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МАЛИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ У ПАВЛИШУ

ВРШАЦ ЧУВА УСПОМЕНУ НА СВОЈЕ НАРОДНЕ ХЕРОЈЕ

У три сата, током ноћи, 4. новембра 1942.
године, снаге нацистичке Немачке, опколиле
су троструким обручем Павлиш. Седам стотина
припадника злогласне нацистичке дивизије
Принц Еуген и стотинак припадника специјалне
полиције, под командом Јураја Шпилера, били
су спремни за напад. У кући храброг мештанина
Саве Никића, чекајући позив за Прво заседање
АВНОЈ-а у Бихаћу, у илегалном скровишту,
боравио је Жарко Зрењнин Уча. Са њим је био
и Страхиња Стефановић. Очекивао је немачку
униформу и документа за пут. Тог јутра, требало
је да крене... Из полицијских списа генерала
Франца Рајта, команданта окупационих снага за
Банат, која су заплењена са немачком архивом
приликом ослобођења 1944. године, прецизно
сазнајемо како се операција : Лов на “Црвеног
генерала” одвијала. Задатак је био : ухватити га
живог.
“Комунисти покушавају да се пробију
од трага. Тамо их је сачекала јака ватра.
Окршај је трајао до јутра. Онда је све
утихнуло...Око седам сати у јутро , дао сам
налог да се гранатира кућа...” Завршава свој

Сећање на хероје: Учесници „Малог часа из историје“ у Павлишу
извешта Вишој команди, генерал Франц антифашистичког корпуса Србије и Војводине,
Рајт.
просветитеља и народног трибуна, Жарка
Чувајући успомену на предводника Зрењанина, и његовог младог саборца Страхињу

Стефановића, СУБНОР Града Вршца, приредио
је, уз подршку Града Вршца, а у сарадњи са
Основном школом „Ђура Јакшић“ и Месном
заједницом „Мали час из историје“, којим је
млађима дато на знање , а старије подсетио на
великане борбе за слободу.
Свечаности су присуствовали, осим чланова
СУБНОР и мештана, представници Града Вршца,
чланови Грдаског већа, Маја Ристић Лажетић,
задужена за социјална и борачка питања и
Мирослав Лепир, задужен за просвету. Ђаци
школе, са својом директрком Данком Станковић,
дали су својим присуством посебно знаачење
овом догађају на очувању слободарске
традиције и патриотизма. Мали час из историје
одржао је Дргољуб Ђорђевић, председник
СУБНОР Града Вршца. На кућу страдаја хероја,
венце су положили Град Вршац, ОШ Ђура
Јакшић, СУБНОР Вршца и Градски одбор Српске
напредне странке.
Утиске са ове свечаности пренеле су широј
јавности, ТВ Банат, ТВ Лав, Вечерње новости,
Вршачка Кула и Вршачке вести.
Д.Ђ.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ПОТВРДИЛА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НАСЕЉА БАЛАТА

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ

Kомисија за планове Града Вршца
je на својој седници, одржаној 30.
октобра 2020. године, разматрала и
потврдила урбанистички пројекат са
идејним решењем стамбеног комплекса
Балата. У циљу ширег укључивања
јавности, урбанистички пројекат био је у
претходном периоду на јавном излагању,
на коме су заинтересоване стране могле
да изнесу предлоге за унапређење.
Многобројне иницијативе које град
предузима, као и пројекти које спроводи,
усмерени су на унапређење услова
живота Рома, који чине 2,36 процената
укупне популације на територији града.
Имајући у виду да већина Рома живи
на ободу града или у подстандардним
ромским насељима од којих је једно

Балата,
урбанистички
пројекат
за
изградњу објеката социјалног становања
ствара основ за изградњу 59 стамбених
јединица, и припремљен је управо за
ово насеље. На овај начин решава се
део потреба града за пресељењем и
смештајем
најугроженијих
ромских
породица и једним делом других рањивих
група без одговарајућег смештаја. Поред
тога, урбанистичким пројектом какав
је овај, стварају се услови за уклањање
дивљих депонија, а за становнике који
живе у непосредној близини овог насеља
отвара се и могућност добијања уређених
зелених површина. Оваквим приступом у
припреми пројеката заправо се уређује
читав један урбани простор око блока
стамбених јединица за које је припремљен

урбанистички пројекат.
Са обзиром на то да је тим експерата који
ради на припреми техничке документације
за насеље Балата успешно образложио
урбанистички пројекат, који је Комисија
потврдила, наставља се са припремом
пројекта препарцелације, на основу чега
ће бити формиране грађевинске парцеле.
Потом следи издавања локацијских услова
од стране градске управе Града Вршца за
израду пројеката за грађевинску дозволу
и пројеката за извођење планираних
објеката и инфраструктуре.
Сву ову обимну техничку документацију
припрема тим урбаниста, архитеката и
инжењера различитих профила, који
су ангажовани на пројекту „ЕУ подршка
унапређењу услова живота Рома“.

Пројекат финансира Европска унија, а
кофинансира Влада Републике Србије.
Циљ овог пројекта је одрживо
унапређење
социјалне
инклузије
Ромкиња и Рома кроз даље улагање
у одрживе облике становања, већу
доступност
образовног
система
ромској деци и јачање националних
механизама инклузије Ромкиња и Рома
на локалном нивоу. Корисници пројекта
су
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, локалне
самоуправе и Канцеларија за људска
и мањинска права. Пројекат спроводи
конзорцијум који предводи КПМГ. Тело за
уговарање овог пројекта је Министарство
финансија, Сектор за уговарање и
финансирање пројеката из средстава ЕУ.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МОЖДАНОГ УДАРА

ШТО БРЖИ ТРАНСПОРТ ДО НАЈБЛИЖЕГ ЦЕНТРА

- Симптоми: слабост делова тела, асиметрија лица, поремећаји говора, вида, вртоглавица, нестабилан, тетурав ход - „Време је мозак“: ако пацијент
дође у „терапијском прозору“ - прва 3 и по до 4 и по сата и брзо буде упућен у најближи центар за мождану јединицу, може да се спроведе
најсавременија терапија Др Михаел Ђачић, специјалиста неурологије
у Специјалној болници за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“, подсетио је, поводом
Светског дана борбе против можданог удара, 29.
октобра, на ову опаку болест, све присутнијој
на нашим просторима. Он је нагласио да је
мождани удар трећи узрок смртности на свету,

одмах након кардиоваскуларних и малигних
болести.
- Мождани удар представља фокални или
глобални прекид у можданој циркулацији,
који настаје нагло и траје дуже од 60 минута, а
долази као последица смањеног дотока крви
у одређеним деловима мозга, објашњава

Др Михаел Ђачић, специјалиста неурологије у Специјалној болници за
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“

др Ђачић. – Мождани удар људи најчешће
препознају као слабост делова тела, асиметрија
лица, променом у говору, али и вртоглавицом,
а може да дође и до измене стања свести када
људи једноставно падну, то је мождани удар који
се јавља у задњој лобањској јами, као један од
најтежих можданих удара.
Према речима др Ђачића, када је реч о броју
оболелих, заузимамо светске стандарде.
- Број новооболелих у једној популацији
креће се између 100 и 300 новооболелих на
100.000 становника, каже др Ђачић. – За мождани
удар важи правило „Време је мозак“. Значи од
препознавања симптома од стране пацијента,
околине, лекара хитне медицинске помоћи па
до транспорта у медицинску установу, рецимо
у нашу болницу, која збрињава мождане ударе
и упућује даље у центре за троболизу, центре
за мождану јединицу. Ми немамо тренутно
центар за мождану јединицу, расправља се
о томе, требало је већ да буде то покренуто,
али због коронавируса је успорено. Тако да се
пацијенти упућују на даље лечење или остају
код нас. Значи, „време је мозак“- ако пацијент
дође у „терапијском прозору“- прва 3 и по до 4
и по сата и брзо буде упућен у најближи центар
за мождану јединицу, може да се спроведе
најсавременија терапија.
Др Ђачић је још једном подсетио да се
мождани удар може препознати као слабост
одређених делова тела, асиметријом лица,
поремећајима говора и вида, особа хода

нестабилно, тетураво. Препорука је деловати
брзо позивањем хитне помоћи која ће
прегледати пацијента, установити сигурне знаке
можданог удара и што је могуће пре превести
га у аекватну здравствену установу где ће бити
подвргнут најсавременијој терапији. Важан је
сваки минут, изричит је др Ђачић.
У 2018. години у Јужнобанатском округу
од можданог удара оболело је 350 особа (166
мушкараца и 184 жене), а од тога у Панчеву 113
(51 мушкарац и 62 жене) према подацима који
су достављени Заводу за јавно здравље Панчево
из установа секундарне здравствене заштите
на територији Јужнобанатског округа. Од
последица можданог удара у истом периоду у
Јужнобанатском округу преминула је 171 особа
(69 мушкараца и 102 жене), док је у Панчеву
преминуло 77 особа, од тога 33 мушкарца и
44 жене. Процена је да чак 46 одсто случајева
можданог удара настаје у продуктивној фази
опште популације, односно између 45. и 59.
године живота. Сваких шест минута нека особа
доживи мождани удар. Чак 60 одсто пацијената
остаје са мањим или већим последицама шлога,
док трајно онеспособљени за самосталан живот,
односно људи који зависе искључиво од туђе
помоћи, чине остатак ове негативне статистике.
Мождани удар утиче на: болеснике, породицу и
пријатеље болесника као и на ширу друштвену
заједницу.
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 ТРЕЋА СЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020.

Нови сазив Скупштине Града Вршца одржао
је трећу по реду седницу локалног парламента
којој је присуствовало 43 од укупно 45
одборника, 30. октобра, у конгресној дворани
Миленијум, уз поштовање свих мера заштите од
ширења коронавируса. Седницом је, на почетку,
председавао Милован Вујичић, потпредседник
градске Скупштине.
Одборници су прихватили оставку из личних
разлога досадашњег председника Скупштине
Града Вршца Ненада Бароша који ће у наредном
периоду бити народни посланик у Скупштини
Републике Србије и остати одборник у новом
сазиву градске Скупштине. Тајним гласањем за
новог председника Скупштине Града Вршца
изабран је др Предраг Мијатовић, специјалиста
гинекологије и акушерства у пензији, са 34 гласа
„ЗА“, који је потом положио заклетву и преузео
председавање седницом.

Нови председник Скупштине Града Вршца:
Др Предраг Мијатовић
Међу првим од укупно 42 тачке дневног реда,
било је доношење одлуке о првом ребалансу
буџета Града Вршца за 2020. годину.
- Приходи и примања буџета Града Вршца за

2020. годину, заједно са пренетим средствима из
претходне године, утврђени су у укупном износу
од 2,70 милијарди динара, а укупни приходи
и примања буџета за 2020. по свим изворима
финансирања, заједно са пренетим средствима,
утврђени су у укупном износу од 2.401.867.718
динара, образложила је, у име предлагача,
градоначелница Драгана Митровић. – Расходи,
издаци и отплата ануитета утврђени су у укупном
износу од 2 милијарде и 70 милиона динара, када
је извор 01 у питању, а укупни расходи, издаци и
отплата ануитета утврђени су у укупном износу
2.401.867.718 динара.
Градоначелница Митровић је образложила
разлоге за предлог првог ребаланса буџета
Града Вршца за 2020. годину наглашавајући
смањење прихода у време епидемије ковид 19.
- Акценат је у извршавању текућих
приоритетних
расхода
и
измиривању
већ уговорених обавеза, уз привремено
обустављање нових јавних набавки, пре свега из
области инвестиција, истакла је градоначелница
Митровић. – У односу на иницијални буџет,
ребалансом је извршена измена плана средстава
потребних за финансирање пројекта изградње
канализације у Павлишу, јер је то пројекат који је
у току, започет прошле године, а за који је Управа
за капитална улагања доделила, само у 2020.
години, 120 милиона динара. Овим ребалансом
Град је, на име свога учешћа у финансирању
изградње канализације у Павлишу, издвојио 55
милиона динара.
Градоначелница је нагласила да је, и поред
усклађивања и смањених прихода, пре свега
због пандемије вируса ковид-19, Град Вршац,
ипак, успео да обезбеди потребно учешће од
55 милиона, као и Покрајина 120 милиона за
завршетак изградње канализације у Павлишу,
који ће бити прво село на територији Града
Вршца које ће добити канализациону мрежу.
- У односу на иницијални буџет, ребалансом
је предвиђено да се средства самодоприноса
за канализацију утроше за реконструкцију
и доградњу централног постројења за

пречишћавање отпадних вода, објашњава
градоначелница. - Укупна вредност инвестиције
на реконструкцији и доградњи пречистача
износи 620 милиона динара и реализоваће
се у више година. Обезбеђена средства
самодоприноса за фекалну канализацију Град
Вршац би пренео ЈКП „Други октобар“, преко
субвенција које су у вези са финансијским
улагањима у реконструкцију и доградњу
пречистача до висине прикупљених средстава
самодоприноса за текућу годину, за време
важења одлуке о увођењу самодоприноса.
Преостали део за финансирање реконструкције
пречистача сносиће ЈКП „Други октобар“. Велико

Вршац нормално функционише упркос
пандемији вируса корона: Градоначелница
Драгана Митровић
ми је задовољство да у години када су приходи
буџета смањени, за 4 месеца остали смо готово
без 120 милиона динара, које је требало да
остваримо као приход пореза на зараде, и да смо
у једној таквој години успели да финансирамо,

као предфинансирање, пројекте ЕУ. Тако је ове
године извршена набавка 2 ватрогасна возила,
веома важна за безбедност наших грађана,
као и друге опреме која је део пројеката за
ванредне ситуације реализовних са ЕУ. Град
Вршац је успео да из сопствених средстава, без
кредитних задужења, обезбеди средства за
предфинансирање пројеката са ЕУ, који су веома
важни за грађане Вршца.
Градоначелница је подсетила да је, и поред
отежавајућих околности збод епидемије
коронавируса,
Град
Вршац
нормално
функционисао, од градске управе до свих
институција чији је Град оснивач, као и да, како је
већ образложила, нису изостале инвестиционе
активности.
Ненад Барош, Татјана Николић и Милован
Вујичић похвалили су рад руководства Града и
позвали присутне одборнике да подрже предлог
првог ребаланса градског буџета за 2020.који је
усвојен са 33 гласа.
Одборници су потом донели одлуку
о утврђивању просечних цена квадрата
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2021, уз образложење начелнице
Вере Миловановић, затим допуну одлуке
о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Други
октобар“ са Законом о јавним предузећима,
допуну одлуке о јавним паркиралиштима, измену
одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа за изградњу, развој и уређење
Града„Варош“ Вршац.„Зелено светло“ одборника
добиле су и одлука о оснивању Савета за младе
Скупштине Града Вршца, а донета су и решења
о именовању Управних и Надзорних одбора
појединих градских установа, као и Школских
одбора овдашњих образовних установа. Међу
последњим тачкама дневног реда, усвојени
су извештаји о раду Предшколске установе
„Чаролија“ за претходну и ову радну годину и
извештај о раду Надзорног одбора Народног
позоришта „Стерија“ за 2019. годину.

Ј.Е.

КОМУНАЛЦИ ЗАВРШИЛИ РАДОВЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

НОВО РУХО ТРГА СВЕТОГ ТЕОДОРА ВРШАЧКОГ
Фото: Б. Вила

Ових дана радници Јавног комуналног предузећа „Други
октобар“ приводе крају радове на уређењу Трга Светог Теодора
Вршачког, који је добио нови изглед. Протеклих дана обављен је
читав низ послова.
-Укупна вредност инвестиције на реконструкцији дела Трга
Светог Теодора Вршачког износи око 2.450.000 динара, а извођач
радова је Јавно комунално предузеће „Други октобар“ Вршац,
каже Милош Салапура, извршни директор за комуналне послове
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“. - Вредност дела
инвестиције везано за набавку система за заливање, који је
постављен на површини од 2.200 метара квадратних, плус радови
на постављању је око 700.000 динара. Уз вађење прераслог
шибља, уградњу поменутог система за заливање, постављени
су и травнати бусенови, такође на површини од 2.200 квадрата
и вредност тих радова је 600.000 динара набавка бусена, плус

Постављена цветна скулптура имена града

500.000 радови на припреми и постављању.
Новина на Тргу Светог Теодора Вршачког је натпис имена
нашег града, у цветном окружењу, који ће бити занимљив посебно
за туристе који ће моћи да се фотографишу и, уз многе друге,
понесу и ову лепу успомену из нашег града. Знак је у виду металне
конструкције, са словима метар висине, постављен је испред
музичког павиљона.
- Израда и монтажа цветне скулптуре и 3 Д натписа Вршац
коштале су 650.000 динара, додаје Салапура. – Обављена је и
садња двогодишњег цвећа Виоле - 5.000 комада.
Према речима Салапуре, део пројекта уређења Трга Светог
Теодора Вршачког је и реконструкција постамента и металних
носача музичког павиљона, као и сређивање мобилијара, замена
поломљених штафни и фарбање клупа.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОДРШКА ПАРТНЕРСТВА „СЕЛО ПЛУС“ И ГРАДА ВРШЦА РАЗВОЈУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

У ПОСЕТИ ПОРОДИЦИ ШКЕРЛАК ИЗ МАЛОГ СРЕДИШТА

У циљу подршке развоју сеоског туризма,
Партнерство „Село Плус“ уз подршку Града
Вршца, обилази сеоска породична газдинства
заинтересована да се укључе у овај заједнички
пројекат.
Све је више туриста како домаћих, тако и
страних, заинтересовано да посети насељена
места на територији Града Вршца која имају
шта да понуде овим гостима. Један од важних

Унапређење активности на развоју сеоског
туризма: Славиша Максимовић, члан
Градског већа за рурални развој

момената свакако су смештајни капацитети,
као и квалитет услуга. Из тог разлога спроводи
се категоризација смештајних капацитета, али и
упознавање мештана са могућностима да се и
сами укључе у сеоски туризам нашег краја. Тим
поводом представници Града Вршца и „Села
плус“ обишли су домаћинство Марије Шкерлак
у Малом Средишту.
- Радимо на едукацији где ћемо мештане
упознати са свим што је потребно да своја
домаћинства и смештајне капацитете уведу у
легалне токове и радимо на категоризацији
смештајних капацитета, објашњава Славиша
Максимовић, члан Градског већа задужен за
рурални развој. – Идеја нам је да, у наредним
месецима, организујемо радионице за све
људе који су заинтересовани за развој сеоског
туризма и села, да им помогнемо и упознамо
како да унапреде своје активности везано за
туризам у селима. Град Вршац већ ради на томе,
у сарадњи са Српском православном црквом,
да повежемо два манастира, који се налазе
у Месићу и Малом Средишту. То није мали
пројекат. Реч је о значајним средствима, али ми

„Каза Шкерлак“ отворена за госте:
Марија Шкерлак
се надамо да ћемо успети да тај пут урадимо,
уз помоћ Министарства, које даје максималну
подршку развоју сеоског туризма.
Значајан допринос развоју туризма свакако
је и изградња новог видиковца на Гудуричком
врху, највишем у Војводини, чије су припреме
у току. Партнерство „Село плус“ урадило је
стратегију развоја туризма.
- Стратегија је предата Министарству на

верификацију и већ следеће године очекујемо
прва средства за реализацију пројеката оваквог
типа, за развој сеоског туризма, наглашава
Данијела Боу, председница Партнерства „Село
плус“. –„Село плус“ ће расписати конкурсе и онда
ће сви моћи да конкуришу за средства, како
заинтересована физичка лица, тако и газдинства.
Једна од заинтересованих за развој сеоског
туризма свакако је и Марија Шкерлак која има
породичну кућу у Малом Средишту.
- Наша породична кућа је већ дужи низ година
пропадала, била је напуштена и ја сам хтела да
је обновим и кренем у сеоски туризам, каже
Марија Шкерлак, домаћинство „Каза Шкерлак“ у
Малом Средишту. – Направила сам, ове године,
један апартман, капацитета за четири особе.
Имам у плану да следеће године проширим,
да направим још један апартман и један базен.
Првенствено сам га радила за себе, да могу да
уживам, да ми буде лепо, јер се овде најбоље
осећам, али, желим и да све ово поделим са
људима, да наша врата буду отворена, јер кућа
живи онда када у њу долазе људи.
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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УЗ ДДОР ОСИГУРАЊЕ И TURSKISH AIRLINES,
ПУТУЈТЕ СИГУРНО И УШТЕДИТЕ
Путницима који користе услуге
турске националне авио компаније
„Turkish Airlines“ и који свој лет
започињу у Републици Србији,
ДДОР осигурање одобрава 10%
попуста на закључене полисе Путног
здравственог осигурања. Овај попуст
важи у периоду од 01. новембра
2020. до 31. јануара 2021. године. (31.
јануара 2021. путовање мора бити
завршено).
Физичка лица могу да као доплатак
уз основну полису да уговоре и
допунско осигурање које подразумева
покриће трошкова лечења и фиксне
износе накнаде уколико је неопходна
хоспитализација узрокована болешћу
КОВИД-19. Услов је горња старосна
граница до 70 година живота, да
је лице држављанин Републике
Србије или страни држављанин
који има пребивалиште, дозволу за
привремени боравак или стално
настањење у Србији. Висина КОВИД-19

покрића, зависи од уговореног
основног покрића по полиси Путног
здравственог осигурања и опције
географског подручја покрића уз
напомену да је максимално трајање
осигурања 30 дана.
Уколико путник не жели да
уговори наведено додатно покриће
за ковид-19, горња старосна граница
за уговарање Путног здравственог
осигурања је 85 година.
Сви путници компаније „Turkish
Airlines“
биће
благовремено
обавештени о овом попусту, а
процедура за реализацију је следећа:
неопходно је да путник који је купио
карту посети званичну страницу
ДДОР осигурања, пратећи линк www.
ddor.rs/turkish-airlines или бесплатно
позове Кориснички центар ДДОР-а
број 080 3030 301, да би се регистровао
и добио промо код, помоћу којег може
да купи полису Путног здравственог
осигурања на web shop-u – moj.ddor.

На основу члана 51 Закона о планирању и изградњи („Сл.
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, 31/2019, 37/2019 и
9/2020) и члана 54 Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл. Гласник РС“, бр. 64/2015) Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града
Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 83А
„НОВО ГРОБЉЕ“ У ВРШЦУ
Излагање нацрта плана у холу зграде Скупштине Града
Вршца, Трг победе бр.1, траје 30 дана од дана објављивања
овог огласа.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложени нацрт плана за време трајања јавног увида у
писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца свим
заинтересованим лицима пружиће потребне информације и
стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним
давањем примедби на нацрт плана.
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца, која
ће бити одржана 10.12.2020. године у 12,00 сати у малој сали
зграде Скупштине Града Вршца, сва физичка и правна лица која
су поднела примедбе на нацрт планског документа у писаном
облику могу образложити достављене примедбе.

rs или преко Корисничког центра.
Један код је могуће искористити само
једном и полиса путног здравственог
осигурања се везује за име и презиме
путника назначено на авионској
карти.
ДДОР
осигурање
свим
корпоративним
клијентима
путницима
компаније
„Turkish
Airlines“, на летовима који полазе из
Републике Србије и који закључе
годишњу полису Међународног
путног осигурања, (у периоду од
01.11.2020. године, а за путовања која
се завршавају до 31.01.2022. године),
нуди могућност гратис уговорања
додатног
покрића
осигурања
пртљага са сумом осигурања од
150 ЕУР. Турска национална авио
компанија ће своје корпоративне
клијенте благовремено обавештити
о овој специјалној понуди. Како би
је реализовали, неопходно је да
се клијенти обрате Корисничком

центру ДДОР осигурања и добију сва
потребна упутства.
Важно је да се напомене, да полиса
Међународног путног осигурања
обезбеђује осигурање у току читаве
године, за неограничени број
путовања са максималним трајањем
једног боравка у иностранству до
45 дана, у било коју земљу света, с
тим што је за одређене прекоморске
дестинације обавезан доплатак.
Осигурање покрива медицинске
трошкове до 30.000 ЕУР, осигурање од
последица несрећног случаја-смрт до
5000 ЕУР, инвалидитет до 20.000 ЕУР,
осигурање од одговорности према
трећим лицима у иностранству чак до
44.000 ЕУР по једном путовању.
У правом тренутку, партнерство
два лидера у својим пословним
областима, са вишедеценијском
традицијом и искуством, сасвим
сигурно ће вам омогућити да и ове
године путујете сигурно.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и
стамбене послове и послове заштите животне средине,
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење
за комуналне и стамбене послове и послове заштите
животне средине Градске управе Града Вршца донело
одлуку да за пројекат – БС локација PA117/PAU117/
PAO117 ‘’Јабланка’’, Вршац, на к.п. 81/2 К.О. Јабланка, на
територији града Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком
Србија’’ а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2 Вршца,. није
потребна процена утицаја на животну средину (Решење
број 501-44/2020-IV-04 од дана 28.10.2020. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу
против овог решења у року од 15 дана од дана његовог
објављивања у средствима јавног информисања, преко
овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине

6

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 6. новембар 2020.

ТАМАРА ПЕШИЋ, ДИРЕКТОРКА ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ У ВРШЦУ:

ПОРОДИЦА МЕ МОТИВИШЕ И ДАЈЕ СНАГУ

Тамара Пешић, по струци педагог, на челу je
Гимназије „Борислав Петров Браца“ од 2013. године.
С почетком нове школске године, продужен јој је
мандат директорке ове вршачке средњошколске
образовне установе. Током њеног руковођења у
Гимназији су реализовани бројни пројекти у циљу
подизања квалитета наставе, јер је Тамарина визија
савремене школе да се ученицима пруже сви услови за
стицање нових знања што ће бити добра основа за
даље школовање.
Од када сте на функцији
директора
Гимназије
„Борислав Петров Браца“?
Реците
нам
нешто
о
вршачкој Гимназији. Колико
има ученика, смерова,
наставних језика...?
- Директор Гимназије сам
од 2013. године. Гимназија
„Борислав Петров Браца“
тренутно има 518 ученика
који похађају природноматематички,
друштвенојезички и општи смер на
румунском језику. Једина
смо опште образовна школа
која образује ученике на
језику националне мањине.
Због тога смо од 2005. године
школа од посебног интереса
за Аутономну Покрајину
Војводину. У Гимназији се
уче два страна језика. Први
страни језик је онај који се
учи у основној школи, а други
могу да бирају (енглески,
немачки,
француски
и
италијански). Од школске
2018/19. године настава се
одвија по реформисаном
наставном програму, односно
по Програму наставе и учења.
Шта је Ваша визија,
стратегија којој тежите када
је реч о средњошколском
образовању?
- Од успешне школе
се очекује да увек даје
подршку ученицима како би
развили своје потенцијале.
Потребно је створити услове
за квалитетно образовање,
односно стицање знања
које ће их оспособити за
професионални просперитет

и омогућити развој у сваком
погледу. Битно је развити
друштвено
прихватљиве
норме понашања код ђака
- зато је и мото наше школе
„ДОЂИ, ОСТАНИ, ПОСТАНИ“.
Мисија
школе
је
очување добре традиције,
стицање знања која ће
бити добра основа за
даље школовање, сталан
стручан
професионални
развој професора, као и да
увек будемо опремљени
савременим
наставним
средствима и технологијама.
Ове
предуслове
једино
је
могуће
створити
и
неговати кроз сарадњу свих
заинтересованих: родитеља,
професора, средине у којој
живимо. Са свима њима је
остварена успешна сарадња
у циљу развоја позитивних
вредности
код
деце
Поштујемо и захвални смо
што је Град са свим ресурсима
препознао нашу упорност
и истрајност у стварању
савремене гимназије.

Који су то значајнији
пројекти
које
сте
реализовали као директор
школе?
- Од када сам на функцији
директора,
средствима
самодоприноса успели смо
да урадимо следеће пројекте:
реконструкцију
гасних
инсталација, реконструкцију

електро
инсталација
са
адаптацијом
зграде,
адаптацију сале за физичко
васпитање,
адаптацију
теретане.
- Уз подршку Министарства
просвете,
науке
и
технолошког развоја добили
смо Wi-Fi Access point-e,
(модел CISCO) што омогућава
свим професори и ученици
да неограничено користе
интернет на својим уређајима.
Какви су планови везано
за унапређење наставе и
рада у школи?
- Циљеви општег средњег
образовања и васпитања
су:
развој
кључних
компетенција
неопходних
за даље образовање и
активну улогу грађанина
за живот у савременом
друштву; оспособљавање за
самостално доношење одлука
о избору занимања и даљег
образовања; свест о важности
здравља
и
безбедности;
оспособљавање за решавање
Министарство
просвете,
науке и технолошког развоја
Републике Србије обезбедило
је средства за куповину
тридесет рачунара и на тај
начин омогућило да пређемо
на електронски дневник.
У току је и реализација
ИПА Пројекта прекограничне
сарадње Румунија – Србија
под називом „Банатска школа
језика“.
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проблема,
комуникацију
и тимски рад; поштовање
расне, националне, културне,
језичке, верске, родне, полне
и узрасне равноправности,
толеранције и уважавања
различитости; затим развој
мотивације и самоиницијативе
за учење, оспособљавање
за
самостално
учење,
способност самовредновања
и изражавања сопственог
мишљења; пун интелектуални,
емоционални,
социјални,
морални и физички развој
сваког ученика, у складу са
његовим узрастом, развојним
потребама и интересовањима;
развој
свести
о
себи,
стваралачких способности и
критичког мишљења.
Међу
циљевима
средњошколског образовања
јесу и развијање ненасилног
понашања и успостављање
нулте толеранције према
насиљу; развијање свести о
значају одрживог развоја,
заштите и очувања природе и
животне средине и еколошке
етикe; развијање позитивних
људских вредности; затим
развијање компетенција за
разумевање и поштовање
људских права, грађанских
слобода
и
способности
за живот у демократски
уређеном
и
праведном
друштву.
Акценат је, такође, и
на развијању личног и
националног
идентитета,
развијању свести и осећања
припадности
Републици
Србији,
поштовање
и
неговање српског језика

и
матерњег
језика,
традиције и културе српског
народа
и
националних
мањина,
развијање
интеркултуралности,
поштовање
и
очување
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превазилажање предстојећих
захтева у професионалном
и личном животу.. У оквиру
Програма наставе и учења
уведени су Изборни програми
од којих ученик мора да
изабере два. Оцењују се и
улазе у просек.
У чему је лепота Вашег
посла? Шта Вас мотивише?
- Лепота и предност
рада у школи је то што сте у
сталном контакту са младим
људима који су радознали,
амбициозни, пуни енергије,
весели
и
иновативни.

је радила као наставник
математике у ОШ „Младост“
и татом Војиславом који је
радио у Месној заједници
„Дванаеста
Војвођанска
бригада“.
Детињство је доба када
сте безбедни, склоњени од
туге и када живите у свом
савршеном свету испуњеном
топлином и сигурношћу. Радо
се сећам тог безбрижног доба,
као и дружења са дивним
људима са којима сам делила
право и искрено осећање
љубави и међусобне бриге.

Ученици својим особинама
подстичу да се професори
стално усавршавају у својим
предметима, а и у другим
областима. Не допуштају нам
да стагнирамо ни у једном
сегменту живота. Стално нас
подстичу и дају нам енергију
да напредујемо.
Трудимо се да код ученика
развијемо позитиван став
према учењу, да се добро
осећају када нешто ново
науче и да схвате да је учење
важно. Поред стеченог знања
желимо да са вољом долазе
у школу, да буду срећни како
због стицања знања, тако и
због својих другова.
Каква сећања носите из
детињства?
- Рођена сам у Вршцу
где сам похађала ОШ „Олга
Петров Радишић“ и Гимназију
„Борислав Петров Браца“.
Одрасла сам са мамом
Грозданом Смедеревац, која

Завршила сам Филозофски
факултет у Новом Саду, одсек
за педагогију. Прво запослење
је било у Основној школи „22.
август“ у Буковцу – Нови Сад,
а 1996. године почела сам да
радим у Гимназији „Борислав
Петров Браца“ као школски
педагог.
Имате ли своју породицу?
- Супругу Владимиру и
мени највећа срећа и понос
су деца Игор и Тијана. Игор
је студент Електротехничког
факултета у Београду, а Тијана
је трећи разред Гимназије.
Са њима се отпочиње сваки
нови дан пун љубави, радости,
мира и топлине. Породица
представља уточиште за
душу, када на трен можемо да
се склонимо од свих проблема
и свих брига. Породица је оно
што ме мотивише и што ми
даје огромну снагу.

националне
и
светске
културне баштине.
Акценат
је
на
функционалном
знању,
знању које се примењује и
које ученике оспособљава за

Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ТОПЛИ ТАЛАС МОЖЕ ДА ОСТАВИ ПОСЛЕДИЦЕ НА ЦЕО ПОЛАРНИ РЕГИОН

АРКТИК ОСТАЈЕ БЕЗ ЛЕДА
По први пут у историји мерења, вода на
Арктику, у делу који запљускује обале Сибира,
није почела да се леди у октобру.
До одлагања редовног почетка смрзавања
воде у Лаптевском мору дошло је због топлих
таласа који су стигли из северне Русије и
Атлантског океана. Научници који се баве
проучавањем климе упозорили су да овај топли
талас може да остави последице на цео поларни
регион.
Температура океана на Арктику попела
се више од пет степени изнад просечне
температуре воде.
Температури која остане заробљена у води
потребно је много више времена да пређе у
атмосферу, чак и у ово доба године када се сунце
изнад хоризонта помаља на пар сати сваког
дана.
Графикони којима се прати ситуација у
Лаптевском мору досад су у ово доба године
показивали добре резултате, али овде још нема
леда.
Закарија Лабе, научник-истраживач са
Државног универзитета у Колораду, каже да
је недостатак леда преседан који је погодио
Сибирско-арктички регион. Он тврди да је узрок
томе људски утицај који је довео до промене
климе у целом свету.
У писму које је послао Гардијану навео је да
је ову годину обележило драстично мењање

изгледа Арктичког региона. Без драстичног
смањења испуштања гасова који доводе до
ефекта стаклене баште леда ће све мање бити на
Северном полу.
У једној од студија утврђено је да је топлотни
талас који је ове године погодио Сибир настао
због повећања индустријског и пољопривредног
загађења.

Топао ваздух није једини разлог спорог
формирања леда. Климатске промене гурају
Атлантске струје ка Арктику и доносе топлоту

која омета стварање леда.
Протеклих 14 година, од 2007, све су топлије
што је довело до нестанка велике количине
леда са Арктика. Просечна дебљина леда упола
је мања у односу на 1980. годину. Смањење
формирања леда наставиће се све док Арктик не
дође у ситуацију да током лета уопште нема леда.
Према прорачунима, до овога могло би да дође
између 2030. и 2050. године.
Научници су забринути да би одложено
формирање леда могло да доведе до опадања
количине морског леда.
Познато је да што мања површина леда у
мору доводи и до опадања површине преко које
је сунчеви зраци одбијају и враћају у свемир.
Међутим, постоји још један разлог зашто се
Арктик нагло загрева, двоструко више у односу
на остатак света.
Лаптевско море познато је као место рођења
леда, које се формира дуж обале у рану зиму,
затим се помера ка северу пре него што се
поломи у пролеће у делу између Гренланда и
Сварбалда. Уколико се лед касније формира у
Лаптевском мору, биће тањи, што значи да ће
се поломити пре него што стигне до Гренланда.
То доводи до смањеног допремања хранљивих
материја којима се хране арктички планктони,
што даље доводи до смањеног капацитета
за извлачење и прераду угљен-диоксида из
атмосфере.
Већа количина несмрзнуте воде доводи до
турбуленција у горњем делу Арктичког океана
које привлаче на површину топлију воду из
дубине.

Извор: Политика

ЛИЧНИ ПОДАЦИ МИЛИОН ШВЕЂАНА
ОСВАНУЛИ НА ГУГЛУ И ФЕЈСБУКУ

СТОКХОЛМ - Приватни подаци око милион
клијената највећег шведског осигуравајућег
друштва Фолксам случајно су процурили у
неколико највећих светских технолошких
компанија, саопштено је данас.
Фолксам, који осигурава 50 одсто шведских
домова и појединаца, поделио је податке са
технолошким гигантима као што су Фејсбук, Гугл,
Мајкрософт и ЛинкедИн, јавља Ројтерс.
„Оно што се догодило схватамо озбиљно.
Одмах смо престали да делимо ове личне
податке и затражили смо њихово брисање”,
рекао је шеф маркетинга Фолксама Јенс
Викстром.
Подаци укључују бројеве социјалног
осигурања, који се у Шведској често користе
за свакодневне активности, укључујући
банкарство, као и информације о томе ко је
купио осигурање за трудноћу, рекао је Фолксам,
преноси Танјуг.
Фолксам је саопштио да до сада није било
назнака да су процуреле информације треће
стране користиле на „неисправан начин”.

Извор: Политика

СЈАОМИ ПРЕТЕКАО ЕПЛ

Кинеска компанија Сјаоми постала је трећи највећи светски продавац
паметних телефона у кварталу јул-септембар, потиснувши са те позиције
америчког технолошког дива Епла.
Тако је компанија из Купертина први пут у последњих 10 година испала
из друштва водеће глобалне тројке по производњи и продаји смартфона,
пише јапански лист Никеи.
Сва три прва места у погледу производње и продаје паметних телефона
у свету сада држе компаније из Азије, према извештајима три главна
провајдера података са тог тржишта.
Према извештају компаније „Каунтерпоинт”, Сјаоми је у наведеном
тромесечју забележио скок испорука од 46%, а Епл пад од 7% у односу на
2019. годину.
У извештају Каналиса, међутим, стоји да је Епл смањио продају за само
1%, а Сјаоми повећао за 45% у односу на исти период претходне године, а
ИДЦ је саопштио да су испоруке компаније Епл опале за више од 10%, док
их је Сјаоми повећао за 42%.
Прекретница за Сјаоми долази у ситуацији у којој је глобална индустрија
паметних телефона забележила пад од 4% у трећем кварталу пошто су се
многи купци уздржали од куповине телефона чекајући први 5Г ајфон.
Сјаоми је такође „профитирао” због проблема са којима се суочава
његов највећи домаћи ривал, Хуавеи, који је уздрман на иностраном
тржишту због америчких санкција. Јужнокорејски Самсунг се вратио на

прво место по продаји телефона у трећем кварталу, потиснувши Хуавеи
који му је ту позицију протео у другом тромесечју.
Према подацима ИДЦ-а, Самсунг је у периоду јул-септембар продао
80,4 милиона телефона, Хуавеи 51,9 милиона, Сјаоми 46,5 милиона, а Епл
41,6 милиона.

Извор: Политика

„ЛАГУНА“ И ВРШАЧКА КУЛА“
ПРЕПОРУЧУЈУ
ПРВИ ПУТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
РОМАН ХЕРМАНА МЕЛВИЛА

“ЧОВЕК ОД
ПОВЕРЕЊА”
Објављен 1. априла (1857) на
„дан будала“, кад се и одиграва
целокупна радња, роман „Човек од
поверења“ Хермана Мелвила прати
многобројне јунаке који су се укрцали
на мисисипијски пароброд Фидел.
Нижући различите представнике
друштва – капиталисту, тврдицу,
верника,
филозофа,
брђанина
– Мелвил свој колаж Америке
обједињује загонетном личношћу
за коју се сумња да је тајанствени
обмањивач који је недавно стигао
са Истока. Ова особа камелеонске
способности и непознатог порекла
вешто
прилази
путницима
и
куша њихово поверење. Кроз
обиље приповести и међусобних
надмудривања, понекад урнебесних,
понекад застрашујућих, помаља се
право лице савременог човека.
Ова „комедија мисли“, како је
назива сам писац, увек се изнова
чита и сваки пут потврђује као дело
истинског генија.
„Човек од поверења“ је други роман
из едиције „Феникс“, која је настала
да би савременој публици учинила
доступним дела новооткривених
класика светске књижевности као
и заборављена дела већ признатих
писаца.
Рођен у Њујорку (1819–1891),
Херман Мелвил је имао живот
препун пустоловина. Пријавио се
на китоловац и пловио је јужним
Пацификом. Живео је на Тахитију
и Хавајима и био у Америчкој
морнарици. Године 1844. престао је
да плови и почео да пише о својим
поморским искуствима у разним
романима: „Тајпи“ (1846), „Ому“ (1847),
који је побрао велике успехе, и свом
ремек-делу „Моби Дик“ (1851).
Роман „Човек од поверења“, са
предговором уреднице Јасмине
Радојичић, можете пронаћи од суботе
31. октобра у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
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„ВУЛКАН“ И ВРШАЧКА КУЛА ПРЕПОРУЧУЈУ

НОВИ РОМАН ШАНЕЛ КЛИТОН:

КУБА У МОМ СРЦУ

Од ауторке светског издавачког феномена и
бестселера Видимо се у Хавани стиже нам прича
о прелепој и храброј Беатриз Перез, жени испред
свог времена која ће ризиковати све за своје
идеале.
Роман Куба у мом срцу је прави избор за читаоце
који уживају у далеким и егзотичним пределима
и причама о великим љубавима и узбудљивим
судбинама.
Кубанска револуција узела је наследници
шећерне династије Беатриз Перез све: њену
породицу, њен народ, њену земљу. Опседнута
жељом да се освети и да врати живот који је
изгубила на Куби, уплешће се у опасан свет
шпијунаже како би се инфилтрирала у круг људи
најближих Фиделу Кастру. Хладни рат попут
урагана прети Флоридском мореузу и свему што је
Беатриз вредно и драго, а она је растрзана између
политичког сукоба и забрањене афере са моћним,
амбициозним мушкарцем.
Док расте напетост између Кубе и Сједињених
Држава, а ток историје измиче контроли, Беатриз
мора да бира између онога што је било и онога што
тек треба да буде, а погрешан корак могао би да је
кошта свега – не само вољене Кубе већ и мушкарца
којем је дала срце.

Ауторка Шанел Клитон је пореклом са Флориде,
а одрасла је на причама о породичном егзодусу са
Кубе након Кубанске револуције. Њен бестселер
Видимо се у Хавани преведен је на више од
двадесет језика, а 2018. године номинован је за
награду Гоодреадс за историјску фикцију.
Роман Куба у мом срцу је идеалан за зимске дане
пред нама, а Попшугар поручује да га једноставно
нећете испуштати из руку.
До 1. новембра књигу можете купити по
специјалној, сајамској цени у оквиру онлајн
Вулкановог сајма књига, путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“

НАГРАЂУЈУ СВОЈЕ ЧИТАОЦЕ
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
Шанел Клитон „Куба у мом срцу“.

ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ ЗОРАН ЂУРОВИЋ УЧЕСНИК САТИРА ФЕСТА

ЂУРКЕ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић учествовао
је на 18. Међународном фестивалу хумора и сатире
- Сатира фестивал одржаном 23. октобра у Београду,
у просторијама Матице исељеника и Срба у региону.
На конкурс за Фестивал пријавило се око 130
афористичара из Србије, бивших југословенских
република и из иностранства, (Словачка и
Швајцарска) а 42 афористичара су одабрана за
наступ на Фестивалу.

- Веома сам срећан што четврту годину заредом
учествујем на овом фестивалу а одушевила ме
чињеница да је за ове четири године учествовало
149 афористичара из земље и инострансзтва, а само
десеторица из Србије, међу њима и ја, имају четири
узастопна наступа, што је заиста велики успех и чини
ме поносним. Ту спадају и двојица колега из БиХ, тако
да је то укупно 12 људи који су то успели.
Учешћем на Фестивалу Ђуровић је потврдио

квалитет и заокружио феноменалну годину.
- Једино ми је жао што због околности није била
присутна публика и што фестивал ове године није
одржан на чувеном Коларцу, опет из познатих
разлога. Пошто ова нова нормалност свакако није
нормална сви се надамо повратку нормалном животу,
рекао је Зоран Ђуровић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (92)

ПАЈИН ТРИПТИХОН
ИЛИ ШТА СВЕ МОЖЕ УМЕТНОСТ

Уметност никад није била доступнија него данас,
а све мање људи жели уметничко искуство и тако
одустаје од себе.
Бојне предрасуде огадиле су људима и сликарство
и поезију и праву музику, јер чинило се да свет који се
ствара пред очима, јесте свет забаве, конформизма,
свет који решава наше проблеме, а живот баш јесте
у холивудском стилу стални холидеј. Одједном,
у биоскопу се упале светла, око себе видимо
своје прашњаве способности, одбачене вештине,
страсти, снове својих неискоришћених потенцијала.
Институција је као љубав, тражи пажњу и кад је
занемаримо тугује у најскроовитијем углу нашег ума,
далеко од грактања, мора речи, симбола испразности,
механичког ума у хемијском ткиву.
Учили су нас да анализирамо слику, њену историју,

формалну градњу, а запоставили смо да учимо
суштину, да посматрамо себе док посматрамо слику,
да успемо да крајичком духовног ока спазимо појаву
разних духовних бића снаге, логичности, пријатељске
поздраве из простора за које смо веровали да су пусти,
а камоли да су насељени егзотичним осећањима које
тешко можемо да именујемо, да их меморишемо,
јер нас чине величанствено усамљеним у потпуно
новој васиони нашег духа, кад нам се указује немушта
раскош свих логика постојања, тајанственог живота
скривеног међу речима, облицима, звуцима.
Пајин Триптихон је икона једне питомине која би
имала шансу да постане епска и митска прича једне
изгубљене нормалности само кад би имали времена
да толико волимо себе, да седимо пред сликом
онолико дуго колико смо упорно себе избегавали, да

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

страху у себи од искуства себе станемо на реп и не
дамо му да доминира сценом наших мисли.
Ако то успемо можда ћемо успети да ухватимо
прву нит клупка нашег неспокоја, страха и немоћи
и можда одмотамо наслаге неповерења и лоших
навика и шокирамо себе увидом, па ја мислим.
Ко зна, можда понесени тим искуством решимо
неки животни проблем, престанемо да будемо
малициозни аутсајдери и прозремо творце паукових
мрежа које се лепе при сваком нашем покрету, одајући
наше намере и чинећи нашу акцију узалудном. А кад
паукова мрежа нестане видимо да је то била пређа
од безброј наших неуспеха који су оковали све мању
храброст.
А Триптихон је дискретна слика храбрости без
помпе.
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
На продају кућа на спрат- легализована, са свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел. 064/280-5881
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. 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 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. 837631 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. 060/0940333.
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.
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.060/4141266
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
Број
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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. 064/585-2997
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: 060/4646558.
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,
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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Кућа за издавање са окућницом и великом баштом у
Потпорњу. Тел. 063/882-9782.
Издаје се гарсоњера у центру града, одвојен плин, струја.
Тел. 064/2960285 Цена 70€
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
Брачни пар тражи једнособан намештен или малу кућицу
за педесетак евраили кућу за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештену гарсоњеру у центру града цг, клима,
кабловска. Тел. 061/1481727
Издајем намештен дворишни стан у ул. Хероја Пинкија
за запослене самце, самице, брачни пар без деце. Тел.
063/8103228

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

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 стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије Лукића 3/2. Тел.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ
ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

060/0114958
Гарсоњера у центру Вршца продајем, застакљена
тераса,бокс у подруму Тел. 060/7401210, 060/1671519 и
013/401210
Комплет судова од росфраја 16 делова,бергхоме цена
10.000 дин, ланци за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271

потпис

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

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе комбијем до 1.400
кг . Повољно. Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање кровова,превоз на адресу
купца.Тел.062-437-236
На продају храстова бурад за ракију, вино 60л и 80л
очувана, регал трокрилни, косачица бензин Томосова. Цена
по договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од раскрснице за Мало
Седиште 100 метара од главног пута, габарита 100 х 20
мтара. Тел. 063/7306041
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: 064/46-95-175.
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. Тел. 0600837418

ВРШАЧКА КУЛА
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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 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 861419.
Продајем комплетну кухињу увоз из Аустрије и француски
лежај. Тел. 063/1121270
Грађевински послови повољно(бетонирање, 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. 065/88-06- 652.
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 Сад-Зрењанин. 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. 013/838439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске витрине(3 ком), мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема математике за електротзехнички факултет у
Новом саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији тип са руском
капом постоји могућност и друге. Тел. 833-524 и 064/4695175
Уступам гробницу већу на православном гробљу уз
Павлишки пут. Тел. 063/7375149

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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
На продају
хитно и повољно лака ауто
пиколицаАТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција. Тел.
064/6585499
Продајем цитроен Хсра Пикасо 2006г. у добром
стању, има плин и регистрована је до 06.2021. пун
пакет опреме. Тел. 064/1587557.

Град Вршац
издаје у закуп
путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор у Вршац , Стеријина 41. у
површини од 50,00 м2 (л зона) са почетном ценом
од 24.000,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
у трајању од 2 године у виђеном стању
2. Пословни простор у Вршцу, Доситејева бр.7 у
површини од 38,00 м2 (И зона) са почетном ценом
од 18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
у трајању од 2 године у виђеном стању
3. Пословни простор у Вршцу, Змај Јовина 3 у
површини од 21,00 м2 (И зона) са почетном ценом
од 18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време
у трајању од 2 године у виђеном стању
4. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2
означена са бројем 11 у површини од 15,00 м2 са
почетном ценом од 1.500,00 динара месечно без
ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању од
2 године у виђеном стању
5. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2
означена са бројем 15 у површини од 15,00 м2 са
почетном ценом од 1.500,00 динара месечно без
ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању
од 2 године у виђеном стању
6. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2
означена са бројем 9 у површини од 15,00 м2 са
почетном ценом од 1.500,00 динара месечно без
ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању од
2 године у виђеном стању
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се
обрачунавати и фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка

и правна лица која доставе уредну, писану и
благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра
се пријава односно понуда која садржи следеће
елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија
личне карте, број текућег рачуна и назив банке
код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар
који води надлежни орган, копију решења о
додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а,
копију депо картона код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног
лица у регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико
је у систему ПДВ-а и копију депо картона код
пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу
пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године
(уколико пријаву подноси правно
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио
закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора у јавној својини Града
Вршца или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне
цене без ПДВ-а приликом подношења пријаве;
доказ о уплати депозита, Уплата депозита се врши
на текући рачун Града Вршца број 840-720804-40
са позивом на број 97 54-241
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца

пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више
пословних простора, с тим што је у обавези да за
сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати
депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не
могу учествовати на јавном надметању односно
отварању писмених понуда.
Комисија
ће
одбацити
непотпуне
и
неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа односно до петка 13.11.2020.
године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком
или предајом пријаве на деловодник-писарницу
Градске Управе Града Вршца . Предаја се може
извршити до петка 13.11..2020.г. до 10 часова.У
разматрање,као благовремене,
ће се узети
пријаве које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство
понуђача обавиће се
13.11..2020.године са
почетком у 12 часова у просторијама Одељења за
имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити
уговор о закупу дужан је да пре потписивања
уговора
преда
закуподавцу
две
соло
(регистроване ) менице као средство обезбеђења
са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност
разгледања понуђених локала обратите се
Одељењу за имовинско-правне послове Градске
Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614
сваког радног дана у времену од 09-14 часова до
12.11.2020.г.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, 39. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 988, 28. НОВЕМБАР 2014.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА

Представници општине Вршац од 16. до 21. новембра боравили
су у Холандији у студијској посети примерима добре праксе у
ревитализацији браунфилд локација. Студијска посета била је
финансирана од стране НАЛЕД-а и УСАИД-а, као једна од активности
које ће се спровести у оквиру пројекта„Ревитализације Дома војске“
са којим је општина Вршац победила на конкурсу НАЛЕД-а.

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 (240)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ
Поред представника општине Вршац, у студијској посети су
учествовали и представници општина Младеновац, Смедерево
и Кладово, као и представници НАЛЕД-а и УСАИД-а, који су у
Холандији обишли примере добре праке у ревитализацији објеката
најразличитије намене у Ротердаму, Делфту, Хагу, Ајндховену и
Амстердаму. Такође, за делегацију из Србије организован је пријем у
амбасади Републике Србије у Хагу и радни састанак са амбасадором.
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, 39. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 988, 28. НОВЕМБАР 2014.

СЛИКАРСКА ИЗЛОЖБА У
„МАГАЦИНУ“

Београдски уметник Владимир Мојсиловић и Вршчанка Јелена
Горички чине сликарски дуо који се публици представља под
псеудонимима другова Коче и Моше. Ови уметници представили
су се београдској публици радовима из опуса „Радост Европе“ и
„Кларине патетичне унуке“ на изложби која је у уторак отворена у
галерији „Магацин“ Дома омладине Београда.
Изложбу слика и дигиталних узорака организовао је
ПроАртОрг у сарадњи са Домом омладине Београд, подржало
ју је Министарство културе и информисања републике Србије, а
радови могу да се погледају до четвртка 4. децембра. Према речима
ликовног критичара Славка Тимотијевића, наизглед две неспојиве
поетике ипак су у озбиљној вези.
- Предисторија ове изложбе говори да су и Јелена Горички и
Влада Мојсиловић у једном тренутку, рецимо у другој половини
деведесетих, као још несвршени студенти академије, одлучили да је
сликарство мртво, бесмислено, урушено у себе итд, те су почели да
практикују савременије начине изражавања, пре свега перформанс
и фотографију како би дубље ушли у свет дигиталног и виртуелног.
Тек након таквог искуства могли су се вратити сликарству па ова
изложба у сваком случају то и показује. Код Јелене Горички на начин
директног генерирања слике из дигиталног предлошка, а код Владе
Мојсиловиића у ироничном и субверзивном контекстуализовању

екранских нарација из традиције стрипа. Генерација младих
уметника, који не само да су одрастали са кризом већ су са њом и
срасли, односно криза прети да ураста у њих, показује веома широк
спектар испреплетаних друштвених релација које негирају све
дотадашње обичаје, праксе и етичке норме.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

6. ГЕОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ ВАРОШИ ВРШЦА
II

ПОНТИЈСКИ СЛОЈЕВИ
(NEOGEN)
Понтијски слојеви надалеко
се простиру по површини
земљишта западно од Вршца.
У самом Вршцу пак претрпани
су наслагом дилувијалне жуте
глине.
Како
млогобројни
артешки
студенци
на
вршачком земљишту добијају
своју воду из ових тавана, то
су они, као основно тле, одвећ
значајни, с тога ћемо и њих
упознати.
Слојеве ове тим је лакше
проучити, што су их артешки
студенци већ више пута
открили.
Међу студенцима наше
вароши најзначајније је онај у
дворишту звања за баждање,
јер он допире чак до гнајза
основногa тла, а тиме нас
упознаје са читавом дебљином
седимента.
По саопштењу Јулија Сајдла
из места, који је бушио овај
студенац, сврдло је прошло
кроз ове таване: 0.94 м
црница; 27.50 м жута глина
са лапорастим конкрецијама;
19.91 жути и црвени сљудасти
а понешто и глинени песак;
8.54 м плави песак; 0,95 м
плава глина; 3.79 м плави
песак; - м гнајс.
Према томе, на овом је
месту читав седимент 61.63м
дебео.
Овај студенац не баца воду
у вис, напротив вода му је за
2.8 м нижа од површине.
Али студенци на вршачком
земљишту обично нису тако
дубоки. Они добијају своју
воду из песка, што лежи
испод
дилувијалне
жуте
глине. Примера ради навешћу
студенац у дворишту Ј. Сајдла,

који, према пријатељском
саопштењу самога власника,
пролази кроз ове таване: 0.31
м црница; 20.55 м жута глина
(дилувијум), 4.10 м плави
песак (понтијски), овде се већ
у дубљини од 25 м дошло до
воде. Пречник овог студенца је
21 цм. Он избаца свака 24 часа
500 акова воде на површину.

Сви студенци на вршачком
земљишту не бацају воду у
вис. Код неких је вода испод
површине. А то долази
отуда, што варош лежи
близу некадање обале, па
хидростатски притисак још
није толико снажан, да може
подићи воду и на узвишеније
тачке варошког земљишта.
А
најбоље
ћу
моћи
показати понтијске таване на
профилу студенца, што га је
министарство пољопривреде,
радиности и трговине дало
копати у пољу „Забрану“. За
податке о овоме обавезан сам
кр.угар. рударском комесару
из Оравице, Јулију Варадију.

Ту су откривени тавани: 0.70
м црница; 30.80 м жута глина
с конкрецијом (дилувијум); 1
м бели песак; 1.50 м сљудасти
песак; 7.60 м жути песак; 3.80
плавичасти песак; 1.25 м плава
глина с конкрецијом, 2.10
м масна плава глина; 1.95 м
мекана плава глина; 3 м плава
песковита глина; 3.80 м сиви
песак; 0.60 м лигнит (смеђи
угљен) ; 0.40 м шљунак с
лигнитом; 1.50 м крупни песак;
18 м сиви песак са : Congeria
triangularis, Partsch. Uniosp.
Vivipara(Sadleri,
Partsch.
Cyrtomophora, Brus.), Vivipara
spuria , Brus., Vivipara stricturata,
Neum, Vivipara nodoso-costata,
2 м плави песак; 7 м плави
глинени песак; 52,20 м плава
глина; 0.05 м каменити слој; Х
плава глина.
Ова бушотина дубока је
161.33 м. Почев од 31.5 м
дубљине она пролази кроз
понтијске таване, чије се
горње партије састоје из 55.5
м дебелог талога од песка,
а доње пак из преко 74.3м
дебелог талога од глине.
Овај артешки студенац
је без воде, јер је бушење
обустављено пре но што се
дошло до слоја, у ком је вода,
отуда не знамо ништа о укупној
дебљини доњег (глиненог)
уравња. Штета је, што се
бушење није продужило, јер
без сумње већ у сарматичном
песку испод глине наишло би
се на воду.
А да овај песак није више
далеко, судим по каменитом
слоју у дубљини од 139.2
м, ког сматрам као чврсто
тле лапорца, недалеко од
границе сарматичног песка,
као што сам га и код Брошћана
посматрао.
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СПОРТ

КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО

ПРОМЕНА У СТРУЧНОМ ШТАБУ ВРШЦА

Последње место на табели, три везана пораза
и свега једна остварена победа у шест кола
Кошаркашке лиге Србије приморали су управу
Кошаркашког клуба Вршац да направи смену на
челу стручног штаба. Уместо Зорана Тодоровића
стигао је доскорашњи стратег ужичке Слободе
Владимир Лучић. Нови тренер Вршчана одмах је
прионуо на посао и у уторак увече одржао први
тренинг.
- Пратим сва дешавања у КЛС, мислим да
скор 1-5 није нешто застрашујуће. Доста екипа
има само једну или две победе више од нас и

Фото: Милош Живковић

КОРМИЛО ВЛАДИМИРУ ЛУЧИЋУ

Почетак сарадње: Тренер Лучић на првом тренингу кошаркаша Вршца
мислим да је то достижно. После упознавања са важно што после тога следи пауза у првенству
играчима знаћу много више о реалним дометима што је кључ мог доласка у Вршац. Имаћемо
ове екипе и на чему треба радити.
времена да урадимо неке нове ствари и да
Тренер Лучић зна шта је кључ успеха у видимо да ли нам је неопходно нешто од играча,
превазилажењу кризе резултата.
рекао је нови шеф струке Вршчана.
- Добра атмосфера је кључ успеха сваког
Владимир Лучић је тренерску каријеру почео
тима, а она нигде, па ни у Вршцу, не може бити у Беовуку радећи са млађим категоријама док
добра када се екипа налази на последњем месту. је прво искуство у сениорској кошарци стекао
Да је скор 5-1 сигурно да ја не бих био овде, али водећи екипу Жаркова. Потом је четири године
дошао сам да видимо у чему је проблем и да био интернационалац, по две сезоне водио је
покушамо сви заједно да превазиђемо ситуацију. румунску Конкордију и аустријски Траискирхен,
Вршчанима следи изузетно тешка утакмица од 2017. године био је тренер ужичке Слободе са
са земунском Младошћу.
којом је прошле сезоне изборио пласман у АБА
- Имамо свега три тренинга до утакмице 2 лигу.
против Младости, идемо на победу, али јако је
Б.Ј.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПРЕКИНУЛЕ МИНИ СЕРИЈУ ПОРАЗА

ПРЕОКРЕТ ВРШЧАНКИ У ДЕРБИЈУ
ВРШАЦ – ПРОЛЕТЕР 76:63 (9:15, 13:21, 32:16, 22:11)

ВРШАЦ: Томашевић 22, Репац, Станаћев 22,
Милетић 12, Ковачевић 2, Стјепановић 1, Бабић,
Радовић, Веригић, Јовановић 5, Вучковић 12,
Цера.
ПРОЛЕТЕР: Ламбић 10, Муратовић 5, Боснић
13, Јокић 18, Шкундрић 4, Совиљ, Чабрило,
Ратковић, Милинковић 7, Михајловић 6.
Кошаркашице Вршца славиле су важну
победу у дербију првог дела првенства
против зрењанинског Пролетера, показавши
два потпуно различита лица у сваком од
полувремена. У првом су изабранице тренера
Кањевца изгубиле највећи део од укупно 13
изгубљних лопти, промашиле велики број
зицера, док њихова одбрана у појединим

тренуцима као да није ни постојала. Зрењанинке
су почетном серијом 8:0 стекле самопоуздање
и играле у ритму Јокићеве, Боснићеве и
Ламбићеве. На полувремену је Пролетер имао
великих 15 поена предности и у том тренутку
нико није могао ни да помисли да је у Миленијуму
могућ било какав други исход сем победе гошћи.
Међутим, од самог почетка другог полувремена
Вршчанке су доминирале у свим елемнтима
игре, а оно што је било најбитније, заиграле
су изузетно борбено и одговорно у одбрани
и прецизно у нападу. Такав однос снага довео
је до потпуног резултатског преокрета већ у
трећој четвртини, а у последњој је Вршац дошао
и до убедљвиг тријумфа. Изуетне партије, али

ВРШЧАНИ
ПЕВАЈУЋИ
ИЗ БЕЧЕЈА
БЕЧЕЈ - БАНАТ 1:3 (23:25, 21:25, 28:26, 21:25)

само у другом полувремену, пружиле су Љиља
Томашевић и Душица Станаћев, најбољу игру
ове сезоне показала је Ана Милетић, врло добре
моменте имала је Милица Вучковић. У наредном
колу Вршчанке гостују у Србобрану.
Б.Ј.

ВРШАЧКА БОКСЕРКА У СМЕДЕРЕВУ ПОСТАЛА ШАМПИОНКА СРБИЈЕ

ДРУГА ТИТУЛА САНДРЕ МАРАН
агресивно, али је Сандра
зауставила прецизним и снажним
директима, па је Нишлијка два пута
била у нокдауну. Сандра Маран
славила је одлуком судија 5:0 и
по други пут у каријери постала
шампионка Србије у категорији до
48 килограма.
- Драго ми је што сам успела
да поновим успех од пре две
године. Захваљујем се Боксерском
савезу Србије што је омогућио да
шампиони Србије по категоријама
добију стипендије, много ми то
значи као сатисфакција за сав
досадашњи уложени рад. Ово је
за мене велики подстицај за још
марљивији тренинг, рекла је нова
шампионка Србије у категорији до
48 кг.
РЕЗУЛТАТИ ФИНАЛА
Сениорке(45-48кг):
Гордана
Марјановић – Сандра Маран 0:5,

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 4. КОЛО
Нафтагас - Славија
29 : 38
Пригревица - Далматинац 38 : 26
ЖСК 1955 - Војвода Степа 24 : 24
Будућност - Сомбор
43 : 28
Раднички - ОРК Панчево 28 : 28
Црепаја - Сента		
одложено
Металац - Младост
одложено

ЧЕТВРТИ УЗАСТОПНИ ТРИЈУМФ БАНАТА У
ПРВОЈ Б ЛИГИ

Б О КС
Дуго чекано појединачно
Првенство Србије за сениорке
и сениоре, одржано је прошлог
викенда у Смедереву, уз стриктно
придржавање епидемиолошких
мера. Боксерски савез Србије
најавио је да ће освајачи златних
медаља на овом шампионату
добити стипендије у исносу од
40.000 динара, па је конкуренција
била изузетно јака. Пријављено је
било преко 50 боксера и 13 дама,
међу којима и чланица БК Гард из
Вршца Сандра Маран у категорији
до 48кг. Вољом жреба Маранова
се у полуфиналу састала са
великом ривалком Аном Бошњак
из новосадске Војводине. Сандра
је боксовала сјајно и меч добила
предајом супарничког угла на
почетку треће рунде.
У финалу је чекала такмичарка
Витеза
из
Ниша,
Гордана
Марјановић, која је кренула

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 5. КОЛО
Т. Витезови - Младеновац		
0:3
Лозница - Шумадија 		
3:2
Бечеј - Банат			
1:3
Ужице - К. Митровица		
3:0
Баваниште - Топличанин		
1:3
Футог - Војводина НС Семе2
одложено

ОД Б О Ј К А

Фото: М.Ж.

Лош почетак утакмице био је увод у
трећи узастопни пораз Вршчана после којег
је цех платио тренер Зоран Тодоровић.
Алексинчани су већ после десет минута игре
имали двоцифрену предност, па каснији труд
играча Вршца није уродио плодом а добијене
друга и трећа четвртина нису имале пуно
ефекта на коначан исход. Најбољи играч
утакмице био је Ђорђе Симеуновић, ударна
игла Напретка, иначе бивши играч Вршца и
Меге. Био је меч у коме је свој деби имао нови
Американац у тиму Вршца Брендон Петерсон,
одиграо је 30 минута, постигао 14 поена уз 5
скокова. Најефикаснији код Вршчана био је
Живановић са 16 поена.

85 : 87
73 : 64
102 : 85
76 : 90
80 : 89
88 : 95
90 : 62
одложено

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО
Раднички (Б) - Тополчанка 64 : 86
Срем - Србобран		
59 : 74
Вршац - Пролетер
76 : 63
Систем 2000 - Карабурма 63 : 74
Гимназијалац - Милешевка 81 : 77
Слога - Љубовија		
75 : 54

КЛС 6. КОЛО

НАПРЕДАК – ВРШАЦ 73:64
(26:15, 14:18, 13:14, 20:17)

Динамик - Нови Пазар
Напредак - Вршац
Младост - Слога		
Слобода - Тамиш		
Металац - Златибор
Пирот - Колубара
Војводина - Дунав
ОКК Београд - Раднички (К)

(54 кг) Снежана Шиљковић – Нина
Радовановић 1:4, (57 кг) Кристина
Гаврић – Јелена Зекић прекид
судије у 2. рунди победа Зекић, (60
кг) Ксенија Медић – Нина Павловић
0:5, (64 кг) Тијана Милошевић –
Нина Гајић прекид судије у 3. рунди
победа Гајић
Сениори (56 кг): Лазар Арсић –
Вељко Глигорић 0:5, (60 кг) Немања
Гавриловић – Кристијан Јовановић

3:2, (64 кг) Павел Федоров – Никола
Лазаревић 5:0, (69 кг) Џејлан Тоскић
– Вакхид Абасов 0:5, (75 кг) Новак
Радуловић – Воутер Ђокић нокаут
Ђокића у 2. Рунди, (81 кг) Саша
Миловац – Слободан Јовановић 0:3,
(91 кг) Ђорђе Николић – Милосав
Савић без борбе победа Савића,
(+91 кг) Милош Миловановић –
Душан Велетић прекид судије у 2.
рунди победа Велетића.

Бечеј, Спортска дворана ОСЦ
„Ђорђе Предин Баџа“, судије:
Томислав Илић и Марија Нешић
(Београд).
БЕЧЕЈ: М. Ракић, Мехић, Гајичић,
Радевић, Ђ. Ракић, Мирковић,
Башић, Миловац, Вуканић, Лукић,
Џигурски, Грујић, Коковић.
БАНАТ:
Боровићанин,
Живковић,
Јованић,
Зорић,
Младеновић, Марков, Терзић,
Рајковић, Савин.
Одбојкаши Баната остварили су
важну победу на гостовању у Бечеју и
наставили успешан низ. Изабраници
тренера Игора Сантрача одиграли
су веома сигурно прва два сета и
чинило се да ће се кући вратити
са максималном победом, Ипак,
Бечејци су у трећем сету имали свој
најбољи период, успели да сустигну
предност Баната (23:20) и добију
га на разлику 28:26. У четвртом
сету, при вођству Бечеја од 15:11,
Вршчани су схватили да посао није
завршен, поново су приказали игру
на нивоу уводних сетова и на крају
заслужено славили. У наредном колу
Банат у Миленијуму дочекује Ужице,
меч се игра у суботу од 15 часова.

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО
Динамо 1945 - 1. Мај Рума		
Тиса - Борац			
Младост (НС) - Слобода		
Феникс 1995 - Слога (Ч)		
Раднички (Зр) - Дунав		
Бечеј 1918 - Хајдук 1912		
Јединство (СП) - Бачка 1901		
Раднички 1912- ОФК Вршац		
Козара - Омладинац		
Војводина 1928 - ОФК Стари Град

1:1
2:1
6:1
3:1
5:0
1:0
2:0
2:0
1:2
1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 13. КОЛО
ЖАК - Јединство (НБ)		
0:1
Раднички (С) - Црвена звезда
2:1
Нафтагас - Банат			
6:0
Раднички (К) - Борац		
1:3
Бегеј - Будућност			
2:0
Слога - Јединство (БК)		
1:2
Јединство (В) - Младост		
1:1
Омладинац ФАМ - Крајина		
5:1
ОФК Кикинда 1909 - Пролетер
5:2
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 12. КОЛО
Југославија - Банат (И)		
2:1
Партизан (У) - Спартак 1911		
0:1
Хајдучица - Партизан (Г)		
3:2
Црвена звезда - Полет (Ид)		
3:1
Раднички (Б) - Потпорањ		
1:3
Стрела - Слога (БНС)		
1:1
Долина - Стари Тамиш		
3:0
Будућност (А) - БАК		
0:0
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
11. КОЛО
Омладинац - Полет		
4:3
Дунав - Борац (ВГ)		
3:1
Банат (Д) - Караш (Ј)		
7:1
Ратар - Вултурул			
1:3
Борац (ВС) - Партизан (К)		
4:0
Граничар - Караш (К)		
1:1
КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 17. КОЛО
Бродарац - Мачва		
Напредак - Кикер		
ТСЦ - Партизан			
Аполон 4 - Војводина		
Интернационал - Земун		
Реал Ниш - Раднички (Н)		
ОФК Вршац - Чукарички		
Рад - Црвена звезда		
Телеоптик - РФК Графичар		
Младост (Л) - Спартак ЖК		

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

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ПРЕКИНУТ НИЗ ОФК ВРШЦА ОД 11 МЕЧЕВА БЕЗ ПОРАЗА

КРЧАГ СЕ
РАЗБИО
У
СОМБОРУ
РАДНИЧКИ – ОФК ВРШАЦ 2:0 (1:0)

Градски стадион у Сомбору, судија:
Ранисавић, стрелци: Терзић у 30, Антунић у
90+2 минуту
РАДНИЧКИ: Пехиљ (од 68. Ићитовић),
Лазић (од 46. Поповић), Швељо, Терзић,
Унковић, Славуљица, Кнежевић (од 90+3
Молнар), Авдић (од 84. Лазић), Гороњић,
Радовановић, Антунић.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић,
Пуповић, Бељин, Вујић (од 60. Сарајлин), Грек
(од 78. Поповић), Петровић, Спасић, Илић,
Османовић, Лазевски.
Серија добрих резултата фудбалера ОФК

Вршца прекинута је Сомбору, где је домаћи
Раднички оправдао улогу фаворита и победом
се сасвим примакао врху табеле где му је, као
једном од главних претендената на прво место,
објективно и место. Вршчани нису разочарали
и немају много разлога да тугују јер већ у
наредном колу имају још тежи задатак, треба
савладати Козару из Банатског Великог Села
која на Градски стадион долази као потпуни
аутсајдер. Тренер Мијаиловић зна колико је
тешко играти утакмице у којима је победа
императив и због тога не жели да се осврће на
дуел са Сомборцима.

ПЕТА УЗАСТОПНА ПОБЕДА ЕКИПЕ ТРЕНЕРА ЈОВАНА СТЕФАНОВА

ПАВЛИШАНИ ЛИДЕРИ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ПОЛЕТ (ИДВОР) 3:1 (1:0)
Павлиш, стадион Црвене звезде,
судија: Илија Лазић (Долово) 7,
стрелци: Којић у 5. и 90, Балог у
55. минуту из пенала за Црвену
звезду, Бартош у 80. минуту за
Полет, црвени картони: Јовановић
(Црвена звезда) у 36, Меловић у 36.
и Николовски у 53. минуту (Полет)
Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев,
Петковић,
Костадиновић,
Јовановић, Јарковачки, Поморишац
(од 73. Булаја), Којић, Балог, Стрнад
(од 78. Добричић), Јованов (од 85.
Ердеи).
ПОЛЕТ:
Николовски,
Аца
Николајев, Станковић (од 62.
Симић),
Алексеј
Николајев,
Меловић, Дивљачки, Бартош,
Радивојев, Скокна, Бабин (од 54.
Мрчић), Бабић (од 76. Ивковић).
Играчи
Црвене
звезде
потврдили су одличну форму
тријумфом
над
идворским

Полетом и избили на лидерску
позицију. Изабраници тренера
Јована Стефанова од првог минута
загосподарили су тереном, низали
добре акције и изгледне прилике,
а већ у 5. минуту иницијатива
се исплатила. После одличног
центаршута Балога из слободњака,
Којић је одлично скочио, још
боље шутирао главом и постигао
ефектан погодак. У 36. минуту због
међусобног кошкања, врло добри
судија Лазић показао је црвене
картоне Јовановићу и Меловићу.
Почетак другог полувремена
био је скоро идентичан почетку
меча, Павлишани су фуриозним
нападима стављали на искушење
одбрану гостију, а после лошег
испуцавања голмана, Стрнад
је пресекао лопту, издриблао
Николовског и када је хтео да
пошаље лопту у празну мрежу,

1.Црвена звезда
2.Будућност (А)
3.Партизан (Г)
4.Долина
5.БАК		
6.Стрела
7.Спартак 1911
8.Стари Тамиш
9.Хајдучица
10.Полет (Ид)
11.Потпорањ
12.Слога (БНС)
13.Југославија
14.Партизан (У)
15.Банат (И)
16.Раднички (Б)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
4
2
2
1

срушен је са леђа. Николовски је
„поцрвенео“ а Балог прецизно
извео пенал. Гости су смањили
преко младог Бартоша из
слободњака, лопта је прошла кроз
шуму ногу и изненадила „заспалог“
Митова.
Ређале су се шансе домаћих,

ПОБЕДА ОФК ВРШЦА У ДУЕЛУ СА ЛИДЕРОМ

ВРШЧАНИ ПРЕСЛИШАЛИ БРЂАНЕ
ОФК ВРШАЦ – ЧУКАРИЧКИ 2:0 (1:0)

Спасојевић
ОФК ВРШАЦ: Павловић, Тошић (од 90.
Благојевић), Милићевић (од 83. Жула), Врањеш,
Чупић, Радибратовић, Главинић, Петковић, Чејић

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
Тиса - Форум			
5:2
Зуфо - Металац Колорадо		
10 : 1
Бањица - Лозница		
3:5
Бечеј 2003 - Јастребац		
2:1
Ивањица - Палеж		
5:2
Лесковац - САС		
одложено за 18.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

РЕМИ У ДЕРБИЈУ

ЈЕДИНСТВО ВЛАЈКОВАЦ) – МЛАДОСТ (ОМОЉИЦА) 1:1 (0:1)

Судија: Душан Петровић (Зрењанин), стрелци:
Богдановић у 63. минуту из једанаестерца за
Јединство, Савков у 19. минуту за Младост
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Вранић, Симић,
Марковић, Текијашки, Секулић, Јанковић (од

Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

Павлиш, стадион Црвене звезде, судија:
Никола Бикић (Зрењанин) 7, стрелци: Чејић у 34,
Чупић у 53. минуту, жути картони: Чејић, Врањеш,
Чупић (ОФК Вршац), Мартић, Станковић,

- Нисмо приказали партију која је била на
нивоу игара из претходних мечева, али потпуно
је разумљиво да у једном тренутку мора доћи
до пада. Морамо да гледамо напред и да
задржимо концентрацију да не би упропастили
сав уложени труд ове јесени. Козара је опасан
противник, а податак да је од укупно четири
победе три остварила на гостујућим теренима
посебно упућује на опрез. Бићемо у комплетном
саставу и даћемо све од себе да упишемо нову
победу, јасан је тренер Вршчана.

75. Нецин), Бобић, Јовановић (од 75. Јанков),
Богдановић, Моторов.
МЛАДОСТ: Луковић, Јаковљевић (од 74.
Ђокић), Зулфић, Савков (од 61. Антић), Лазиница
(од 82. Павловић), Јавор, Целин, Јуриша, Марков,
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3
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1
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1
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27
26
25
24
21
20
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15
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13
7
7
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зицере
су
промашивали,
Јарковачки, Стрнад, Којић и
Јованов, и коначно, у финишу,
Ердеи је одиграо одличан повратни
пас Кјићу, који поставља коначних
3:1.
Б. Ј.

(од 84 Јунгић)(од 89. Грауре), Дугић, Крстић.
ЧУКАРИЧКИ: Каличанин, Милојковић (од
81. Обрадовић), Серафимовић, Павловић,
Ковачевић, Мрдаковић (од 66. Мартић), Врекић
(од 66. Станковић), Спасојевић, Борисављевић
(од 87. Пешић), Миладиновић (од 87. Маџаревић),
Поповић.
Вршчани су одиграли најбољу партију ове
јесени и заслужено савладали лидера. Већ у
првих 15 минута изабраници тренера Марина
Миока загосподарили су тереном, стварали
прилике, али је одбрана гостију одолевала
све до 34. минута. Чејић је искористио велику
грешку голмана Београђана, Каличанина,
одузео му лопту и сместио је мрежу. У финишу
првог дела Чукарички је преузео иницијативу а
најбољу прилику за изједначење пропустио је
Спасојевић када је његов шут уздрмао стативу.
У другом полувремену водила се велика битка
на средини терена, добрих акција и прилика
скоро да није ни било. У 53, минуту бљеснуо је
талентовани Чупић, маестралном соло акцијом
сам себи је створио прилику и постигао изузетно
ефектан погодак за недостижну предност
Вршчана.
Б. Ј.
Симоновић, Живков.
Влајковчани подижу ниво форме како јесењи
део улази у завршницу, остали су непоражени у
трећем узастопном мечу. Омољичани су повели
у раној фази утакмице, искусни Богдановић је
у другом полувремену голом из једанаестерца
поставио коначан резултат. Реми је најреалнији
после свега виђеног а Влајковчане у наредном
колу очекује још један тежак дуел. У госте им
стиже Будућност из Српске Црње која много
боље игре пружа на свом терену.
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