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

Удружене ратних војних инвалида Вршца 
учествовало је у креирању и доношењу Новог 
Закона о борачко - инвалидској заштити. 
Скупштина Републике Србије усвојила је 
поменути Закон у марту ове године, а примена 
званично креће с почетком 2021. године.

- Закон обједињује неких 12 закона 
који су постојали још из периода СФРЈ, Савезне 
Републике Југославије и све је то преточено у 
овај нови Закон, објашњава Мевлудин Планчић, 
председник Удружења ратних војних инвалида 
Града Вршца. – Овим су Законом уређени односи 
односно права и обавезе ратних војних инвалида 
и можемо рећи да смо задовољни тим Законом, 
јер смо били у прилици да активно учествујемоу 
његовој изради. Желим да напоменем да је 
усвојено више од 90 одсто наших предлога и 
примедби на почетни нацрт Закона. Сматрамо 
да садашњи Закон у највећој мери одређује и 
задовољава потребе ратних војних инвалида и 
то је најбоље решење које смо у овом тренутку 
могли да постигнемо. Лично сам учествовао у 

изради тог Закона, каже Планчић.
Према његовим речима општинске борачке 

службе треба да прилагоде сва решења новом 
Закону о борачко - инвалидској заштити.

- Нови Закон предвидео је могућност 
онима који су оболели од посттрауматског 
синдрома да могу да поднесу захтев за статус 
ратног војног инвалида уз услов да су лечени 
по том основу пре доношења новог Закона, 
објашњава Планчић. – То је могуће, али у 
кратком периоду, годину дана од доношења 
Закона, до марта следеће године ко поднесе 
захтев има шансу да му се призна статус ратног 
војног инвалида по основу посттрауматског 
поремећаја, раније названог Вијетнамски 
синдром. Одлуку доносе комисије, а потребно је 
сакупити неопходну документацију. 

Планчић наглашава да све информације 
заинтересовани могу да нађу на интернету, а 
могу да се распитају и у Удружењу, Светосавски 
трг 10.

Ј.Е.

МЕВЛУДИН ПЛАНЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ГРАДА ВРШЦА:

НОВИ ЗАКОН О БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Удружење ратних војних инвалида Града 
Вршца обележило је своју славу, Светог 
Димитрија, поштујући све прописане мере 
заштите од ширења коронавируса. Тим поводом 
положени су венци на споменик „Лала“ у Парку 
хероја, 8. новембра. Члановима Удружења 
придружили су се представници Града 
Вршца, Министарства одбране, Министарства 
унутрашњих послова, Војске Србије, 
представници политичких организација, затим 
борачко - инвалидских организација, Удружења 
ратних и мирнодопских војних инвалида, 
Покрета ветерана, СУБНОР-а, Савеза инвалида 
рада, као и чланови породица погинулих бораца. 

- Данас одајемо почаст херојима нашег града, 
војницима, полицајцима, храбрим борцима, који 
су, током ратних деведесетих, положили своје 
животе на просторима Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Косова и Метохије, нагласила је Маја 
Ристић Лажетић, чланица Градског већа за 
социјална питања. – Губитак младих живота 
свакако је најтрагичнији за чланове најуже 
породице, али исто тако је губитак за град и 
за целу земљу. Са овог места, из Парка хероја, 
који носи назив по њима, испред споменика 
подигнутог у њихову част, шаљемо поруку 
да хероји никада не умиру јер ћемо их увек 
памтити, поштовати и ценити жртву коју су 
поднели за слободу у којој ми сада живимо, али и 

опомену да се таква страдања и страхоте никада 
не забораве и никада више не понове.

Присутне је, у име Удружења ратних војних 
инвалида Града Вршца, поздравио председник 
Мевлудин Планчић, подсетио је да Удружење 
обележава Митровдан, као своју славу, већ 28 
година, од 1992, уз благослов блаженопочившем 
патријарха Павла.  

- Удружење настоји да помогне својим 
члановима и у овим тешким временима 

коронавируса што нас је задесило, трудећи се 
да, између осталог, поштујемо мере заштите које 
су наложене, рекао је Планчић и честитао славу 
свим члановиима Удружења, као и осталим 
домаћинима који славе.

Код споменика „Лала“ парастос је служио 
Владимир Симеуновић, протонамесник Српске 
православне цркве Епархије банатске. 

Подсећамо да је споменик “Лала” подигнут 
у част вршачких бораца, погинулих у ратним 

сукобима у Хрватској, Босни и Херцеговини и 
на Косову и Метохији, од 1991. до 1999. године. 
Подигнут је у славу десеторице Вршчана: Балан 
Савици (1961-1993), Балог Атили (1968-1999), 
Васиљевић Србославу Гадафију (1962-1999), 
Ердеи Петру (1964-1991), Кирхнер Жељку Кикију 
(1970-1999), Матић Предрагу Пеци (1961-1992), 
Милосављевић Милану Црном (1962-1992), 
Попов Славомиру (1966-1991), Станковић 
Новици Нолету (1959-1999) и Хелберг Бобану 
(1964-1991).

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОБЕЛЕЖИЛО СВОЈУ СЛАВУ

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК „ЛАЛА“

Представници локалне самоуправе и 
председник Подружнице Савеза потомака 
ратника Србије 1912-1920. Вршац, 
положили су, поводом Дана примирја у 
Првом светском рату, венце на споменик 
Ослободиоцима Вршца и присуствовали 
служењу парастоса на Градском гробљу.

Дан када је Aустроугарска војска 
напустила наш град, представља ново 
доба за Град Вршац. Пре 102 годинe, 
5. новембра, у  Вршцу је формиран 
Народни одбор, којем је основни циљ 
био да одржи ред у Вршцу и његовој 
околини. Председник Одбора постао је 
угледни лекар и политички вођа Славко 
Милетић, син Светозара Милетића. Већ 
7. новембра састали су се у оближњем 
селу Јасеново са пристиглом Српском 
војском, коју је предводио мајор Душан 
Додић из Милутовца. Изасланици из 
Вршца информисали су Српску војску 
о стању у Вршцу и околини и пренели 
молбу тамошње команде немачке војске 
за миран пролазак њихових трупа, које 
су у том тренутку биле у повлачењу из 
Србије преко Вршца ка Темишвару. Том 

приликом договорен је дан уласка Српске 
војске у Град Вршац и донета је одлука да 
то буде на Светог Арсенија Сремца, 10. 

новембра 1918. године. Вршчани су, уз 
највеће одушевљење и радост, дочекали 
Српску војску предвођену мајорем 

Додићем, који је тријумфално пројахао 
на белом коњу. Церемонија предаје 
кључева Града завршила се уз весеље, 
а касније свечаним појањем Владике 
Гаврила и свештенства у Саборној цркви. 
Први светски рат представљао је велико 
искушење за Вршчане. Један историчар 
тог доба записао је: “Јужни Банат је био 
прави логор, у опсадном стању и терору, 
терен за ратну опрему и за прогон и 
упропашћавање српског народа”.

- Град Вршац подржава манифестације 
у којима се подсећа на активности наших 
предака, који су својим животима бранили 
мир и слободу, коју ми данас имамо. Много 
младих бораца били су активни учесници 
у рату и борили се на својим тероторијама. 
Они су својим залагањем  дали значајан 
допринос како би народ овог краја био 
ослобођен од окупатора. Никада не треба 
заборавити да је ово једини начин да им се 
укаже част и ода помен, борцима који су 
своје животе дали за нашу земљу, изјавила 
је Ивана Ранимиров, чланица Градског 
већа за културу.

ПОВОДОМ ДАНА ПРИМИРЈА ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ

У СЛАВУ ОСЛОБОДИОЦИМА

На споменику „Лала“ стоји 
уклесано:“Да ли вам се 

некад догодило да, живећи 
у брижној садашњости, 

заслужено очекујући блажену 
сутрашњицу, неко вас у 

тренутку избаци из тог тока, 
прекине вам свагдашњицу, 

одузме сутрашњицу, а остави 
вам безнање и питање зашто?”
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На територији Града Вршца, према подацима Завода 
за јавно здравље Панчево, до прошлог четвртка 
(6. новембра), регистровано је 58 особа које су 
заражене коронавирусом, рекла је Драгана Митровић, 
Градоначелница Вршца и командант Градског штаба за 
ванредне ситуације, на конференцији за медије одржаној 
у Малој сали Градске куће.

- У октобру месецу имали смо 30-ак регистрованих 
случајева, али је у првим данима новембра тај број 
повећан као и у свим другим општинама и градовима у 
Србији. Градски штаб за ванредне ситуације заседаће у 
наредним данима и размотрити увођење још неких мера 
из своје надлежности.  Веома је важно поштовање већ 
донетих мера и акценат ће бити на појачаном надзору 
над спровођењем мера које су већ уведене од стране 
Владе Републике Србије, нагласила је командант Штаба 
за ванредне ситуације.

Митровићева је истакла да су градски инспектори 
свакодневно на терену, контролишу све субјекте без 
изузетка, предузимају мере из своје надлежности.

- У координцији са другим инспекцијама покренутих 
са виших нивоа власти и ми вршимо надзор над 
спровођењем мера заштите.  Предузимамо кораке 
у тој процедури, али желим да нагласим да није циљ 
кажњавање већ обезбеђење поштовања свих мера 
које су на снази. Оно што смо увели средином октобра, 
када није било скоро ни 20 регистрованих случајева на 
нашој територији, су два телефонска броја намењена 
грађанима Вршца на које могу да пријаве уколико 
примете да се мере не поштују или се не поштују у 
одређеном објекту. Таквих пријава смо имали, као штаб 
поступамо по пријавама грађана, шаљемо те податке 
надлежним градским или инспекцијама са виших нивоа 
власти, обавештавамо све органе и свакако враћамо 
грађанима информацију, обавештавамо их о свим 
предузетим корацима по њиховој пријави, нагласила је 
Градоначелница Митровић.

У Општој болници Вршац до прошлог чевртка 
хоспитализовано је 24 пацијената код којих је потврђен 
ковид-19. Пацијенти нису само са територије града 
Вршца већ и из општина Алибунар, Бела Црква и 
Пландиште. За сада наша Општа болница има сасвим 
довољно капацитета за пријем свих пацијената чије 
здравствено стање захтева хоспитализацију, располаже 

свим неопходним средствима заштите, са довољним 
бројем маски, дезинфекционих средстава и свега онога 
што је важно и битно за квалитетно лечење пацијената.

- Мислим да су Вршчани одлично разумели да је ово 
заједничка борба у којој учествује и локална самоуправа 
и Покрајина и Република, али и да сваки појединац може 
дати велики допринос у спречавању даљег ширења 
заразе као и заштити нашег становништва од ове болести, 
закључила је Митровић.

Градоначелница је одговарајући на новинарска 
питања говорила о наставку дезинфекције улица града, 
о томе ко у Вршцу врши надзор над ношењем маски, 
као и о томе да ли вршачке здравствене установе имају 
довољан број тестова.

- На седници штаба коју ћемо одржати у наредним 
данима дефинисаћемо приоритете када је дезинфекција 
у питању. Имамо сасвим довољно средстава и свих 
ресурса да можемо да дезинфикујемо све делове града 
а приоритет ће штаб одредити на основу информација 
које добија од здравствених установа и од Завода за 
јавно здравље. Градска инспекција Вршца свакодневно 
шаље извештаје инспекцији у Панчеву, поготово када 
су у питању мере за чије спровођење надзор има 
санитарна инспекција. Они заједнички обилазе објекте 
и контролишу између осталог и ношење маски. Што се 
тиче тестова, Вршац има довољно тестова да се тестирају 
пацијенти за које лекари процене да можда имају неки од 
симптома који указују на појаву овог вируса. Тестирања 
врши Болница, Дом здравља, чак и Неуропсихијатријска 
болница има могућност да тестира неке од својих 
пацијената и сви своје тестове шаљу Заводу за јавно 
здравље Панчево и, готово у току истог дана, добију 
резултате.  Све се то обавља у савршеном реду и, поново 
наглашавам, има сасвим довољно тестова за све оне 
код којих постоји сумња да су ковид позитивни, јасна је 
Градоначелница.

Б.Ј.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА И КОМАДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОБРАТИЛА СЕ У ВЕЗИ АКТУЕЛНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ

АКЦЕНАТ НА ПОЈАЧАНОМ НАДЗОРУ НАД СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА

Већ десетак дана, радници Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ обављају радове 
испред улаза у Градски парк. На месту 
доскорашњих зелених површина ниче нови 
паркинг простор.

- По налогу Града Вршца, Јавно комунално 
предузеће “Други октобар” започело је радове 
на изградњи паркинг простора испред главног 
улаза у Градски парк, каже Милош Салапура, 
извршни директор за комуналне послове Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“. - Пуно 
наших  суграђана долази да шета и проводи 
време у градском парку, и наравно, туристи 
који посећују наш град. Примећено је да у зони 
око Градског парка нема довољно паркинг 

простора па је Град Вршац одлучио да се део 
јавне површине уреди и претвори у паркинг 
простор. Радове изводи Јавно комунално 
предузеће “Други октобар” Вршац. Материјали 
који се користе за изградњу паркинг простора 
су природни камен, односно камене коцке, тако 
да ћемо се амбијентално уклопити у простор 
Градског парка. Цео паркинг испред улаза у 
Градски парк (лево и десно од главног улаза) 
имаће укупно 23 паркинг места. 

Према речима Салапуре, радови на 
изградњи новог паркинг простора код 
главног улаза у Градски парк обављају се 
планираном динамиком. Због близине болнице 
саобраћајница мора бити проходна, тако да би 
радови требало да буду готови у наредних месец 
дана, у зависности и од временских прилика. 

Ј.Е.

ИСПРЕД УЛАЗА У ГРАДСКИ ПАРК

НИЧЕ НОВИ ПАРКИНГ ПРОСТОР

Епидемиолошка ситуација у Војводини 
није добра, истакао је Игор Мировић, 
председник Владе Аутономне Покрајине 
Војводине обраћајући се новинарима.

- Ситуација у Новом Саду је веома 
неповољна, алармантна. Дао сам налог 
Институту за Јавно здравље да све 
локалне самоуправе обавести о томе шта 
се дешава на њиховим територијама. Став 
Покрајинске владе је да је у Новом Саду 
и на територији 11 општина у Војводини 
ситуација веома неповољна, и ја очекујем 
да локалне самоуправе уведу ванредну 
ситуацију. То би значило да се ограничи 
рад објеката у којима долази до великог 
окупљања људи, једноставно то је нужно, 
неопходно и без обзира на коментаре, 
критике, на све што ће доћи наредних 
дана, то очигледно мора да се уради зато 
што ћемо једино на тај начин спасити 
здравствени систем. Већ смо четврту 
клинику отворили, прво инфективну 
па рехабилитацију, па абдоминалну па 

клинику за урологију. Имамо још мало 
капацитета, очекујем да локалне управе 
спроведу упутство које су добили од 
Института за јавно здравље. Морамо 
ићи на ригорозније мере, закључио је 
Мировић.

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У ВОЈВОДИНИ:

„РИГОРОЗНИЈЕ МЕРЕ 
ДА БИ ОЧУВАЛИ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ“

Очекујем увођење ванредне ситуације у критичним градовима: Игор Мировић

Важна је одговорност сваког појединца: 
Градоначелница Драгана Митровић

НАЈТЕЖА СИТУАЦИЈА 
У НОВОМ САДУ И 11 

ГРАДОВА И ОПШТИНА
Како јавља Радио Телевизија Војводине, 

најтежа епидемиолошка ситуација је у 
Новом Саду, Зрењанину, Суботици, Сремској 
Митровици, Панчеву, Бачкој Паланци, Вршцу, 
Жабљу, Беочину, Опову, Кули и Алибунару. 
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Професионална сцена на 
румунском језику Народног 
позоришта „Стерија“, захваљујући 
подршци града Вршца, премијерно је 
извела представу „Узбуркана срца“ у 
режији Јована Грујића а по мотивима 
Чеховљеве драме Лабудова песма. 
Представа је у овим данима памдемије 
успешно реализована захваљујући 
доброј дугогодишњој сарадњи 
града Вршца и Националног савета 
националне румунске националне 
мањине у Србији.

- И ове године Професионална 
сцена на румунском језику, којом се 
сви поносимо, успела је да реализује 
још једну позоришну представу. 
Национални савет је и ове године 
смогао снаге да финансира представу, 
такође, помогли и логистички да 
се представа подржи од стране 
стране Покрајинског секретаријата 
за културу. У реализацији пројекта 
захвалио бих се Граду Вршцу што има 
слуха за овакве културне активности 
и што једино у Вршцу имамо 
професионалну сцену на румунском 
језику, рекао је Данијел Магду, 
председник Националног савета 
румунске националне мањине.

- Ову представу реализовали 
захваљујући дугогогодишњој 
продуктивној сарадњи коју имамо, 
ми као Локална самоуправа и 

Нациноални савет румунске 
националне мањине. НП „Стерија“ 
специфично је по професионалној 
сцени на румунском језику тако да се 

сви ми заједно трудимо да је негујемо 
и одржимо. Ове године ушли смо у 17 
годину њеног постојања, на радост 
свих нас, истакла је Ивана Ранимиров, 
чланица Градског већа за културу. 

Улоге у представи Узбуркана 
срца тумаче: Јонел Куђија, Моника 
Болдовина Бугле, Марибел Попа, 

Отилија Пескарију. Сви глумци овом 
приликом истакли су одушевљење 
извођењем премијере, али и 
процесом припремања представе.

- Јако ми је драго што сам играли 
ову представу у којој је процес рада 
био неуобичајен. Редитељева идеја 
да текст за представу настаје у току 
самих проба је одлична. Надам се 
да смо га и ми помало инспирисали, 
рекла је Отилија Пескариу. 

- Више пута сам сарађивала са 

Јованом Грујућем, овог пута сарадња 
је можда била још дубља јер је 
глумцима дата слобода мишљења, 
осећања, жеље све то, наравно, 

са аргументима. То глумцу много 
значи. Све је било ствар договора и 
добре енергије, истакла је Моника 
Болдовина Бугле.

Сви глумци сложили су се још у 
нечему. Искрено желе да представа 
живи, да буде приказана што више 
пута и да је види што више публике.

ПРОФЕСИОНАЛНА СЦЕНА ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕЛА ПРЕДСТАВУ РЕДИТЕЉА ЈОВАНА ГРУЈИЋА

„УЗБУРКАНА СРЦА“ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Најбољи профајлер којег је ФБИ имао, 
Вил Грејам, повукао се након што је Ханибал 
Лектер затворен. Међутим, низ језивих злочина 
натераће агента Крофорда да се поново обрати 
једином човеку који може да помогне у истрази.

Сексуална глад, демонско насиље, злокобна 
логика – то су смртоносни састојци убиствене 
формуле која гура психопату у наручје 
незамисливе самообмане. Хвалисави убица 
шаље изазивачка писма полицији. Намучено 
чудовиште и само склоно мучењу налази највеће 
задовољство у прорачунатом убијању срећних 
породица и представља се као... Црвени Змај.

Да би га пронашао, Грејам мора да га разуме. 

Да би га разумео, Грејаму је остало само једно 
место на које може да оде: генијални злочиначки 
ум Ханибала Лектера.

Претходни роман Томаса Хариса, Кари 
Мора, у издању Вулкан издаваштва, одушевио је 
читаоце, а Црвени Змај ће их потпуно опчинити! 
Чувени писац Стивен Кинг је изјавио: „Томас 
Харис је сјајан као и увек! Његова проза је као да 
руком полако клизите низ хладну свилу.“

Скоро сви романи овог америчког аутора су 
екранизовани, а његов рад најпрепознатљивији 
је по романима о Ханибалу Лектеру. Добитник је 
многих престижних награда, а од 1976. године 
није дао ниједан интервју.

Роман Црвени Змај можете купити путем сајта 
www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог 
пута ћемо два љубитеља књиге који пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com 
обрадовати „Црвеним змајем“ Томаса Хариса.

У прошлом броју  поклањали смо књигу „Куба 
у мом срцу“ Шанел Клитон,  освојили су је наши 
читаоци Здравко Старц и Љиљана Шљивић. 
Честитамо!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВИ РОМАН ТОМАСА ХАРИСА: 

ЦРВЕНИ ЗМАЈ
РОМАН КОЈИ ЈЕ СТВОРИО ХАНИБАЛА ЛЕКТЕРА И ЊЕГОВО ЗАВЕШТАЊЕ 

ЗЛА. ТРИЛЕР КОЈИ ОДИШЕ ЈЕЗИВОМ АТМОСФЕРОМ! ЈЕДИНСТВЕНА 
КЊИГА! ЦРВЕНИ ЗМАЈ!

На  другом  Међународном  
конкурсу Удружења 
књижевника „Стојан 
Живадиновић“ ,  Сокобања 
2020, вршачка  песникиња  и 
професорка, Нађа Бранков, 
освојила је друго место за 
песму Срб, јунак и мартир. 
Песма професорке Бранков 
обезбедила је место у 
песничком зборнику, у 
којем се налазе награђене 
и одабране песме, који 
обележава четврту годину 
постојања Удружења и слави 

ослобођење Сокобање у  
Првом светском  рату.

- Изузетно је достојанство 
и духовна радост што ми 
је овенчана, управо, песма 
која слави мартире и јунаке 
Великог рата. Ово стихоткање, 
сећа ме на  Богонадахнуто 
прегнуће, режију академије 
Отаџбини с љубављу у којој 
сам имала задовољство и 
част да уз  Матију Бећковића, 
Гојка Балетића, Србске 
православне појце... саберем, 
у глумачком издању,  и своје 

ученике. Тада сам, за потребе 
позоришне изведбе, добром  
вољом још бољих људи, 
снимила спот за награђену 
песму. Он се може погледати 
на ју тјубу (Нађа Бранков – 
Срб, јунак и мартир). 

Нађа Бранков учествовала 
је и на Међународном 
књижевном конкурсу 
Кипријанов кладенац, 
у Бајиној Башти. У 
конкуренцији 550 песама,  
добила је Похвалу за песму 
Пријезда, Морави. Зборник 

награђених и похваљених 
песама промовише се на 
манифестацији Дани Раче, 
украј Дрине.  Такође, песме 
Нађе Бранков објављене су 
и у реномираном часопису 
„Багдала“ у Крушевцу.

- Нажалост, због тренутне 
епидемиолошке ситуације, 
нисам могла да отпутујем 
у Подгорицу, на свечаност 
поводом пријема у Удружење 
књижевника Црне Горе, каже 
професорка Бранков.

Стихоткање у славу јунака 
великог рата: Нађа Бранков

УСПЕХ ВРШАЧКЕ ПЕСНИКИЊЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ У СОКОБАЊИ

ДРУГА НАГРАДА НАЂИ БРАНКОВ ЗА ПЕСМУ 
СРБ, ЈУНАК И МАРТИР



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА6

Када сте именовани за секретара 
вршачког Црвеног крста?

- На место секретара Црвеног 
крста Вршац дошла сам 1. октобра 
2018. Тадашњи секретар Бошко 
Митрашиновић именован је за 
покрајинског секретара Црвеног крста 
Војводине. Комисија за организацију 
и развој дала је предлог о мом 
именовању  а разматрао га је Управни 
одбор Црвеног крста. Предлог је 
потом послат на разматрање свим 
околним организацијама које су 
дале позитивно мишљење о мени 
као новом секретару и одговорном 
лицу за Црвени крст Вршац. Тако су 
ме, 1. октобра, именовали за новог 
секретара вршачког Црвеног крста. 

Мој први радни дан, 1. октобар, је 
Међународни дан старих лица тако 
да сам одмах кренула да спроводим 
активности - обишли смо неке 
породице, пружили им помоћ и 
подршку. Тако сам се одмах упознала 
и са радом на терену. Што се тиче мог 
именовања за секретара Црвеног 
крста Вршац, могу да кажем да нисам 
размишљала у том смеру, али када 
се дошло на идеју да ја будем нови 
секретар, нисам била изненађења, 
нисам ни једног момента помислила 
да ја то не могу. А, искрено, велики 
изазови су стављени испред мене, 
јер је на том месту пре мене била 
једна врло квалитетна особа. Циљ 
ми је био да оправдам поверење 
и испуним очекивања људи који 
су ме предложили за ту функцију. 
Нисам била амбициозна да се сама 
наметнем, али други су то препознали 
у мом раду и ангажовању. 

Каква је Црвени крст 
организација? Које су њене 
активности?

- Мисија Црвеног крста је да олакша 
људску патњу, да помогне свима без 
обзира на пол, расу, националну 
и верску припадност, а водећи се 
са 7 основних принципа Црвеног 
крста: хуманост, непристрасност, 
неутралност, независност, 
добровољност, јединство и 
универзалност. Програми и јавна 
овлашћења, које спроводимо, јесу: 
дифузија - ширење знања о Црвеном 
крсту, добровољно давалаштво 
крви, прва помоћ, деловање у 
несрећама, социјална и здравствено- 
превентивна делатност, подмладак и 

омладина. То су неке од активности 
које се константно спроводе у нашој 
организацији. 

- Црвени крст Вршац има нас троје 
запослених и да није наших волонтера 
не бисмо могли сами да спроводимо 
богат програм активности. Радимо 
на регрутовању нових, младих 
волонтера, као и редовно едуковање 
већ активних волонтера. Сви они чине 
једну мрежу људи који желе да пруже 
помоћ раду Црвеног крста, показују 
праве вредности којима треба сви да 
тежимо – а пре свега то је хуманост. 
Волонтери су наша „десна рука“, увек 
спремни да помогну.

У Црвеном крсту Вршац 
традиционално вршимо пријем 
првака у нашу организацију. То је 
активност која је карактеристична 
само за наш град. На градском тргу 
окупимо ђаке прваке из свих основних 
школа на територији Града Вршца, 
упознамо их са нашим активностима 
и касније током обилазака школа увек 
смо ту да их подржимо, јер су они 
пуни елана да се што раније укључе 
у наш рад. То је млада армија, понос 
не само нашег, већ и Црвеног крста 
Војводине и Србије. 

Шта још ради Црвени крст 
Вршац?

- У оквиру социјалне делатности, 
спроводимо и програм Народне 
кухиње, поред свих осталих 
активности. Тренутно се на програму 

Народне кухиње налази 710 
корисника. Код нас не постоји листа 
чекања. То су, углавном, ромске 
породице, где се повећава број 
чланова, тако да долази до варирања, 
али увек смо на броју од око 700 
корисника. Програм Народне кухиње 
финансира се од Министарства кроз 9 
основних намирница. Једним делом 
финансира се од стране Града Вршца 
и делом од донатора. Програм се 

реализује 12 месеци без престанка. 
Надамо се да ћемо и наредне 
године имати обезбеђена средства 
и континуирани рад. Подела топлих 
оброка за кориснике из града врши 
се у седишту Црвеног крста, али храна 
се и развози у 12 села. Поделу оброка 
вршимо преко Центра за социјални 
рад Града Вршца од кога добијамо 
потврду и решење да су поједини 
грађани корисници Народне кухиње.

Један од програма овлашћења 
Црвеног крста Вршац јесте и 
добровољно давалаштво крви, 
спровођење акција на терену, у 
сарадњи са Заводом за трансфузију 
крви Војводине. Од 2020. у Вршцу се 
акције спроводе 2 пута месечно, а када 

су смањене залихе крви, организујемо 
и ванредне акције добровољног 
давалаштва крви. Нашим акцијама 
покривамо потребе вршачке 
болнице. Имамо добру сарадњу са 
свим вршачким фирмама, установама, 
које се редовно одазивају. Ту су и 
средње школе чији се пунолетни 
ученици укључују у акције. Они су 
млади даваоци крви, а Вршац има и 
вишеструке добровољне даваоце 
који годинама у назад показују своју 
хуманост. Трудимо се да се свима 
захвалимо на том чину. Сваке године 
14. јуна, на Светски дан добровољних 
давалаца крви, додељујемо им 
захвалнице, плакете и признања. 
Сви ми који смо здрави треба, и због 
себе и због других људи којима је крв 
потребна, да се одазовемо акцијама. 
Јер, крв треба да чека пацијента, а не 
пацијент крв. 

Желим да нагласим да имам добру 
сарадњу са свима, почев од локала, 
од градске управе, привреде, школа 
до Покрајине и Републике. Значајну 
подршку пружају нам покрајински 
Црвени крст и Влада Војводине, као 
и ресорно Министарство. Врата су 
ми увек свуда била отворена. Имали 
смо од свих подршку и помоћ који 
су нам неопходни, јер је Црвени 
крст хуманитарна организација, 
првенствено непрофитабилна. 
Немамо нека огромна примања, 
а имамо идеје и богат програм 
активности. Наша главна идеја јесте 
да помогнемо онима којима је помоћ 
најпотребнија, а то је социјално 
угрожено становништво. Јер, наше 

СУЗАНА ЦВЕТАНОВИЋ, СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ:

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ЈЕ ДА ОЛАКША ЉУДСКУ ПАТЊУ
Сузана Цветановић од пре 2 године налази се на 

месту секретара Црвеног крста Вршац. Млада, 
вредна, амбициозна, спремна да у сваком тренутку 
помогне, нашла се на правом месту - на челу 
хуманитарне организације чија је мисија да олакша 
људску патњу. Озбиљно је схватила све задатке 
који су се пред њом нашли и спремна је да се одрекне 
слободног времена како би што квалитетније 
обавила свој посао.
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мало, некоме значи много! Некада 
нису у питању само финансијска 
средства, већ и други видови помоћи: 
гардероба, средства за хигијену...

Иначе, активност Црвеног 
крста је присутна и код природних, 
еколошких и свих других несрећа и 
непогода. Наши волонтери су у првим 
редовима, спремни да помогну у тим 
тешким ситуацијама.

Да ли сте већ имали  неко 
искуство везано за активности 
Црвеног крста пре именовања за 
секретара?

- Да, ја сам и пре тога била упозната 
са радом ове вршачке хуманитарне 
организације. Моје прво запослење, 
након завршених основних 
академских студија, затим и мастера, 
јесте у Одмаралишту Црвеног крста 
Вршац. Свој радни однос започела 
сам  1. априла 2014. Ту сам, на неки 
начин, индиректно била повезана са 
свим активностима Црвеног крста. 
Мој задатак био је да, као менаџер, 
промовишем Одмаралиште на Брегу. 
Ту  је био и стручни сарадник који је 
напустио посао, а ја сам га преузела 
2016. године. Имала сам већ неко 
искуство, али и „одрешене руке“ од 
тадашњег секретара Црвеног крста 
Вршац да одмаралиште усмерим на 
начин на који мислим да треба, да 
радимо на побољшању свега. Био је 
уз мене и цео колектив тако да смо 
заједно успели да постигнемо много, 
видљива је разлика. 

Како је функционисало 
Одмаралиште Црвеног крста на 
Брегу?

- Нешто што је примарно и у 
самом Црвеном крсту јесте рад са 
подмлатком и омладином. Имали смо 
много таквих група овде, радили смо 
одмор и опоравак деце, тако да сам 
се упознала и са тим. Одмаралиште је 
намењено за опоравак деце слабијег 
здравља, све врсте хуманитарних и 
социјалних активности, извођење 

рекреативне наставе, спортских 
садржаја, различитих врста семинара, 
едукације... Од отварања објекта 
(2004) па до данас, одмаралиште је 
посетило много деце из Војводине, 
Србије, суседних држава, из Европе, 
Азије и Америке, а одржани су и 
бројни семинари, кампови, спортске 
манифестације... Само 2006. кроз 
одмаралиште је прошло 301 дете. Та су 
деца први пут била на неком оваквом 
одмору, растанци са њима били су 
тужни. Сусрели су се са активностима 
Црвеног крста и велики број њих је 
рекао да ће бити волонтери у својим 

организацијама. Са Министарством 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања реализујемо 
пројекат боравка у нашем 
Одмаралишту за децу из целе Србије. 
Претходне године и Покрајинска 
влада је донирала средства за одмор 
и опоравак деце из Војводине. 
Пројектом “Шаренило Баната”, 
подржаном од стране УНИЦЕФ-а, 
одмаралиште Црвеног крста Вршац 
једино је у Војводини у оквиру 
образовног туризма кроз активно 
учење. 

Црвени крст је хуманитарна 
организација. Да ли особа која је 
на челу треба да има неку посебну 
карактеристику, особину?

- Оно што ја константно говорим, 
а и сигурна сам у то, јесте да део 
колектива Црвеног крста заиста не 
може да буде свака особа. Не може 
свако да се пронађе у томе, јер је то 
задатак где човек треба да стави све 
друге људе испред себе. Свакодневно 
имамо нове задатке, нове изазове, и на 
крају дана одлазимо кући задовољни 
што смо некоме помогли, учинили 
га срећним. То је главни покретач! 
Најлепши осећај је када човек схвати 
да је свој радни дан завршио тако 
што је  некоме помогао, да је учинио 
нешто добро, хумано. То и јесте мисија 
Црвеног крста.

Реците нам нешто о себи. 
- Рођена сам 2. маја 1988. До 8. 

године живела сам у Гудурици, свом 
родном месту. Моја мајка Љиљана 
Марковић тренутно је запослена 
као  администратор канцеларије 

Привредне академије Нови Сад у 
Вршцу. Отац Драган Цветановић свој 
радни век провео је у Хемофарму и 
овог месеца одлази у пензију. Имам 
брата Милана, који је 2 године старији 
од мене, и као старији увек ми је 
подршка у свакој ситуацији.

Одрасла сам у здравој породици 
где смо живели један нормалан живот. 
С обзиром на то да смо живели на 
селу, све наше прохтеве родитељи 
су испоштовали. Сећам се да сам са 
братом једно време путовала у Вршац 
на енглески, па после на фолклор, 
онда на спортске активности... 
Одрастање нам се, углавном, сводило 
на играма на отвореном, били смо 
стално у дворишту, на улици, играли 
се са осталом децом. Живот на селу 
даје безбрижно детињство, пуно игре 
и забаве.

Школовање сам започела у ОШ 
„Моша Пијаде“ у Гудурици. Било нас 
је 29 у разреду, сећам се. У школи је 
било много ђака. У другом разреду, 
друго полугодиште, када су се моји 
родитељи растали, прешла сам за 
Вршац са мајком и братом. Уписала 
сам се у ОШ „Јован Стерија Поповић“ 
и ту наставила своје образовање. 

Након основне школе завршила сам 
Гимназију „Борислав Петров Браца“, 
општи смер. У мају 2007. Полажила 
сам пријемни испит на енглеском 
језику на Универзитету Сингидунум 
за туристички и хотелијерски 
менаџмент. Године 2011. Одбраниила 
сам дипломски рад код проф. Марије 
Мићић под називом „Могућности за 
одрживи развој туризма Општине 
Вршац“. Након тога уписала сам 
мастер студије и 19. јуна 2013. имала 
одбрану мастер рада „Основи развоја 
винског туризма Општине Вршац“. 

После тога стручну праксу сам 
обављала у једној од најбољих 
агенција у Београду. Међутим, 
искрено, нисам себе некако ту 
пронашла. Видела сам себе у 
комуникацији са људима, а не као 
машину која куца, ради и борави у 
затвореном простору. Чудан је живот, 
као да нас наше мишљење води ка 
неком путу. Сећам се када сам једном 
пролазила поред старе, оронуле куће 
у Дворској, помислила сам:“Не знам 
шта ћу у животу да радим, али надам 
се да ћу зарађивати довољно да могу 
да помогнем људима!“

Када је реч о мом емотивном 
животу, већ десет година сам у 
складној љубавној вези са Сашом 
Митовим. Лепо нам је, добро се 
слажемо. Без обзира на то што нашу 
везу нисмо до сада крунисали браком, 
десет лепих заједничких година које 
су за нама говоре да смо се нашли, да 
смо једно другом подршка у свему. 
Саша се бави приватним послом, уско 
је везан за угоститељство.

Мислим да сам једна од ретких 
особа којој се ствари просто намећу 
у животу. Сматрам да сам препозната 
кроз свој рад, јер заиста сам радно 
врло ангажована.

Како проводите слободно 
време?

- Мало слободног времена имам, 
зато што, искрено, ја то тако желим.  
Посвећена сам у овом моменту 
послу, јер сматрам да су предамном 
постављени задаци, а ја желим да 
то урадим што квалитетније. С друге 
стране, заиста сам задовољна када 
неком помогнем, било у склопу 
радног времена или приватно. То ме 
највише испуњава, зато не дајем себи 
простор да имам слободно време, 
јер желим да, у овом моменту, будем 
максимално посвећена послу.

- Имам велики број познаника, али 
мало пријатеља, људи са којима желим 
да проведем неко слободно време. 
То су моји драги пријатељи Ђурђица 
Булаја, професорка математике, 
и Јелена Поповић, руководилац у 
приватној фирми. Наравно, уз моје 
пријатеље, највећу подршку пружају 
ми родитељи, моја породица, мој 
животни сапутник. Не могу да 
заборавим несебичну подршку и 
помоћ коју ми је, на почетку мог рада, 
пружио Бошко Митрашиновић, сада 
покрајински секретар Црвеног крста 
Војводине. Уз све ове драге људе, које 
сам поменула, и Бошка убрајам у своје 
пријатеље. 

Јованка Ерски

Одмаралиште Црвеног крста 
на Брегу је изграђено 1936. 
донацијом Краљице Марије 
Карађорђевић и 565 добротвора, 
угледних занатлија, трговаца, 
лекара и других грађана. 
Разлог је био тај што је ваздух 
око Одмаралишта најчистији 
у Европи. Зграда је зидана на 
темељима облика крста, идејном 
решењу Драгише Брашована, 
доајена југословенске 
архитектуре. Донацијом Црвеног 
крста Шпаније одмаралиште је 
адаптирано и реконструисано, 
2001-2002. Током наредне 2 
године опремљено је донацијом 
Црвеног крста Горње Аустрије. 
Донацијом Хемофарм фондације 
реконструисано је игралиште, 
(2010.), а 2012. урађена је нова 
реконструкција игралишта са 
поставком тартан подлоге - 
донација господина Милана 
Поповића. Реконструисани 
објекат задржао је темељ у 
знаку крста што се лепо види из 
ваздуха.
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Насина Стратосферска опсерваторија 
за проучавање инфрацрвене астрономије 
(SOFIA, Stratospheric Observatory for 
Infrared Astronomy) по први пут је уочила 
воду на сунчаној страни Месеца. Ово 
веома важно откриће указује на то да воде 
има на знатно већој површини Месеца, а 
не само у хладним и мрачним деловима 
Земљиног природног сателита.

СОФИА је приметила молекуле 
воде у кратеру Клавијус, највећем 
видљивом са површине наше планете 
који се налази у јужној хемисфери 
Месеца.

Ранијим посматрањима површине 
Месеца уочена је једна форма 
водоника, али научници нису успели 
да направе разлику између воде и 
једињења сличног хемијског састава. 
Подаци до којих се дошло говоре да 
се вода налази у концентрацији око 
600 милилитара по кубном метру тла 
Месеца, преноси НАСА.

Пол Херц, директор Астрофизичког 
одељења Насе каже да сада сигурно 
знају да на Месецу има воде. Он 
додаје да овај проналазак употпуњује 
наша сазнања и поставља нова питања 
о ресурсима који ће бити потребни за 
путовање дубље у свемир. Као пример о 
откривеној води, можемо да напоменемо 
да пустиња Сахара садржи сто пута мање 
воде у односу на воду откривену на 
Месецу. Иако је количина воде откривене 
на Месецу веома мала, то доводи до нових 
питања како је она уопште настала и како 
опстаје на његовој површини на којој нема 
атмосфере и ваздуха. Вода је веома битан 

ресурс и кључ за одржање живота. Остаје 
питање да ли ће вода коју је уочила СОФИА 
моћи да се користи. Подаци о уоченој води 
веома су битни за реализацију мисије 
Артемис, којом је планирано да се 2024. 
године пошаље људска мисија која ће 
слетети на Месец и чији ће задатак бити 
формирање прве насеобине ван планете 
Земље. Подаци до којих је дошла СОФИА, 

резултат су вишегодишњег рада. Када су се 
први астронаути из мисије Аполо вратили 
на Земљу 1969. године, мислило се да је 
површина Месеца потпуно сува. Новим 
мисијама скенирања потврђено је да има 
леда у дубоким кратерима на Месечевим 
половима, док су најновија истраживања 
пронашла воду и на сунчаној и топлој 
страни где се мислило да воде уопште 
нема.

СОФИА је инструмент инсталиран на 
авиону који је летео на висини од готово 

14.000 метара. Уз 
помоћ специјалне инфрацрвене камере 
СОФИА је способна да примети специфичне 
звучне таласе које емитују молекули воде. 
Без атмосфере, вода на сунчаној страни 
Месеца изгубила би се у свемиру. Она је 
– ипак, и даље ту. Та вода настаје на неки 
начин и остаје заробљена на Месечевој 
површини. Једно од објашњења могу 

бити микрометеорити пуни воде, који 
падају на његову површину, после чега 
се та вода на неки начин таложи у тлу. 
По другом објашњењу, могуће је да 
Сунчеви ветрови доносе водоник до 
Месеца, услед чега долази до хемијске 
реакције.

СОФИА је прављена за проучавање 
далеког свемира, црних рупа и 
галаксија, али се дошло на идеју да 
своје зраке упери ка Месецу који 
није много удаљен од Земље. Године 
2018. урађено је пробно снимање, 
а од обичне пробе дошло се до 
невероватних података. То значи 
да ће овај инструмент бити чешће 
употребљаван за проучавање Месеца.

У следећим мисијама СОФИА ће тражити 
воду и у другим сунчаним деловима Месеца 
и током различитих лунарних фаза како би 
могле да се нацртају карте са обележеним 
деловима у којима има воде. Уколико се 
утврди да има довољно воде која може 
да се искористи, то ће олакшати мисије са 
посадом, јер ће уместо великих количина 
воде моћи да понесу више опреме која ће 
им бити неопходна током боравка.

Извор: Политика 

НАСА ОТКРИЛА ВОДУ НА 
СУНЧАНОЈ СТРАНИ МЕСЕЦА

- Откриће веома битно за реализацију мисије Артемис, којом је планирано да се 2024. године пошаље људска 
мисија и направи прва трајна насеобина - 

КО ЈЕ 
УСАВРШИО 

УЉАНУ 
ЛАМПУ

Арган и Кенке.  Осветљење 
градова и насеља нема нарочито 
дугу традицију. Крајем 18. века, када 
је људска мисао далеко одмакла, још 
су као светиљке коришћене свеће и 
бакље. А онда, 1782. године, неко се 
досетио и направио плетени фитиљ 
за уљану лампу. Али те су светиљке 
жестоко димиле. Тек је Швајцарац Аме 
Арган, настањен у Енглеској, обичној 
лампи приступио на научни начин. 
Он је први схватио да је недостатак 
кисеоника око пламена на фитиљу 
узрок што један део уља не може 
да сагори па се претвара у дим. С 
обзиром на то да су већ у употреби 
били плетени фитиљи, домишљати 
Швајцарац пронашао је округли 
цевасти фитиљ који је омогућавао 
несметан довод кисеоника. На тај 
начин пламен је постајао светлији, 
а чађави, црни дим је нестајао. 
Швајцарац Арган није имао користи 
од овог изума, али зато га је добро 
искористио сналажљиви париски 
апотекар Антоан Кенке. Сазнавши за 
Арганов изум, Кенке га је усавршио 
тако што је преко пламена ставио 
стаклени цилиндар. И шта се онда 
догодило? Захваљујући цилиндру, 
кисеоник је још боље стизао у 
подручје сагоревања па је светлост 
одједном постала веома јасна, 
управо блистава за то доба. Виспрени 
апотекар Кенке патентирао је свој 
изум почетком новембра 1785. и 
њиме стекао светску славу.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

На дну светских мора налази се 14 милиона 
тона најситније пластике што је последица 
бацања смећа у океане сваке године, процена 
је аустралијске националне агенције за науку 
ЦСИРО. То је чак 35 пута већа количина у односу 
на претпоставке ранијих локалних студија, 
наводи агенција која своје истраживање 
назива првом глобалном проценом количине 
микропластике на дну мора.

Научнике је изненадило што су пронашли 
велику количину пластике на веома удаљеним 
локацијама и на великим дубинама. Користећи 
роботску подморницу, прикупили су узорке са 
чак 3.000 метара испод нивоа мора. Анализа је 
показала да постоји око 1,26 делова пластике 

мањих од пет милиметара у једном граму тла 
што је око 25 пута више него што су претходне 
студије утврдиле.

Истраживачи тврде да подручја с више 
плутајућег смећа на површини, имају и више 
микропластике на дну. 

„Пластика која заврши у океанима пропада 
и распада се на ситне делове, а резултати 
јасно показују да микропластика завршава 
на њиховом дну”, рекла је једна од учесница у 
истраживању, преноси Си-Ен-Ен.

Последице тога погубне су за живи свет мора 
и океана.

Извор: Политика 

НА ДНУ СВЕТСКИХ МОРА ЛЕЖИ 
14 МИЛИОНА ТОНА ПЛАСТИКЕ

ЛОНДОН - Масивни ледени брег величине 
мање државе, који се одвојио од Антарктика, 
могао би да удари у британско острво Јужна 
Џорџија, преноси лондонски Гардијан. Ледени 
брег се од Антарктика одвојио јула 2017. године, 
а сада би могао да удари у британско острво 
Јужна Џорџија и да поремети дивљи живот на 
њему, као и руте бродова.

Брег је дугачак 150, а широк 48 километара, 
приближне величине као и острво Јужна 
Џорџија. Он се у овом тренутку налази на 500 
километара удаљености од острва, а с обзиром 
на његове димензије, то и није тако далеко, 
упозоравају научници.

Стручњак за леднике Сју Кук тврди да је 

ледени брег највећи од свих који се тренутно 
налазе у Јужном океану и да је јако тешко 
предвидети шта ће се догодити са њим, због 

временских услова, струја и облика брега.
Она тврди да би огроман ледени брег, 

дебљине само око 200 метара, могао да се 
распадне или да се насуче на копно. Професор 
Герајт Тарлинг је за Би-би-си рекао да је забринут 
због могућег утицаја леденог брега на Јужну 
Џорџију. Он тврди да би брег могао да утиче на 
начин исхране грабљивица са копна, као што су 
пингвини и фоке.

Читав екосистем на острву би био доведен 
у опасност ако би ледени брег остао насукан на 
копно годинама, упозорио је Тарлинг и додао да 
то остварило негативан ефекат и на економију, 
путем утицаја на руте бродова, преноси Танјуг.

Извор: Политика 

ОГРОМНИ ЛЕДЕНИ БРЕГ СА АНТАРКТИКА 
УГРОЖАВА ЈУЖНУ ЏОРЏИЈУ

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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Детаљно истражена и уз обиље података, ова књига није само 
публицистичка проза која води читаоце кроз меандре истраге и истине, већ 
је и први српски документарни трилер. 

Ако сте којим случајем пропустили, сазнајте причу о судбини и убиству 
најбогатије Београђанке свих времена. 

Јануара 1933. усред Београда нестала је ћудљива милионерка Драга 
Митрићевић. Богата рентијерка није комуницирала са родбином, а 
живела је са својим чуварима – два немачка овчара, гусаном и кокошкама 
– у огромној али скоро пустој кући у Улици краља Милана број пет. Рада 

Поповић, начелник Одељења београдске криминалистичке полиције, 
нашао се пред кључним задатком своје каријере...

Осим узбудљиве приче пуне обрта које само стварност може да створи, 
мистерија око Драге Митрићевић доноси нам спектар наших карактера и 
слику српског друштва виђену нушићевским широким објективом, али из 
перспективе црне хронике.

Ово је сага која потврђује да судбина има смисла за иронију и која 
показује снагу (остварене) метафоре оличене у једином преосталом трагу 
богаташице – поменутом натпису на њеном надгробном споменику!

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

Ако ставимо једну поред друге 
репродукције Триптихона Паје 
Јовановића и Гернике Пабла Пикаса 
видећемо сличности. Две дугуљасте 
слике па можемо уочити да се и Герника 
састоји из три дела, централног, са 
квадратном композицијом облика у њој, и 
два вертикална крила, прва са два облика 
уплетена а десно, слично косачу, има 
више простора него облика.

Наравно Пикасо никада није видео 
Триптихон који је Паја насликао више од 
четрдесет година раније.

Та епска сличност указује на 
универзалну ликовну логику апсолутне 
слике, неку композицију која указује 
на дубљу заједничку логику, исконски 
основ, корен, а то је ментална уградња  у 
само ткиво нашег ума, нешто прастаро, 
жилавије, отпорније од историје, културе, 
језика, садржаја, само ткање хемијске 
филозофије ума, као духовни темељ.

Оно што је вредно и у једној и у другој 
слици различитих величина, идеја, 

поетике, филозофије, намене и мотива, 
сусреће се у једној заједничкој тачки, тамо 
где  је слично решење било и на фризу 
Пантенона у старој Грчкој и ко зна где све 

не. Све је то одраз једног истог човека 
који маршира кроз простор и време, 
остављајући најинтимнији запис своје 

духове истине, менталне или филозофске 
упитаности, логику стваралачког кода, 
оног који ремети инерцију и демонстрира 
креативни еволутивни скок.

Сва помодарства, домишљања, 
лукавства, подвале одува време и једна 
истина у уметничком делу.

Уметник је средство да се биће 
креативности искаже као бљесак 
мудрости, која се не може оседлати и 
зајашити рутином речи.

Пајин Триптихон је нежна, умивена 
пасторална утопија а Пикасова Герника 
гротеска, пораз свих цивилизацијских 
вредности које вриште до глувог неба 
и биле би заборављене да нема Пикаса. 
Ко зна која деструктивна сила би могла 
и Пајин Триптихон да згужва, искасапи 
и претвори од ретког домета тренутка  
људскости у тотални пораз.

Паја је насликао људске, нежне, мале 
а потпуне врлине, филозофију утопије 
само који тренутак пре него што почиње 
неко ново доба које се показало у свој 
суровости на Пикасовој Герници. Онда 
је, убрзо, уметност постала  непредметна, 
већа од живота, од оних који плаћају 
привилегију стваралачке слободе дивљих 
авангардиста.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (93)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И КОМПОЗИЦИЈА ПИКАСОВЕ ГЕРНИКЕ

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ИАКО СЕ У ПРОДАЈИ ПОЈАВИЛА ПРЕ МАЊЕ ОД ТРИ МЕСЕЦА КЊИГА ЖИВОЈИНА ПЕТРОВИЋА ДОЖИВЕЛА ЈЕ ВЕЋ НЕКОЛИКО ИЗДАЊА И НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ИНТРИГИРА ЈАВНОСТ

„ДО ВИЂЕЊА!“ 
ДВАНАЕСТ НЕДЕЉА НА ПРВОМ МЕСТУ 

ТОП-ЛИСТЕ ПУБЛИЦИСТИКЕ

Живот Вршчанке Александре 
Бенгин, откако зна за себе, био 
је музика, такав је сада, а биће, 
дефинитивно, још дуго година. У 
свет музике ушла је захваљујући 
оцу, наставнику гитаре, а музичко 
школовање започела је у Музичкој 
школи „Јосиф Маринковић“  на 
клавиру, касније на удараљкама 
и са 10 година на виолончелу. 
Камерни концерт који је 
приредила у Тачки сусретања“ 
био је повод да за читаоце „Куле“  
говори о предности свирања више 
инструмената и због чега се није 
определила само за један.

- Постоји доста предности 
у учењу музике на различитим 
инструментима. У мом случају, 
комбинација инструмената је 

таква да ми је сваки инструмент 
давао могућност да боље изучим 
одређени музички аспект - клавир 
је значајан због тога што је то 
хармонски инструмент, виолончело 
је изразито мелодијски инструмент 
а удараљке су ми дале један 
другачији увид у ритам него што 
бих имала да се нисам тиме бавила. 
Наравно, више инструмената значи 
и више друштва и могућности да 
се свира у различитим саставима, 
свакако је интересантно. Дуго ми 
је било тешко да се определим 
за инструмент којем ћу се у 
потпуности посветити, и тешко ми 
је било да се одлучим за време 
школовања управо због тога што је 
један инструмент допуњавао други. 
Морала сам више да се трудим и да 

вежбам, али сматрам да је вредело. 
Виолончело је инструмент који ми 
највише прија да проводим сате 
сваки дан вежбајући, али нисам 
никад потпуно одустала од осталих 
инструмената. 

На  концерту Александре 
Бегин изведена су дела познатих 
композитора: Пјатија, Баха, 
Касадоа, међу њима је била и једна  
њена композиција под називом 
“Лептир”. Уметница наглашава да је 
компоновање нова етапа у њеној 
каријери.

- Композицијом се бавим од 
основне школе по мало. Кад ми 
сине нека музичка идеја покушам 
да је развијем и од ње створим 
нешто. Написала сам неколико 
композиција за клавир, ова ми је 

била прва довршена композиција 
на виолончелу. Надам се да ћу у 
будућности напредовати у томе.

Александра Бенгин ради и као 
професорка музике у школи „Петар 
Стојановић“ у Убу и има поруку за 
младе људе.

-Препоручила бих да пре свега 
воле музику, да слушају различиту 
музику и да тако откривају нове 
светове, идеје, људе, културе. Мало 
је тако занимљивих начина на 
које могу провести време. Онима 
који се музиком баве свирајући 
инструмент - поручила бих да 
упорно вежбају и да упорно раде 
на себи и да траже свој израз у 
музици, али да буду увек отворени 
да уче од других.

М. В. К.

ВРШАЧКА ВИОЛОНЧЕЛИСТКИЊА ПРИРЕДИЛА КАМЕРНИ КОНЦЕРТ У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА

МУЗИКА КАО НАЧИН ЖИВОТА



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА12



ПЕТАК • 13.  новембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1313

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

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

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK     ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   ž.r. 200-
2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов   Редакција: Јованка Ерски, Тијана 
Станојев, Иван Јосимов    Маркетинг и огласи А. Бенка  Штампа: Штампарија Борба Београд  

CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице 
српске, Нови Сад • Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА14
БАНАТСКИ ВЕСНИК



ПЕТАК • 13.  новембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1515



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА16

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. 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

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.

Продајем приземну кућу од 80 м², угао 

Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €. 
Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија кућа на продају. 
Цена договор. Тел. 063/744-0598 и 013/836-
340.и, у центру ул. Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 063/744-0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу 
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 35 м² на 5. спрату, 
Хемоград. Тел. 063/8055785

Повољно продајем кућу у Банатској 
Суботици са легализованим помоћним 
објектима (штала, свињци, летња кујна, амбар 
на пола ланца земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 
30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије градње, 
предност шири центар, брег приступачан 
прилаз. Тел. 064/879-5697

Купујем већи конфоран стан са лифтом, 
новије градње, предност центар. Тел. 064/879-
5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², једнособан 

46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у горанској улици на 

лепом месту код „Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-9459

Продајем четворособни стан 71м², ул 
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807-
585

На продају викендица у Думбрави 112 
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517 
м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, Његошева улица, 
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена 

36.000 евра. Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, са 

плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по договору. 
Тел: 063/425-334

На продају хектар земље потез Јарак поред 
обилазнице за Павлиш. Тел: 064/512-8473, 
063/559-577.

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

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

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом, 
130 м². Борачка 4/3. 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 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

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 стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Подајем  грсоњеру центру Вршца, одмах 
усељива, или мењам за Београд. Тел 013/401210 
и 060/1671519

Продајем на Брегу 60 ари потез „Павлишко 
брдо“, плац је погодан за воћњак, виноград и 
пчеларе. Тел. 013/401-201 и 060/7401210

Продајем плац 5 км од центра Вршца, 
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска 
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401210, 
013/401210 и 060/1671519

Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина 
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за 
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800

Комплет судова од  росфраја 16 
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци за снег 
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Број 

1299
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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину и са немачким 
печатом нуди услуге превођења докумената. Оверени 
преводи, поуздан и тачан рад, вишегодишње искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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Издаје се гарсоњера у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 064/2960285 Издаје се локал 
, 30 м² у центру Вршца, Стевана Немање 14. 
Хитно и повољно. Тел. 064/1513853

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 евра или 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

Издајем намештен стан од 52 м² ,у центру , у 
Дворској улици, комуналије и струја одвојене. 
Тел. 060/8435026

Издаје се намештен  стан у  кући ул. Сремска 
бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 063/8860704.

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
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.

Продаје сто и 6 столица, сто је са 
стакленом плочом вреди видети. Тел. 
064/4902239

Два дечја креветца са мадрацима на 
продају и колица дечја. 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.

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. 013/838-439 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

Продајем нове некоришћене полице за 
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994

Обављам посао уношења и слагања 
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Радим послове сређивања куће и 
пословних просторија. Тел. 063/1842709

18-то недељнљ коке носиље, ручни сат, 
мушки , фосил нов (упола цене), бицикл 
мушки у возном стању, врата, светларник 
метални, канте за маст. Тел. 064/4256130

Продајем кауч на развлачење са делом 
за одлагање постељине у добром стању. 
Дечији тепих 170Х120 и дечију завесу 
одговара прозору димензија 140Х140. Тел: 
060/8070-158.

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, 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.
Тел. 064/5125724

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.

Продајем  ауто приколицу, квалитетну 
(амортизери- федери-гибњеви) 
нерегистрована Повољно. Тел. 061/1530800

Продајем гаражу за кола у центру 
Пландишта. Тел. 063/8829782

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА18



ПЕТАК • 13.  новембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК • 13.  новембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА20
КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

III
ЖУТА ГЛИНА (ДИЛУВИЈУМ)

Као што се види из профила споменутих 
студенаца, на објашњене понтијске таване 
наслањају се јучерашње творевине у 
геолошком смислу, а то су творевине 
дилувијалне периоде, чији је представник 
у Вршцу нека жута глина. Ова глина 
је баретинска творевина, која је јако 
распрострета по површини, она образује 
оне високе равнице, што се издижу из 
баретина. 

Доњи део дилувијалних творевина 
јесте нека жута, а катшто и мркожута или 
црвенкаста, густа, у таване несложена 
глина, чије понеке партије садрже у мањој 
мери и песковите међутаване. Примеса 
лапорастих конкреција и облутака од глине 
и хидрата гвожђаног оксида (Bohnerz) 
расте са дубљином. Дебљина ове глине, 
као што је бушотинама  доказано, износи 
преко 30 м.

Органски остаци одвећ су ретки у овој 
жутој глини. Осим ломљиве кућице једног 
маленог пужа, Planorbis sp., ништа друго 
нисмо нашли.

IV
НАНОСИ И РИТСКИ ТАЛОЗИ

Овде ћу говорити о талозима из данашњих 
вода. Но како су ови талози тесно скопчани 
са текућом водом, сматрам за нужно, да 
у исти мах говорим и о хидрографским 
приликама нашег земљишта. 

Воде вршачког земљишта утичу у 
грдне баретине, познате под именом 
Алибунарског и Иланџанског рита; и 
у њихов тобожњи затон на положају 
северног обронка вршачких планина, 
у такозвани Мали рит. У ове простране 
некадање баретине слива се сва вода, 
која се од кише и других ваздушних талога 
прикупља на вршачкој планини и западно 
од гребена, који обележује границу између 

крашовско-северинске жупаније, отичући 
Моравичким потоком, а затим вода из реке 
Брзаве, која лежи ван нашег земљишта.

Од потока, што утичу у Мали рит, 
споменућемо; 1. Месић, који је некада код 
Вршца утицао (данас улази у спроведени 
канао); 2. Поток, што тече низ Марковац 
и Кутрицу а утиче код Вел. Средишта. 
Ови потоци спроводе воду са јужних и 
северних обронака вршачке планине. Они 
су већином најпре планински поточићи 
стрмог нагиба, који тек иза бујице надођу, 
отуда се њихови седименти састоје из 
крупније глине, шљунка и песка. И дно 
Малог рита покривено је такође неким 
покрупним, бухавим песком (Грус), који је 
постао распадањем кристалног шкриљца. 
За време мог бављења, мали рит беше под 
водом и обрастао трском. С великим ритом 
везује га један узани поток.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (241)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

6. ГЕОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ ВАРОШИ ВРШЦА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 40. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1015, 5. ЈУН 2015.

КУЛЕТУ ПЕРИШИЋУ ТИТУЛА 
„ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ВРШЦА“

“Великом наградом Вршца” на аеродрому Пилотске академије 
СМАТС-а почело је Првенство Србије у мотоцклизму. Трку коју је 
организовао АМК “Дијамант” из Аранђеловца под покровитељством 
збратимљених општина Вршац и Аранђеловац, пратило је око 5.000  
љубитеља мотоциклизма, а на свечаном отварању  уприличена је 
свечаност.

Љубиша Милосављевић, саветник председника општине Вршац, 
уручио је Драгославу Перишићу повељу “Почасни грађанин Вршца” 
признање које су легендарном српском мотоциклисти, поводом 
Дана града и славе Свети Теодор Вршачки, доделили одборници 
Скупштинеопштине Вршац на последњој седници.

- Ово ми је један од 
најсрећнијих дана у 
животу. Поносан сам што 
су ме Вршчани прогласили 
својим почасним 
суграђанином, ја се заиста 
тако и осећам свих ових 
година и драго ми је што 
је баш ова трка била идеја 
водиља у братимљењу 
мојих градова Вршца и 
Аранђеловца. Жеља ми је 
да се наредне године, баш 
у Вршцу, на јубиларној “15. 
Награди Вршца” опростим 
од активног бављења 
мотоциклизмом, рекао је Перишић.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 40. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1016,12. ЈУН 2015.

ЕВРОПСКИ ПЕДАГОЗИ 
О ДАРОВИТИМА

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 
Палов” из Вршца у сарадњи са Универзитетом „Аурел Влајку” из 
Арада, Педагошким факултетом из Љубљане, Универзитетом „Св. 
Климент Охридски” из Битоља и Метрополитен Универзитетом 
из Манчестера, по двадесет и први пут 5. јуна 2015. у Вршцу 
организовала је у Хотелу “Србија” међународни научни скуп под 
називом: Даровити и дидактичка култура.

За учешће на скупу пријавило се више од 90 аутора (већина је и 
присуствовала) из 11 држава (Русија, Румунија, Словенија, Хрватска, 
Бугарска, Македонија, Босна и Херцеговина, Данска, Мађарска, 
Енглеска, Србија) фокусирајући се на питања значаја дидактичке 
културе за развој даровитости.

Учеснике конференције, у име Високе школе, поздравила је 
доц. др Јелена Пртљага, као и представници свих институција – 

организатора 21. округлог стола. Уводна излагања поднели су доц. 
др Анте Колак са Филозофског факултета у Загребу, Хрватска и 
академик Петар Стојаковић из Бања Луке на основу којих је уследила 
динамична и конструктивна дискусија, коју је као и претходних 
година вешто усмеравала и водила академик Грозданка Гојков.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

КО Ш А Р К А КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
Дунав - Динамик  91 : 96
Колубара - Војводина 82 : 87
Златибор - Пирот 83 : 79
Тамиш - ОКК Београд 93 : 89
Слога - Слобода  67 : 73
Вршац - Младост  73 : 84
Нови Пазар - Напредак 75 : 63
Раднички (К) - Металац  одложено

ДРУГА ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 
6. КОЛО

Тополчанка - Љубовија 67 : 53
Милешевка - Слога 69 : 59
Карабурма - Гимназијалац 74 : 54
Пролетер - Систем 2000 87 : 70
Србобран - Вршац 43 : 81
Раднички (Б) - Срем 66 : 37

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 6, КОЛО
Топличанин - Футог 2 : 3
К. Митровица - Баваниште 3 : 1
Банат - Ужице  3 : 1
Шумадија - Бечеј  1 : 3
Т. Витезови - Лозница 2 : 3
Младеновац - Војводина 2 одложено

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ 
ОДБОЈКАШИЦА 4. КОЛО

Херцеговина - КИ 0230 3 : 2
Пролетер - Вршац 0 : 3
Крајишник - Банат 2 : 3

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 5. КОЛО
Сомбор - Раднички 19 : 31
Војвода Степа - Будућност 33 : 21
Далматинац - ЖСК 1955 25 : 23
Младост - Пригревица 23 : 20
Славија- МеталаЦ  одложено
Сента - Нафтагас   одложено
ОРК Панчево - Црепаја  одложено

Центар Миленијум, судије: Јовчић, 
Весковић, Седлар

ВРШАЦ: Симић 9 (4 ск, 10 ас), Дукић, 
Петерсон 24 (14 ск), Недељковић, Џенкинс 3, 
Мајсторовић, Газибеговић 5, Димић 19 (7 ск), 
Живановић 4, Јековић 9.

МЛАДОСТ: Радовић, Мичел 17 (4 ас), 
Дрексел 25 (8 ск), Миленковић, Игбану 8 (8 ск), 
Гамбо 20 (11 ск), Прља 2, Сар, Живојиновић, 
Барна 4, Јаковљевић, Митровић 8.

Земунска Младост потврдила је улогу 
фаворита у Центру Миленијум и у последњих 
пет минута утакмице успела да сломи отпор 
борбених Вршчана. Нова енергија у тиму 
Вршца после промене тренера видела се од 
прве секунде. Упркос лошем шуту (29 одсто 
из игре), слабијем скоку од ривала и чак десет 
промашених слободних бацања, на полувремену 
су заостајали само четири поена (35:39). Ударна 
игла Земунаца био је незадрживи Дрексел, чији 
је разноврсни репертоар, посебно скок шут у 
првом полувремену (7/8) највише допринео 
резултатској предности гостију. Уз њега одлично 
је играо и високи Гамбо. Вршчани су одговорили 
преко расположеног Петерсона и Димића 
који је коначно пружио игру на нивоу свог 
реномеа. Серијом 5:0, Вршац је у финишу првог 
полувремена смањио заостатак на 4 разлике 
(26:30) и најавио велику борбу у наставку.

У трећој четвртини виђено је најбољих и 
најнеизвеснијих десет минута на мечу. Вршац 

је тројком Симића пришао на поен заостатка 
(38:39), а нешто касније, кошевима Јековића, 
Петерсона и Димића, стигао до потпуног 
резултатског преокрета и вођства (44:41). 
Ипак, енергије да у том ритму издрже до краја 
у скраћеној ротацији Вршчани нису имали. 

Младост је узвратила преко разиграног Мичела, 
Дрексела, Митровића и Гамбоа, поново преузела 
резултатску контролу у трећем периоду, а 
последњих шест минута на мечу одиграла у 
високом ритму и заслужено славила.

Б.Ј.

ПРОМЕНА ТРЕНЕРА ДОНЕЛА ЕНЕРГИЈУ, АЛИ ЗА САДА НЕ И РЕЗУЛТАТСКИ ПОМАК

ФАВОРИЗОВАНИ ЗЕМУНЦИ У ФИНИШУ СЛОМИЛИ ОТПОР БОРБЕНИХ ВРШЧАНА

ФУЛ  КО Н ТА К Т

Завршена су овогодишња 
такмичења у најстаријој 
дисциплини кикбокс спорта - фул 
контакту. Претходног викенда 
одржано је првенство Србије а 
пар недеља пре тога првенство 
Војводине. На оба такмичења су 
наступили чланови Гарда из Вршца 
после вишегодишњег одсуства 
са ових такмичења. На првенству 
Србије које је одржано у Сенти 7. 
новембра наступило је 5 чланова 
клуба и освојене су 2 златне 2 
сребрне и 1 бронзана медаља.

Прваци државе су постали: 
Милица Павловић у конкуренцији 
кадеткиња до 65кг и Вук Павловић 
у конкуренцији јуниора до 71кг. 
Друго место су освојили Бранислав 
Секулић у конкуренцији кадета 
до 67кг и Анђела Костадинов у 

јуниоркама до 70кг. Треће место 
је освојила Анђела Баришић 
у кадеткињама у апсолутној 
категорији преко 65кг.

На првенству Воводине које 
је одржано у Бечеју 17. октобра у 
истој дисциплини Гард је наступио 
са 8 такмичара и освојио 5 златних 
2 сребрне и 1 бронзани и постао 
најуспешнији клуб на првенству.

Шампиони Војводине су: 
Милан Костадинов пионири -48кг, 
Бранислав Секулић кадети-65кг, 
Анђела Костадинов јуниорке -65кг, 
Милица Павловић кадеткиње -65 
кг, Вук Павловић јуниори -75кг, 
Друго место су освојили: Марија 
Николић пионирке -65кг, Михајло 
Грујић пионири -46кг. Треће место 
: Милош Пандуров јуниори - 60кг.

ВРШАЧКИ ГАРД НАЈУСПЕШНИЈИ КЛУБ ВОЈВОДИНЕ

ПЕТИ УЗАСТОПНИ ТРИЈУМФ БАНАТА У 
ПРВОЈ Б ЛИГИ

ПРЕКО УЖИЦА ДО ВРХА
БАНАТ – УЖИЦЕ 3:1 (23:25, 25:17, 25:23, 30:28)

Одбојкаши Баната одиграли по традицији 
тежак меч против Ужица, али су остварили 
победу којом су, бар на неко време, док свој 
одложени меч не одиграју Младеновац и 
Војводина 2, избили на чело табеле. Тренер 
Баната Игор Сантрач проанализирао је 
досадашњи ток шампионата Прве Б лиге.

- Налазимо се у солидној форми и на 
добром смо путу да освојимо једно од прва 
два места која обезбеђују промоцију у виши 
ранг. Друга екипа Војводине, без обзира на 
висок пласман, ове сезоне није конкурент 
за улазак у Прву лигу јер се први тим 
Новосађана такмичи у Суперлиги а према 
пропозицијама Одбојкашког савеза Србије 
мора бити најмање два ранга такмичења 
разлике између две екипе истог клуба. Наш 
највећи проблем могао би да буде број 
играча у тиму, и због тога ћемо током зиме 
морати да се појачамо. Од четвртка са нама 
више није Милош Терзић, потписао је уговор 
са Црвеном зездом и нама остаје само да му 
се захвалимо на свему што је урадио за наш 
клуб. Мишљења сам да је једини пораз који 
смо доживели стицај је несрећних околности 
у финишу меча и да смо у том тренутку имали 
квалитетнији састав од Младеновчана. 

Тренер Сантрач наглашава да ће у 
зависности од пласмана на крају првог дела 
сезоне зависити и активности у прелазном 
року.

- Уколико будемо заузимали једно од прва 
два места на табели сигурно је да ћемо се 
квалитетно појачати. Мислим да је ово права 
прилика да после низа година направимо 
резултатски искорак, имамо квалитетан 
састав и нису неопходна превелика 
улагања да би остварили циљ, јасан је 
стратег Баната.

ОД Б О Ј К А
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Нова енергија са новим тренером: Стефан Живановић

СРБОБРАН: Зорић 13, Цураковић 6, Плећаш, 
Ђокић 2, Иветић 2, Вијатов 2, Кулачин, Субић 5, 
Ћеран 5, Гуљаш 4, Каса 4.

ВРШАЦ: Томашевић 29, Станаћев 14, Вучковић 
12, Милетић 8, Ковачевић 10, Стјепановић 2, 

Михајловић, Радовић 6, Николајевић, Томић.
У неким претходним утакмицама 

кошаркашце Србобрана умеле су да намуче 
Вршчанке, али овог пута изабранице Мирослава 
Кањевца нису свом тренеру приредиле драму. 

Све је било јасно од прве четвртине, а нарочито 
на крају првог полувремена када је Вршац водио 
са 24 поена разлике (40:16). У наставку се ствари 
на терену нису много промениле, осим што 
су Вршанке повећале предност и по први пут 
ове сезоне у завршницу ушле без резултатске 
неизвесности. Љиљана Томашевић је већ 
пословично најефикаснија играчица сусрета, 
добро су играле Станаћев и Вучковић а похвале 
за најбољу партију сезоне заслужила је Ања 
Ковачевић. У наредном колу Вршчанке у Центру 
Миленијум дочекују београдски Раднички.

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА 

ВРШЧАНКЕ РАЗБИЛЕ СРБОБРАН
СРБОБРАН – ВРШАЦ 43:81 (11:17, 5:23, 15:25, 12:16)

РУ КО М Е Т

МЛАДОСТ: Шпан, Шојић 
2, Бегенишић 6, Вучендић, 
Раковић 9, Милосављевић 3, 
Карчаковски, Јованов, Бабић, 
Петровић 1, Ђурђевић, Живан.

ПРИГРЕВИЦА: Миочиновић, 
Козловачки 8, Павловић 2, Ћеран 

1, Лазић 1, Мандић 2, Путник, А. 
Ђурасиновић 2, П. Ђурасиновић 
4, Вујновић, Човић.

Рукометаши Младости 
остварили су другу првенствену 
победу  и побегли са зачеља 

табеле. После првих тридесет 
минута игре чинило се да ће 
Вршчани имати лак посао да 
сачувају стечено вођство од 5 
голова разлике, међутим гости 
из Пригревице су у финишу 
опасно припретили, у 54. минуту 

дошли до изједначења (19:19), 
и да на голу Вршчана није било 
расположеног Петра Шпана, 
можда би успели да освоје бод. 
Најефикаснији у Младости били су 
Раковић и Бегенишић, код гостију 
најбољи је био Козловачки.

ДРУГИ ТРИЈУМФ МЛАДОСТИ У ДРУГОЈ ЛИГИ СЕВЕР

ПЕТАР ШПАН ЈУНАК ПОБЕДЕ
МЛАДОСТ – ПРИГРЕВИЦА 23:20 (15:10)

Одлична година: Чланови Гарда са тренером Павловићем
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Вршац, Градски стадион, судија: Душан Белић 
(Зрењанин) 7, стрелци: Качаревић у 19. и Илић 
у 38. минуту, жути картони: В. Благојевић (ОФК 
Вршац), Петровић (Козара).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, В. Благојевић, 
Качаревић, Матковић (од 82. Пуповић), Грек 
(од 60. Поповић), Сарајлин, Петровић (од 82. 
Главинић), Спасић (од 55. Бабић), Станков (од 60. 
Врањеш), Лазевски, Илић. 

КОЗАРА: М. Ђаковић, Лабус (од 46. Станковић), 
Бјелановић (од 67. Лисица), Мирчета (од 46. 
Вокић), Н. Ђаковић, Руњевац, Бјелановић, 
Петровић, Ердељан, Станаћев, Божић.

Вршчани су лагано дошли до бодова против 
Козаре која је на Градски стадион стигла са јасном 
амбицијом да прими што мање погодака. Домаћи 
су од почетка загосподарили средином терена и 
било је само питање тренутка када ће потпуна 
теренска иницијатива бити материјализована. У 
19. минуту Спасић је савршено извео корнер са 
десне стране, а најефикаснији дефанзивац лиге, 
Качаревић, главом је из непосредне близине 
матирао Ђаковића. Од сијасет неискоришћених 
гол прилика ОФК Вршца најизгледнија је била 
Сарајлинова у 32. минуту када је његов ударац 
зауставио одлични Ђаковић. Само неколико 
минута касније Вршчани су дуплирали предност, 
акцију је иницирао Сарајлин, Петровић је 
идеално упослио Илића, а овај, маниром расног 

стрелца, ефектно затресао мрежу. 
У другом полувремену се ситуација није 

нимало променила. Вршчани су из поседа 
стварали прилике а најозбиљнију је пропустио 
Илић после идеалног проигравања Петровића. 
Тренер Вршчана Мијаиловић остао је доследан 
концепту стварања младих играча и пружио 
прилику капитену вршачких кадета, Врањешу, 
који би играо и више да га није чекао тежак меч 
у Кадетској лиги Србије. Ипак, и за пола сата 
проведених на терену талентовани офанзивни 
везиста имао је неколико сјајних продора и 
показао центаршут какав годинама није виђен 
на стадиону под Кулом.

Међутим, чињеница да је и на овом мечу 
пропуштено сијасет добрих прилика брине 
тренера Вршчана.

-Победом сам задовољан, игром такође, али 
реализација нас мучи. Није до среће већ до слабе 
концентрације појединаца и зато имамо који бод 
мање. На томе ћемо добро порадити у наредним 
данима. Имали смо императив победе, али 
смо утакмицу завршили са шесторицом бонус 
играча, од тога два кадета по шеснаест година. 
То је концепт који нећемо мењати, желимо да 
пружимо шансу момцима који су будућност 
клуба, истакао је Мијаиловић.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ЕКСПРЕСНО РЕАГОВАЛИ ПОСЛЕ ПОРАЗА У СОМБОРУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

КАЧАРЕВИЋ И ИЛИЋ ВОДЕ КА ВРХУ
ОФК ВРШАЦ – КОЗАРА 2:0 (2:0)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 16. КОЛО
1. Мај Рума - ОФК Стари Град 0 : 0
Омладинац - Војводина 1928 5 : 0
ОФК Вршац - Козара  2 : 0
Бачка 1901 - Раднички 1912  0 : 0
Хајдук 1912 - Јединство (СП) 1 : 1
Дунав - Бечеј 1918  0 : 0
Слога (Ч) - Раднички (Зр)  1 : 2
Слобода - Феникс 1995  0 : 3
Борац - Младост (НС)  0 : 1
Динамо 1945 - Тиса  0 : 0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 14. КОЛО
Јединство (НБ) - Пролетер  0 : 2
Крајина - ОФК Кикинда 1909 1 : 2
Младост - Омладинац ФАМ  4 : 0
Јединство (БК) - Јединство (В) 3 : 2
Будућност - Слога  0 : 3
Борац - Бегеј   0 : 1
Банат - Раднички (К)  2 : 2
Црвена звезда - Нафтагас  3 : 3
ЖАК - Раднички (С)  3 : 0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 13. КОЛО
БАК - Југославија   0 : 1
Стари Тамиш - Будућност (А) 1 : 0
Слога (БНС) - Долина  3 : 2
Потпорањ - Стрела  3 : 1
Полет (Ид) - Раднички (Б)  3 : 0
Партизан (Г) - Црвена звезда 3 : 0
Спартак 1911 - Хајдучица  0 : 1
Банат (И) - Партизан (У)  2 : 2

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
12. КОЛО

Полет - Шевац   1 : 3
Партизан (К) - Шевац  4 : 0
Вултурул - Борац (ВС)  5 : 2
Караш (Ј) - Ратар   1 : 1
Борац (ВГ) - Банат (Д)  1 : 2
Омладинац - Дунав  2 : 1

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 18. КОЛО
Мачва - Спартак ЖК  0 : 1
Црвена звезда - Телеоптик  1 : 0
Чукарички - Рад   5 : 1
Раднички (Н) - ОФК Вршац  3 : 2
Земун - Реал Ниш  6 : 1
Војводина - Интернационал 4 : 0
Кикер - ТСЦ   4 : 2
Бродарац - Напредак  1 : 1
РФК Графичар - Младост (Л)         одложено

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО
Јастребац - Ивањица  6 : 2
Лозница - Бечеј 2003  1 : 7
Металац Колорадо - Бањица 2 : 7
Форум - Зуфо   4 : 3
Лесковац - Тиса   9 : 1
САС - Палеж                       одложено за 25

Медошевац, судија: Митар Кликовац, 
стрелци:  Аранђеловић у 44, Тодоровић 
у 65. из једанаестерца и Андрејић у 90+2. 
минуту за Раднички, Трњанац у 67. и 
Главинић у 90. минуту за ОФК Вршац.

РАДНИЧКИ: Павић, Тодоровић, 
Бургић (од 80. Андрејић), Илић (од 65. 
Лазовић), Чарапић, Стојановић, Ћирић, 
Аранђеловић, Павловић (од 56. Јанковић), 
Милосављевић, Здравковић (од 76. 
Ћирић).

ОФК ВРШАЦ: Павловић, Тошић (од 60. 
Благојевић), Милићевић (од 46. Жула), 
Главинић, Чупић, Радибратовић (од 46. 
Јунгић) (од 77. Петровић), Чејић (од 36. 
Трњанац), Петковић, Крстић, Врањеш, Дугић.

Кадети ОФК Вршца били су на 
корак од освајања бода на гостовању 
нишком Радничком у 18. колу Суперлиге 
Србије, али су у последњим секундама 
меча остали без спортске среће и 
примили погодак. У највећем делу 

утакмице изабраници тренера Марина 
Миока били су потпуно равноправни 
домаћину, створили неколико прилика 
и поново испољили стару бољку, лошу 
реализацију.  Чинило се да ће поготком 
Главинића у 90. минуту  ипак успети да се 
врате непоражени, али их је резервиста 
Андрејић шокирао трећим голом за 
Раднички. У наредном колу Вршчани ће 
угостити екипу Земуна.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У КАДЕТСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

БОД ИЗМАКАО У НАДОКНАДИ ВРЕМЕНА
РАДНИЧКИ (НИШ) – ОФК ВРШАЦ 3:2 (1:0)

Судија: Никола Марков (Зрењанин), стрелци: 
Зекановић у 9, Вукоје у 37, Маркоски у 55. 
За домаће, Богдановић у 45. и 75. минуту за 
Влајковчане

ЈЕДИНСТВО (БК): Томић (Милеуснић), 
Маркоски, Ковачевић, Ђорић, Зекановић, 
Марчетић (Кнежевић), Јефтенић, Мартиновић, 
Кујунџић, Бабић, Вукоје.

ЈЕДИНСТВО (В): Павлов, Вранић (Савић), 
Нецин, Марковић (Јанков), А. Ћирка, Секулић 
(Бобић), Симић (Тешић), Пауновић, М. Ћирка 
(Миошко), Богдановић, Моторов.

Влајковчани су могли много боље 
да прођу Банатском Карађорђеву од 
часног пораза, јер је лидер Војвођанског 
истока играо без неколико стандардних 

протимаца. Ипак, сав труд био је довољан 
само за два поготка Марка Богдановића.  
Прилику да поправе бодовни салдо 
изабраници тренера МИше Бељина 
имаће у суботу, када ће на свом терену 
дочекати Будућност из Српске Црње, 
која је доживела убедљив пораз на свом 
игралишту од пландиштанске Слоге.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ ИСПУСТИЛИ ЛИДЕРА
ЈЕДИНСТВО (Б. КАРАЂОРЂЕВО) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 3:2 (2:1)

Дефанзивац који решета противничке 
мреже: Марко Качаревић

ФУ ТС А Л

Центар Миленијум, судије: Божовић 
(Кула), Јоцовић (Врбас), Сарка (Вршац),  
стрелци: Влаховић у 7. и 31, Матеја Ћирка 
у 7. и Корња у 40. минуту за Форум, 
Станковић у 2, Димитријевић у 27. и 34. 
минуту за Зуфо.

ФОРУМ: Морарију, Корња, Стојановић, 
Богдановић, Јововић, Кикош, Јанковић, 
Кнежевић, Мадић, Рашић, Влаховић, 
Инајетовић, Радисављевић, М. Ћирка.

ЗУФО: Миленковић, Васић, Станковић, 
Алији, Цветановић, Пашић, Ристић, 

Димитријевић, Исени.
Вршчани су у драматичној завршници 

успели да савладају одлично екипу Зуфа 
из Бујановца поготком Дарија Корње. 
Изабраници тренера Ненада Варађана 
успели су на тај начин да дођу до друге 
првенствене победе, али се још увек 
налазе у зони испадања. 

- Тешка утакмица. Знали смо шта нас 
чека, али опет нисмо добро отворили 
утакмицу. После примљеног гола изашли 
смо у пресинг и то нам је донело преокре. 

У другом полувремену код резултата 
3:2 за нас промашили смо велики број 
шанси и тада се обично дешава оно што 
се нама десило, искусна екипа Зуфа 
постигла је погодак за изједначење. Били 
смо стрпљиви до краја и ваљда нам се из 
претходних утакмица, када смо играли 
добро а остајали празних шака, све 
вратило и постигли смо победоносни гол 
3 секунде до краја. Спремамо се за тешко 
гостовање екипи Бањице, рекао је тренер 
Варађан.

ФОРУМ ОСТВАРИО ДРУГУ ПРВЕНСТВЕНУ ПОБЕДУ

ТРИЛЕР У МИЛЕНИЈУМУ СА ХЕПИЕНДОМ
ФОРУМ – ЗУФО 4:3 (2:1)
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