо, са висинском разликом по
кругу +83 м/ - 83 м, која обезбеђује услове за реализацију великих
такмичења попут Првенстава Балкана и Европе у планинском
трчању. Радује велики број клубова који је узео учешће, и ово
је рекордан број, што је показатељ да се ова једна од најмлађих
атлетских дисциплина из године у годину развија, рекао је Чегар
Такмичење је протекло без проблема и потпуности у складу
са прописаним мерама заштите од ковид-19. Судије, волонтери и
сва службена лица максимално професионално су одрадили свој
посао.

Д.Ј.

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л
1. Мај Рума - Козара		
Војводина 1928 - Раднички 1912
ОФК Стари Град - Јединство (СП)
Омладинац - Бечеј 1918		
ОФК Вршац - Раднички (Зр)		
Бачка 1901 - Феникс 1995		
Хајдук 1912 - Младост (НС)		
Дунав - Тиса			
Слога (Ч) - Динамо 1945		
Слобода - Борац			

1:0
0:0
0:1
1:2
2:1
1:1
2:3
1:4
1:0
1:4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 10. КОЛО
Јединство (НБ) - Омладинац ФАМ
0:2
ОФК Кикинда 1909 - Јединство (В)
2:1
Пролетер - Слога		
2:1
Крајина - Бегеј			
2:1
Младост - Раднички (К)		
6:2
Јединство (БК) - Нафтагас		
2:2
Будућност - Раднички (С)		
1:0
Борац - ЖАК			
3:0
Банат - Црвена звезда		
1:0
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 9. КОЛО
Долина - Југославија		
5:1
Будућност (А) - Стрела		
4:0
БАК - Раднички (Б)		
7:1
Стари Тамиш - Црвена звезда
0:2
Слога (БНС) - Хајдучица		
1:4
Потпорањ - Партизан (У)		
1:0
Полет (Ид) - Банат (И)		
4:1
Партизан (Г) - Спартак 1911		
6:3
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 8. КОЛО
Полет - Граничар			
Шевац - Ратар			
Караш (К) - Банат (Д)		
Партизан (К) - Дунав		
Вултурул - Омладинац		
Караш (Ј) - Борац (ВГ)		
КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 13. КОЛО
Партизан - Мачва		
Кикер - Војводина		
Бродарац - Земун		
Напредак - Раднички (Н)		
ТСЦ - Чукарички			
Аполон 4 - Црвена звезда		
Интернационал - РФК Графичар
Реал Ниш - Спартак ЖК		
ОФК Вршац - Младост (Л)		
Рад - Телеоптик			

5:1
0:0
0:2
3:1
4:0
1:3
3:0
0:1
1:0
5:2
0:2
0:0
1:2
2:3
1:1
0:2

ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО
САС - Бечеј 2003			
2:1
Ивањица - Бањица		
6:4
Палеж - Зуфо			
2:6
Јастребац - Тиса			
6:3
Лозница Град – Лесковац		
5:0
Металац Колорадо - Форум		
4:3

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ОФК ВРШАЦ СЛАВИО ПРОТИВ ЗРЕЊАНИНАЦА ЛАКШЕ НЕГО ШТО ГОВОРИ РЕЗУЛТАТ

ЕФИКАСНИ ВРШАЧКИ ДЕФАНЗИВЦИ
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (ЗР) 2:1 (1:1)

Вршац, Градски стадион, судија: Срђан
Тановић (Суботица), стрелци: Османовић у 24. и
Качаревић у 64. минуту за ОФК Вршац, Крстин у
34. минуту за Раднички, жути картони: Станков
(ОФК Вршац), Вукоје (Раднички)
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић (од 60.
Лазевски), Пуповић, Качаревић, Сарајлин, (од 85.
Грек), В, Благојевић, Ивковић (од 60. Главинић),
Петровић (од 46 Поповић), Матковић, Станков,
Османовић (од 83. Бељин).
РАДНИЧКИ: Бачко, Чушић, Бајат, Јањатовић
(од 58. Ковачевић), Лисичић (од 81. Михајловић),
Вукоје, Мијатовић, Козловачки, Гајиловић,
Крстин, Матић.
Куриозитет рутинске победе Вршчана
против младих и перспективних Зрењанинаца
је да су нападачи пропуштали прилике а голове
постизали дефанзивци. Изабраници тренера
Ненада Мијаиловића до вођства су дошли после
одличног центаршута Пуповића из слободног
ударца са леве стране, Качаревић је на другој
стативи одиграо повратну лопту главом а
Османовић је са пет метара ефектно затресао
мрежу. Била је то најава офанзиве Вршчана,
који су већ у првих 45 минута могли да реше све
дилеме. Најбољу прилику за погодак пропустио
је Сарајлин када је фантастичним волеј ударцем

Фото: Б. Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 12. КОЛО

Раднички савладан после пет мечева без
тријумфа: Играчи ОФК Вршца славе водећи гол
погодио стативу. Зрењанинци су у уводним
минутима меча два пута опасно запретили, али
је Јеверичић парадама зауставио ударце Вукоја
и Козловачког. У 34. минуту Лисичић је дугом
лоптом тражио нападаче, Крстин је избио сам
пред гол Вршчана и пласирао лопту у угао за
изједначење. У наставку су гости покушали

бункером да сачувају нерешен резултат, али
наде су им срушене у 64. минуту када је Лазевски
из корнера „у трепавицу“ погодио Качаревића
који главом шаље лопту у само ракље гола
Радничког. У финишу Сарајлин је имао још једну
велику прилику да се упише у стрелце, у соло
акцији обишао је и голмана Бачка, али је уместо
празне мреже погодио пречку. Тренер Вршчана
пружио је прилику још једном дебитанту из
омладинске школе, прве минуте у сениорској
конкуренцији одиграо је капитен кадетског тима
Врањеш.
- Иако смо меч почели без петорице
стандардних првотимаца рутински смо
савладали млад и перспективан зрењанински
тим. Најбитније је да смо наставили серију,
рекао сам да у овако јакој лиги није једноставно
остварити континуитет добрих резултата.
Победа против Радничког је архивирана, јер
нам следе окршаји у којима ће видети колико
ОФК Вршац заиста може. Мисли усмеравамо ка
наредном гостовању у Бечеју које ће бити једно
од два најважнија испита ове јесени, истакао је
Мијаиловић.
Б.Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ
БОЉИ, ЛУЧАНЦИ СРЕЋНИЈИ
ОФК ВРШАЦ – МЛАДОСТ (Л) 1:1 (0:0)

Павлиш, стадион Црвене звезде: судија:
Никола Бикић (Зрењанин) 7, стрелци: Чупић
у 73. за ОФК Вршац, Марковић у 47. минуту за
Младост, жути картони: Тошић (ОФК Вршац),
Каличанин, Обућина (Младост)
ОФК ВРШАЦ: Павловић, Дугић (од 55.
Благојевић), Врањеш, Милићевић (од 44. Жула)
(од 82. Јунгић), Чупић, Главинић, Тошић, Чејић,
Петковић, Крстић, Трњанац.
МЛАДОСТ:
Матијашевић,
Радојковић,
Стојановић, Златановић (од 84. Радојевић),
Богдановић, Каличанин, Гордић, Рацић (од 67.
Николић), Обућина, Марковић, Дивац.

Вршчани и Лучанци су у Павлишу одиграли
изузетно динамичан и узбудљив меч, са много
прилика и квалитетних потеза. Изабраници
тренера Марина Миока су од почетка утакмице
преузели иницијативу и створили велики број
прилика у првом полувремену, али су на почетку
другог дела први до вођства дошли гости. У једној,
наизглед безазленој, ситуацији штопер Вршчана
Дугић лоше је проценио лет лопте и уместо да је
избаци у поље идеално је упослио противничког
нападача Марковића који је рутиснки савладао
одличног Павловића. Вршчани су изједначили
у 73. минуту, када је виђен најлепши потез

ПАВЛИШАНИ РЕЂАЈУ ПОБЕДЕ У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО

ВОЈНОВ НАСТАВИО СЕРИЈУ
СТАРИ ТАМИШ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 0:2

Панчево, судија: Игор Јајић (Панчево), стрелци:
Војнов у 49 из једанаестерца и 61. минуту, жути
картони: Абрамовић (Стари Тамиш)
СТАРИ ТАМИШ: Катанић, Љубоја, Ковачевић,
Лабудић, Станојевић, Дивљак, Милин (од 54.
Јовковић), Раденковић, Абрамовић, Крстевски (од
68. Веселиновић), Геце (од 46. Симонидис).
Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев, Петковић,

СТРЕЉАШТВО

ТРЕЋЕ МЕСТО ЗА СЕНИОРКЕ И ПИОНИРКЕ УЉМЕ
Протеколг викенда (10.-11. октобар) у Београду је
одржано Првенство Србије ваздушним оружјем.
Екипа пионирки СК “Уљма” у саставу Јелена
Јовановић, Миона Матовић и Тамара Вујичић освојила
је 3. место у дисциплини ваздушни пиштољ. Екипа
сениорки у саставу Јована Стојадинов, Милица Илин
и Милица Јовановић освојила је 3. место
У појединачној конкуренцији Јована Стојадинов
је освојила 2. место са само кругом заостатка за
првопласираном.
- На почетку такмичења имали смо пех да је у
екипи јуниорки дошло до квара једне пушке, и да
нам је због тога измакла медаља и пехар, који би са
просечним резултатом који се постиже том пушком
сигурно освојили. Сада када знамо резултате осталих
екипа нам је још већи жал, кажу уљмански стрелци.

Нова медаља: Јована Стојадинов

Јарковачки (од 90. Николајевић), Костадиновић,
Јовановић (од 90. Добричић), Војнов (од 85.
Делкић), Поморишац, Балог, Стрнад (од 76. Којић),
Јованов.
Павлишани су од првог до последњег минута
у Панчеву доминирали на терену, остварили
вредну победу и јасно истакли кандидатуру за
јесење почасти. Све тактичке замисли тренера

Еврогол за један бод:
Михајло Чупић (ОФК Вршац)
утакмице. Михајло Чупић је са двадесетак метара
из слободног ударца постигао гол какав се ретко
виђа и свом тиму донео вредан бод. У надокнади
времена изабОФК Вршац је могао и до целог
плена, али чист зицер није успео да реализује
Главинић.
Б. Ј.
Јована Стефанова спроведене су до детаља па
су коректни домаћини могли само да честитају
ривалу. Јунак тријумфа Црвене звезде био је
Радош Војнов, стрелац оба поготка, најпре је у 49.
минуту одлично извео једанаестерац, оправдано
досуђен због прекршаја над Јовановићем, а у
61. минуту је искористио кардиналну грешку
голмана Катанића и обезбедио свом тиму
недостижну предност. Црвена звезда има лепу
прилику да настави успешну серију, у наредном
колу, у суботу, дочекује Слогу из Банатског Новог
Села. Меч почиње у 15 часова.
Б. Ј.

МАЧЕВАЊЕ
УСПЕХ МЛАДОГ ВРШАЧКОГ МАЧЕВАОЦА

СТОЈКОВУ ДРУГО МЕСТО НА ТРОФЕЈУ „СИНЂЕ“

На Међународном турниру
у мачевању “Трофеј Синђе”
одржаном у Хали 2 Београдског
Сајма Вршчанин Петар Стојков
освојио је друго место и сребрну
медаљу у конкуренцији од петнаест
такмичара. Друга два вршачка
такмичара, Ђорђе Стојков и Илија
Јагодић (категорија Јуниор), у куп
систему поражени су у борби за
треће место и тако остали без
медаља.
- Сва три мачеваоца храбро су
се борили и представљала Вршац
у најбољем светлу, рекао је тренер
„Карике“, Жељко Ћела.
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