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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”

У оквиру акције „Сакупи хумани чеп“ коју већ шест 
година организује Удружење „Параквад“ у сарадњи 
са Градом Вршац, уручена су два помагала одељењу 
за физикалну медицину Опште болнице Вршац. 
Помагала су и ове године омогућења захваљујући 
великом ангажовању грађана који су прикупљали 
чепове за рециклажу. 

- Овом приликом је скупљено скоро две тоне, 
односно 1920 кг чепова, што је заиста огромна 
количина, око 860.000 чепова. Прикупљени су за врло 

кратко време, за око месец и по дана – рекао је Драган 
Виторовић, председник Удружења „Параквад“ Вршац, 
који се захвалио свим грађанима који су учествовали 
у акцији „Сакупи хумани чеп“. 

- Колица нам у великој мери олакшавају рад јер 
имамо пуно непокретних пацијената – рекла је др 
Јелена Радак Ивановић, начелница одељена за 
физикалну медицину, захваливши се на овој донацији. 

Помагала су укупно 66. по реду до сада купљена у 
оквиру акције „Сакупи хумани чеп“. 

ПОМАГАЛА ЗА ОДЕЉЕЊЕ 
ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ 

ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“ 

Прошле суботе одржана је Здружено-
тактичке вежбе „Одговор 2021“ на 
полигонима „Орешац“ и „Пасуљанске 
ливаде”, у којој је учествовало око 
1.200 припадника Војске Србије и 
око 300 припадника полиције. Своје 
способности приказали су припадници 
Копнене војске, Ратног ваздухопловства 
и противваздухопловне одбране, 72. 
бригаде за специјалне операције, 63. 
падобранске бригаде, Жандармерије, 
Специјалне антитерористичке 
јединице и Хеликоптерске јединице 
МУП-а. 

Вежби су присуствовали 
председник Републике Александар 
Вучић и председница Владе Србије 
Ана Брнабић, потпредседник Владе 
и министар одбране др Небојша 
Стефановић и начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Милан 
Мојсиловић, министар унутрашњих 
послова Александар Вулин, као и 
директор полиције Владимир Ребић и 
директор Безбедносно-информативне 
агенције Братислав Гашић. Такође, 
међу високим званицама био је и 
председавајући Председништва Босне 
и Херцеговине Милорад Додик. 

Први део вежбе одржан је 
на полигону „Орешац“, где је 
приказана оспособљеност 72. 
бригаде за специјалне операције 

у решавању тактичких и ватрених 
задатака током припреме и 
извођења противтерористичке 
операције, у садејству са снагама 
Ратног ваздухопловства и ПВО, 63. 
падобранском бригадом и Специјалном 
антитерористичком јединицом 
МУП-а Србије по теми „Уништење 
терористичке групе и ослобађање 
талаца”. На вежби је учествовало више 
од 200 припадника Војске Србије и око 
100 припадника полиције. Ангажовано 
је осам ваздухоплова, 22 борбена 
возила, седам чамаца, две беспилотне 
летелице, као и друга савремена 

борбена и неборбена техника коју 
користе специјалне јединице. Вежба 
је изведена у три димензије: на копну, 
у ваздуху и води, кроз пет секвенци – 
извиђање, поседање линије блокаде, 
напад на терористичке снаге, 
ослобађање талаца и евакуација. 

У првом сегменту је приказан рад 
извиђачких тимова на копну, ваздуху 
и води чији је циљ био да прикупе и 
правовремено доставе податке о тачној 
локацији, размештају и активностима 
терористичке групе. Затим су приказане 
борбене радње и поступци поседања 
линије блокаде терористичких снага 

уз коришћење борбених возила, 
ефикасност маневра и разорна моћ 
ватре наших специјалних снага, акција 
гоњења групе „терориста” који су се 
извукли из блокаде у покушају бекства 
са таоцима и ангажовање хеликоптера 
Х145М и  Bel-212 у евакуацији снага које 
су ангажоване на задатку уништења 
терористичке групе. 

У другом делу вежбе, на 
„Пасуљанским ливадама“ јединице 
Копнене војске, Ратног ваздухопловства 
и ПВО, Жандармерије и Хеликоптерске 
јединице МУП-а Србије приказале 
су поступке ојачане борбене групе у 
одбрани с преласком у напад. 

- Веома сам поносан на оно што 
смо данас могли да видимо у Орешцу 
недалеко од Беле Цркве и Вршца, у 
Банату, и на Пасуљанским ливадама. 
Видели смо како заједнички могу 
да раде Министарство одбране и 
Министарство унутрашњих послова, 
наша војска и наша полиција. Наша 
Војска мора да буде још много 
снажнија, наша полиција такође, наши 
припадници морају да имају боље 
услове за живот и зато сам поносан што 
је премијерка Ана Брнабић прекјуче 
уручила кључеве за 584 припадника 
снага безбедности и њихове породице 
– нагласио је Александар Вучић. 

ЗДРУЖЕНО-ТАКТИЧКА ВЕЖБА „ОДГОВОР 2021“ 
НА ПОЛИГОНИМА „ОРЕШАЦ“ И „ПАСУЉАНСКЕ ЛИВАДЕ” ОДРЖАНА 

Помоћница градоначелнице 
Вршца Тамара Радочај потписала 
је у име Града уговор о додели 
средстава за суфинансирање израде 
планова развоја јединица локалне 
самоуправе. Уговор је потписан у 
свечаном Холу зграде Покрајинске 
владе АП Војводине у Новом Саду, а 
вредан је 1.000.000 динара.  

- Активности на пројектима 
локалних самоуправа којима су 
бесповратна средства одобрена, 
односе се на израду и реализацију 
планова развоја, односно основног 
стратешког документа којим треба да 
се дефинишу приоритетни циљеви 
за развој локалних самоуправа. У 
процесу израде овог плана развоја 
такође треба узети у обзир и стручно 

обрадити све кључне аспекте 
друштвено-економске и развојне 
политике.на овом плану развоја 
радиће се од 2021. до 2027. године  – 
истакла је Радочај. 

Како је напоменула Радочај, поред 
добијених милион динара, Град 
Вршац је за овај пројекат израде 
плана издвојио 1.500.000 динара. 

Како је навео Александар Софић, 
покрајински секретар за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, планови развоја 
су хијерархијски највиши документи 
развојног планирања, који на 
локалном нивоу садрже дугорочне, 
планске пројекције за период од 
најмање седам година. 

МИЛИОН ДИНАРА ЗА ГРАД ВРШАЦ  
ПОТПИСАН УГОВОР СА ПОКРАЈИНОМ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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У току је упис ђака првака за школску 2021/2022. годину. 
Упис је почео 1. априла и трајаће до 31. маја, али је пријаву 
потребно извршити до краја априла. Потребно је да 
родитељи дођу у канцеларију 140 Градске управе, где ће 
добити уверење, након чега заказују термин за тестирање и 
упис за школу којој територијално припадају према адреси 
становања. 

- Ове године на територији Града Вршца биће уписано 
око 450 првака, што је отприлике исто колико и претходне 
године. До сада се за тестирање и упис пријавило 380 
будућих ученика, од чега је њих 163 већ тестирано. 
Позивам родитеље који још увек нису пријавили своју 
децу за упис, да то учине. У први разред се уписују деца 
рођена од 1. марта 2014. до 1. марта 2015. године, односно 
деца која ће 1. септембра имати између 6,5 и 7,5 година – 
рекао је Мирослав Лепир, члан Градског већа задужен за 
образовање. 

Расписан је и конкурс за упис у вртиће, а пријаве ће се 
обављати од 5. до 14. маја. Упис у припремни предшколски 
програм је обавезан за децу рођену између 1. марта 2015. и 
1. марта 2016. године. 

- Конкурс се односи на нове корисике, а деца која су и 
претходних година похађала вртић, остају корисници до 
поласка у школу. Предшколска установа „Чаролија“ има 
девет објеката у граду, а интересовање за упис деце у вртић 
је велико, посебно када су у питању јаслене групе – истакао 
је Лепир. 

За следећу годину планира се и реконструкција 
предшколског објекта „Бамби“ код Центра Миленијум. 

- Овим проширењем, доградњом и надградњом објекта, 
добиће се простор за смештај за још стотињак малишана, 
односно за још пет васпитних група. Град се труди да изађе 
у сусрет родитељима и створи услове у којима би сви који 
то желе могли да добију место у вртићу – додао је Лепир. 

Град Вршац и ове године додељује материјалну помоћ 
средошколцима и студентима, а према Лепировим речима, 
прелиминарне ранг листе су већ објављене прошлог петка 
и након осмодневног рока за приговоре, биће донете и 
коначне ранг листе. 

ОД СЕПТЕМБРА 450 НОВИХ 
МАЛИШАНА У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА 

У ТОКУ ЈЕ УПИС БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА 

Народно позориште „Стерија“ гостује на овогодишњем, 
70. по реду, Фестивалу професионалних позоришта 
Војводине у Зрењанину са две представе – представом 
за децу „Немушти језик“ и вечерњом представом „Ујка 
Вања“. Како се ове године фестивал због епидемијске 
ситуације одвија на начин да свако позориште представе 
игра у својој матичној кући, представе НП „Стерија“ 
играће се у Вршцу, у недељу, 25. априла, од  11, односно 
од 19 часова. 

- Овај фестивал је изузетно драгоцен, један од 
најстаријих у земљи. НП „Стерија“ учествовало је на 
овом фестивалу и 2017. године, са представом „Бајка о 

успаваном Временку“ у режији Бојане Иванов Ђорђевић, 
а пре тога 2005. године, када је Професионална сцена 
на румунском језику изводила представу „Сан летњег 
сна“ у режији Елене Иванке, и када је наша глумица 
Неда Грубиша добила награду за најбољу младу глумицу 
– рекла је Ивана Ранимиров, чланица Градског већа 
задужена за културу. 

- Фестивал професионалних позоришта Војводине 
изнедрио је многе глумце, а најнаграђиванији глумац 
на овом фестивалу био је управо наш Томислав Пејчић 
– нагласио је Драгослав Добросављевић, технички 
директор НП „Стерија“. 

Добросављевић је додао и да је број доступних карата 
за обе представе у недељу ограничен, због посебних 
мера заштите од епидемије, па се заинтересванима 
препоручује да на време обезбеде своја места. 

„НЕМУШТИ ЈЕЗИК“ И „УЈКА ВАЊА“ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЛЕКЦИЈИ  

НП „СТЕРИЈА“ НА 70. ФЕСТИВАЛУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ 

Вакцинација грађана против вируса 
COVID-19, без претходног пријављивања 
настављена је и ове недеље на пункту 
у Дому здравља Вршац, вакцином 
произвођача „Pfizer/Biontech“ и обављаће 
се свакодневно до суботе 23. априла од 9 
до 19 часова, односно до истека залиха. 
Такође, из Дома здравља Вршац подсећају 
да се вакцином произвођача „Oxford/
AstraZeneca“ грађани могу без заказивања 

вакцинисати у амбуланти Дома здравља 
у улици Димитрија Туцовића 42, сваким 
даном од 8 до 14, док трају расположиве 
количине. 

Према подацима Завода за јавно 
здравље из Панчева, током 24 сата, између 
19. и 20. априла, у јужнобанатском округу 
је регистровано 73 нова случаја заразе 
вирусом корона, од чега у Вршцу 17. 

ДОСТУПНЕ ФАЈЗЕРОВЕ И 
ОКСФОРДОВЕ ВАКЦИНЕ 

И У ОВОЈ СЕДМИЦИ НАСТАВЉЕНА ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА 

У уторак је у Конгресној дворани Центра Миленијум 
одржана 7. по реду седница актуелног сазива Скупштине 
Града Вршца. 

Одборници су расправљали о 32 тачке дневног реда 
које су се односиле на одлуке о отуђењу станова из јавне 
својине града Вршца, које су предуслов за закључење 
уговора о откупу са избеглим и прогнаним лицима који у 
тим становима живе. 

- Основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 19 
Закона о избглицама, који дефинише да лица која се налазе 
у закупу дуже од шест месеци, стичу основ за закључење 
уговора о откупу, плаћањем у вишегодишњем периоду. 
Одељење за имовинско-правне послове и градска управа 

су правовременим одлукама, односно закључцима Већа 
доносили, у складу са важећим прописима, хронолошки 
гледано, све акте који су довели до тога да сада са крајњим 
корисницима закључимо уговоре о откупу уз претходно 
доношење одлука о отуђењу. Не треба напомињати колико 
су ови акти важни за оне који су избегли и прогнани и 
колико су дуго они чекали на ово – рекао је Веселин Тутић, 
начелник Одељења за имовинско-правне послове. 

На седници су именовани и нови руководиоци 
културних установа у нашем граду. За новог вршиоца 
дужности директорке Народног позоришта „Стерија“ 
именована је Снежана Удицки, позоришна редитељка, 
док је досадашња чланица Градског већа за културу Ивана 

Ранимиров именована за вршиоца дужности директорке 
Градског музеја Вршац, где је и раније обављала послове 
историчарке-кустоса. 

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ СТАНОВА ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ВРШЦА И ИМЕНОВАНИ НОВИ 

ДИРЕКТОРИ КУЛТУРНИХ УСТАНОВА 

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 



ПЕТАК • 23.  април 2021.ВРШАЧКА КУЛА4

„АФОРИЗАМ НЕМА СПОСОБНОСТ ДА 
ПРОМЕНИ СВЕТ, 

АЛИ МОЖЕ МРВИЦУ 
ДА ГА ПОПРАВИ“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ 

Ваш „Занимљиви буквар“ који 
је Лагуна објавила крајем прошле 
године поред тога што учи децу 
првим словима, учи их и о нашој 
култури, традицији и историји, 
упознаје их са многим знаменитим 
личностима и интересантним 
местима у Србији? 

- Прави је подвиг данас одвојити 
децу од мобилних телефона и других 
електронских  играчака и наговорити 
их да узму књигу у 
руке. А кад се већ 
у томе успе онда је 
добро да књига има 
што разноврснији и 
занимљивији садржај 
који ће им задржати 
пажњу. Верујем да је 
„Занимљиви буквар“ 
баш таква књига, јер 
деца у њој  поред учења 
штампаних и писаних 
слова ћирилице 
могу да се упознају 
са основама наше 
културе и традиције, сазнају понешто 
о природним лепотама Србије, али и 
да упознају најзначајније личности 
наше историје и књижевности за децу. 
И да се притом и насмеју ликовима из 
шаљивих песмица, што је изузетно 
важно.  

Као права посластица, у књизи 
се налази и тридесет афоризама, 
по један за свако слово азбуке? 

- Ја сам до сада објавио две књиге 
афоризама за децу „Смејалице“ и 
„Поцепани сунцобран“ и знам колико 

деца воле ову кратку, духовиту 
књижевну форму. Зато сам их сада 
уткао у у овај буквар, како би деци 
олакшао учење слова, али их уједно 
и забавио. Мислим да је учење кроз 
забаву и смех најбоља комбинација. 

Реакције читалаца су одличне, а 
нарочито је много оних који истичу 
значај овакве књиге за децу која 
одрастају у иностранству и њихове 
родитеље? 

-Пре неколико 
година сам на позив 
Управе за дијаспору 
објавио књигу 
намењену  само нашим 
малишанима који живе 
у иностранству  и део 
тог „пелцера“ пресађен 
је и у  овај  „Занимљиви 
буквар“.  Реакције 
родитеља и учитеља 
у српским допунским 
школама су одличне. 
Срби који живе далеко 
од матице воде тешку 

борбу за очување српског језика, 
писма и традиције и овакве књиге су 
им више него добродошле.  

Ово није ваша прва књига 
намењена деци, али 
вас ипак највећи 
део публике познаје 
као афористичара 
и писца за одрасле. 
Колико се писање за 
децу разликује од 
стварања за одраслу 
публику? 

- Мање је познато 
да ја имам подједнак 
број објављених књига за децу и за 
одрасле, али ме читалачка публика 
углавном препознаје као сатиричара. 
Ево, баш пре неки дан мој романчић 
за децу „Авантуре у шумској школи“ 
добио је награду „Доситејево перо“ 
што ме врло радује. Писање за одрасле 
и писање за децу се много разликује, 
јер кад пишете за одрасле, па још 
сатиру, приморани сте да копате по 
најгорим људским особинама као 
што су лаж, глупост, похлепа и онда 
се и сами на неки начин запрљате.  
Међутим, када стварате књигу за 
децу тада уроните у најлепши од 
свих светова, а то је свет дечје маште, 
где царују љубав, пријатељство, 
пожртвовање...У таквом „друштву“ не 
може  да вам не буде добро. Сем тога, 
писати за децу подразумева много 
већу одговорност. 

Каква је традиција домаћег 
хумора за децу и колико му се 
данас посвећује пажња? 

- Када се сетим чему сам се ја 
смејао као дечак онда не могу да не 
поменем Бранка Ћопића и његове 
„Орлове рано лете“ и „Магареће 
године“. Или Бранислава Нушића 
и његову „Аутобиографију“. Ту  су и 
Душко Радовић и Љуба Ршумовић 
са својим дивним, духовитим  
песмама. Од савремених аутора 

поменуо бих прерано 
преминулог Игора 
Коларова, а ту је мој 
колега афористичар 
Александар Чотрић са 
својим минијатурама. 
Мислим да хумор у 
целокупној домаћој 
књижевности нема 
пажњу коју заслужује, 

па је тако и са дечјом 
литературом. 

Недавно сте 
добили признање 
„Раде Јовановић“ за 
збирку афоризама 
„Противотров“. У 
питању је избор 
п о л и т и ч к и х 
а ф о р и з а м а 
које годинама 
објављујете у 
„ В е ч е р њ и м 
новостима“. На 
шта упућује наслов 
збирке? 

- Већ скоро једанаест година 
пишем ТРН („Тако Рећи Незванично“) у 
„Вечерњим новостима“ и имам обичај 
да на сваких пет година објавим по 

једну збирку изабраних политичких 
афоризама. Најпре је то била књига 
„Трн у оку“, а сада и „Противотров“. 
Сам наслов збирке сугерише да 
су афоризми који се налазе у њој 
својеврсна брана, штит и помало 
освета за све оно што нам се дешава.  
Свакодневно нас трују 

лажима, гадостима, 
примитивизмом, корупцијом, па 
је ово био мој начин да им се мало 
реванширам. Афоризам нема 
способност да промени свет, али 
може мрвицу да га поправи. 

Шалите ли се на рачун кризе која 
тренутно тресе свет? Имате ли неки 
афоризам о вирусу корона? 

- То је врло деликатно питање. У 
ово тешко време пандемије хумор је 
свима преко потребан, али ми који 
се њиме бавимо морамо да будем 
врло обзриви како не бисмо прешли 

границу доброг укуса 
и повредили милионе 
људи који су болесни 
или породице оних 
који су преминули. 

Вашим читаоцима 
препоручујем књигу 
„Смехом против 
короне“ коју је 
приредила Сенка 
Павловић, а која садржи 
много духовитих 
афоризама, мисли и 
цртица посвећених 
овом  трауматичном 
времену. У њој се 
налази и неколико 

мојих афоризама на ту тему попут: 
„Толико већ перем руке да ми се 

излизала линија живота“. 
Т.С. 

„Занимљиви буквар“ Бојана Љубеновића намењен је деци 
која почињу да уче слова, али и старија деца ће у њему 
наћи много тога интересатног и корисног. Упознаће се за 
знаменитим личностима српске историје, са градовима, 
планинама и рекама широм Србије, као и са српском 
историјом. Читаоци радо препоручују „Занимљиви буквар“, 
а нарочито за поклон деци која не живе у Србији. 

Бојан Љубеновић рођен је 1972. године у Београду. Аутор 
је неколико књига за децу и неколико књига намењених 
одраслима. Добитник је бројних признања за свој књижевни 
рад. 

„Када стварате 
књигу за децу 
тада уроните у 

најлепши од свих 
светова, а то је 

свет дечје маште, 
где царују љубав, 

пријатељство, 
пожртвовање“ 

 „Учење кроз 
забаву и смех 

је најбоља 
комбинација“ 

„Срби који живе 
далеко од матице 
воде тешку борбу 

за очување 
српског језика, 

писма и традиције 
и овакве књиге 
су им више него 

добродошле“ 
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Застава 101, популарни „Стојадин” пре 
седам дана прославио је 50. рођендан. 

У Београд је стигао 16. априла 1971. године, 
а представљен је на Сајму аутомобила, 
подсетио је портал АутоРепублика.

Предсеријска производња је почела 
16. новембра исте године, док су први 
примерци склопљени као резултат масовно 
организоване производње, а сишли су с 
производне траке 25. априла 1972. године. 
Проширење фабрике је каснило, па су у оне 
ране примерке уграђивани Фијатови мотори 
и то не само из Италије већ и они које је 
Фијат производио у Аргентини и Колумбији.

„Стојадин” се производио све до 21. 
новембра 2008. и у том периоду је из 
крагујевачке фабрике изашло 1.045.458 
аутомобила, што га чини најпродаванијим 
моделом Заставе у историји.

Ова марка аутомобиле је највише купаца 
имала 1979. године када је испоручено 
88.918 возила, али је његова популарност 
нагло опала када је дебитовао Југо.

Примера ради, првих милион возила 
је продато до 1991. године, што говори 
о томе да је током последњих 18 година 
производње тек нешто више од 45 хиљада 
купаца изабрало „Стојадина”.

Током 38-годишње производње мало 
се изменио, посебно с дизајнерске стране 
и то се десило, рецимо, кад су се појавили 
коцкасти фарови и пластични браници.

Такође, постојале су верзије са троје и 

петоро врата, као и оне с неколико пакета 
опреме, а најпознатија је модификација 
са 1,3-литарским мотором који је имао 73 
коњске снаге, преноси Танјуг.

Поред свима познате ознаке Застава 101, 
„Стојадин” се продавао и као Југо Скала 

55/65 и Застава/Југо 311/511.
Извозио се и у Немачке, Француске и 

Велике Британије, а могао се видети и на 
путевима држава источног блока.

Извор: Политика

Борилачка вештина 
* Панкратион је био 
најпопуларнија борилачка 
дисциплина на древним 
Олимпијским играма. Било 
је то агресивно и веома 
опасно такмичење двојице 
такмичара у којем су учесници 
могли да користе за напад и 
одбрану све делове тела осим 
зуба. Борба је трајала без 
ограничења на рунде, све док 
један од такмичара не дигне 
руку у знак предаје. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

ПАНКРАТИОН 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Симболичним притиском на црвено дугме словеначки премијер Јанез 
Јанша покренуо је у Марибору суперкомпјутер „Вега”, пројекат вредан 17,2 
милиона евра, суфинансиран највећим делом европским средствима.

Словенија је на тај начин стала уз бок светским велесилама на подручју 
информативних технологија, казао је том приликом словеначки премијер, 
преноси агенција Хина.

Додао је да ће суперкомпјутер, постављен у просторијама Института 
информативних наука у Марибору, а назван по словеначком математичару 
Јурију Веги, служити домаћим и европским научницима.

Према речима директора мариборског института Алеша Бошњака, 
„Вега” је један од најјачих суперкомпјутера у свету.

„Тренутно у свету постоји само 13 држава које имају јачи 
суперкомпјутер”, рекао је Бошњак, преноси Танјуг.

Суперкомпјутер „Вега” има снагу од 6,9 петафлопова, што је отприлике 
као кад би око 50.000 персоналних рачунара паралелно радило исту 
операцију.

„Снага нашег суперкомпјутера одмах је иза капацитета Велике 
Британије, а испред Русије”, истакао је на свечаности проректор 
мариборског универзитета Зоран Рен.

„Суперкомпјутери ће европским малим и средњим предузећима 
омогућити улазак у високотехнолошку економију будућности”, поручила 
је у видео-снимку учесницима свечаности потпредседница Европске 
комисије Маргрет Вестагер, одговорна за дигиталну трансформацију 
економије.

„Још важније је да суперкомпјутер убудуће да подршку вештачкој 
интелигенцији и убрза идентификацију молекула за нове лекове, као и да 
олакша праћење зараза новим корона вирусом и тако пружи допринос 
спасавању живота”, поручила је Вестагер.

Извор: Политика

СЛОВЕНАЧКИ ПРЕМИЈЕР ПУСТИО У ПОГОН СУПЕРКОМПЈУТЕР „ВЕГА” 

РАЧУНАР СНАГЕ 6,9 ПЕТАФЛОПОВА  

ЈУБИЛЕЈ ЗАСТАВИНОГ НАЈПРОДАВАНИЈЕГ МОДЕЛА 

„СТОЈАДИН“ СЛАВИ 
ПЕДЕСЕТИ РОЂЕНДАН 

„Google Earth” је додао 
„тајмлапс” (временску линију), 
функцију која пружа увид у 
то како климатске промене, 
урбанизација и крчење шума 
утичу на климу током последње 
четири деценије.

Временска линија, сачињена 
од 24 милиона сателитских 
слика, заједно са 800 уређених 
видео-записа и интерактивних 
водича, омогућава корисницима 
да виде како се мењало 
било које место на планети, 
користећи податке НАСА, 
„Лендсат” програма америчког 
Геолошког завода и програма 

„Коперникус” Европске уније, 
јавља Ројтерс, а преноси Танјуг.

Климатске промене изазвале 
су честе и јаке поплаве, суше, 
олује и топлотне таласе, а оне 
су и разлог због којег расте 
глобална просечна температура 
ваздуха.

Функција временске линије 
на „Google Earth” платформи 
показује, на пример, како су се 
мењале обале, ширили градови 
и настајала пољопривредна 
земљишта уз истовремено 
нестајање глечера, шума и река.  

Извор: Политика

„ГУГЛ” УВЕО НОВУ ФУНКЦИЈУ – ВРЕМЕНСКУ ЛИНИЈУ 

МОЖДА ЋЕ ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА СВЕТ ОСВЕСТИТИ ЉУДЕ? 
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Први виноград Милутин 
Тине Стојишић, власник 
Винарије Селекта,  засадио 
је 1987. године у атару 
Малог Средишта. Засад 
је био на површини од 
2,5 хектара и чинио га је 
претежно рајнски ризлинг. 
Засади су се, како је 
одмицало време, полако 
увећавали, све до 2003. 
године, коју породица 
Стојишић сматра кључном 
у развоју Винарије Селекта. 
Тада је посађено 10 хектара 
нове винове лозе. Некада 
се грожђе у Стојишићевом 
подруму прерађивало у 
традиционалним, старим 
немачким муљачама, 
а од 2004. Са потпуно 
новом италијанском 
механизацијом. Трактори 
фергусони, замењени 
новим New Hollandima, 
ручне прскалице 
аутоматизованим 
атомизером, нове саднице 
увезене су из Италије. Сво 
гроздње се и даље бере 
се ручно, што не само 
да чува традиционални 
дух виноградарства 
већ и омогућава бољу 
инспекцију сиовине. 

Међутим, интересантна 
је прича откуд једном 
урбаном момку какав 
је Тине Стојишић био 
у младости идеја да се 
бави виноградарством и 
винарством.

Почетак

- Још као студент на Вишој 
економској школи у Новом 
Саду причао сам са колегама 
о куповини обрадиве земље. 
Касније, када сам се запослио као 
инструктор вожње, већ после 
две године остварио сам своју 
намеру. Било је то 1977. године. 
Нисам имао визију шта ће се 
на тој земљи узгајати, али знао 
сам да се нећу дуго задржати 
на послу који сам тада радио. 
Некако баш у то време „Вршачки 
виногради“ и директор Ђорђе 
Крстов нудили су подизање 
засада винове лозе, тако да сам 

идеју о прављењу воћњака, која 
ми се у међувремену јавила, 
преусмерио на виноград. До 
тог тренутка већ сам имао два 
и по хектара земље и сви су 
ми говорили да нећу успети 
да обрадим толику површину. 
Нисам баш схватао шта ми 
причају је нисам имао представу 
колики је то посао. Углавном, 
1988. године мојих два и по 
хектара било је под виновом 
лозом. Имао сам сигуран пласман 
грожђа, род сам предавао у 
откупну станицу у Гудурици и све 
је било у реду до 1993. године. 
Онда је дошло време инфлације. 
Све што се се тада продавало 
било је обезвређено већ после 
пар сати. Успео сам те године 
да из једног винограда грожђе 
продам купцу из Црне Горе, од 
грожђа из другог винограда да 
направим 5 000 литара вина и 
око 500 литара ракије. Стицајем 
околности изнајмио сам кућу са 
винским подрумом у Гудурици 
и када сам свео рачун схватио 
сам колико је добро у кризним 
временима имати земљу, па 
макар то била и једна башта. 
Моја велика срећа била је што 
сам ушао у ову кућу коју сам 
касније купио од Данице Јудеж. 
Њен покојни муж, био је изузетан 
домаћин, веома педантан, имао 
је комплетан алат за прављење 
вина да ја практично ништа 
нисам морао да купим. Док сам 
уређивао кућу, кречио подрум, 
дотеривао степениште, схватио 
сам да ја у свему томе уживам. 
То ми је био сигуран знак да 
нисам погрешио у одлуци. 2000. 
године купио сам ову кућу у којој 
је данас наша винарија и сваку 
просторију реновирао. Сада је у 
њој 4 подрума. Направили смо 
винску салу са идејом да купци 
могу да пробају наша вина, али 
још увек без визије да ће то бити 
ресторанска сала. 

Одабир сорти

Чиме сте се руководили у 
одбару сорти за узгој?

- У време када сам требао да 
одлучим које ћу сорте садити 
„Вршачки виногради“ су нудили 
засаде оних које су њима у том 

тренутку биле потребне, пре 
свега жупљанку због „Банатског 
ризлинга“, затим талијански 
ризлинг, смедеревку и рајнски 
ризлинг. Пар година касније у 
понуди су били и засади белог 
бургундца и шардонеа. Ипак, 
одлучио сам да засадим рајнски 
и талијански ризлинг, знао сам 
да ће род бити мањи него да 
рецимо засадим жупљанку, 
али сам на тај начин поред 
могућности да род предам 
„Вршачким виноградима“ 
имао и алтернативу, да од 
тог грожђа направим вино. У 
почетку су виноградари који 
су предавали жупљанку били 
у великој предности, јер је та 
сорта давала дупло већи род 
у односу на рајнски ризлинг, а 
откупна цена била је скоро иста. 
Међутим, ускоро су „Вршачки 
виногради“ престали са откупом, 
виноградари који су узгајали 
жупљанку нису имали коме да је 
продају и били су принуђени да 
поваде чокоте. Касније, како сам 
куповао нову земље садио сам 
и друге сорте: Бургундац бели, 
сиви и црни, совињон, шардоне 
и многе друге.

Први излазак на 
инострано тржиште

Интересантна је прича о 

првом пробоју вина Селекта 
на инострано тржиште. Иако 
је у питању сплет срећних 
околности чињеница је да 
је Тине Стојишић спремно 
дочекао прилику.

- Винарија Селекта званично 
се на тржишту појавила са 

рајнским ризлингом 2004. 
године. Продаја је ишла врло 
слабо, без обзира што је у 
питању сортно вино а рајнски 
ризлинг високо квалитетна 
сорта. Међутим, убрзо се 
ситуација променила. У вези тога 

имам једну занимљиву анегдоту. 
Те године у нашој винарији 
на вечери је била делегација 
Хемофарма предвођена 
председником Управног одбора 
Штаде, Хартмутом Рецлафом. 
Присутан је био и тадашњи 
немачки амбасадор у Србији, 
Волфрам Мас. Они су током 
вечери пили управо рајнски 
ризлинг и господин Рецлаф ме 
је питао да ли имам на продају 
1000 боца. Рекао сам му да имам, 
он ми је пружио руку и рекао, 
купљено. То је уједно био и први 
пласман на инострано тржиште 
нашег рајнског ризлинга. 

Стојишић се присетио дана 
када је први пут учествовао на 
некој смотри вина.

- Први пут сам учествовао 
на изложби у Пољопривредној 
школи 1996. године. Било је 
то после три године рада и на 
оцењивање сам однео рајнски 
ризлинг.  Један од чланова 
комисије тада је био Божило 
Јанковић, човек  који је читав свој 
радни век провео у Енолошкој 
станици у Вршцу. После тог 
оцењивања господин Божилов 
ме је позвао на страну и рекао 
ми да вино обавезно однесем на 
оцењивање на Пољопривредни 
сајам у Новом Саду јер има 
велики потенцијал. Сећам се да 
сам аутобусом отпутовао у Нови 
Сад и однео вино на оцењивање 
у халу број 8. Чак сам и закаснио 
један дан са доношењем узорка, 
комисија већ оцењивала розе 
вина, али су ипак прихватили 
узорак.  После десетак дана мој 
пријатељ, нажалост покојни 
Бата Кнежевић, био је пословно 
у Новом Саду и замолио сам га 
да сврати до сајма и да погледа 
како смо прошли на оцењивању. 
Рекао ми је: „Тине, освојио си 
велику златну медаљу“!

Постоји ли нека 
специфичност у самом узгоју 
грожђа када су у питању 

виногради Винарије Селекта?
- Морам прво да кажем да 

се узгој грожђа данас много 
разликује од времена рецимо 
пре 30 година. Наравно када су 
у питању приватни произвођачи. 
Некада није било толико 

ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ПОДРУМ СЕЛЕКТА – ПОРОДИЧНА 
ВИНАРИЈА КОЈА ЧУВА ТРАДИЦИОНАЛНИ ДУХ
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квалитетних сорти у засаду, у 
једном винограду узгајало по 
десетак сорти и није било могуће 
дефинисати једну посебну већ се 
говорило то је грожђе за бело 
вино или то је грожђе за црвено 
вино. Данас већина виноградара 

у својим виноградима има 
чисте сорте, као што их имају 
и виногради наше винарије, 
самим тим умногоме добијају на 
квалитету. Некада се виноград 
резао на две родне гране, ми смо 
међу првима у Србији почели 

да орезујемо виноград на једну 
родну грану. Шта то практично 
значи? Две родне гране дају 
већи број гроздова, али су они 
ситнији и нису тог квалитета 
као када их је мање. На једној 
родној грани рађа се мањи број 
гроздова, али су они крупнији и 
грожђе је квалитетније. Гроздови 
тада лакше долазе до сунчеве 
светлости која му омогућава 
сласт и ветар их лакше суши. 
Између осталог, наше поднебље 
је погодно за узгој винограда 
управо због ветра, јер се земља 
брже суши и нема испарења 
која утичу на кварење грожђа. 
Сем тога, резање на једну родну 
грану омогућава знатне уштеде 
у самој производњи вина. Берба 
се брже одвија, смањује се обим 
превоза, мањи је број тура од 
винограда до подрума, потребно 
је мање енолошких средстава, 

има мање претакања, а добија 
се на квалитету који винарима 
омогућава далеко бољу цену на 
тржишту. 

Да ли је за добро вино 
важнији квалитет грожђа или 
квалитетна технологија?

- Мислим да су те две 
ствари уско повезане. Некада 
се у великим предузећима 
водила стална полемика 
између виноградара и винара. 
Виноградари су се поносили 
количином узгојеног грожђа 
док је винарима био дражи 
мањи принос, квалитетније 
грожђе, самим тим и боље вино. 
Због тога је веома важно бити 
реалан у процени оптималне 
килаже која се може добити од 
винограда. Моје размишљање је 
да је боље ићи на мању килажу 
јер је правило у виноградарству 
да мања килажа значи 
квалитетнији род. Иза себе имам 
30 берби. Некада ми је технолог 
био неопходан, данас више не. 
Мислим да сам за три деценије 
научио сасвим довољно да 
технологија производње буде 
квалитетна. Међутим, оно што је 
још важније, мој старији син Иван 
завршава технолошки факултет 
и он ће ускоро самостално 
руководити производњом вина.

Колико је важно да 
виноградарство и производња 
вина буду породични посао?

- Веома је важно из врло 
једноставног разлога. Због 
смањења трошкова. У нашим 

виноградима и нашој винарији 
највећи део послова раде 
чланови моји породице и ја. 
Моја супруга Соња и моји синови 
Иван и Јован. Да није тога морао 

бих за сваки посао да ангажујем 
раднике и све то би увећавало 
цену финалног производа. 
Морам да кажем да сам имао 
и срећу у самом почетку јер 
су код мене радили изузетно 

добри радници. Много сам 
научио од једног од најбољих 
радника „Вршачких винограда“ 
Голуба Блажића. То је човек 
огромне енергије који око себе 
зрачи позитивне вибрације. 
Он ме је практично увео у тајне 
виноградарства. 

Шта је оно што вам 
причињава посебно 
задовољство у послу?

- Јако  је лепо када направиш 
производ за који знаш да има 
квалитет и који се служи по елитним 
ресторанима у Санкт Петерсбургу. 

Једном је другарица мог сина 
послала фотографију из једног 
хотела у Шведској где је на столу 
стајала флаша нашег вина. Не 
постоје паре које су вредне тог 
осећаја који сам ја тада имао. 
За мене била је то награда за 
уложених 30 година рада. 

Који су основни постулати 
испијања вина?

- Прво и најважније, испијање 
вина је уживање. Значи без 
журбе и никако на гладан стомак. 
Вину се мора указати поштовање 
јер  је свака боца вина један 
чокот коме је виноградар 
посветио читаву годину. Ретко 
ко размишља о томе колико је 
времена, рада и љубави уткано у 
једну боцу вина. Веома је важно 
и упаравиње хране и вина, али 
то је већ посебан „предмет“ у 
култури испијања вина. 

Да ли би Вршац 
могао озбиљније да 
позиционира своју традицију 
виноградарства и производње 
вина?

- Мислим да би то за почетак 
могли више да урадимо на 
поштовању домаћих вина. 
У вршачким ресторанима у 
витринама се често налазе 
црногорска вина, македонска 
вина док су вина из Србије 
негде на дну. Када одете у неку 
земљу за развијеном традицијом 

производње вина као што је 
рецимо Италија, у једном граду 
тешко да можете добити вино 
из другог италијанског града а 
камоли из друге државе. У том 
граду можете пити вина која су 
произведена искључиво у том 
граду. Мислим да би могли да 
научимо нешто из тог примера. 
Не морају да то буду искључиво 
вршачка вина, али би она свакако 
морала да узимају значајне 
позиције на винским картама 
вршачких кафана и ресторана.

 Б. Ј.

О ВИНАРИЈИ СЕЛЕКТА

Капацитети винарије Селекта
Виногради Милутина Стојишића простиру се на 

површини од 22 хектара. Од тога су на 16 хектара 
заступљене беле сорте грожђа, на 6 хектара црвене. 
Од белих сорти најзаступљенији је сиви бургундац. 

- Идеју да гајим баш ту сорту добио сам када сам 
обилазио један од најпознатијих виноградарских 
крајева у Словенији, Горишка брда. Са том сортом 
имам изузетно повољна искуства, има константан 
род, никада се до сада није кварила, чак и у време 
великих киша. То је рана сорта која доспева за бербу 
већ око 15. августа. Што се тиче подрума, имамо их 
четири, укупан њихов капацитет је 120 000 литара.

Сорте грожђа
Беле сорте: Сиви, црни и бели бургундац, совињон, 

шардоне, рајнски и талијански ризлинг и мускат 
отонел.

Црвене сорте: Црни бургундац и каберне.

Врсте вина
Дворско вино, дворско розе, шардоне, сиви 

бургундац, совињон бели, рајнски ризлинг, црни 
бургундац (пино ноар).

Награде и признања
Велика златна медаља за 

квалитет на Пољопривредном 
сајму у Новом Саду 1996. године за 
рајнски ризлинг.

Извоз
Званично је Винарија Селекта са 

извозом вина почела 2006. године. 
Од тада па до данас Стојишићева 
вина пију се у Босни, Шведској, 
Русији и Америци. Пандемија 
коронавируса ове године 
зауставила је извоз вина винарије 
Селекта у Кину, али за очекивати је 
да се тај извоз оствари у наредним 
месецима.
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1. Пословни простор  у Вршац , Војнички трг 22. у површини од 13,00 
м2 (IIl зона) са почетном ценом од  6.400,00 динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу 

2. Пословни простор означен са бројем 1 у Вршцу, Војводе Книћанина 
71 у површини од 67,00 м2 (II зона) са почетном ценом од 21.120,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу     

3. Пословни простор означен са бројем  1 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15 
у површини од 30,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 23.450,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу    

4. Пословни простор означен са бројем  2 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15 
у површини од 27,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.960,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

5. Пословни простор означен са бројем  3 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15 
у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

6. Пословни простор означен са бројем  4  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 35,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 16.800,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

7. Пословни простор означен са бројем  6 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 12.000,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу  

8.  Пословни простор означен са бројем  8 у Вршцу, Зелена пијаца бр.4 
у површини од 44,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 21.120,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

9.  Пословни простор означен са бројем  14 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.680,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

10. Пословни простор означен са бројем  15 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.680,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

11. Пословни простор означен са бројем  16  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 18,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 8.640,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

12. Пословни простор означен са бројем  17 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 15,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.200,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу   

13. Пословни простор означен са бројем  18  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 6.240,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу

14.  Пословни простор означен са бројем  19  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 6.240,00   динара 
месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу     

15. Пословни простор  у Вршцу, Змај Јовина 3  у површини од 21,00 м2 
(I зона) са почетном ценом од 18.240,00   динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу  

16. Пословни простор  у Вршцу, Доситејева бр.7 у површини од 38,00 
м2 (I зона) са почетном ценом од 18.240,00   динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 

виђeнoм стaњу   
17.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 11 у 

пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без 
ПДВ-а            

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу                  

18       Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без 
ПДВ-а 

 Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу                  

19 Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 9 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без 
ПДВ-а                           

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу    

20     Гaрaжa у Вршцу нa Анђе Ранковић 6б  oзнaчeнa сa брojeм 3 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без 
ПДВ-а 

 Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу 

          У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати 
у складу са Законом.

     На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која 
доставе уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно 
понуда која садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег 

рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни 

орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона код 
пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који 
води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо 
картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера 
забране

обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву подноси 
правно 

лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ 

закупац 
пословног простора у јавној својини Града Вршца  или уколико је оснивач 

(члан)
правног лица које је закупац 
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а  

приликом подношења пријаве; дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата депозита се 
врши на текући рачун Града Вршца број 840-720804-40 са позивом на број 
97     54-241 

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим 

што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати 
депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном 
надметању односно отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно  

до четвртка   29.04.2021.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве 

на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца . Предаја се 
може извршити до петка  29.04..2021.г. до 10 часова.У разматрање,као 
благовремене,  ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока  у 
писарницу Градске Управе.

       Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се  
29.04.2021.године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења за 
имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.

       Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан 
је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване ) 
менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

       За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала 
обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске Управе Вршац, 
Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 09-14 
часова до 29.04.2021.г.  

Град Вршац  
ИЗДАЈЕ У ЗАКУП 

путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то: 
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1.Град Вршац издаје у закуп путем 
прикупљања писмених понуда у затвореним 
ковертама  пословне просторе у јавној својини 
Града за обављање делатности апотека.

2. Непокретности у јавној својини дају се 
у закуп у поступку прикупљања писмених 
понуда, искључиво за обављање  делатности 
апотека , у складу са Одлуком о покретању 
поступка давања у закуп пословног простора 
за обављање апотекарске делатности број 
011-36-/2021-I-01 од 25. марта 2021. године.

3. Предмет издавања у закуп су следећи 
пословни простори:

-Апотека 1 у Вршцу Дворска број 5, на 
катастарској парцели број 4051 у КО Вршац  
ЛН 13586, површине 221 м2,  (официна, 
лабораторија, магацин, ходник, грардероба, 
кухиња, санитарни чвор, канцеларија шефа, 
шупа, подрум)  (у поступку реституције)

-Апотека 2 у Вршцу Абрашевићева број 
32 на катастарској парцели број 4745 у КО 
Вршац ЛН 13269, површине 234 м2 (официна, 
лабораторија, магацин, ходник, грардероба, 
кухиња, санитарни чвор, канцеларија 
шефа, канцеларија директора, канцеларија 
администрације 1и2, шупа) 

-Објекат у Вршцу Вршцу Жарка Зрењанина 
(улаз из Мокрањчеве) на катастарској парцели 
број 7607/4 у КО Вршац ЛН 14295 зграда 
број 1 Зграда здравства Пословни простор - 
просторије пословних услуга површина 89 м2 
– употребна дозвола

-Апотека 3 у Уљми Трг Ослобођења бб на 
катастарској парцели број 324/6  у КО Уљма 
ЛН 1176  површина 85 м2 (официна, магацин, 
санитарни чвор, канцеларија) 

-Апотека 4 у Гудурици Трг Ослобођења бб, 
на катастарској парцели број 2 у КО Гудурица 
ЛН 1, површине 50 м2  ( официна и магацин )

-Апотека 5 у Избишту Трг Ослобођења 
бб, на катастарској парцели број 704/2 у КО 
Избиште ЛН 1809 површине 75 м2 (официна, 
магацин, кухиња, санитарни чвор)

-Апотека 9 у Куштиљу Вршачка број 71 на 
катастарској парцели број 2/3 у КО Куштиљ ЛН 
93, површине 61 м2 (официна, магацин)

УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Услови  под којима се пословни простори 
из претходног става дају у закуп:

- Понуда се мора односити за све наведене  
пословне просторе

- Пословни простори се издају у закуп у 
виђеном стању

- Износ понуђене висине закупнине  
увећава се за 20 % на име закупа покретних 
ствари и опреме која се налази у предметним 
пословним просторима.

- Закупац је у обавези, да у периоду 
трајања закупа, у свим пословним просторима 
обавља искључиво делатност: трговина 
фармацеутским производима на мало у 
апотекама, што је битан елемент уговора.

- Закупац се обавезује да преузме 13 
запослених радника Апотеке Вршац и то: 2 
дипломирана фармацеута, 10 фармацеутских 
техничара и 1 административног радника и 
да са истима, пре закључења уговора о закупу 
пословног простора,   закључи уговор о раду 
на неодређено време  по садашњим условима 
и  гарантује једнаке услове за исти рад или 
рад исте вредности које су имали код Апотеке 
Вршац из Вршца,

- да у пословном простору обавља 
трговину фармацеутским производима на 
мало у апотекама - делатност апотека,

- да обезбеди асортиман лекова у 
апотекама у Вршцу и насељеним местима 
којим се обезбеђује потпуна и квалитетна 
здравствена заштита грађана,

- да у целини настави делатност Апотеке 
Вршац и обезбеди остваривање примарне 
здравствене заштите у апотекарској 
делатности, сходно позитивним прописима.

- да на дан уласка у посед и преузимања 
пословних просторија Апотеке Вршац, заједно 
са представницима Апотеке Вршац, извршити 
попис затечених залиха по организационим 
јединицама из овог огласа, и преузме 
фармацеутске производе код којих је рок 
важења већи од 1 године те исте  плати на 
текући рачун Апотеке, по набавним ценама у 
року од 30 дана од дана преузимања, увећане 
за износ ПДВ-а,

- Временски период трајања закупа је 15 
година

- Закупац извршава и друге обавезе 

евентуално предвиђене уговором о закупу, 
а све у циљу обезбеђивања квалитетније 
здравствене заштите становништва

- висину закупнине нису урачунати 
зависни трошкови који настану приликом 
коришћења закупљеног простора (трошкови 
електричне енергије, грејање,комуналних 
услуга, телефон,интернет услуге, услуге других 
провајдера и сл.).Ове трошкове сноси закупац 
у целости

-Почетни (најнижи) месечни износ висине 
закупнине по 1м2, без ПДВ-а,  утврђен је у 
складу са чланом 25. Одлуке о давању у закуп 
пословног простора („Службени лист Града 
Вршца“ број 16/2017) износи: 

-За пословни простор-Апотека 1  у Вршцу 
,Дворска број 5 - I зона, -  480,00 динара/м2,

-За пословни простор – Апотека 2 у Вршцу 
Абрашевићева број 32 у II зони –  350,00/м2 
динара

-За пословни простор у објекту у Вршцу 
Жарка Зрењанина без означеног броја (улаз из 
Мокрањчеве)  у II зони- 350,00/м2 динара

-За пословни простор – Апотека 3 у Уљми 
Трг Ослобођења бб  у IV зони–  150,00/м2 
динара

-За пословни простор – Апотека 4 у 
Гудурици Трг Ослобођења бб  у IV зони -  150,00 
/м2 динара 

-За пословни простор – Апотека 5 у 
Избишту Трг Ослобођења бб у  IV зони - 150,00/
м2 динара

-За пословни простор – Апотека 9 у 
Куштиљу Вршачка број 71 у IV зони -  150,00/
м2 динара

4. Укупна почетна цена за све наведене  
пословне просторе у којима ће се обављати 
апотекарска делатност а на име закупа,месечно 
износи 259.780,00 динара, без ПДВ-а, односно  
311.736,00 динара са ПДВ-ом(обрачун према 
ценама по 1/м2 датим у предходном ставу)

5..Заинтересовани понуђачи могу 
разгледати пословне просторе сваког радног 
дана од 09,00 до 14,00 часова, уз претходну 
најаву Комисији за издавање у закуп

УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ

7. Право да учествује у поступку 
прикупљања писмених понуда има свака 
здравствена установа  регистрована на 
територији Републике Србије која испуњава 
и прихвата услове предвиђене Огласом за 
давање у закуп пословних простора. 

Уз понуду сваки понуђач је дужан да 
достави:

За предузетнике: назив предузетничке 
радње  са именом и презименом предузетника, 
матични број, ПИБ

За правна лица:назив и седиште, матични 
број, ПИБ

Понуђач уз пријаву (Образац бр. 1) 
доставља следеће документе:

• Копију Решења о упису у регистар код 
надлежност органа и решење здравственог 
инспектора Министарства здравља о 
испуњености услова за обављање здравствене 
делатности

• доказ о уплати депозита
• оверену пуномоћ за лице које заступа 

подносиоца пријаве
• изјаву о намери понуђача да пре 

закључивања уговра о закупу пословних 
простора, запосли 13 радника Апотеке и то 2 
дипломирана фармацеута, 10 фармацеутских 
техничара и 1 административног радника, 
распоређене у организационим јединицима 
из тачке 3. овог Огласа и да са истима закључи 
уговор о раду на неодређено време  по 
садашњим условима и  гарантује једнаке 
услове за исти рад или рад исте вредности 
које су имали код Апотеке Вршац из Вршца 
(Образац бр. 3)

• Висина понуђене закупнине исказане у 
укупном износу за све пословне просторе на 
месечном нивоу (у обрасцу Понуде)

• Попуњен, оверен и потписан образац 2 о 
прихватању услова поступка

Група понуђача или конзорцијум 
достављају доказе о испуњеност услова за 
једног од чланова групе, односно чланови 
групе испуњавају услове солидарно.

- Понуђач је дужан да као потврду 
озбиљности понуде и као услов за учешће у 
поступку јавног надметања уплати депозит у 
износу од 12 почетних вредности закупнине 

односно 3.740.832,00 динара, а најкасније 
24 h, пре наведеног истека рока за давање 
понуде, рачун депозита Градске управе Вршац 
број 840-720804-40, с позивом на матични 
број са назнаком депозит за закуп пословних 
простора Аапотеке Вршац

Учесницима у поступку издавања у закуп 
путем прикупљања писмених понуда чија 
понуда не буде најповољнија  депозит ће 
биће враћен, а код најповољнијег понуђача, 
депозит ће се задржати и обрачунати кроз 
закупнину  за сразмеран број месеци .

Обрасци 1, 2 и 3 и образац Понуде, могу се 
преузети са сајта Града Вршца (www.vrsac.com)

8. Услови које учесник поступка мора да 
испуни:

Понуђач осим општих услова овог огласа 
мора да испуњава и  посебне услове,те да 
доказе о испуњености истих у истој коверти са 
понудом  достави:

1) да понуђач управља са преко 100 
апотека.

Доказ: Извод из регистра надлежног органа
2) да понуђач обавља послове апотекарске 

делатности дуже од 15 година.
Доказ: Извод из регистра надлежног органа
3) да понуђач има најмање 350 запослених 

лица пријављених код Републичког фонда 
пензионог и инвалидског  осигурања 
Републике Србије.

Доказ: ППОД образац за један од следећих 
месеци: јануар или фебруар 2021. године, 
или електронско уверење ЦРОСО са списком 
пријављених запослених лица.

4) да понуђач поседује најмање две 
апотеке на територији Града Вршца, што 
доказује решењем надлежног органа као и 
да за исте има закључен уговор о снабдевању 
осигураних лица РФЗО-а лековима са листе 
лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања 
и одређеном врстом помагала у последње две 
године.

Доказ: Копија уговора са РФЗО-ом за 2019. 
и 2020. годину

5) да је понуђач измирио све обавезе на 
име локалних јавних прихода.

Доказ: Уверење Одељења локалне пореске 
администрације Градске управе града Вршца о 
измиреним обавезама на име локалних јавних 
прихода.

6) да се против понуђача не води поступак 
од стране Комисије за заштиту конкуренције, 
односно свих чланова групе појединачно у 
случају групе понуђача или конзорцијума

Доказ: Изјава оснивача под моралном и 
кривичном одговорношћу

7) да понуђач може наступити и 
удруживањем (Конзорцијум) са максимално 
два правна субјекта укупно.

Доказ: Уговор о конзорцијуму
9. Пријаве се подносе препорученом 

пошиљком или предајом пријаве на 
деловодник-писарницу Градске Управе Града 
Вршца . Предаја се може извршити до четвртка  
29.04..2021.г. до 10 часова.У разматрање,као 
благовремене,  ће се узети пријаве које стигну 
до назначеног рока  у писарницу Градске 
Управе. На затвореној коверти обавезно мора 
стајати назнака „Комисији за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у 
закуп пословног простора – Понуда за закуп 
пословног простора – апотеке НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте навести назив, адресу 
и број телефона понуђача.

Понуда поднета после наведеног рока 
сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће узети у 
обзир односно неће се разматрати. Непотпуне 
понуде Комисија ће након отварања и 
утврђивања њихове непотпуности , одбацити 

Уз понуду обавезно треба приложити  сву 
документацију предвиђену у јавним огласом.

10. Јавно отварање понуда обавиће се дана 
29. априла 2021. године у 13:00 сати.

На отварању понуда Комисија ће 
констатовати да ли је достављена обавезна 
документација предвиђена условима за 
учешће и о томе сачинити записник.

Отварању понуда могу да присуствују 
понуђачи лично путем законског заступника 
или преко овлашћених пуномоћника са 
уредно овереним овлашћењима за заступања 
у поступку прикупљања писмених понуда.

11. Отварање приспелих понуда је јавно и 
одржаће се у згради Градске управе Вршац у 
Вршцу Дворска 10а,  а спровешће га Комисија 
за спровођење поступка.

12. Поступак прикупљања писмених понуда 
је валидан и  спровешће се ако је пристигла 
најмање једна писмена понуда.

13. Уколико учесник у поступку 
прикупљања писмених понуда чија понуда 
буде најповољнија и који након доношења 
одлуке о избору за најповољнијег понуђача, 
не приступи закључењу уговора о закупу или 
одустане од уговора , губи право на враћање 
гарантног износа - депозита.

14. Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда:

- утврђује испуњеност услова за одржавање 
поступка отварања понуда,

- утврђује идентитет лица која су 
приступила поступку отварања писмених 
понуда и као и њихово право да присуствују 
поступку,

- одржава ред приликом отварања 
писмених понуда,

- сачињава записник о спроведеном 
поступку прикупљања писмених понуда те 
сачињава предлог за избор нејповољнијег 
понуђача.

15. Поступак се завршава након 
отварања свих приспелих понуда. Присутни 
представници понуђача се одмах,на записник 
изјашњавају да ли имају или не примедби 
на сам ток поступка отварања писмених 
понуда,што ће се унети у записник.Записник о 
току поступка потписију сви присутни чланови 
Комисије као и присутни представници 
понуђача. По један примерак записника биће 
уручен присутним представницима понуђача 
док ће се примерак записника,понуђачима 
који нису присуствовали поступку отварања 
писмених понуда,доставити у року од 5 дана 
од дана спроведеног поступка (због празника).  

16. Примерак записника са предлогом 
о избору јаповољнијег понуђача са којим 
треба закључити уговор о закупу, Комисија 
за спровођење поступка отварања писмених 
понуда доставља градоначелнику ради 
доношења одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. По један примерак одлуке о избору 
најповољнијег понуђача се доставља свим 
учесницима поступка у року од 3 (три) дана од 
дана доношења исте. 

17. Приговори понуђача на одлуку о избору 
најповољнијег понуђача подносе се Градском 
већу Града Вршца у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. Одлука Већа по приговору је 
коначна.

18.Најповољнији понуђач је дужан да у 
року од 8 (осам) дана од дана коначности 
одлуке о додели у закуп пословних  просторија 
закључи уговор о закупу . Понуђач који је дао 
најповољнију понуду губи право на повраћај 
гарантног износа-депозита ако у поменутом 
року не закључи уговор о закупу пословних 
просторија.

19. Приликом закључења уговора о 
закупу најповољнији понуђач је дужан да 
Граду Вршцу прикаже и приложи закључен 
уговора са РФЗО о снабдевању осигураних 
лица лековима и одређеним врстама помагала 
којим се омогућава снабдевање становништва 
лековима са листе лекова и одређених врста 
медицинско техничких помагала на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања 
у граду и насељеним местима као и уговор о 
раду закључен са радницима Апотеке Вршац из 
тачке 7 овог огласа . Након закључења уговора 
о закупу закуподавац ће закупца увести у 
посед предметних пословних простора о чему 
ће се сачинити посебан записник који ће бити 
саставни део уговора.

20. У случају реституције појединих 
пословних просторија за које је закључен 
уговор о закупу, као и настанка других 
непредвиђених околности, уговорне стране 
су сагласне да закључе анекс уговора о закупу.

21. У случају непоштовања било које од 
напред наведених обавеза од стране закупца, 
закуподавац стиче право да једнострано 
раскине уговор о закупу.

22. Контролу извршења уговорних обавеза, 
контролу остваривања потпуне и квалитетне 
здравствене заштите, као и снабдевеност 
апотека, вршиће члан Градског већа за област 
здравства.

За све ближе информације  у вези са 
јавним огласом , можете добити на телефоне 
060/0450001; 069/2621957; 060/8070107.

  ЈАВНИ ОГЛАС 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ  

ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ АПОТЕКА
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Агенција Ђорђевић из Вршца уз подршку 
Града Вршца и компаније Сензал капитал из 
Београда, расписала је конкурс за доделу 
Књижевне награде „Васко Попа“ за најбољу 
песничку књигу објављену у 2020. години. 
Конкурс траје до 10. маја, а за престижну 
награду могу конкурисати све књиге песама 
стваране и објављене на српском језику. 

Право предлагања књига имају сви 
појединци и правна лица, а коначну одлуку ће 
донети стручни жири који ће накнадно бити 
именован. Награда се састоји од новчаног 
износа и повеље, коју додељују оснивач и 
дародавци, а награда ће бити свечано уручена 
у Градској кући у Вршцу, традиционално на 
дан песниковог рођења, 29. јуна 2021. године. 

Књиге песама у три примерка потребно 
је послати на адресу: Агенција Ђорђевић, 
Пионирска 2, 26300 Вршац, са назнаком 
„За награду „Васко Попа“. Све додатне 
информације могу се добити на број телефона 
060 0 813 813. 

Награда „Васко Попа“ додељује се од 1995. 
године, а циљ јој је афирмација савремене 

српске поезије. Неки од досадашњих 
добитника овог признања су и Иван В. Лалић, 
Стеван Раичковић, Милутин Петровић, 

Љубомир Симовић, Радмила Лазић, Драган 
Јовановић Данилов, Зоран Богнар, Адам 
Пуслојић... 

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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (113)

ТРИПТИХОН ВРШАЧКЕ СЛАВЕ
Пајин Триптихон је слика која подсећа на 

саме темеље опстајања а то је производња 
хране као темеља свих осталих цивилизацијских 
вредности.

На Пајиној пијаци са Триптихона тргује се 
свим и свачим вероватно са доста тога и трампи 
а делује као да се људи бескрајно забављају, 
друже, живе стишњени једни уз друге баш како 
не сме у доба короне.

И ми памтимо славне дане пијаце као 
трбуха града где су ускочили супермаркети са 
проточним системима снабдевања живљења, 
дружења као на кућној траци живота, ужурбаног, 
да ништа не пропусти сем себе самог.

У задњем делу Триптихона, берби, виде се 
удаљена брда испод куле, гола, али обрађена. 
Вероватно се на тим висинама, на врлетима 
која подсећа на она медитеранска, далматинка 
дешавало право чудо, раст и зрење лозе која 
отима сваку пукотину, испија сваку кап воде, 
хране, мучи се, опире и ту борбу уноси у зрна 
грожђа које и у вину шапућу о опстанку као 
лековита формула једне тајне да вино није само 
пиће већ и лек и уметност.

Људи су стотинама година подизали 
потпорне зидове да задрже земљу, али и 
вероватно као степенице за дива Бахуса да се 
њима пење и убере најслађе чудесно грожђе 

које даје вино које се испија као уметничка 
течна супстанца, као што се гледа слика, чита 
поезија, слуша музика.

Ко уз вино није доживео стваралачко 
откровење џабе га пије а ако је и имао визије 
то нису пијане халуцинације већ јасна порука 
композиције укуса, мириса, боје и стотине 
доскоро непознатих супстанци којима наша 
ментална хемија шири руке, дочека их, декодира 
и обавештава нас о врлинама таквог вина као о 
јасним сигналима уметности вина које пева.

Ван Гогове слике фасцинантне су не зато 
што су веште или савршене већ што поседују 
страст да прођу тим путем на којем таленат 

сагори и оставља жишке које покрећу успавану 
и уплашену хемију нашег бунтовништва од кога 
смо одустали, али она лоза која расте на камену 
не одустаје и вино које даје јесте акорд преврата 
здравља, енергије сунца спремна да подржи 
живот.

У посткоронарна времена одједном 
примећујемо чистији ваздух, небо без трагова 
авиона са  злослутним намерама, као да је и 
време постало све питомије а чујемо у великом 
свету посла нема и оно што није добро за људе 
добро је за опоравак планете. Питамо се да 
ли је мали вирус уредио оно што наша савест 
и наш разум нису хтели, приморао нас на 
паузу производње, али нам је дао прилику да 
откријемо стварни живот.

Т. Сухецки

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСНИЧКУ КЊИГУ 

„ВАСКО ПОПА“ ЧЕКА НОВОГ ЛАУРЕАТА 

СЛУТИМ

Данас ћу 
да полетим у небо
у векомир чаролик
где љубав 
трепери плава
на латима цвета
док ми тело
трне од слада.

Данас ћу 
помахнитала 
да полетим у сусрет
давно измаштан
а  јутро ће
из мене да сведочи
да моје срце
стотину руку има.

Данас ћу
јавити 
свим  гласоношама
да сам лагала
да га не волим
док ће вино 
плесати у чаши
у дану боје облака.

КУТАК ЗА 
ПОЕТУ: 
МИРА 
РАКАНОВИЋ

Књига о којој прича цео свет, 
дебитантски роман Стефани Робел 
Опрости ми, Роуз Гоулд прави је 
избор за читаоце који од књиге 
очекују непредвидиве расплете и 
напетост до последње странице.

Роман се нашао на свим 
најрелевантнијим листама 
књига које се морају прочитати, 
номинован је за неколико 
престижних награда у категорији 
дебитантског романа, а Сандеј тајмс 
га описује као „запањујуће злокобан 
психолошки дуел“. Опсесија и 
освета преплићу се у судару два 
моћна лика. Мајка и ћерка: једна 
никад не заборавља, друга никада 
не прашта.

Првих осамнаест година живота, 
Роуз Гоулд Вотс је веровала да је 
озбиљно болесна. Била је алергична 
на све и свашта, користила колица 
јер је била превише слаба да хода 

и практично живела у болници. 
Комшије су помагале колико су 
могле, скупљале помоћ и нудиле 
раме за плакање, али без обзира 
на то колико лекара посетила или 
анализа урадила, нико није могао 
да установи шта није у реду с њом. 
Испоставило се, на крају, да је 
њена мама, Пети Вотс, само била 
стварно добар лажов. Након што 
је одлежала пет година у затвору, 
Пети је најзад слободна, али нема 
куда да оде, и зато моли ћерку да је 
прими. Читава заједница шокирана 
је када Роуз Гоулд пристане. Пети 
тврди да жели да остави све за 
собом и помири се са ћерком која 
је сведочила против ње. Али Роуз 
Гоулд познаје своју мајку. Пети Вотс 
никоме не остаје дужна.

Ако су Моја мрачна Ванеса, 
Дамин гамбит, Ланац, Тихи 
пацијент у самом врху листе ваших 

омиљених наслова, Опрости 
ми, Роуз Гоулд ће вас потпуно 
одушевити. Ова књига почиње тамо 
где би се многе сличне завршиле. 
Ово је прича о лажи, опсесији, 
освети и истини, бриљантна, 
аутентична, која обузима читаоца.

Роман Опрости ми, Роуз Гоулд 
можете купити путем сајта www.
vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И 
„ВРШАЧКА 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 
књигом „Опрости ми, Роуз Голд“.

У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Мијау модна кућа“, 
освојиле су је наше читатељке 
Адријана Максимовић и Ким 
Цикора. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке 
куле“.

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН НОМИНОВАН ЗА ЕДГАРОВУ НАГРАДУ  

СВЕТСКИ ИЗДАВАЧКИ ФЕНОМЕН 
ОПРОСТИ МИ, РОУЗ ГОУЛД
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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
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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 Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, купатило, 
мала соба, гаража, шупа, башта, чврста 
градња. Тел. 063/877-0604.

На продају спратна кућа 240 м² са 
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. 069/354-5058.

Нова спратна кућа у Вршцу са две 
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда 
са великим плацем. Тел 060/491-1005.

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.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири центар, брег 
приступачан прилаз. Тел. 064/879-569.7

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 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 
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 60 ари на вршачком брегу, 
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 
060/7410210 и 060/1671519.

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.

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

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

У Малом Средишту продајем мању 
кућу 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.

Продајем плац на Гудуричком путу, 
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м², 
десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.

Продајем кућу са  гаражом,са 
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-631 
и 064/2805862

На продају викендица (са верандом) 
35м² на плацу површине 587 м². На 
Гудуричком путу Тел 060/7342609 (после 

15 часова)
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два 

нивоа, сам центар града. Сам центар 
града, улица Стевана Немање бр. 29. 
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.

Продајем кућу на селу 30 км од 
града и двособан стан у центру . Тел 
064/9174777.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену гарсоњеру код 
Дома пензионер, плинско грејање. Тел. 
064/1284698

Издајем намештен двособан стан, 
дворишни, за самце, самице , брачни 
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел. 
063/8103228.

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 ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес 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 

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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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. 
065/88-06- 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

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 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

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

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. 063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач Лифам, 
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 
Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

Радим послове везане за дрва, 
шут, ризлу и избацивање непотребних 
ствари. Тел. 064/412-4994.

Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ 
и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.

Спремам станове, куће и пословне 
просторије. Тел. 063/184-2709.

Купујем пластеник мање површине 
до 60 м². Тел. 066/411-496.

Продајем нове очуване полице за 
кућну варијанту. Копус иверица-сонома 
храст. Тел. 064/412-4994 и 063/896-1606.

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за стопала  и масажер за врат. 
Тел. 061/680-6244. 

Продајем термо пећ, плинску пећ, 
грејалицу на струју, машине за шивење 
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија 
дубока колица и носиљку за бебе. Тел. 
013/830-753.

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице. 
Тел. 834-586.

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, фуруне и 
корито за клање свиња. Тел. 064/396-
2064.

Продајем орахове трупце. Тел. 
060/1671519 и 013/401-210.

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 063/882-9782.

Желим да чувам старије особе у 
замену за стан или кућу уз договорени 
пробни период. Тел. 061/813-9998.

Вршим услужно култивирање башта 
и одвожење биљних остатака. Тел. 
060/080-6872 и 013/806-872.

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-
631 и 064/280-5862.

Вршим услуге педикира (сређивање 
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, 
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 
0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, поред 
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.

18-то недељне коке носиље, товне 
пачиће, гушчиће, једнодневне товне 
пилиће, једнодневне женске пилиће 
(носиље), домаће једнодневне пилиће.
Тел. 064/425-6130.

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-
9100.

Шишање и бријање на кућној 
адреси, стари, непокретни. Тел. 
062/408-880.

Чишћење тавана, подрума, шупа, 
молерско-глетарски радови, фарбање, 
претресање кровова и каљева. Лаки 
сваки посао  завршава лако. Тел. 
061/1036528 и 0638378602

Плински котао за централно 
грејање ХАС31, експанзициона посуда 
40л, циркулациона пумпа 5/4. Тел. 
013/805-936 и 064/414-2336.

Продајем кухињски сто, 6 столица 
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум 
димензије д950-ш440-в440 цена 
4.000дин. Тел. 064/246-4207.

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

Озбиљна жена 60-тих година 
бринула би о старијим особама или 
чувала децу. Могућ сваки договор. Тел. 
060/333470

Продајем цвеће, лале,  веће 
количине,. Тел 837-631 и 064/2805862

Једнобразни плуг, Хонда култиватор, 
прскалица, цистерна, фреза, кавез за 
пилиће носиље, хранилицу за свиње, 
циркулар, моторну тестеру, вагу и 
мотор Т12. Тел. 063/7061638

На продају изношене коке носиље. 
Тел. 063/262840

Продајем ловачку пушку“ Hamerles 
SVHL merkel „ специал калибар 16мм 
и ловачки карабин Ремингтон магнум 
калибар 7мм. Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

Продајем Симпо гарнитуру тросед, 
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел 
064/3858314

Продајем очувану кухињу 
(судопера, радни и висећи делови), 
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л. 
064/8582495

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, старинске 
пегле, 4 тепих стазе, један тепих и 
черупаљку за пилиће. Тел. 064/4902239

На продају тросед на развлачење 
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш 
машину не исправну. Тел. 062/1922943

Продајем патуљасте зечеве 
лавља глава  стари седам месеци. Тел. 
060/1418202.

Продајем мешалицу за бетон 
(стандардна) монтазним ел.мотором. 
исправна цена 10.000 дин., скутер 2000, 
нове гуме . Тел. 061/3071085

Продајем веш машину исправну 
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле, 
рерна, некориштен 4.000 дин. круњач-
чекићар исправан. Тел.061/3071085

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем мотор Т-12 у исправном 
стању, цена по договору, хитно. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем Заставу 101, годиште 
2005. нерегистрована у добром стању, 
пређено 80.000. Цена по договору. 
Тел. 063/7306041

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ВИДО СТОЈАНОВИЋ
25.12.1937-23.04.2019.

Твоји најмилији

Дана 23.априла 2021. навршава се две године како више 
није са нама наш вољени отац, супруг и деда 
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НА СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ СВА ИЗДАЊА ВУЛКАН ИЗДАВАШТВА НА ПОПУСТУ ОД 20% + 30%

Поводом Светског дана књиге, који се 
традиционално прославља 23. априла, Вулкан 
издаваштво награђује своје читаоце специјалним 
попустима за онлајн-куповину! На овај посебан 
дан, за поручивање путем сајта www.vulkani.
rs омогућавамо додатних 30% попуста на већ 
постојећи попуст од 20% на цене свих издања 
Вулкана, Вулканчића и YА Вулкана! Уз то, достава на 
територији Републике Србије биће бесплатна.

Љубитељи писане речи уживаће у куповини 
најбољих књига на једном месту! У петак, 23. априла, 
путем сајта Вулкан издаваштва моћи ћете да купите 
актуелне и класичне романе, дела награђиваних 
домаћих и страних аутора и књиге за најмлађе, уз 
велики попуст и бесплатну доставу на кућну адресу!

Одлуком Унеска, Светски дан књиге и ауторских 
права обележава се 23. априла од 1995. године, на дан 
смрти Мигела де Сервантеса, писца првог модерног 
романа, и на дан рођења и смрти једног од највећих 
писаца свих времена, Вилијама Шекспира. Овај дан је 
и прилика да се подсетимо на значај књиге, једне од 
најважнијих цивилизацијских тековина, споне којом 
се преносе искуства и улепшава живот, и захвалимо 
књизи, која је истрајавала заједно уз човека и била 
ослонац у најтежим историјским тренуцима, чему и 
ми можемо да посведочимо.

Уколико сте љубитељ актуелних издања, нећете 
пропустити прилику да по најповољнијим ценама 
купите књиге Опрости ми, Роуз Гоулд и Клуб убистава 
четвртком, које су проглашене светским издавачким 
сензацијама, или Дамин гамбит, која и после скоро 
четири деценије не престаје да фасцинира читаоце.

Ако слободне тренутке проводите читајући 

љубавне, сензуалне романе, ваш избор ће бити нова 
књига непоновљиве Елоизе Џејмс Војвода је само 
њен, или модерна бајка о савременим принцезама 
Девојка која је пронашла своје срце.

Љубитељи напетих књига, карактерних ликова 

и непредвидиве радње одлучиће се за романе 
мајстора жанра, Стивена Кинга и Томаса Хариса, 
па ће њихов избор засигурно бити Упориште и Кад 
јагањци утихну, а сви који се опредељују за епску 
фантастику искористиће прилику да комплетирају 
трилогију Брајана Маклелана последњим наставком 
Јесења република.

Међу бестселерима који су обележили претходну 
годину нашла се књига домаћег аутора Миодрага 
Мајића Острво пеликана, која је продата у више 
десетина хиљада примерака, а посебну пажњу 
привукла су и дела класичне српске књижевности 
из едиције Трагови.

Будући да књига поставља нека од најважнијих 
питања која интересују човечанство, нуди одговоре 
и даје подстрек, наслови из жанра популарне 
психологије и популарне науке Мисли о нервозној 
планети, Размишљајте попут монаха и Божја честица 
изазвали су посебно интересовање наших читалаца.

Вулкан издаваштво годинама усмерава посебну 
пажњу на књиге за најмлађе читаоце. С њима растемо, 
упознајемо свет и упуштамо се у незаборавне 
читалачке подвиге. Забавне и едукативне Вулканчић 
књиге улепшаће одрастање сваком детету. Графички 
роман Догмен испуњава све критеријуме модерних 
младих читалаца. Грчки митови одушевиће мале 
авантуристе, а Моја прва ризница прича о природи 
и Научите да цртате апсолутно све помоћи ће деци 
да стекну и развију важна знања и вештине.

Оног тренутка када је почео да пише и бележи 
своја знања, човек је променио ток цивилизације. 
Захваљујући књигама и читању, уметност и култура 
повезују и превазилазе све различитости, стварајући 
бољу будућност за генерације које стасавају.

На време направите списак књига које желите да 
прочитате и будите међу првима који ће искористити 
специјалне погодности у петак, 23. априла. Позивамо 
вас да посетите наш сајт www.вулкани.рс, одаберете 
омиљене наслове и обогатите своју библиотеку.

Акција поводом Светског дана књиге трајаће 
само у петак 23. априла и односи се искључиво на 
куповину путем сајта www.vulkani.rs.

Тог дана, све књиге Вулкан издаваштва моћи 
ћете да купите по ценама сниженим за 20% + 30% у 
односу на редовне цене.

Испорука на територији Републике Србије биће 
бесплатна.

САМО НА САЈТУ www.vulkani.rs  
УЗ БЕСПЛАТНУ ДОСТАВУ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Ово су биле вршaчке српске – православне 
владике: 1690. Спиридон Штибица;1695. 
Герасим; 1722. Мојсије Станојевић; 1726. Никола 
Димитријевић; 1728. Максимин Несторовић; 
1739. Јефта Дамјановић; 1741. Исаије Антуновић; 
1749. Јован Георгијевић; 1769. Викентије 
Поповић; 1786. Јосиф Јовановић Шакабента; 
1805. Јосиф Путник (администр.), 1806. Петар 
Јовановић Видак; 1819. Синезије Радивојевић 
(адм.); 1829. Максимин Манујловић; 1833. Јосиф 
Рајачић; 1843. Стеван Поповић; 1849. Игњат Вуја 
(админ.); 1849. Самујило Маширевић (админ.); 
1853. Емилијан Кенђелац; 1885. Нектарије 
Димитријевић (админ.); 1886. Иларион Руварац 
1).

Вршачке проте од 1750.: 
1750. Новак Ранковић 2); 1768. Ђорђе Недић; 

1793. Тодор Илић; 1806. Константин Алексић; 
1836. Филип Трандафиловић; 1885. Ђорђе 
Вукашиновић (намесник).

Овдашњи протестанти, понајвише еванђ.-
лутерске вероисповеди , конституисали су се 
1854. као еванђ.-лутеранска побочна, а 1869. 
као самостална општина. Богомољу има она од 
1868., гробље од 1861. Од 1875. спада  овамо 
белоцркванска као побочна општина.

Еванђ. Свештеници: 
1854-1863. Бирђански парох; 1864. Коломан 

Бодицки, први банатски путујући проповедник; 
1865. Густав Бујковски, 2. путујући проповедник; 
1869. Јован Панћик, парох; 1871. Мавро Грац, 
парох; 1873. Фердинанд Унгар, парох;  1876. 
Никола Абафи, парох.

Баш сада ради се овде на остварењу 
мађарско-реформатске филијалне општине, 
која би потпала панчавачкој парохији.

Последоватељи мојсијеве вероисповеди 
имају тек од почетка овога столећа своју 
општину, која је као филијала подпадала 
под тамишградски рабинат. Они имају (у 
3. деценијуму) добро саграђену синагогу, 
свештеничке дужности врши нарочити 
окружни раби од год. 1873., када су вршачки 
Јевреји образовали самосталну општину, 
којој су, осим вароши Вршца, припадали још и 

вршачки и дећански округ и варош Бела  Црква. 
За настављање њихове деце у релиђији имају 
свога нарочитога учитеља.

И јеврејска и  еванђеличка црквена општина 
добија од политичке општине годишњу помоћ 
од 710 ф. односно 680 фор.

Јеврејски раб је од год. 1873.: др.Адолф 
Сидон. 

Од 253 Романа, који овде станују, половина 
припада источно-православној цркви и 
парохији у Мал. Средишту; парох ове последње 
општине долази сваке друге недеље у Вршац, 
те наставља ђаке у веронауци. Грчко-католички 
последоватељ (149) убројени су у Католике.

Још нам споменути ваља, да има овде од 1866. 
и „Назарена“, од којих су 2 дела православни 
Срби а 3 дела римо-кат. Немци. Можда их има 
укупно око 300, већина их је сиротиња, а састају 
се у јеврејској улици код једнога њиховог друга.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (262)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

12. ВЕРОЗАКОНСКЕ ПРИЛИКЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 235.,11. АПРИЛ 1990.

БРУКА ОД  „ДОБРОДОШЛИЦЕ“
Војводина, а пре свега градови дуж источне државне 

границе: Суботица, Сомбор, Кикинда, Кањижа и Вршац 
затечени су непрегледним колонама туриста који долазе у 
Југославију. Прва слика са којом се сусрећу наши суседи на 
граничном прелазу је и ружна и тужна. Уместо пристојне 
туристичке понуде и информације из прве руке, што би се 

рекло, за њихов прихват 
нису обезбеђени ни 
минимални услови. 
Шта више наведени 
су жалосни примери 
да странцима није 
овде омогућено ни 
да попију чашу свеже 
воде а о јавном тоалету, 
и н ф о р м а т и в н и м 
пунктовима да се и 
не говори. То је оцена 
П р е д с е д н и ш т в а 
Туристичког савеза 
Војводине, који је 
прошле недеље у Хотелу 
“Србија” у Вршцу одржао 
састанак у присуству 
гостију из општинских, 
републичког и 

југословенског савеза, домаћих функционера, руководиоца 
Царинарнице у Вршцу, Међуопштинског СУП-а,

Пограничне милиције, “Другог октобра” и домаћина - људи 
из Туристичког савеза ове комуне. 

 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 236.,25. АПРИЛ 1990.

ПАЈИ ЈОВАНОВИЋУ С ЉУБАВЉУ
Милан Стевчић, Вршчанин који је као студент Фулбрајтове 

фондације провео две године на стручном усавршавању 
у Центру за конзервацију Њујоршког универзитета и 
Метрополитен музеју, вратио је у међувремену првобитни 
сјај и двема сликама 
Паје Јовановић “Света 
мајка Ангелина” и “Свети 
Никола”.. у овдашњој 
Саборној цркви. У овом 
прилогу он детаљније 
говори о том свом раду, 
износећи и занимљиве 
детаље који се тичу 
поменутих слика славног 
Вршчанина Паје 
Јовановића.

Пре четири године (у 
пролеће 1986.) поразно 
је била одјекнула вест 
да су две монументалне 
слике Паје Јовановића из 
вршачке Саборне цркве 
вандалски украдене. Пронађене су маја 1988. међутим биле 
су у ужасном стању, па их је ваљало темељно и стручно 
обрадити, како би им био враћен првобитни колорит и тон. 
Тај посао је обавио Милан Стевчић, академски сликар и виши 
конзерватор, по први пут употребивши технологију, која је 
у међувремену постала и предмет интресовања корисника 
стручне литературе. Поступак је трајао до фебруара 1988...

...Слика “Света мајка Ангелина” (210х115цм) је, у ствари 
портрет у природној величини мајке Паје Јовановића. На 
постаменту стуба, са десне стране, исписан је следећи текст: 
У СПОМЕН МАТЕРИ ЕРНЕСТИНЕ ЈОВАНОВИЋ рођ. ДЕСТОР 
ЊЕНА ТРИ СИНА ПАЈЕ, СВЕТИСЛАВА , МИЛАНА.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

1) Ово је писано одмах по потврђењу Руцварца, када још  нисе знало за оставку му. Прим.прев.
2) Годишњи  бројеви несумњиви су само у погледу три задња случаја; у три прва случаја означено је то тек 
приближно.  
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ПИКАНТНИ КАНЕЛОНИ
КУЛИН КУВАР

БРЗА НЕПЕЧЕНА 
ТОРТА

НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Самлети кекс, помешати са млевеним 
лешницима и додати отопљен путер. Добро промешати да се 
састојци сједине и утиснути на дно подмазаног цетвртастог 
калупа велицине 22 x 22 цм. Оставити на хладном.

 Фил: Натопити желатин хладном водом и оставити да 
набубри. Умутити слатку павлаку са шецером у праху, па 
додати киселу павлаку и сок од лимуна и све добро измешати. 
Набубрели желатин загрејати на лаганој ватри да се отопи, па у 
танком млазу додавати у смесу од слатке и киселе павлаке, све 
време мешајуци. Јагоде оцистити, опрати и просушити.

Густо их усправно послагати на припремљену подлогу 
(уоквирену обруцем), а уз ивицу подлоге ређати јагоде исецене 
на пола (сеценом страном ка споља). Преко нанети фил и, по 
жељи, украсити комадицима јагода. Ставити у фрижидер да се 
торта стегне.

СЛАТКА ПАСТА 
СА ОРАСИМА

СВИЊСКИ БУТ 
СА СЕНФОМ И 

ОРАСИМА

НАМИРНИЦЕ:

- 2 кг Матијевић свињског бута
- со, бибер
- 100 г сенфа
- кора од 2 лимуна
- 200 г млевених ораха
- уље

НАМИРНИЦЕ:
-6 канелона
-2 кашике ренданог пармезана
Фил:
-80 г младог лука (бели део)
-200 г Матијевић јунеће плаћке 
-200 г Матијевић свињске плећке 
-4 кашике уља 
-2 кашичице зачина Ц 
-40 г ренданог пармезана
-40 г ренданог тврдог крављег 
сира 
-200 мл павлаке за кување 
-50 мл вина 
-1 кашика сецканог влашца
Сос:
-400 мл пасираног парадајза 
-250 мл воде
-1 кашичица зачина Ц 
-1 љута папричица 
-2 кашичице шећера

НАМИРНИЦЕ:
  

- 500 г пасте фусили
- 200 г млевених 
ораха
- 100 г сувог грожђа
- 2 кесице цимета
- 2 кесице ванилин 
шећера
- пола лимуна
- путер
- шећер по жељи

ПРИПРЕМА: Орахе помешати са ванилин 
шећером, сувим грожђем и циметом. Пасту скувати 
“ал денте”. Оцедити, растопити мало путера и прелити 
преко пасте, додати мешавину са орасима и добро 
измешати. Исцедити сок од лимуна и прелити пасту. 
Одозго украсити сецканим орасима.

ПРИПРЕМА:  Матијевић свињски бут 
посолити. У дубљу шерпу сипати мало уља, 
ставити месо, налити водом и динстати 90 
минута. Нарендати кору од 2 лимуна. Орахе 
самлети. У посебној посуди помешати сенф, 
рендану кору од лимуна и орахе. Премазати 
месо и пећи још 30 минута

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећу плећку 
и Матијевић свињску плећку самлети и добро 
помешати у компактну смесу. На уљу кратко 
препећи млади лук исечен на колутиће. Додати 
млевено месо, зачин Ц, па динстати подливајући 
водом око 20 минута.

Додати павлаку, вино, сиреве и влашац. Све 
кратко прокувати, мало охладити и нафиловати 
канелоне. Послагати их у науљену ватросталну 
посуду.

 Сос: Пасиран парадајз помешати с водом, 
додати зачин Ц, исецкану љуту папричицу и 
шећер. Кратко проку- вати и прелити преко 
канелона. Посути ренданим сиром, покрити 
алуминијумском фолијом и пећи у рерни 
загрејаној на 210°Ц, око 20 минута. Пред крај 
фолију склонити и оставити да се канелони још 
кратко запеку.

Подлога:
- 200 г интегралног кекса
-100 г млевених лешника
- 100 г путера

Фил:
- 3 дл слатке павлаке
- 3 дл киселе павлаке
- 1 50 г шецера у праху
- 1 0 г желатина у праху
- 6 кашика хладне воде
- 3 кашике сока од лимуна
- 500 г јагода



ПЕТАК • 23.  април 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 29. КОЛО 

Раднички 1912 - 1. Мај Рума  2 : 0
Јединство (СП)- Козара  3 : 0
Бечеј 1918- Војводина 1928  5 : 0
Раднички (Зр)- Стари Град  0 : 0
Феникс 1995- Омладинац  1 : 0
Младост (НС)- ОФК Вршац  2 : 0
Тиса- Бачка 1901   0 : 1
Динамо 1945- Хајдук 1912  0 : 2
Борац- Дунав   3 : 1
Слобода- Слога (Ч)   2 : 1
 
 1.Младост (НС) 29      22 4      3   76 70
2.Раднички 1912 29      17 7      5   62 58
3.ОФК Вршац 29      17 6      6   45 57
4.Борац  29      16 3    10   45 51
5.Бечеј 1918 29      15 4    10   56 49
6.1. Мај Рума 29      12 10    7   34 46
7.Омладинац 29      11 12    6   37 45
8.Тиса  29      13 5    11   45 44
9.Феникс 1995 29      12 8      9    43 44
10.Раднички (Зр) 29      12 7    10    40 43
11.Динамо 1945 29      13 3    13    40 42
12.Хајдук 1912 29      12 5    12    50 41
13.ОФК Стари Град 29      11 6    12    32 39
14.Јединство (СП) 29        9 10  10   35 37
15.Бачка 1901 29        8 5     16   33 29
16.Слога (Ч) 29        7 7     15   27 28
17.Козара 29        7 4     18   34 25
18.Слобода 29        6 7     16   23 25
19.Дунав  29        5 6     18   22 21
20.Војводина 1928 29        2 7     20   13 13

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”   25. КОЛО 

Слога - Омладинац ФАМ  4 : 3
Бегеј- ОФК Кикинда 1909  0 : 3
Раднички (К)- Пролетер  3 : 0
Нафтагас - Крајина   9 : 0
Раднички (С) - Младост  5 : 5
ЖАК - Јединство (БК)  1 : 1
Црвена звезда - Будућност  4 : 2
Банат - Борац   0 : 1

1.ОФК Кикинда 1909 24    18 3         3 57
2.Јединство (БК) 23    16 5         2 53
3.Нафтагас 24    15 6         3 51
4.Младост 23    13 7         3 46
5.Омладинац ФАМ 24    14 2         8 44
6.Пролетер 24    13 0        11 39
7.Борац  23    11 2        10 35
8.Јединство (В) 23    10 4         9 34
9.Бегеј  23    11 1        11 34
10.Слога  23    10 3        10 33
11.Будућност 23     8 3        12 27
12.Раднички (К) 23     8 1        14 25
13.Црвена звезда 24     7 4        13 25
14.ЖАК  24     5 5        14 20
15.Раднички (С) 24     6 2        16 20
16.Банат  24     4 4        16 16
17.Крајина 24     4 2        18 14

ПФЛ ПАНЧЕВО 22. КОЛО 

Југославија - Стрела   2 : 5
Раднички (Б)- Долина  1 : 3
Црвена звезда - Будућност (А)  1 : 1
Хајдучица - БАК   1 : 4
Партизан (У)- Стари Тамиш  4 : 1
Банат (И) - Слога (БНС)  0 : 0
Спартак 1911 - Потпорањ  2 : 2
Партизан (Г)- Полет (Ид)  1 : 2
 
 
1.Црвена звезда 22     14 4          4 46
2.Долина  22     12 6          4 42
3.Полет (Ид) 22     12 5          5 41
4.БАК   22     11 6          5 39
5.Партизан (Г) 22     10 7          5 37
6.Будућност (А) 22     11 4          7 37
7.Стрела  22     11 3          8 36
8.Хајдучица 22     10 3          9 33
9.Спартак 1911 22      9 4          9 31
10.Слога (БНС) 22      7 7          8 28
11.Партизан (У) 22      7 4         11 25
12.Стари Тамиш 22      7 4         11 25
13Потпорањ 22      5 7         10 22
14.Југославија 22      6 4         12 22
15.Банат (И) 22      5 5         12 20
16.Раднички (Б) (-1) 22      1 3         18 5

Нови Сад, стадион Младост, судија: Саша Ранисавић, 
стрелци: Каурин у 71, Швоња у 74. минуту

МЛАДОСТ: Дражић, Јовановић, Бабић, Швоња, Асани (од 
68. Каурин), Гојковић, Ренић, Јелић, Спасић (од 56. Поповић), 
Дивац, Станић (од 68. Вукаљевић).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Стојковић, 
Качаревић, Грек (од 71. Стојадиновић), Сарајлин, 
Радисављевић, В. Благојевић (од 62. Бељин), Лазевски, Илић 
(од 76. Вранић), Вујић (од 76. Бабић). 

Лидер Српске лиге Војводина остварио је нову победу на путу ка 
титули првака савладавши најближег пратиоца екипу ОФК Вршца 
головима у другом полувремену. Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића били су више него равноправан противник у читавом 
току првог полувремена, али су Новосађани искористили две 
прилике и за свега 3 минута обезбедили недостижну предност.

- Икао смо поражени у дербију од квалитетне екипе која је 
заслужено лидер на табели мислим да смо до примљеног поготка 
били квалитетнији тим. Голу Младости претходио је фаул у нападу 
над Благојевићем. Знали смо да ће дерби одлучити детаљи, али 
мислио сам на детаље који ће бити дело играча. Штета је што 
сви нису били на нивоу ове утакмице. После тог поготка уследио 
је еврогол Швоње и то је било довољно за заслужену победу 
Младости, рекао је тренер Вршчана Мијаиловић.

Већ данас (петак, 23. април) ОФК Вршац дочекује екипу Феникса.
- У госте нам долази препорођени Феникс, прави су хит 

пролећног дела. Бићемо без помоћи капитена Лазевског и 
Сарајлина, остали су спремни за меч. За мене ова утакмица има 

велику важност , већу него било која до сада. Потребан нам је висок 
ниво дисциплине, борбености и идеје да би освојили три бода који 
су нам циљ у овој утакмици.

Б. Ј.

ДЕРБИ ПРОЛЕЋА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ ПРИПАО НОВОСАЂАНИМА

ЛИДЕР ОПРАВДАО УЛОГУ ФАВОРИТА
МЛАДОСТ (НС) – ОФК ВРШАЦ 2:0 (0:0)

ФУД БА Л

Павлиш, стадион Црвене звезде, судија: 
Игор Јајић (Панчево) 7, стрелци: Војнов у 
60. за Црвену звезду, Јовић у 19. минуту 
за Будућност, жути картони: Ратковић (Ц. 
звезда), Грбић (Будућност).

Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар (од 69. Ердеи), 
Радосављев, Петковић, Јовановић, Војнов, 
Поморишац, Којић, Ратковић (од 46. 
Јарковачки), Балог (од 46. Јованов ), Стрнад.

БУДУЋНОСТ: Живановић, Милошевић, 
Балан, Јаћимовски, Георге, Стојимиров (од 

83. Врањевац), Јовић, Лукић, Настановић, 
Туфегџић (од 58. Ђапа), Грбић.

Подела бодова најреалнији је исход 
комшијског дербија. Ривалима је припало по 
полувреме, али нажалост, сви актери су под 
утиском тешке повреде играча Црвене звезде 
Дарка Балога коме је сломљен нос у једном 
дуелу. Гости су били бољи у првом полувремену 
и иницијативу крунисали поготком Јовића. 
Нападач Будућности имао је намеру да центрира, 

али се испоставило да је то био шут који је 
изненадио голмана Митова. Лопта је завршила 
у самом горњем углу. У другом полувремену 
иницијатива је била на страни Павлишана, 
створили су три повољне прилике за погодак, 
али су до изједначења дошли захваљујући 
упорности и луцидности Војнова, који је после 
соло акције из тешке позиције прецизно 
шутирао и затресао мрежу за изједначење. 

Б. Ј.

ПОДЕЛА БОДОВА У КОШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

ПАВЛИШАНИ И ДАЉЕ НА ЧЕЛУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – БУДУЋНОСТ (А) 1:1 (0:1)

Дициплина и борбеност рецепт за успех: 
Ненад Мијаиловић

Вршац је успешно организовао финални меч 
Купа Србије у футсалу и финале Омладинске 
лиге Србије. Екипа ФОН-а заслужено је освојила 
Куп Србије, а титула омладинског првака Србије 
отишла је у Обреновац. Омладинци вршачког 
Форума заустављени су у полуфиналу у двомечу 
са Смедеревом (5:7, 4:6)

После доминације током свих 40 минута 
финалног меча Купа Србије против Новог Пазара 
београдски ФОН је  пут ка трофеју трасирао у 
првих десетак минута првог полувремена када 
је најбољи играч сусрета Марко Радовановић, 

у размаку од само четири минута, два пута 
затресао мрежу Пазараца. Ууводним минутима 
другог полувремена екипа Новог Пазара 
успела је да преполови заостатак. Мутавџић 
је сјајним ударцем са ок седам метара ефектно 
савладао Јосимовића. Међутим Београђани 
су се брзо стабилизовали и не само да су 
сачували предност, већ су поготком Павловића 
у 32. минуту дошли до велике победе. Пехар 
освајачу Купа Србије уручио је Бојан Павићевић, 
директор женских и футсал селекција ФСС, 
а медаље финалистима уручили су Тамара 

Радочај, помоћница градоначелнице Вршца 
и Марко Рашић, члан Градског већа Вршца за 
спорт и омладину. На церемонији су уручене и 
плакете захвалности ФСС представнику Града 
Вршца, домаћина финала, Марку Рашићу и 
Бојану Вуксановићу, председнику Клуба малог 
фудбала Форум из Вршца. Плакете им је уручио 
Бојан Павићевић, директор женских и футал 
селекција ФСС.

Б. Ј.

ФИНАЛЕ ФУТСАЛ КУПА СРБИЈЕ

ТРОФЕЈ ЗА БЕОГРАДСКИ ФОН

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

На финалу Лиге Војводине за кадете и 
млађе јуниоре, одржаном у Новом Саду у 
петак 16. априла такмичари СК“Уљма“ су 
освојили 1 пехар и 4 медаље.

Први су пуцали кадети пиштољем, где 
је Петар Панић освојио 4. место, Јован 
Рудњанин 5. а Алекса Миланов 6. место. И 
сва тројица су се пласирали у своје прво 
финале.

У финалу су пуцали у конкуренцији 
са млађим јуниорима где је Петар Панић 
освојио 4. место,  Јован Рудњанин 6. док је 
Алекса Миланов заузео 7. место.

Код кадеткиња пиштољем у 
квалификационом мечу за финале Миона 
Матовић је освојила 1. место, Тамара 
Вујичић 2. место, Јелена Јовановић 4. 

место уз исти број кругова као трећа, али 
са слабијом последњом серијом, Миљана 
Бућкош 5. место и Вања Мартинов 9. 
место.

У веома узбудљивом финалу пуном 
преокрета Тамара Вујичић је освојила 1. 
место, Миона Матовић 3. место а Јелена 
Јовановић 8. место у конкуренцији 
млађих јуниорки.

Екипа у саставу Тамара Вујичић, 
Миона Матовић и Јелена Јовановић је 
освојила 2. место екипно пиштољем у 
конкуренцији млађих јуниорки.

Секретар Стрељачког савеза  
Војводине Александра Ивошев уручила 
је Тамари Вујичић лакету за најбољу 
кадеткињу у 2020. години.

УЉМАНСКИ СТРЕЛЦИ НА ПОБЕДНИЧКОМ ПОСТОЉУ НА ФИНАЛУ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА КАДЕТЕ И МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

ТАМАРА ВУЈИЧИЋ НАЈБОЉА КАДЕТКИЊА ВОЈВОДИНЕ
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