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ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ПОЧЕТКА БОМБАРДОВАЊА

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ У ЗНАК СЕЋАЊА НА
СТРАДАЛЕ СУГРАЂАНЕ

У спомен суграђанима погинулим
током одбране уставног поретка
СФРЈ деведесетих година и током
одбране од НАТО агресије 1999.
године, СУБНОР Града Вршца, Војни
пензионери Вршца и Удружење
војних инвалида Вршца положили

су у среду венце на спомен обележје
„Лала“ код Геронтолошког центра у
Вршцу.
- На данашњи дан, 24. марта 1999.
године започета је НАТО агресија
на Савезну Републику Југославију.
Деветнаест земаља напале су малу,

ослабљену југословенску привреду,
становништво,
војску,
полицију,
грађане. Напали су једну суверену,
независну државу, једног од оснивача
Уједињених нација. У бомбардовању
које је трајало 78 дана, погинуло је
приближно 4.000 грађана – рекао
је Драгољуб Ђорђевић, председник
СУБНОР-а Вршац.
- Данас смо се овде окупили да се

поклонимо сенима храбрих Вршчана
који су своје животе током одбране
уставног поретка СФРЈ деведесетих
година и током одбране од НАТО
агресије 1999. године, положили у
темеље ове слободе коју и данас
уживамо и остали у сећањима,
заслужујући својим херојством вечну
пажњу и дужну успомену – додао је
Ђорђевић.

РЕКОНСТРУИШЕ СЕ ДОМ КУЛТУРЕ У ЈАБЛАНЦИ

КОРАК КА РАЗВОЈУ
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ
ЖИВОТА У СЕЛУ

У Јабланци су отпочели радови на
првој фази санације Дома културе, у
оквиру које је у току замена комплетне
столарије.
Дом културе у Јабланци је место
окупљања мештана, простор намењен
за удружења и разне пројектне и
културне манифестације, а како је
објекат био у веома лошем стању Град
Вршац и Месна заједница Јабланка
препознали су потребу за његовом
санацијом и у наредном периоду биће
у потпуности реконтструисан.

Мештани Јабланке кажу да су у
претходном периоду урадили доста у
сарадњи са локалном самоуправом, а
да се поред замене столарије планира и
замена комплетног кровног покривача,
црепа, кречење просторија, уређење
фасаде и подова као и уређење ограде
и простор око Дома.
Члан Градског већа за рурални
развој Славиша Максимовић истиче
да су у плану радови и на другим
објектима у селу, попут пресвлачења
спортског игралишта асфалтом.

Радови напредују, ускоро у реконструисаном дому културе: Славиша
Максимовић (у средини) на обиласку радова
- Важан део живота на селу чине
домови
културе,
зато
локална
самоуправа интезивно ради на томе
да се сви домови културе по селима
оспособе и ставе у функцију. Циљ нам

је да створимо услове у свим нашим
селима за развој културно уметничког
живота – рекао је Максимовић
приликом обиласка радова.

ПОСТАВЉЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ

АПЕЛ ШЕТАЧИМА ДА ЧУВАЈУ ПРИРОДУ

Сезона масовнијих шетњи и посета
Вршачком брегу ове године почела је
знатно раније, па је ЈКП „Други октобар“
дуж пута већ поставило контејнере за
одлагање отпада.
Контејнери за отпад постављени су на
неколико места дуж пута према Црвеном
крсту, па се посетиоци моле да отпад
одлажу у њих и тако чувају природу. На
путу је постављено неколико контејнера
на различитим местима, па шетачи неће
морати далеко да носе отпад са собом.
Како је најављено, у наредном
периоду биће постављене и корпе за
отпатке дуж стазе према Планинарском
дому, као и на „Северној стази“.

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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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДРЖАЛО ПРОЈЕКАТ ГРАДА ВРШЦА

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ
МАЛОГ РИТА

Градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић потписала је у Министарству
заштите животне средине, Уговор о додели
средстава за суфинансирање реализације
пројеката пошумљавања у циљу заштите
и очувања предеоног диверзитета у
2021. години, у вредности од 769.504,00
динара. Средства се додељују у оквиру
Јавног конкурса расписаног од стране
Министарства, а која је Град Вршац добио
за пројекат: Ревитализација шумских
станишта – Мали вршачки рит.
„У циљу дугорочног и трајног решења
видљивог
обележавања
границе
заштићеног станишта „Мали вршачки рит“,
оснивање шумских појасева од аутохтоних
врста дрвећа се намеће као оптимално
решење. Оснивање шумског појаса, поред
трајног обележавања, имаће велики значај
и на ревитализацију шумских станишта
у заштићеном подручју као и стварању
шумског станишта за заштићене врсте

биљака и животиња“ - изјавила је након
потписивања уговора, градоначелница
Вршца Драгана Митровић.
Мали вршачки рит представља
заштићено подручје. Оно је национално
и међународно значајно влажно станиште
за птице и биљке, део је еколошке мреже
и карактерише га мала пошумљеност.
Формирањем
шумских
појасева,
садњом двогодишњих садница храста
лужњака, временом ће ово подручје
постати еколошки коридор за кретање
животиња, њихову миграцију, заклон, као
и одморишта између појединих делова;
конкретно, између влажних станишта
рита, младих шума разних врста дрвећа
код некадашњег „Горанског расадника“
и шума багрема и евро-америчке тополе
поред асфалтног пута Вршац - Велико
Средиште и даље преко њега до предела
изузетних одлика „Вршачке планине“.

Пошумљавање од великог значаја за ревитализацију станишта Мали
рит: Градоначелница Драгана Митровић и Министарка за заштиту
животне средине Ирена Вујовић

НОВЕ ОДЛУКЕ: ЂАЦИ ЋЕ СЕ ОЦЕЊИВАТИ У
ШКОЛАМА, ВАКЦИНИСАНИМА ЋЕ УЛАЗАК У
СРБИЈУ БИТИ ОМОГУЋЕН БЕЗ ТЕСТА И КАРАНТИНА

На седници Кризног штаба одржаној у
среду, 24. марта, одлучено је да све постојеће
противепидемијске мере остају на снази.
Покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић
рекао је на конференцији за медије да постојеће
мере неће бити ублажене јер је и даље велики број
новозаражених.
- Тај број не можемо казати да је стабилизован,
повећава се минимално у односу на сваки
претходни дан, што говори да су постојеће
мере сигурно допринеле томе да немамо нагли
експоненцијални раст – нагласио је Гојковић.
Пошто су бројеви и даље високи, потребно је,
истакао је, да наставимо да радимо оно што смо и
до сада.
- Да се сви максимално придржавамо постојећих
мера и да се сви вакцинишемо, на томе морамо да
инсистирамо јер нас само вакцина може дугорочно
извући из епидемије у којој се налазимо годину дана
– нагласио је покрајински секретар за здравство.
Према његовим речима, на седници су
анализиране две ствари.
Прва је, наводи, захтев Министарства просвете
и школа да се омогући, првенствено ђацима који
су од почетка године на онлајн настави, да уз све

Фото: БЕТА

БЕЗ ПОПУШТАЊА МЕРА, ОДЛУЧЕНО НА СЕДНИЦИ КРИЗНОГ ШТАБА

могуће мере оцене дају у малим групама у школама
где за то постоји могућност.
- Министарство просвете ће у координацији
са локалним самоуправама покушати да изнађе
могућност и модел да ученици дођу, када је
неопходно да се оцене, а мора да постоји лични
контак, да им се дозволи да обаве оцењивање –
навео је Гојковић.
Друга ствар је, указао је, улазак грађана Србије
у Србију.
- Сви они који буду потпуно вакцинисани, с
потврдом о вакцинацији, и то са потврдом из
Србије, моћи ће да уђу у Србију без пи-си-ар теста и
без изолације као што је до сада била – напоменуо
је Гојковић.
Према његовим речима, иста ситуација је и са
људима који нису држављани Србије, странцима.
- Моћи ће без теста и карантина да уђу у Србију
уколико су вакцинисани вакцинама из Републике
Србије. Потпуна вакцинација подразумева две
дозе ‘спутњика’, две дозе ‘Фајзерових’, две дозе
‘Синофармових’ вакцина. С обзиром на то да цепиво
‘Астра-Зенеке’ за сада има једну дозу, подразумева
се да је једна доза у овом тренутку у равни са ове
три вакцине – напоменуо је Гојковић.

Зоран Гојковић, покрајински секретера за
здравство: „Само нас вакцина дугорочно може
извући из епидемије“
Према Гојковићевим речима, наредна седница
Кризног штаба вероватно ће бити одржана до
краја недеље. Упитан за карантин за контакт особе
заражених, Гојковић је појаснио да сви који у свом
домаћинству имају неког укућана који је оболео,
морају да иду у изолацију. То, додао је, не важи за
оне за које се зна да су прележали корону, оне који
су се вакцинисали и здравствене раднике.

УСЛЕД ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА И ГУЖВИ У ДОМУ ЗДРАВЉА

ПОВЕЋАН БРОЈ ПОЗИВА
ХИТНОЈ ПОМОЋИ У
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ
Служба хитне медицинске помоћи
Дома здравља у Вршцу у претходном
периоду имала је доста позива, а надлежни
објашњавају да је неколико фактора који су
на ово утицали.
- Служба хитне помоћи имала је доста
позива у протеклом периоду. У односу
на прошлу годину, сада смо имали нешто
мање позива, међутим, велики број и даље
стоји, пре свега када су у питању хронични
пацијенти. Због епидемиолошке ситуације и
вакцинације која је у току, у службама опште
медицине су велике гужве, па пацијенти
избегавају да заказују прегледе код свог
изабраног лекара и зову службу хитне

помоћи, што доприноси великом броју
позива – објаснио је др Марјан Муратовић,
начелник службе хитне медицинске
помоћи вршачког Дома здравља, упутивши
све пацијенте да без преке потребе не зову
службу хитне помоћи, већ да се обрате
изабраном лекару, јер хитна служба има
само једну екипу на терену.
Великом броју позива допринели су и
тренутни временски услови који утичу на
стање неких хроничних болесника, али и
здравих особа.
- Временске прилике преласка из зиме
у пролеће ослабљују имунолошки систем
па су респрираторне инфекције чешће

Предстојећи период искористити за јачање имуног система: Др Марјан Муратовић
– објаснио је др Муратовић још једном
подсетивши на симптоме по којима се
зараза вирусом корона може разликовати
од прехладе и сезонског грипа, пре свега
на губитак чула укуса и мириса и на
интензивне главобоље.
Муратовић је свим суграђанима

поручио да наставе да примењују
противепидемијске мере, на првом месту
ношење маске и физичку дистанцу, као и
да овај период искористе за јачање имуног
система повећаним уносом витамина
и боравком на сунцу које ће организам
снажити витамином Д 3.

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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НА УЛАЗУ У ВРШАЦ ПОСТАВЉЕНА ТАБЛА СА АМБЛЕМОМ АСОЦИЈАЦИЈЕ ВИНСКИХ ГРАДОВА ЕВРОПЕ

ВРШАЦ ЈЕДИНИ ГРАД У СРБИЈИ, ЧЛАН RECEVIN-А
још 2014. године када је делегација
винара из Португалије, тачније са
острва Мадеира, заједно са својим
градоначелником дошла у наш град.
Погледали су винограде, обишли
винарије, дегустирали вина и дошли
до закључка да би Вршац требало да
уђе у Асоцијацију винских градова
Европе. Конкурисали смо, испунили
захтеве Асоцијације и 2015. године
је представница Асоцијације из
Барселоне Вршцу уручила ово
престижно признање. То је за нас
велика част и обавеза. Овим се
показује традиција винарства и
виноградарства у нашем граду и
околини – рекла је Татјана Палковач,
директорка Туристичке организације
Вршца и додала:
- Вршац је највеће виногорје

Фото: Б. Јосимов

Прва
табла
са
амблемом
Асоцијације винских градова Европе
RECEVIN, постављена је на прилазу
Вршцу из правца Београда и то ће за
све госте бити јасан путоказ да долазе
у град вина.
Град Вршац је у сарадњи са
Банатским винским редом „Свети
Теодор“ успео да постане први и за
сада једини град у Србији, који је
члан Асоцијације мреже европских
градова произвођача вина RECEVIN
(Red Europeade Ciudadesdel Vino).
Председница ове асоцијације Карме
Рибес је за време манифестације
„Дани бербе грожђа“ 2015. године
и свечано доделила ово престижно
обележје нашем граду.
- Сама сарадња са Асоцијацијом
винских градова Европе почела је

Добродошли у град вина: Табла са амблемом Асоцијације винских градова
Европе RECEVIN

Активности Туристичке организације
Вршац усмерене ка Вршачком брегу:
Татјана Палковач, директорка ТОВ

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

Удружење „Тачка сусретања“ обележило је у недељу
Светски дан поезије песничким перформансом под
називом „Мементо, Вршац“, одржаним у „Салону код
Порте“, а због актуелне епидемиолошке ситуације,
публици представљеном путем лајв стрима на интернету.
Перформанс је представио поетско-сценски приказ и
ново читање књиге „Пут за Вршац“ у издању Књижевне
општине Вршац (2002).
„Књига је настајала деценијама прошлог века као
колоплет лирских илуминација просторног и временског
пропутовања кроз град богате историје, културе и
традиције. Вршац у поезији света из рукописа великих
светских писаца под уредништвом Петруа Крдуа: Тадеуш
Ружевич, Штефан Аугустин Дојнаш, Дину Фламинг, Марк
Стренд, Арто Китехонка, Нина Касијан, Цоу Дифан, Питер
Финч, Паул Винс, Бари Калахан, Едорадо Сангвинети...“,
навели су из „Тачке сусретања“.
Учесници у поетском перформансу били су: Вања Ј.В,
Марија Васић Каначки, песникиња, Јелена Маринков,
песникиња и Станислава Плећаш, професорка
књижевности.

Фото: Петар Слијепчевић

ПЕРФОРМАНС
„МЕМЕНТО, ВРШАЦ“

Србије и трудићемо се да засадима
и оплемењивањем нових сорти
задржимо овај квалитет и побољшамо
још више наша вина.
Због актуелне епидемиолошке
ситуације
отказане
су
све
традиционалне
манифестације
посвећене вину, па је Туристичка
организација Вршца преусмерила
пажњу на друге активности.
- Жао нам је што не можемо
да одржавамо манифестације по
којима је Вршац познат и које бројне
туристе привлаче у наш град, али
смо зато све активности усмерили
према Вршачком брегу, Шушари и
Делиблатској пешчари, где ће већ
до 1. маја бити уређено и обележено
15 пешачких стаза и постављен
мобилијар – рекла је Татјана Палковач.
Како саопштавају из Туристичке
организације Вршца, RECEVIN има
подршку националних удружења
вина, присутних у од више од 11
земаља чланица мреже (Немачка,
Аустрија,
Бугарска,
Словенија,
Шпанија, Француска, Грчка, Мађарска,
Италија, Португал и Србија). Будући да
су производња вина и виноградаство
од стратешког значаја за економски и
туристички развој Вршца, Војводине
и Србије, промоцијом винске културе
и развоја винског туризма Вршца,
омогућава се промоција целог нашег
региона и учешће Града Вршца на
значајним европским пројектима.
Табла са амблемом Асоцијације,
само је прва у низу оних које ће
бити постављене на улазу у Вршац,
и то на државном путу из прваца
Зрењанина и правца Беле цркве као
и на међународном путу који долази
из Румуније.
Т. С.
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КУЛИН КУВАР

ПЕЧЕНИ ЛОСОС СА ПОВРЋЕМ
Намирнице:
2 већа филета лососа
1 кашичица соли
1 кашичица бибера
½ главице белог лука у љусци
1 дл белог вина
0,5 дл павлаке за кување
мало рузмарина и влашца
1 лимун
Поврће:
1 црвена паприка
1 зелена паприка
1 главица црвеног лука
10 крупнијих шампињона
1 крупнији парадајз
маслиново уље
со
бели лук
Припрема: Лосос посолити, побиберити, посути рузмарином
и ставити у ватросталну посуду намазану маслиновим уљем.
Бели лук с љуском игњечити и ставити преко лососа. Пећи 20
минута у рерни, на 200°Ц. Извадити из рерне, прелити вином и
вратити на још 10 минута. На крају, прелити са мало павлаке и
посути влашцем. Поврће: Исечено поврће послагати у тепсију,
накапати маслиновим уљем и мало посолити. Пећи 10 минута, па
пребацити у ватросталну посуду, посути ситно сецканим белим
луком, прелити маслиновим уљем, поклопити и вратити у рерну
на 1-2 минута.

Намирнице:
Подлога:
300 г млевеног кекса
125 г путера
1,5 дл сока од вишања
100 г исецканих ораха
50 г нарендане чоколаде
Фил од сира:
250 г шлаг праха
250 мл воде
450 г крем сира
100 г шећера у праху
1 кремфикс
Фил од воћа:
300 г ситног црвеног воћа (рибизле, јагоде...)
3 кашике шећера
50 мл воде
2 кашике густина

ЦРВЕНИ ЧИЗКЕЈК

ПРИПРЕМА: Умутити путер, додати кекс, орахе, чоколаду и сок. Сјединити и
обложити дно науљеног калупа пречника 28 цм. Пећи 10-ак минута на 200ºЦ.
Фил од сира: Умутити шлаг са водом, а одвојено умутити сир са шећером, па
сјединити смесе и додати кремфикс. Нанети преко охлађене коре и ставити
у фрижидер. Фил од воћа: Уситњено воће, воду и шећер кувати 10-ак минута.
Додати размућен густин у води, па кувати док се не згусне. Прохлађено, нанети
преко фила од сира.

САЛАТА ОД ГАМБОРА И АВОКАДА
Намирнице:
10 мањих гамбора
2 кашике сока од лимуна
5 кашика маслиновог уља
5 авокада
400 г парадајза
100 г руколе
листови зелене салате
со, бибер
Припрема: Авокадо исећи на коцкице. У малој посуди добро измешати
маслиново уље и сок од лимуна. У већој посуди помешати куване и очишћене
гамборе, исецкан парадајз и авокадо, па прелити мешавином маслиновог уља
и лимуновог сока. Додати исцепкану руколу и зелену салату, зачинити и добро
промешати.
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ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА „МАРИНКОВИЋ“
- ДАЛМАТИНСКА ТРАДИЦИЈА
НА БАНАТСКОМ ТЛУ

У
кући
Милана
Маринковића вино се пило
одавнина. И то не било које
већ искључиво оно домаће
производње.
Миланов
деда се из Далмације
у Вршац доселио 1938.
године и прво што је
урадио по доласку, посадио
је виноград. Производња
вина била је начин живота
људи у тим крајевима.
Проиводња
вина
у
Винарији
„Маринковић“
почела је средином 90 –их
година прошлог века. Све
што је Милан Маринковић
имао тада била је визија,
огромна енергија и жеља
да проникне у тајне
производње
божанског
напитка. Од деде у аманет
није добио само виноград
већ и таленат за уметност
винарства. Када је почео
са применом модерних
технологија Маринковић
је
постао
један
од
најпознатијих винара на
овим просторима.
- Деда је овде имао један
виноград уз кућу и један на
месту који су Немци некад
звали Јабука фелд. Одмалена

сам се сусрео са виноградом,
грожђем, сећам се радосних
дана бербе, али у младости
ниједног тренутка нисам
помислио да бих тиме могао
да се бавим. Завршио сам
економски факултет, радио
сам у „Компасу“ и ништа
није
наговештавало
да
бих се могао усмерити ка
виноградарству. Мој отац
је покушавао да настави
породичну традицију, али
није био нарочито успешан.

Берба је једном
годишње и ако
нешто погрешите
то можете
исправити тек
идуће године.
Уследио је распад Југославије,
моје предузеће је нестало,
остао сам без посла. Требало
је окренути нову страницу,
почео је своју причу Милан
Маринковић, власник једних
од првих винарија у Вршцу.
- Код мене се идеја за
бављењем виноградарством

јавила под утицајем рођака
који су се овде доселили из
Далмације у ратним годинама.

научио да учим. У то време
чешћи су били сусрети
виноградара и винара на

фестивалима вина, трудио сам
се да упијем што више знања,
али било је потребно много
година за стицање искуства.
Берба је једном годишње
и ако нешто погрешите

Ако хоћеш да
видиш колико
неки винар зна
дај му да направи
пино ноар.
то можете исправити тек
идуће године. Производњом
вина се све укупно бавим
26 година, али никад нисам
имао технолога. То вам је
као кад имате књиговођу у
фирми. Ви тада о књижењу
Они су ми помагали, па сам
онда 1995. купио још један
виноград, па нешто и посадио,
тако да сада имам све укупно
око 4 хектара. Врло брзо
сам схватио да озбиљнија
производња није могућа
искључиво на традиционалан
начин већ је неопходна
примена
савремене
технологије. Почео сам да
читам књиге са технолошког
факултета и без обзира што
производња вина није имала
никаквих додирних тачака
са економијом, мени је
итекако користило што сам
на економском факултету
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О ВИНАРИЈИ „МАРИНКОВИЋ“
Капацитети винарије:
Винарија Маринковић има капацитете за много
већу производњу него што је род са 4 хектара
винограда.
- Купујем грожђе од коопераната са којима
сарађујем дуги низ година. Један је из Малог
Средишта а један из околине Трстеника из
села Милутовац. У њих имам велико поверење,
знају кад је прави моменат за бербу а грожђе је
врхунског квалитета. Раније је винарија успевала
да произведе 30.000 литара годишње, сада је то
негде око 25.000 литара.

Сорте заступљене у виноградима:
У виноградима Винарије Маринковић узгаја
се каберне совињон, црни бургундац, рајнски
ризлинг, талијански ризлинг, тамјанику и шардоне.
- Тамјаника ми је била интересантна јер је
овде мало ко гаји. Размишљао сам, ако успева у
Шумадији, Жупи зашто не би и овде. Изузетно сам
задовољан. Од кооперанта из Трстеника купујем
совињон бели и мерло а из Малог Средишта бели
бургундац, сорту која је карактеристична за наше
подручје, нарочито тај гудурички клон, али је мало
позната и мало ко је тражи. Уложио сам доста труда
да га убацим на тржиште које покривам па се он
данас може наћи у панчевачким, београдским и
крагујевачким ресторанима а стигао је и до Новог
Кнежевца.

заправо ништа не знате јер
све препуштате књиговођи.
Тиме сам се руководио и у
производњи вина па сам
посао
технолога
радио
сам. Винарија Маринковић
званично је регистрована

следи берба, веома важна
фаза у смислу да је потребно
одредити идеалан моменат.
Потом се ради муљање,
грожђа
па
пресовање,
ферментација...
Шта
је
важније
у

Тамјаника ми је
интересантна јер
је овде мало ко
гаји. Размишљао
сам, ако успева у
Шумадији, Жупи
зашто не би и
овде.

Врсте вина:
Винарија Маринковић производи седам врста
вина.
- Од белих то су: рајнски ризлинг, талијански
ризлинг, бели бургундац, совињон бели и
шардоне. Затим, розе који се производи од црног
бургундца, а од црвених вина: мерло и кабернет.
Наравно, као и већина винара производим
десертно вино бермет.

Награде и признања:
2021. године вршачком Винофесту винарија
Маринковић освојила је пет златних медаља. За
совињон бели, каберне совињон, рајнски ризлинг,
шардоне и мерло.

технолошку зрелост, када је
све оптимално и киселина и
проценат алкохола, тада се
добије најлепша арома.
Које је вино најзахтевније
за производњу?
- Пино ноар или црни
бургундац је најзахтевнији

2000. године.
Које све послове треба
обавити да се дође до
доброг вина?
- Неопходно је добро и на
време обрадити виноград.
Ја радим међуредну обраду,
онај део који је могуће
машински
обрадити,
за
остале површине ангажујем
сезонске раднике. Неопходно
је између осам и десет
пута прскати виноград у
зависности од тога колико
је кишна година. Такође, у
пролеће се квалитетним
садним
материјалом
попуњава одређени део
винограда уколико је то
потребно
због
сушења,
пропадања и слично. Затим

производњи
вина
технологија или квалитет
грожђа?
- Технологија је јако
битна. Не може се потценити
наука, али квалитет грожђа

Квалитет грожђа
пресудан је да би
се добило добро
вино.
је пресудан да би се добило
добро вино. Ако недостаје
сласти или киселости то
се може кориговати, али
најлепше се вино добије
када грожђе има праву

и за виноградаре и винаре.
Никад не знате шта ћете
добити од њега. Не каже се
случајно ако хоћеш да видиш
колико неки винар зна дај му
да направи пино ноар. Ја у
производњу свих мојих вина
улажем подједнаку енергију
и једноставно не могу
неко посебно да издвојим.
Чињеница је да се највише
тражи рајнски ризлинг.
Колико Вршчани познају
вино?
- Имајући у виду да смо
виноградарски крај када сам
почео да се бавим узгојем
грожђа и производњом вина
о вину се врло мало причало.
Не само да се мало причало
него се врло мало и пило.
Данас сам сигуран да је вино
нашло своје место на нашој
трпези а томе је допринео
и велики број људи који се
бави производњом, велики
број фестивала, емисије о
вину на телевизији велики
број текстова у новинама и
часописима...
Б. Ј.
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ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ФИНСКА ПОНОВО НАЈСРЕЋНИЈА ЗЕМЉА НА СВЕТУ

НЕПРИКОСНОВЕНИ ПОБЕДНИК
ВЕЋ 4 ГОДИНЕ

Финска је четврту годину
заредом
проглашена
за
најсрећнију земљу на свету
у годишњем извештају под
покровитељством
Уједињених
нација.
Према Светском извештају о
срећи, на другом месту је Данска,
а следе Швајцарска, Исланд и
Холандија.
Нови Зеланд је и ове године
једина земља ван Европе која
се нашла међу првих 10, док је
Велика Британија пала са 13. на 17.
Место, преноси ББЦ.
Србија се налази на 49. месту,
а од земаља региона најбоље је
пласирана Словенија на 30. месту,
док је Хрватска на 61. а Босна и
Херцеговина на 65. месту.
Према извештају, најнесрећнија
земља на свету је Авганистан, а
следе Лесото, Боцвана, Руанда и
Зимбабве.
Истраживачи Галупа спровели
су анкету међу становницима 149
земаља који су оцењивали своју
срећу, преноси Танјуг.
Фактори који су утицали
на пласман земаља били су и
социјална заштита, лична слобода,
БДП и нивои корупције.
Извор: Политика

КАДА ЈЕ ЧОВЕК
ПОЧЕО ДА
ПРОИЗВОДИ
ТКАНИНЕ ЗА
ОДЕЋУ
Већ у 6500. години пре н. е. *
Људи су почели да носе одећу
пре више од 100.000 година. Пре
25.000 година одећа се састојала
искључиво
од
прошивеног
животињског
крзна,
и
то
добро скројеног, на шта указују
пронађене игле са ушицама
направљене од кости, старе
око 20.000 година. Најстарија
пронађена тканина је кеса од
памучних влакана, очувана на
сувом ваздуху пећине у Нахал
Хемеру у Јудејској пустињи, која
потиче из 6500. године пре н. е. А
у сумерском граду Уру, у јужном
Ираку, израда текстила постала
је специјализована грана заната
још 2000. године пре н. е. Древне
занатлије су успевале да израде

У ИТАЛИЈИ ПОТВРЂЕН БРИТАНСКИ СОЈ КОД МАЧКE

ИНФЕКЦИЈА ПРЕШЛА СА ЉУДИ НА
КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
У односу на пре двадесет дана
када је у Италији забележен почетак
трећег таласа пандемије ковида-19,
број преминулих у једном дану је
удвостручен, а новозаражених је
неколико хиљада више.
У последња 24 сата од инфекције
су преминуле су 423 особе, а међу
350 хиљада тестираних откривено
је скоро 25 хиљада нових случајева
инфекције, пише агенција Анса.
Ветеринари су открили први
случај заразе британским сојем
вируса, једног мачка који живи
у породици, у општини Новара.
Власници домаће животиње су у
карантину због заразе, а како тврде
стручњаци
Зоопрофилатичког
института, мачак се заразио од

НЕОБИЧНА КУПОВИНА ВРЕДНА 2,9 МИЛИОНА ДОЛАРА

ПРОДАТА ПРВА
ПОРУКА
НА „ТВИТЕРУ”

Извршни директор „Твитера” Џек Дорси продао је свој
први твит, односно прву поруку на тој друштвеној мрежи,
за 2,9 милиона долара.
„Отворио сам налог на ‘Твитеру’”, гласила је прва порука
на написана пре 15 година.
Поруку је купио предузетник Сина Естави из Малезије.
Дорси је почетком марта понудио продају прве поруке
на „Твитеру” преко сајта „Валуаблес”.
Куповина поруке значи стицање „дигиталног
сертификата о твиту, јединственог по томе што га је аутор
потписао и верификовао”, наведено је на сајту куповине,
преноси Бета.
Извор: Политика

власника и имао је исте симптоме
као и људи.
Директор института, Анђело
Ферари, потврдио је да је зараза
прешла са људи на животиње, а не
обратно и да домаће животиње нису
преносиоци инфекције, преноси
Танјуг.
Он је подсетио да је на фармама
за узгој визона, чије се крзно користи
за прављење скупоцених бунди,
зараза такође прешла са људи,
то јест особља које је радило на
тим фармама. У Италији, и неким
другим европским земљама, све те
животиње на фармама су уморене,
превентивно, а фарме затворене.
Извор: Политика

изванредне тканине, као што су
ремек-дела Египћана, најчувенијих
произвођача платна у старом веку.
Микроскопско испитивање једног
примерка тканине из области
Мемфиса открио је да свака два и
по центиметара тканине садрже
540 влакана у једном и 110 у
другом правцу, сви невероватне
мекоће. Памучне тканине које
су ткали Перуанци неколико
векова пре н. е. биле су исто тако
фине, а чак ткане чвршће него
данашњи материјал за падобране.
Најтраженији
материјал
за
одећу била је свила, откривена
у древној Кини. Најранији налаз
припитомљене свилене бубе
долази из Сијинцуна, од пре 3000
година пре н. е, а већ од 1500.
године пре н. е. почела је да се
развија кинеска индустрија свиле.
Од 10. века пре н. е. почела је
трговина свилом са Западом.
Извор: Политика
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ЗБИРКА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ВРШАЦ

СА НЕСТРПЉЕЊЕМ СМО ИШЧЕКИВАЛИ ПОЧЕТАК ЕМИТОВАЊА СЕРИЈЕ
КОЈА ЈЕ СНИМЉЕНА ПО ИСТОИМЕНОМ РОМАНУ ВУКА ДРАШКОВИЋА

„АЛЕКСАНДАР ОД ЈУГОСЛАВИЈЕ“
Редитељ Здравко Шотра кроз 15
епизода доноси причу о Александру I
Карађорђевићу, „краљу ујединитељу“,
његовом стварању Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, браку са румунском
принцезом
Маријом,
учешћу
на
Париској мировној конференцији али и
суспендовању Устава, увођењу диктатуре,
као и о атентату у Марсељу.
„У нашој историји није било тако
изузетне и тако трагичне личности као
што је краљ Александар Карађорђевић“,
истиче
Вук
Драшковић
поводом
почетка емитовања серије. „Победник
у два балканска рата и Великом рату
и ослободилац Косова, он је српски
Ханибал и Бонапарта, а као творац прве
заједничке државе Јужних Словена, он је
наш Бизмарк и Гарибалди.“
Драшковић истиче да је краљ
Александар хтео да Југославију уреди као
балканску Америку.
„Зашто није у томе успео, који су били
његови највећи унутрашњи и спољни
непријатељи, ко је организовао његово
убиство у Марсељу? Зашто је сатанизован
у комунистичкој Југославији? Зашто се и у
данашњој Србији анатемише Александар,
па нема ни улицу ни споменик у Београду,
а има их у Паризу и Марсељу?“, пита се
Драшковић.
ТВ серија „Александар од Југославије“,
снимљена по истоименом роману Вука
Драшковића, веома је значајна. „Помоћи
ће да се гледаоци упознају са историјом
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која није кривотворена. Да истина
поништи лажи и рехабилитује великог
Александра“, закључује Драшковић.

ДОПРИНОС КУЛТУРИ У ДОБА
ПАНДЕМИЈЕ
Од прошлог петка, на фејсбук
страници Културног центра Вршац
доступна је Збирка савремене
уметности.
„Желимо да, упркос тешким
условима за излагачку делатност и
културу уопште, први пут јавности
представимо своју Збирку савремене
уметности. Због тешке епидемиолошке
ситуације збирка ће бити доступна
онлајн у форми „360 view“ мода.
Надамо се да ћемо на овај начин
макар мало олакшати и ауторима и
публици актуелну ситуацију – наводе у
Културном центру Вршац.
Један од главних циљева Културног
центра Вршац који је део годишњег
плана за 2021. годину је дигитализација
збирке савремене уметности. Галерија
савремене уметности Културног центра

Вршац располаже значајном збирком
уметничких дела која је настала током
18 година рада Галерије и то кроз
донације и откупе путем конкурса које
је финансирало Министарство културе
Републике Србије.
„Поред значајне збирке, у којој се
налазе дела савремених аутора као
што су Звонимир Сантрач, Драгослав
Угрен, Аница Радошевић, Горан Јуреша,
Раде Марковић, Златомир Копил,
Петар Слијепчевић, Зоран Матић,
Здравко Мандић, Томислав Сухецки,
Васа Милекић, Зоран Туркан, Милена
Ковачевић, Драган Јевдић, Сххабал 2013,
Јелена Горички Елка, Душан Јуначков,
збирка скулптура из радионице Тера
итд., постоји тенденција континуираног
прикупљања нових радова током сваке
излагачке сезоне“, кажу у КЦ-у.

Једну од најтраженијих књига у
последње време, роман Вука Драшковића
„Александар од Југославије“, можете
наручити преко сајтова laguna.rs и delfi.
rs, а ако то учините у периоду од 17. до
21. марта, бесплатно стиже до вас на
територији Републике Србије.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (109)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО ПРЕЖИВЕТИ

У време настанка Пајиног питомог
Триптихона светом је дивљао
Шопенхауер сагоревајући искрена
уверења о слободи човека, али
науштрб других људи. Свет је тада
саблажњавао
Фројд
ласцивним
идејама табуа и разоткривања
наше анималности. Уметност свих
врста тада се трудила да раскринка
анатомију душе, да истакне њену
прозаичност, да истеривањем бога
из духовног сазвежђа ту усели
неке нове богове, којих нема на
Пајиној слици, али који су почели да
мењају лице света, који су убрзали
планету, загрејали је стварајући
почетке
потрошачких
друштава
где производња и потрошња личе
на испирање злата, а блато које
остаје баца се и затрпава све људске
вредности.

У леденим временима попут дуге
коронарне
зиме,
кристалисано
искуство и поруке Триптихона јесу
Пајин аманет и рецепт преживљавања
патентиран у Вршцу свих времена.
Пајин Триптихон је господска
порука о дистанци од свих
тривијалности у животу. Не пуштај
сваког у главу, не гледај, не слушај
свакакве глупости, ем ти загаде ум,
краду једино време живота и чине
те послушним јер у доба дигиталних
информација нешто испод радара
делује на нас и условљава нас.
Као што је пут до раја необјашњив
универзални код уметности, лековит,
превртачки, подстицајан тако постоје
и невидљиве логике вешто уткане у
море тривијалних информација које
успевају да пониште све што уметност
може да изгради.

Уметничка комуникација није
само привилегија људи вероватно
је то наслеђе прастарог језика којим
живот уопште комуницира. То нису
звучне поруке, хемијски пројектили,
то је непозната логика уткана у њих,
моћна, стара и живототворна.
Пајина ликовна истина није
помодарски
бомбастична
као
експлозија мудрости која би да
засени свет, а доводи до засићења и
нема етичку адресу.
Савремена уметност жели да
буде попут метка, афоризма, атома,
превратничке мудрости а то је тек
скица, концепт. Права мудрост се
испија полако, разлива венама и
нервима попут најбољег вршачког
вина у друштву мајстора винске
иницијације који врше обуку да
винска страст и откровење не скрену

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

у мрачне поноре наших жеља, већ да
храбре наше дужности упознавања
себе када ослушкујемо жар хемије
винског коктела. Да осетимо како
напредује телом и умом, куца на разна
хемијска врата, разваљује их, али на
крају мудрост коју поседује навигатор
винске поезије погађа мету и вино
постаје основа уметничког искуства
тананог попут Пајиних слика а не
рушилачких пројектила алкохолних
дестилата,
извора
безразложне
одбрамбене агресивности попут
модерних
уметничких
пракси.
Триптихон је чудо од визуелног пића
које се није укиселило ни после 120
година.
Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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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
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У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАН

ОКРУГЛИ СТО ГРУПЕ ФРАНКОФОНИХ
АМБАСАДОРА У РЕПУБЛИЦИ
Група франкофоних амбасадора у Републици Србији
посетила је Привредну комору Војводине, где је одржан
округли сто о привредној сарадњи.
Председник привредне коморе Војводине Бошко
Вучуревић изразио је задовољство што је скуп
организован у Привредној комори Војводине, а на
иницијативу председавајућег Групе франкофоних
амбасадора у Републици Србији, амбасадора Египта
Њ.Е. Амра Алгувејлија. Привредна комора Војводине у
протеклих неколико година посебну пажњу посветила је
упостављању и проширењу привредних веза са новим
тржиштима за наше компаније истакао је Вучуревић. Наше
активности прилагодили смо пандемијским условима
те смо у овој години одржали онлајн конференцију са
колегама из Привредне коморе Александрије из Египта
као и са колегама из Привредне коморе Казабланке
из Марока. Тачно за две недеље заказан је пословни
форум две регије, Александрије и Војводине за који

влада велико интересовање и већ сада имамо преко 140
заинтересованих компанија истакао је Вучуревић.
Председник Привредне коморе Војводине нагласио
је и да су на округлом столу присутни представници 9
земаља и да је Округли сто један од замајаца унапређењу
свих облика наше привредне сарадње, јер поред
подршке у области културе, образовања и промоције
француског језика, сматрамо да постоји много капацитета
у економској сарадњи између Републике Србије и групе
франкофоних земаља.
Председавајући Групе франкофоних земаља У
Републици Србији и амбасадор Египта Њ.Е. Амр
Алгувејли истако је да долази на овај скуп у својству
председавајућег Групе франкофоних амбасадора која
јесте највећа група и обухвата представнике Африке,
Азије и Европе, што значи првенствено сарадњу Србије,
наравно АП Војводине и франкофоних земаља. У
Александрији се налази један од највећих Универзитета

који је седиште франкофоније у свету. Оно што је јако
важно истаћи јесте да франкофоне државе броје укупно
300 милиона људи. На овај начин желим свим учесницима
добру сарадњу као и да наставимо са организовањем
виртуелних конференција између Привредних комора
Франкофоније и Привредне коморе Војводине. Верујем
да ћемо тако успети да остваримо билатералне односе
али и да поспешимо привредну сарадњу.
Округлом столу присуствовали су председавајући
Групе франкофоних амбасадора у Републици Србији
Њ.Е. Амр Алгувејли, амбасадор Краљевине Мароко Њ.Е.
Мохамед Амин Белхаж, Амбасадор Републике Тунис Њ.Е.
Сеиф Алах Режеб, амбасадор Пољске Њ.Е. Рафал Перл,
амбасадор Камбоџе Њ.Е. Тан Вут, амбасадор Швајцарске
Урс Шмид, амбасадор Кипра Димитриос Теофилакту,
Charge d Affaires амбасаде Републике Гвинеје Амами
Кобел Кеита, Мануел Буар, директор Француског
института у Београду, Антониа Јутронић, референт
за Франкофонију Министарства спољних послова
Републике Србије и Нина Величковић, министар саветник
у Министарству спољних послова Републике Србије.
Секретар
кабинета
председника
Привредне
коморе Војводине Јелена Бјелановић презентовала је
учесницима скупа привредне потенцијале АП Војводине.
Скупом је модерирао шеф кабинета председника
Привредне коморе Војводине Милан Стојанов који је
истако да је овај скуп наставак досадашње квалитетне
сарадње као и да ће Привредна комора Војводине
наставити да организује онлајн конференције као и
онлајн форуме са привредницима франкофоних земаља.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На
продају
кућа
на
спратлегализована,
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 Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/083-9339
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058
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. 063/1815504.
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. 063/7440598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш.
Тел. 062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266
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. 064/8795697
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. 064/3759459
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 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 стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 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
Продајем двособан стан 64
м² на Војничком тргу. Хитно. Тел.
064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
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

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.

било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска
88, асфалт до плаца. Информације
у Воводе Степе Степановића 3/8,
Крнетић. Тел. 065/9912133

Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70
м² са великим двориштем. Тел.
061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
Продајем мању кућу и 10 ари
плаца у Прњавору или мењам за стан
у Вршцу. Тел. 069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.
Продајем кућу са две стамбене
целине 230м² са баштом. Тел.
064/9174777.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља.
Тел. 064/6357325.
Продајем приземну кућу на
почетку Маргитске улице, 63 м²,печена
цигла, кара таван и двориштем преко
100 м². Тел. 064/9174777.

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
Продајем 60 ари на вршачком
брегу, потез „Павлишко брдо“.
Тел. 013/401-210, 060/7410210 и
060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима
поред Kараша идеално за пчеларе
или викендаше. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Продајем
викендицу
на
ковиначком путу код раскрснице
Кајтасово, 50 м према Ковину . Тел.
065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу,
ул Милоша Црњанског 15. Повољно.
Тел. 063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура
420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем
пластеник
средње
величине. Тел. 064/4856810 и
064/5315176
На продају саднице лешника,
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631
и 061/3004439

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Радионица за издавање, добра
локација. Тел. 064/1979069
Брачни пар тражи једнособан
намештен или малу
кућицу за
педесетак евра или кућу за чување.
Тел. 061/8139998
Издајем
кућу
комплетно
намештену са нус просторијама. Тел.
063/8829782.
Потребна
намештена
или
полунамештена кућа на издавање на
дужи период, трочланој породици.
До 100 евра. Тел. 064/3621423.
Издајем собу са купатилом,
чајном кухињом, засебан улаз.
Тел.
060/1671519,060/7401210
и
013/401210
Издајем намештену гарсоњеру код
Дома пензионер, плинско грејање.
Тел. 064/1284698

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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 ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес 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 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 „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
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
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
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
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9544и 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. 065/8806- 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 СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр
42 нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“
нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер са посудом,
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем
половни
фрижидер,
рерна са две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја 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), трпезарјиски сто, 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 по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем 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

Продајем француски лежај од еко
коже, нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају
све исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни.
Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12
кс нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/8420246
Радим послове везане за дрва,
шут, ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за врат.
Тел. 061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830753
Продајем два прозора 120х140,
врата,
регал,
гарнитуру
кожну,

кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице.
Тел. 834-586.
Продајем два кревета за 7000 дин.
Тел 064/1516798.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли, дводелну судоперу, мали прозор
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруе
и корито за клање свиња. Тел.
064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/8139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм.
Тел. 063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/0806872 и 013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна
озбиљну жену до 35 година ради везе
или брака. Тел. 061/6832086
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/2805862
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем 2о ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/2105496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/8326918
18-то недељнљ коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље), домаће једнодневне пилиће.
Тел. 064/4256130
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној адреси,
стари, непокретни. Тел. 062/408880.
Чишћење тавана, подрума, шупа,
молерско-глетарски радови, фарбање,
претресање кровова и каљева. Лаки
сваки посао
завршава лако. Тел.
061/1036528 и 0638378602

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА
– ЗАМЕНА
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака
ауто пиколица АТП 460 гаражирана
и очувана, под ребрасти лим ојачана
конструкција. Тел. 064/6585499
Продајем
ауто приколицу,
квалитетну (амортизери – федери гибњеви) нерегистрована. Повољно.
Тел. 061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са
пумпом 4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Марути, 1997.
годиште, регистрован до августа
2021.Тел. 060/0345801
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ИЗДАВАЧКА КУЋА „ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
БЕСТСЕЛЕР КОНАЧНО У ПРОДАЈИ ЕКСКЛУЗИВНО ПУТЕМ САЈТА www.vulkani.rs

ДАМИН ГАМБИТ

Дамин гамбит, бестселер Волтера Тевиса
написан 1983. године, деценијама одушевљава
читаоце широм света, а сада може бити ваш,
поручивањем путем сајта Вулкан издаваштва,
уз 20% попуста. За све поруџбине достава на
територији Републике Србије је бесплатна.

неколико година, и не могу да се начудим с
каквом је вештином написана“, изјавио је Мајкл
Ондачи. Чувени холивудски глумац Хит Леџер
је пре више од једне деценије почео да ради на
адаптацији овог романа, планирао је да буде
режисер и главни глумац. Серија Дамин гамбит
је прославила младу и талентовану глумицу
Ању Тејлор Џој.

Дело величанственог прозног записа и
специфичне бриткости надахнуло је креаторе
чувене серије која је књигу приближила
младим генерацијама. Овај роман немогуће је
сврстати у уобичајене категорије. То је прича
о одрастању, шаху, зависности, препуна обрта
и јаких емоција. Ако вам се допала серија,
довољно је рећи да је књига много, много
боља!
Дамин гамбит је прича о Бет Хармон, младој
жени која је постала хероина свог времена
остваривши снове и рушећи баријере. Када
је са осам година завршила у сиротишту,
чинило се да је Бет Хармон предодређена за
судбину сиву и безличну попут одеће коју је
носила. Све док не одигра прву партију шаха.
Њен генијални таленат одмах је очигледан
– док игра, чула јој се изоштравају, јасније
размишља, и први пут осећа да има контролу
над својим животом. Бет постаје све боља, а
гламурозни и узбудљиви турнири пружају јој
наду да је чека другачија будућност на табли
са шездесет четири поља у црно-белом свету.

Да бисте уживали у књизи Дамин гамбит,
није потребно да разумете шаховске потезе.
Довољно је да проникнете у симболику првог
потеза у игри живота и да сте окренути ка
романима неисцрпне снаге и јединствене
естетике.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ

Али тај свет замршен је као и њени потези, и
иако делује мирно и углађено, крије вулкане
страсти и опасности, и у њему су дозвољене
најподмуклије сплетке.
„Чисто уживање. Ову књигу читам сваких

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 књигом „Дамин гамбит“.
У прошлом броју поклањали смо књигу
„Последња госпођа Париш“, освојиле су
је наше читатељке Мирјана Топаловић и
Данијела Маринковић. Честитамо! Награде се
могу преузети у редакцији „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 152. 4. МАРТ 1986.

ОБРАВНИЦА У ЗАПЕЋКУ
Кад би произвођачи киселе воде знали да мештани
села Загајице, вероватно, спадају међу највеће
потрошаче њихових производа, нарочито у време
кишних и снежних дана, можда би рекламе за ЕПП
правили у овом јужнобанатском месту. Загајичани не
пију толико киселу воду зато што воле него што их

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 (258)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

11. ВАРОШКО ГАЗДИНСТВО, ИМАЊЕ,
ОПШТА ПОРЕЗА, ВЛАСТИ.
нужда тера. Наиме, село од близу хиљаду становника
има један извор (природни) са кога сви узимају воду,
али само када нема падавина, поплава, отапања
снега. Значи, више од пола календарске године
пију киселу воду или довозе природну из Избишта
и Потпорња. Уз то извор је на крају села па већину
домаћинстава носи воду по километар, километар
и по, мада тих дана када је вода „употребљива“ нису
сигурни да је чиста, јер бактериолошке анализе су
увек показивале да - није за пиће.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 153. 12.
МАРТ 1986.

ПОЗДРАВ ИЗ ГАРБСЕНА
Пошто и Југословенски клуб „25 мај“ у Гарбсену,
код Хановера (доња Саксонија) у З. Немачкој прима
редовно „Вршачку кулу“, желели би смо да се нешто
на тим страницама појави и о нашим активистима.
Пре свега, управа нашег Клуба, са председником
Николом Поповићем и секретаром Лазаром
Станојловићем, врло је успешна у организовању
пригодних манифестација поводом југословенских

О имовини слоб. краљ. града Вршца поучиће нас
инвентар, састављен варошким књиговодством
крајем 1884. Из њега видимо ове податке:
1. АКТИВА
1. Вредност непокретних добара: годишњи
чист доходак: 114.772 фор; вредност имовине, која
доноси хасне: 2.295.440 фор; вредност имовине која
не доноси хасне: 345.456 фор. и 24 нов.
2. Годишњи доходак: годишњи чист доходак
56.348 фор; вредност имовине, која доноси хасне:
1.126.960 фор.
3. Вредност спремине (Vorrath): вредност
имовине, која не доноси хасне: 1.281 фор.
4. Вредност опреме и оруђа: вредност имовине,
која не доноси хасне: 29.169 фор. и 59 нов.
5. 17 комада приоритетских обвезница источне
железнице: вредност имовине, која не доноси
хасне: 5.100 фор.
6.Активни остаци: вредност имовине, која не
доноси хасне:275.783фор. и 74 ¼ нов.
7. Готовина: вредност имовине, која не доноси
хасне: 9.468 фор. и 46 2/4 нов.
Укупно: годишњи чист доходак: 171.120 фор;
вредност имовине, која доноси хасне: 3.422.400
фор.; вредност имовине која не доноси хасне:
666.259 фор и 03 ¾ нов.
Вредност имовине, што доноси хасну: ф.3.422.400
Укупна активна имовина: ф. 4.088.659. 03 ¾

1886.
ПРИМАЊЕ:
А) Редовно:
I. Доходак од варошких земаља, кућа и осталих
правица:
1. Закупнина од варошких земаља 87.423 ф. 44н.
2. Кирија од варошких кућа 4.300ф.
3. Закупнина од варошких каменарница 20фор.
4. Доходак од шуме 6.110фор.
5. Закупнина од права на точење вина, ракије и

2. ПАСИВА

државних празника. Недавно смо имали и такмичење
певача аматера, што смо остварили заједно са
клубовима: „Братство“ из Хановера и „Слога“ из
Нојштата.
Добро нам ради и југословенска допунска
школа, коју води наставница Бранка Врапчанин.
Уопште, велику пажњу поклањамо раду са нашим
малишанима, негујући и развијајући код њих дух
југословенског заједништва и патриотизма. У циљу
дружења деце, имали смо и организоване излете...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

1. Пасивни капитал:
а) Елибертарни остатак (обвезница од 6. марта
1857. Остатак заједно с каматом од 11. јула 1861.):
47.530 фор. 90 нов.
б) од 35.000 фор. зајма од ћ.кр. завода за
позајмице на земљу према обвезници од 23.
декембра 1865. (одобреног кр. угар. Штатхалтериом
11. јула 1865.): остатак 19.555 фор. 58 нов.
в) Од 438.000 фор. зајма од ћ.кр. завода зс
позајмицу на земљу, одобреног 1878., а подигнутог
1. јула 1880. остатак : 395117 фор. 75 нов.
г) Од 65.000 фор. зајма од ћ.кр. завода за позајмицу
на земљу ради зидања школе, подигнутог 15. маја
1884. остатак 65.000фор.
д) Варошкој сирочадској
благајни за
Анђелковићеву кућу, подигнуто 31. декембра 1884.
остатак 20.964 фор. 12 нов.
2. Приватни дугови: 59974 фор. 83 ¼ нов.
Укупна пасива: 641.143 фор 18 ¼ нов.
Билансија:
1.
Актива 4.008.659 фор 03 ¾ нов
2.
Пасива: 641.143 фор 18 ¼ нов
Чиста имовина: 3.447.515 фор 85 2/4 нов.
Ради предочења варошког примања и издавања
изложићемо овде предрачун за 1887., сачињен
муниципалним представништвом 12.13. октобра

пива и од акциза на вашарима 27.040 фор.
6. Калдрмарина и стајарина 29.719 фор.
7. Увознина са железничке станице 2.500 фор.
8. Закупнина од лова 410 фор.
9. Закупнина од баждања 510 фор.
II. Разни приходи
1.
Разни доходци 4.970 фор
2.
Школарина 400 фор.
3.
Надокнада издавања око сталног
уконаковања војске 2.797 фор.
4.
Школарина музичке школе 128 фор.
5.
Школарина 5.700 фор.
6.
Прилог за уконаковање војске 9.474 фор
90 нов.
7.
6% камате на остатке општинских
потрошака 1.700 фор.
8.
Пристојбине за занатлијско право и казни
800 фор.
б) Ванредни приходи:
1. Камата од издате активне главнице 1.146 фор.
02 нов.
Укупно примање: 185.166 фор. 36 нов.
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КОШАРКА ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 21. КОЛО
Карабурма - Тополчанка
63 : 72
Милешевка - Пролетер
90 : 92
Љубовија - Србобран
67 : 60
Слога - Раднички (Б)		
77 : 56
Гимназијалац - Срем		
73 : 59
Систем 2000 - Вршац
62 : 86
1.Вршац 		
2.Пролетер
3.Тополчанка
4.Милешевка
5.Карабурма
6.Раднички (Б)
7.Слога 		
8.Гимназијалац
9.Љубовија
10.Србобран
11.Срем 		
12.Систем 2000

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
17
17
14
14
9
9
8
7
6
4
3

3
4
4
7
7
12
12
13
14
15
17
18

39
38
38
35
35
30
30
29
28
27
25
24

ФУДБАЛ КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 25. КОЛО
Интернационал – Мачва
3:0
Аполон 4 - Реал Ниш
2:0
ТСЦ - ОФК Вршац		
2:1
Напредак – Рад		
0:3
Бродарац – Телеоптик
2:1
Кикер - Младост (Л)		
2:0
Партизан - Спартак ЖК
4:1
Војводина - РФК Графичар
1:2
Земун - Црвена звезда
1:3
Раднички (Н) - Чукарички
одложено
1.Партизан
2.Војводина
3.Црвена звезда
4.Чукарички
5.РФК Графичар
6.Бродарац
7.Кикер 		
8.Земун 		
9.Напредак
10.Спартак ЖК
11.Младост (Л)
12.Телеоптик
13.Рад 		
14.Аполон 4
15.ТСЦ 		
16.Раднички (Н)
17.ОФК Вршац
18.Интернационал
19.Реал Ниш
20.Мачва 		

25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25

20
20
19
18
17
13
12
10
11
9
8
8
8
7
6
6
6
5
4
3

4
3
5
2
2
3
5
5
2
3
5
5
5
3
5
3
2
5
4
5

1
2
1
4
6
8
8
10
12
13
12
12
12
15
14
15
16
15
17
17

64
63
62
56
53
42
41
35
35
30
29
29
29
24
23
21
20
20
16
14

18 15
18 13
17 12
17 9
18 7
17 7
18 6
17 5
17 6
17 4
18 4
18 4

1
3
0
3
4
3
6
3
0
1
1
1

2
2
5
5
7
7
6
9
11
12
13
13

46
42
36
30
25
24
24
18
18
13
13
13

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 14. КОЛО
Црепаја - Будућност		
28 : 28
ЖСК 1955 - Раднички
40 : 24
Пригревица - ОРК Панчево
36 : 25
Металац - Сомбор		
36 : 19
Нафтагас - Војвода Степа
27 : 36
Сента - Далматинац 		
22 : 26
Славија - Младост		
31 : 12
1.Војвода Степа
2.Славија
3.Металац
4.Пригревица
5.ЖСК 1955
6.Раднички
7.Црепаја
8.Далматинац
9.Будућност
10.Сента 		
11.Младост
12.ОРК Панчево
13.Нафтагас
14.Сомбор

14
14
13
13
14
14
14
14
14
12
14
11
13
14

12
12
10
9
8
7
5
5
4
5
5
3
3
0

1
0
0
0
2
2
2
1
2
0
0
2
0
0

1
2
3
4
4
5
7
8
8
7
9
6
10
14

КОШАРКА
ВРШАЦ У ЗАОСТАЛИМ МЕЧЕВИМА КЛС ИЗГУБИО ОД ВОЈВОДИНЕ, СЛАВИО ПРОТИВ ОКК БЕОГРАДА

ВРШАЧКА ЗАВРШНИЦА У ХАЛИ МЕГА ФЕКТОРИ
ОКК БЕОГРАД – ВРШАЦ 93:94 (23:19, 23:29, 23:22, 24:24)

Дворана Мега Фектори, судије:
Обркнежевић, Весковић, Томић
ОКК
БЕОГРАД:
Драговић
24,
Пауновић 16, Вујић 4, Мусић,
Болтић 4, Ђуришић 19, Марковић,
Брекић 4, Ковачевић 2, Вељковић 1,
Стојадиновић 19.
ВРШАЦ: Симић 22, Јањић 8,
Дукић, Питерсон 14, Недељковић
16, Мајсторовић, Газибеговић 5,
Живановић 12, Јековић 2, Николић 15.
На 4 и по минута пре краја ОКК Београд је
имао највећу предност на утакмици од десет
поена разлике (88:78). Од тада је кренула
фуриозна серија Вршчана коју су покренули
Николић и Јањић, а капитен Живановић је
тројком наговестио потпуни преокрет (93:90).
Домаћи тим је дошао до изједначења преко
свог најефикаснијег играча Драговића, али су
изабраници тренера Владимира Лучића у пенал
завршници били прибранији. На три секунде пре
краја Симић је стао на линију слободних бацања
при резултату 93:93, погодио прво бацање, друго
промашио што је било довољно за дванаести
тријумф у сезони.
ОКК Београд је боље почео меч, имао
резултатску предност у првих десет минута, али
је Вршац у другом периоду ухватио прикључак и
до краја се водила резултатски неизвесна борба.
Вршчани ће имати свега два дана предаха,
у суботу 27. марта очекује их гостовање екипи
Дунава.
Б. Ј.

На путу ка Суперлиги: Филип Симић,
организатор игре Вршца

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 82:100
(24:26, 19:30, 17:22, 22:22)

Центар Миленијум, судије: Глишић, Хаџић,
Ћалић
ВРШАЦ: Симић 9 (8 ас), Јањић 16, Дукић,
Питерсон 15 (6 ск), Недељковић 2, Мајсторовић,
Газибеговић, Димић 4, Живановић 18 (4 ас),
Јековић 9, Николић 9.
ВОЈВОДИНА: Николић 8 (6 ас), Бањац 4, Беслаћ
19 (5 ск), Марић 3, Гаћеша 14 (5 ск, 6 ас), Миротић
12, Јововић 2, Мандић, Савић 16, Ракићевић 11 (8
ск), Зарић, Љубичић 11 (8 ас).
У претходном колу Војводина је заслужено
славила у Миленијуму против Вршчана у
одличној утакмици чија је спектакуларна прва
четвртина личила на меч НБА лиге. Играчи
оба тима демонстрирали су широк шутерски
репертоар, скоро сваки напад био је право
ремек дело а ривали су се за 10 минута чак
19 смењивали у вођству. У другом периоду
Новосађани су играли перфектно и у том делу

меча на прсте једне руке могли су се избројати
промашаји изабраника тренера Мирослава
Николића. На игру Вршчана оставила је трага
једномесечна пауза и момци тренера Владимира
Лучића једноставно нису били на нивоу
претходних издања. У трећој четвртини ударне
игле напада Војводине били су Беслаћ и Гаћеша,
да би у последњем периоду Новосађани дошли
и до највеће предности од 27 поена. Вршчани су
до краја одиграли пожртвовано, успели да смање
разлику и изборе частан пораз. На конференцији
за медије тренер Вршчана Лучић врло емотивно
је говорио о недавно преминулом директору
клуба Владану Мајсторовићу, чијим је прераним
одласком вршачка и српска кошарка остала без
великог спортског радника.
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 25. КОЛО
1.Младост
25 23
2
48
2.Војводина
24 21
3
45
3.Златибор
25 16
9
41
4.Слобода
25 14
11
39
5.ОКК Нови Пазар 24 15
9
39
6.Вршац 		
24 12
12
36
7.ОКК Београд
25 10
15
35
8.Раднички СПД
25 10
15
35
9.Дyнамиц
23 11
12
34
10.Тамиш 		
23 11
12
34
11.Напредак
25 9
16
34
12.Колубара ЛА 2003 24 10
14
34
13.Слога 		
24 9
15
33
14.Дунав 		
25 8
17
33
15.Пирот 		
24 7
17
31
16.Металац
23 8
15
31

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОБЕДОМ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ ПОТВРДИЛЕ
ПЛАСМАН У ПРВУ ЛИГУ

ЦИЉ ЈЕ ОСТВАРЕН

СИСТЕМ 2000 – ВРШАЦ 62:86 (14:18, 8:31, 23:26, 17:11)

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 18. КОЛО
САС - Лесковац		
3:3
Форум - Тиса		
6:5
Металац К. - Зуфо		
5:1
Лозница - Бањица
6:3
Јастребац - Бечеј 2003
2:2
Палеж - Ивањица		
одложено
1.Бечеј 2003
2.Лозница
3.Ивањица
4.Јастребац
5.Тиса 		
6.Лесковац
7.САС 		
8.Палеж 		
9.Форум 		
10.Бањица
11Зуфо 		
12.Металац К.

СПОРТ

25
24
20
18
18
16
12
11
10
10
10
8
6
0

Б. Паланка, Сала ОШ „Вук Караџић“, судије:
Љубић, Петковић
СИСТЕМ 2000: Спахић 14, Бранковић 20,
Дракулић 11, Дрљевић, Јовановић 6, Маринковић
7, Торлаковић 2, Живковић 2.
ВРШАЦ: Дунђерски 21, Керкез 2, Станаћев 2,
Милетић 7, Ковачевић 6, Стјепановић 12, Веригић
13, Репац 10, Вучковић 12, Радовић 1.
Вршчанке су одговорним приступом
утакмици, од првог до последњег секунда,

оствариле
сигурну
победу
против
последњепласиране екипе на табели, Система
2000, и потврдиле пласман у Прву лигу Србије,
највероватније као шампионке друголигашког
такмичења. За исход меча била је кључна
друга четвртина када су изабранице тренера
Мирослава Кањевца кошевима Сање Дунђески
и Тамаре Репац направиле серију 10:0 за вођство
30:16 које је било недостижно за противнице.
До краја није било резултатских узбуђења,
Вршчанке су рутински привеле меч крају иако

Конац дело краси: Дејана Веригић
су наступиле без најбоље играчице ове сезоне,
Љиљане Томашевић. Последњи меч сезоне
Вршчанке играју против Гимназијалца из Пирота
вечерас (петак) у Центру Миленијум.

ОД Б О Ј К А
ТРЕНЕР БАНАТА ИГОР САНТРАЧ ЗАДОВОЉАН СЕЗОНОМ ИАКО ЈЕ СПЛЕТОМ ОКОЛНОСТИ
ИЗОСТАО ЗАЦРТАНИ ЦИЉ

НЕ ОДУСТАЈЕМО ОД ПРВЕ А ЛИГЕ

Одбојкаши Баната сезону у
Првој Б лиги окончали су на трећој
позицији што је требало да буде
довољно за пласман у Прву А лигу.
Наиме, према пропизицијама,
две
првопласиране
екипе
обезбеђивале су напредовање у
рангу такмичења а другопласирани
тим лиге, Војводина НС Семе 2, није
могао у виши ранг јер прва екипа
овог клуба наступа у Суперлиги и
неопходно је да између две екипе
истог клуба буде најмање два ранга
такмичења разлике. Међутим,
пропозиције су промењене у току
сезоне, тачније за време паузе због
епидемиолошке ситуације па ће
Новосађани ипак у међу А лигаше.
Вршчани су на тај начин другу
сезону узастопно остали пред
вратима вишег ранга, али према
речима тренера Игора Сантрача
нису обесхрабрени оваквим

Исти циљ и идуће сезоне: Одбојкаши Баната
расплетом.
- Други део полусезоне, тачније
лош старт, највише нас је коштао.
Изгубљене су две утакмице које
смо реално морали да добијемо,
водили смо у највећем делу тих
мечева, међутим изостала је
завршница. Морам да нагласим
да је период паузе умногоме

утицао на нашу форму, играчи јесу
радили индивидуално, али наша
уиграност није била на нивоу првог
дела сезоне. Сматрам да није било
прекида да би екипа много боље
одиграла, у суштини морамо се
помирити са тим, нисмо имали
простора за рад, играчи су пружали
свој максимум колико је то било

могуће, на жалост недовољно.
Како даље?
- Морамо да седнемо озбиљно,
и да детаљно разрадимо план за
наредну сезону. Визија нам је да
радимо још озбиљније него до
сада, желимо да у наше редове
доведемо 4-5 талентованих младих
одбојкаша јуниорског узраста и да
на тај начин покушамо да, са нашим
кадетима и са још неколико играча
са стране, подигнемо клуб на мало
виши ниво. Желимо да појачамо
тренажни процес, да подигнемо
комплетну
инфраструктуру
клуба, да пробамо да направимо
екипу која ће за неких две - три
године претендовати на пласман
у Суперлигу. То је план. Преостаје
нам да га детаљно разрадимо и да
кренемо у реализацију односно у
потрагу за играчима које желимо.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 23. КОЛО

ОФК ВРШАЦ ОСТАО БЕЗ БОДОВА НА ГОСТОВАЊУ У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Раднички (Зр) - Први Мај
Феникс 1995 - Бечеј 1918
Младост - Јединство (СП)
Тиса - Раднички 1912
Динамо 1945 - Козара
Борац - Војводина 1928
Слобода - Стари Град
Слога (Ч) - Омладинац
Дунав - ОФК Вршац		
Хајдук 1912 - Бачка 1901

ВРШЧАНИ БУЋНУЛИ У ДУНАВ
ДУНАВ – ОФК ВРШАЦ 1:0 (0:0)

Стадион под Баиром, судија
Алекса Бибин (Зрењанин), стрелци:
Тошић у 75. минуту, жути картони:
Марковић (Дунав).
ДУНАВ: У. Марковић, Шошкић,
Косовић, Вукашиновић, Тошић,
Радоњић (Алијагић), Јовановић,
Николић
(Шарац),
Коштић,
Петковић (П. Марковић), Петровић.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.
Благојевић,
Качаревић,
Грек,
В.
Благојевић
(Стојадиновић),
Жеравица (Бабић), Илић, Вујић,
Стојковић, Бељин, Радисављевић
(Вранић).

Пораз Вршчана у Новим Бановцима
нова је потврда изједначености
Српске лиге Војводина ове сезоне.
Изабраници
тренера
Ненада
Мијаиловића одиграли су можда и
најслабији меч откако је кренуло
такмичење а са таквим приступом
не може се савладити ни фењераш.
Изостанак капитена Лазевског и
голгетера Сарајлина не могу бити
оправдање поготово ако се има у виду
велика конкуренција за место у тиму
и да су резервисти са нестрпљењем
чекали прилику. Опомена је стигла на
време јер ОФК Вршац у наредна два
кола игра са екипама против којих је
реално очекивати да укњижи нове
бодове.

1.Младост (НС)
2.Раднички 1912
3.ОФК Вршац
4.Борац 		
5.Омладинац
6.1. Мај Рума
7.Динамо 1945
8.Тиса 		
9.Раднички (Зр)
10.Бечеј 1918
11.ОФК Стари Град
12.Хајдук 1912
13.Феникс 1995
14.Јединство (СП)
15.Слога (Ч)
16.Козара
17.Бачка 1901
18.Слобода
19.Дунав 		
20.Војводина 1928

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

УБЕДЉИВИМ ТРИЈУМФОМ ЈЕДИНСТВО КРЕНУЛО КА СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

ПЕТАРДА У ВЛАЈКОВЦУ
ЈЕДИНСТВО (В) – РАДНИЧКИ (СУТЈЕСКА) 5:1 (3:0)

Стадион Јединства, судија Бирос
Цвитак (Панчево), стрелци: Моторов
у 12, 34. и 56, Богдановић у 38. и
Текијашки у 73. минуту за Јединство,
Мирчетић у 64. Минуту за Раднички.
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Симић,
Миошко,
Марковић,
Текијашки,
Секулић,
Бобић,
Богдановић,
Моторов, Живанов, Станков.
РАДНИЧКИ:
Хорват,
Татић,
Огњеновић, Милошевић, Милош,
Вучковић, Мирчетић, Вукоје, Кондан,
Михајловић, Мирковић.
Фудбалери Јединства су у другом
узастопном
мечу
уприличили
голеаду и убедљиво славили против
гостију из Сутјеске. Поново је у тиму
тренера Мише Бељина блистао
искусни Моторов, забележио је
други узастопни хет-трик и сврстао
се међу кандидате за најкориснијег
играча лиге. Све је на овој утакмици
било решено после првих 45 минута
када су Влајковчанима головима
Моторова и Богдановића стекли
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23
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1:1
2:2
4:2
0:3
1:2
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0:2
1:0
3:0
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са трећепласираним Нафтагасом из
Елемира.
Б. Ј.
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45
42
40
36
36
36
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29
27
25
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1.ОФК Кикинда
2.Јединство (БК)
3.Нафтагас
4.Младост
5.Омладинац ФАМ
6.Пролетер
7.Бегеј 		
8.Слога 		
9.Борац 		
10.Јединство (В)
11.Будућност
12.Раднички (К)
13.ЖАК 		
14.Крајина
15.Црвена звезда
16.Банат 		
17.Раднички (С)
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ПФЛ ПАНЧЕВО 18. КОЛО

ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

ПАВЛИШАНИ СЕ УЧВРСТИЛИ НА ВРХУ, МИРНЕ МРЕЖЕ У УЉМИ, КИКС ПОТПОРАЊАЦА

ЈОВАНОВ НАЧЕО ЈАБУКУ

Фудбалери павлишке Црвене звезде не посустају у
трци за титулу првака Јужног Баната. Изабраници тренера
Јована Стефанова лако и убедљиво су дошли до нове
победе којом су се осамили на врху побегавши најближем
конкуренту за четири корака. Игор Јованов је евроголом
из слободног ударца са ивице казненог простора довео
Павлишане у вођство, само два минута касније вихорни
Стрнад је дуплирао предност да би коначан исход
поставио поуздани Којић. У наредном колу Црвена звезда
гостује последњепласираном Радничком у Баранди и има
лепу прилику да настави успешан низ.
Уљмани су доласком новог тренера Јована Герге
стабилизовали форму и у тврдој утакмици ремизирали су
против квалитетне екипе из Иванова. Уљмани у наредном
колу имају изузетно тежак задатак, гостују једном од
претендената на прво место Долини из Падине.
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 20. КОЛО
Младост – Будућност
Крајина - Борац 		
Пролетер - Банат 		
ОФК Кикинда – Ц. звезда
Омладинац ФАМ – ЖАК
Јединство - Раднички (С)
Слога - Нафтагас		
Бегеј - Раднички (К) 		

недостижну предност. У наставку
домаћи нису попуштали и показали
су да спремни дочекују тежак дуел
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ЈУГОСЛАВИЈА – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) 0:3 (0:3)

Јабука, судија: Стефан Игњатовић (Панчево), стрелци:
Јованов 20, Стрнад 22, Којић у 32. минуту.
ЈАБУКА: Симјановић, Стајић, Д. Чижик (Јаначковић),
Лековски, Недић, Митровић, Дуковски, Дакић П. Чижик
(Окука), Макарун, Младеновић.
Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, Петковић
(Делкић), Ратковић, Војнов (Ердеји), Којић (Мајсторовић),
Гвозденов, Стрнад (Јовановић), Јованов, Балог.

ПАРТИЗАН (УЉМА) – СТРЕЛА (ИВАНОВО) 0:0

Уљма, судија: Срђан Митровић (Баваниште)
ПАРТИЗАН: Цвијић, Пешић, Оморац Живојнов, Драшкић,
Јездимировић, Исламски, Стојковић, Јовановић, Б. Попов,
Побра.
СТРЕЛА: Васић, Ковач, Налог, Савановић, Војновић,
Николић, Гуран, Максимовић, Јовановић, Вукајловић.

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