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У недељу 9. маја, навршило се 76. година од 
величанствене победе над највећим злом у историји 
цивилизације – фашизмом и нацизмом, који је, у 
вихору Другог светског рата, однео 50. милиона 
људских живота. На Спомен-костурницу на градском 
гробљу представници Града Вршца, СУБНОР-а Вршац 
и Удружења војних пензионера и војних инвалида, 
положили су венце поводом Дана победе. 

- Овај дан је симбол надљудског освајања слободе, 
светиње која је апсолутни смисао људског постојања. 
Ово је датум који нас обавезује да се подсетимо на 
жртву положену у темеље наше цивилизације, и 
слободарског света, на животе младих људи који 
су нам слободу несебично даривали, оним што је 

свакоме од нас најдрагоценије – својим животима. 
Обавезали су нас тако на чување слободе, на љубав, 
на рађање деце и васпитавање у патриотском духу, 
дајући на знање да је слобода вредна живота и да 
се мир мора чувати храброшћу и разумом, како се 
ратна разарања и страдања не би поновила – рекао 
је Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а Вршца. 

Ђорђевић је најавио да ће се, у оквиру 80 година 
устанка народа Србије против фашизма, на пригодној  
свечаности, на Дан ослобођења Вршца од фашизма, 2. 
октобра 2021. године, на овом месту открити спомен 
плоче са именима црвеноармејаца, почивших у 
Спомен-костурници. 

ПОДСЕЋАЊЕ НА ЖРТВУ ПОЛОЖЕНУ 
У ТЕМЕЉЕ СЛОБОДЕ 

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ 

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“, 
бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 и 9/2020) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
1. Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног 

објекта спратности П+1+Пк, на парцелама бр. 5730/1 и 5730/2 KO Вршац, у 
Улици Димитрија Туцовића бр.28 и 28Б у Вршцу.

 ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: «Монт Метал СН» ДОО из Вршца, ул.Жарка 
Зрењанина бр.9а.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО „Студио Лукс Стан“ Вршац, Улица Јакова 
Игњатовића бр.3.

2. Урбанистичког пројекта за изградњу продајно складиштног објекта 
спратности П+0, у делу П+1 и П+2 на парцели бр. 9/8 KO Вршац, у Улици Степе 
Степановића б.б. у Вршцу.

 ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: «Монт Метал СН» ДОО из Вршца, ул.Жарка 
Зрењанина бр.9а.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО Тргобан Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког 
бр.32.

 
Наведени урбанистички пројекти биће изложени у холу зграде Скупштине 

Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 21.05.2021. године.
 Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложене 

пројекте за време трајања јавне презентације, у писаном облику и предају их 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца Дамир Средић пружиће обавештења о садржају 
јавне презентације. 

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је 
http://www.vrsac.com/Page.aspx?Lang=cir&Page=JavnaPrezentacija&Pid=4

Конкурс за упис 300 полазника 
на основну обуку припадника 

ватрогасно -спасилачких јединица
Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно 

оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова. За подручје 
ПУ Панчево, предвићено је 13 полазника.

Право учешћа на конкурсу имају сви који испуњавају следеће услове: 
1. да је држављанин Републике Србије; 
2. да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе 

јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса; 
3. да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења 

конкурса; 
4. да има завршено средње образовање и васпитање; 
5. да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у 

Министарству унутрашњих послова; 
6. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним 

возилом „Ц“ категорије; 
7. да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-

физичке и базично-моторичке способности. 
Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње 

школе, уз обавезу да најкасније до 01.07.2021. године достави оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању. 

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну 
возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није 
положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у 
року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-
спасилачких јединица. 

Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припадника 
ватрогасно-спасилачких јединица спроводи комисија коју именује министар 
унутрашњих послова.

Конкурс траје до 25. маја 2021. године.
Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова 

http://www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.
copo.edu.rs.

Основна школа „Вук 
Kараџић“добила је нове 
модерне и уређене просторије 
за продужени боравак ученика. 
У новом простору ће боравити 
најмлађи основци, ђаци првог и 
другог разреда. 

- Захваљујући Граду Вршцу 
успели смо нови простор 
да опремимо и уредимо 
живописним бојама, а у њему 
ће уживати ђаци првог и другог 
разреда. У продуженом боравку 

деца имају разне активности у 
којима им помажу наставници 
разредне наставе. Такође, 
надамо се да ћемо успети да ове 
просторије добију и ново радно 
време од 1. септембра – рекла је 
је Ана Аврамовић, директорка 
ОШ „Вук Караџић“. 

Осим продуженог боравка, уз 
помоћ Града Вршца ускоро ће 
бити опремљен и нови кабинет 
за информатику у згради виших 
разреда. 

ПРОСТОР ЗА НАЈМЛАЂЕ ОСНОВЦЕ 
НОВИ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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Радови на реконструкцији 
Постројења за прераду отпадних 
вода у Вршцу полако се приводе 
крају, а када се у јуну заврше, Вршац 
ће бити један од најбољих еколошких 
примера у Србији. 

Овом реконструкцијом вредном 
око пет милиона евра, пречистач из 
осамдесетих година прошлог века 
постаће један од најмодернијих у 
земљи, али и испуњавати еколошке 
стандарде земаља Европске уније. 
Слободно се може рећи да ће 
Вршчани од канализације правити 
чисту воду. Радови се убрзано 
приводе крају, а једна од две линије 
пречишћавања већ је пуштена у рад. 

- До сада су отпадне воде само 
механички пречишћаване, а сада 
се третирају и хемијски и тако се 
добија висок квалитет воде, што 
је веома важно јер се иста одводи 
мрежом ритских канала до крајњег 
реципијента, а то је канал Дунав – 
Тиса – Дунав. Овим великим улагањем 
набављена је и најсавременија 
електро и машинска опрема помоћу 
које ће се управљати пречишћавањем 
отпадне воде, а предвиђена је и 
потпуна аутоматизација процеса који 
ће моћи да се прати путем интернета. 
Радовима је значајно подигнут 
капацитет, готово дупло више од 
тренутних потреба, а подсетимо, 
Вршац је град са преко 100 километара 
канализационе мреже и готово 95 

одсто грађана има канализацију. 
Овим смо створили могућност да 
се на овај пречистач прикључи и 
недавно изграђена канализациона 
мрежа у насељеном месту Павлиш, 
што је посебно значајно јер се управо 
тамо налази једна од најсавременијих 
фабрика за прераду пијаће воде – 
истакла је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић, приликом 
обиласка радова на Постројењу за 
прераду отпадних вода. 

Свакако вредно помена је и то да 
је инвестиција на реконструкцији 

пречистача, вредна пет милиона евра, 
финансирана сопственим средствима 

Јавно-комуналног предузећа „Други 
октобар“ и Града Вршца. 

Како је објаснио директор Јавно-
комуналног предузећа „Други 
октобар“ Јован Кнежевић, постројење 
се састоји од уливне грађевине, а 
затим се механичким путем уклањају 
песак, масти и крупне нечистоће. Вода 
се даље цевима пребацује у базене 
у којима се додатно пречишћава, 

уклањају се фосфор и азот, а након 
тога вода одлази на линију муља где 
се врши даља прерада биолошким 
третманом. Капацитети постројења 
омогућавају пролазак више од 200 
литара воде у секунди, што дугорочно 
решава проблем пречишћавања 
отпадних вода. 

- Пречистач је пројектован 
седамдесетих година прошлог века, 
а у функцији је од 1984. године и од 
тада није било значајнијих улагања ни 
у објекте, али ни у технологију и било 
је потребно да се нешто значајније 
уради.  Радови на реконструкцији и 
доградњи покренути су 2018. године 
и сада се увео хемијски и терцијални 
третман што цео процес доводи 
до највиших могућих стандарда 
и за земље Европске уније. Ова 
велика инвестиција Вршац ставља 
на врх лествице градова који се 
брину о заштити животне средине – 
објашњава Јован Кнежевић, директор 

Јавно-комуналног предузећа „Други 
октобар“. 

Када се у јуну заврше радови 
на пречистачу отпадних вода, а 
уз постојећу Фабрику за прераду 
пијаће воде, Вршац ће бити један од 
најуспешнијих градова у овој области 
бриге о заштити животне средине. 

Т.С.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

На Градском тргу у Вршцу прошле 
седмице, 4. и 5. маја, одржан је десети 
по реду Сајам цвећа. На сајму је било 
више од 35 излагача из околних места, 
али и из целе Србије. У понуди излагача 
могле су да се виде мушкатле, руже, 
каранфили, орхидеје, петуније, маргарете 
и друге бројне саднице. Жеља да обогате 
своје баште и терасе и да о повољним 
ценама купе саднице утицала је на 
велику посећеност манифестације. Осим 
куповине цвећа, многи суграђани дошли 
су по савет о њиховом узгоју. 

Како су организатори Сајма цвећа 
навели, заинтересованост излагача за 
учешће на сајму била је много већа, али 
због епидемиолошке ситуације нису били 
у могућности да приме више пријава. 

ВИШЕ ОД 35 ИЗЛАГАЧА НА ГРАДСКОМ ТРГУ 
ОДРЖАН ДЕСЕТИ САЈАМ ЦВЕЋА 

ДУГОРОЧНО И ЕКОЛОШКО РЕШЕЊЕ ЗА ВРШАЦ 
ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ РАДОВИ НА ПРЕЧИСТАЧУ ОТПАДНИХ ВОДА 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојило 
је Стратегију руралног развоја „Село плус“ која се нашла међу 21 
највише рангираном Локалном стратегијом руралног развоја у Србији 
за одобравање права на подстицај за подршку програмима које ово 
удружење спроводи уз подршку локалне самоуправе. 

- Ова стратегија је основа за укључивање у ИПАРД програм, 
кроз који ће посредством овог министарства и ЕУ бити финансиран 
развој руралних средина Града Вршца, као и општина Бела Црква и 
Пландиште по ЛЕАДЕР принципу. Ради се о важном документу који 
претходи процесу који ће значајно утицати на развој села и омогућити 
коришћење националних као и ЕУ фондова по поменутом принципу у 
складу са политиком Европске Уније – изјавио је Славиша Максимовић, 
члан Градског већа Града Вршца за рурални развој. 

ШАНСА ЗА ДОДАТНИ 
РАЗВОЈ СЕЛА  

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА „СЕЛО 
ПЛУС“ 

Град који брине о заштити животне средине: Директор ЈКП „2. Октобар“ Јован Кнежевић 
са сарадницима упознаје градоначелницу Драгану Митровић са током радова на 

пречистачу

Реконструисани пречистач биће један од најмодернијих у Србији
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Његова светост архиепископ 
пећки, митрополит београдско-
карловачки и патријарх српски 
господин Порфирије посетио 
je седиште Српске православне 
епархије банатске у Вршцу 6. 
маја, на Ђурђевдан. Патријарх 
Порфирије је својим доласком у 
Банат учинио велику част његовом 
преосвештенству епископу 
банатском господину Никанору, 
свештенству и верницима. 

Патријарх Порфирије и епископ 
банатски Никанор служили су 
свету архијерејску литургију 
у цркви Светог оца Николаја у 
Вршцу. 

- Радујем се што сам дошао у 
ову древну епархију наше цркве 
управо у периоду када славимо 
васкрсење Христово. Зато, браћо 
и сестре, радујем се и због вас, 
што благословом и љубављу мога 
заслужитеља и брата у Христу, 
вашег духовног пастира и наше 
духовне деце, долазим на празник 
Светог Георгија мученика и 
победоносца – рекао је патријарх 
Порфирије, обраћајући се 
верницима. 

- Доживљавамо радост да наш 

првојерарх први пут посећује 
нашу епархију као патријарх 
српски, иако је као епископ много 
пута посећивао наш град и нашу 
епархију. Он долази данас да 

свој пастирски благослов донесе 
свима нама, да остави благослов 
за напредак онога што је још слабо 
и немоћно, а највише да помогне 
око духовног усавршавања и 

духовног раста наших верника 
и нас, епископа и свештеника 
– рекао је епископ банатски 
Никанор. 

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ ПОСЕТИО ВРШАЦ 

ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ 
СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА 

Хемофарм који послује у 
оквиру Штада групе, проширује 
свој портфолио здравствених 
производа широке потрошње у 
Србији и у његовој понуди од сада 
је и Coldrex, један од познатих 
препарата за ублажавање 
симптома грипа и прехладе. Овај 
производ и раније је био доступан 
на тржиштима Централне и 
Источне Европе, али у оквиру 
понуде компаније GlaxoSmithKline, 
док ће убудуће бити део Штадине 
и Хемофармове палете. 

Током претходног периода 
Штада је значајно проширила 
своје пословање у домену лекова 
и препарата без рецепта, између 
осталог и прошлогодишњом 
куповином дела портфолија 
компаније GlaxoSmithKline (ГСК) 
који су већ били присутни у 
бројним европским државама, 
између осталих и у Србији. 
Осим производа за лечење 
симптома прехладе и грипа, 
ова аквизиција укључила је и 
преузимање брендова компаније 
ГСК у домену неге коже, лечења 
болести вена, палете производа 
против запаљења грла итд.  
Coldrexov портфолио који ће бити 
доступан у Србији састоји се од 

више производа у различитим 
формама: Coldrex Hotrem лимун 
у кесицама, Coldrex Max Grip 
Шумско воће такође у кесицама и 
Coldrex у таблетама.

„Аквизиција етаблираних 
брендираних производа 
компаније ГСК ојачала је нашу 
позицију водећег играча у 
сегменту здравствених производа 
широке потрошње на глобалном 

нивоу. Задовољан сам што 
преузимамо прометовање ових 
висококвалитетних производа 
на нашим кључним тржиштима 
којима припада и Србија, и тако 
још једном остварујемо своју 
мисију да бринемо о здрављу 
људи као поуздан партнер“, рекао 
је генерални директор Штаде 
Петер Голдшмит.

Према речима генералног 

директора Хемофарма Роналда 
Зелигера, Хемофармова већ 
богата палета лекова и препарата 
који се купују без рецепта сада 
је додатно појачана познатим 
Coldrex брендом.

„Употпунили смо наш 
портфолио још једним 
квалитетним и добро познатим 
производом у Србији и региону, 
а очекујемо да Coldrex под нашим 
вођством задржи високу позицију 
међу препаратима за ублажавање 
симптома прехладе и грипа. Ово је 
показатељ и наше опредељености 
да, поред тога што смо у 
условима пандемије максимално 
оријентисани на производњу и 
редовно снабдевање тржишта 
лековима који се користе у 
терапији цовид19 и хроничних 
болести, истовремено ширимо 
и сегмент здравствених 
производа за лечење других 
лакших индикација. Развој нашег 
портфолија подразумева, осим 
лансирања нових, и преузимање 
лекова и препарата других 
успешних брендова, а све то 
чинимо у складу са савременим 
светским терапеутским 
протоколима“, истиче овим 
поводом директор Хемофарма.

COLDREX ОД САДА У ПОНУДИ ХЕМОФАРМА
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Савршен повод за посету 
Енолошкој станици и интервју са 
директором Ненадом Барошем био 
је 7. мај, дан када је пре 88 година 
отворена Енолошка станица у Вршцу. 
Много је тога остало исто свих ових 
деценија, међутим, послови су се 
временом проширили. 

- Енолошка станица Вршац полако 
улази у десету деценију постојања 
што увек са посебним поносом 
истичемо. Опстати толике године, 
пребродити бројне изазове у ратним 
и мирнодопским условима, заиста је 
за понос. Основани смо на територији 
Дунавске бановине које је била 
регија Краљевине Југославије и која 
је обухватала Срем, Бачку, Барању, 
Шумадију, Браничево и наш Банат, 
иначе области богате квалитетним 
виногорјем, заоставштином Аустро-
Угарске монархије. Развијено 
виноградарство и жеља за још 
интензивнијим напретком винарства 
довела је до потребе доношења 
адекватних прописа који би 

регулисали ову област, али и до 
оснивања установе чији ће задатак 
бити да на основу научног деловања и 
рада и практичних решења допринесе 
управо унапређивању винарства и 
виноградарства, али и рационалнијем 
винарству и регулисању правилног 
промета вина. Част да обавља тако 
конципиран посао припала је управо 
Енолошкој станици која је отворена 
7. маја 1933. године, и од тада, па до 
данашњег дана нисмо променили нити 
име, нити курс деловања, а ни сврху 
због које смо основани. Баш као и тада, 
и данас радимо „анализе вина, шире, 
винског сирћета, грожђаних и воћних 
сокова, воћних вина, као и производа 
дестилације од вина, комине и талога“. 
Наравно, пратили смо трендове, 
захтеве тржишта, нове методе, начине 
рада, и током година проширили 

смо своју делатност где смо поред 
наведеног, почели да обављамо 
контролу и испитивање прехрамбених, 
пољопривредних производа, 
предмета опште употребе итд. Данас 
је изузетно широк дијапазон услуга 
које обављамо у области физичко 
хемијских, биолошко биохемијских и 
микробиолошких испитивања. Исто 
тако, имамо и саветодавну улогу, али и 
припремамо комплетну документацију 
неопходну за извоз производа. Све то 
због чега смо и основани давне 1933. 
године. 

Енолошка станица Вршац данас 
је једина лабораторија у државном 
власништву која се бави наведеним 
врстама испитивања? 

- Енолошка станица Вршац у току 
транзиције из друштвеног прелази 
у државно власништво где су се сви 
запослени једногласно одрекли 
својих удела и акција и добровољно 
их уступили држави схвативши значај 
који ЕС има за Републику Србију. Исто 
је на срећу препознала и Република 
Србија и управо због посебног значаја 
Енолошку станицу изузела је из 
поступка приватизације. Данас смо 
једини на тржишту лабораторијских 
испитивања у 100 одсто државном 
власништву и успешно се носимо са 
приватном конкуренцијом која има 
готово неограничен приватни капитал. 

Може ли у тржишним условима 
једна фирма у државном власништву 
да остане конкурентна? 

- Дакако да су изазови изражени, 
да су очити проблеми са којима се 
суочавамо у пословању али успевамо 

да им одолимо и да се развијамо. 
Најбољи показатељи капитализма 
огледају се у чињеници да смо некада 
85 одсто посла добијали од државе, 
односно санитарне и фитосанитарне 
инспекције, а свега 15 одсто били су 
тзв. комерцијални, тржишни узорци, 

они који долазе из привреде. Данас 
је ситуација обрнута. Но и поред тога, 
ниво квалитета нашег рада најбоље 
показује задовољство комитената 
али и редовна годишња, веома строга 
контрола Акредитационог тела Србије 
у којој добијамо највише оцене. То 
је знак здравог пословног система, 
квалитета опреме и наших кадрова. 

Како је актуелна пандемија 
утицала на ваше пословање? 

- Пандемија Ковида 19 снажно је 
погодила све поре нашег друштва, па 
тако и привредни сектор. Приметан 
је био пад броја узорака-анализа, 
односно смањење обима испитивања, 
али и поред тога и чињенице да смо 
се ставили на располагање локалној 
заједници и као социјално одговорно 
привредно друштво у моментима 
највеће несташице заштитних 
средстава, набављали их и донирали, 
успели смо да пословну годину 
завршимо позитивно уз улагања у 
опрему и објекте, у даљи развој. 

Какви су планови Енолошке 
станице Вршац за будућност? 

- Планови су код нас готово 
идентични из године у годину. 
Константна улагања у развој опреме, 
кадрова, нових метода! Пратимо 
трендове, захтеве, промене на тржишту 
и сходно томе поступамо у плановима 
рада за сваку наредну годину. 

Б.Ј.

ИНТЕРВЈУ: НЕНАД БАРОШ, ДИРЕКТОР ЕНОЛОШКЕ СТАНИЦЕ 

88 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
ЕНОЛОШКЕ СТАНИЦЕ У ВРШЦУ 
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Никола Цуцуљ је винарством 
почео да се бави аматерски, али 
је из жеље да укаже поштовање 
плодовима винограда настао 
продукт за кога су многи 
сматрали да је квалитетан. 
Када је 1992. године први 
пут однео своје розе вино на 
оцењивање на традиоционалну 
манифестацију „Дани светог 
Трифуна“ у Пољопривредној 
школи Вршац и освојио прво 
место, добио је подстицај 
да се озбиљније посвети 
производњи. После 13 година 
основао је породичну винарију 
Виник, а данас је она један од 
бастиона очувања винарске 
традиције и једини вински 
подрум у Вршцу.

Почетак

Одлуку да почне да се бави 
производњом вина Никола 
Цуцуљ донео је у време 
кризе 90-их година прошлог 
века када су многи тражили 
алтернативне начине да дођу 
до допунске зараде. 

-  Већ тада сам производио 
око 1 000 литара вина од грожђа 
из винограда који ми је био 
викенд занимација, нешто за 
моју душу. Наравно, није све 
било за личну потрошњу, нешто 
је могло и да се прода, али 
видео сам да су купци изузетно 
задовољни и да су све залихе 
биле распродате већ у априлу. 
Тада сам, заједно са рођаком, 
купио кућу у Новосадској улици, 
од Министраства пољопривреде 
добили смо подстицајна средства 
за куповину енолошких судова 
и 2005. године регистровали 
смо породичну винарију Виник, 
која ради већ пуних 16 година. У 
причи о вину коју гостима нашег 
подрума сервирамо уз храну и 
пиће посебно истичемо податак 
да је подрум Винарије Виник 
једини преостали у граду од 
некадашњих 980, колико их је 
било пре 100 година, каже Цуцуљ. 

Чиме сте се руководили 
у одабиру сорти грожђа за 
производњу вина?

- Одлуку смо донели после 
опредељења да се посветимо 
винском туризму. Због тога 

у понуди имамо све четири 
врсте вина, бела, розе, црвена 
и десертно вино бермет. 
Најпопуларније вино у свету је 
шардоне, то се зна и отуд наша 
одлука да за производњу белог 
вина купујемо баш ту сорту 
грожђа. Свака винарија и сваки 
подрум у којем сам био код нас и 
у Европи у понуди има шардоне. 
Међутим, поставља се питање шта 
је са аутохтоним сортама грожђа. 
Наша најпознатија аутохтона 
сорта је креацер, међутим он по 
класификацији спада у средње 
квалитетну сорту, нема неку 
специфичну арому и једноставно 
није опстао као сорта. Плашим 
се да би наши гости увек пре 
изабрали шардоне од креацера, 
јер једноставно код нас проведу 
пар сати и немају пуно времена 
да им објасним шта је у питању. 
Совињон бели се враћа у моду 
и води битку са шардонеом у 
врху популарности. Што се тиче 
црвених сорти определио сам се 
за мерло из разлога јер већ у првој 
години може да се конзумира за 
ралику од кабернеа који треба да 
одстоји бар годину дана. Бермет 
је десертно вино са 17 одсто 
алкохола , али прикривених због 
слаткастог пријатног укуса па се 
многи изненаде ако попију чашу 
више. 

Постоји ли неко логично 
објашњење зашто су се 
Вршчани годинама одрицали 
своје традиције до те мере да 

је од толиког броја винских 
подрума данас преостао само 
један? 

- Пре рата у Вршцу је 
живео велики број Немаца, 
они су се углавном бавили 
виноградарством и производњом 
вина, али и занатима који су 
имали везе са грожђем и вином. 
Клипну пумпу за претакање вина 
изумео је Вршчанин Осхајмер. 

Скоро свака кућа у немачком 
делу Вршца имала је подрум. 
Са друге стране Срби су гајили 
кукуруз, жито, али бавили су 
се помало виноградарством и 
производњом вина. После рата 
немачке куће населили су људи 
из крајева где се није пило вино, 
подруми им за ту сврху нису 
били потребни и они су углавном 
почели да служе за смештај 
огрева и друге ствари. Касније, 
гасификацијом 1962. године у 
подрумима није држан ни угаљ, 
многи су затрпани. 

Где се све пију вина Винарије 
Виник? 

- Наша вина налазе се на 
винским картама на панчевачким 

сплавовима и ресторанима 
у Зрењанину и Београду, 
наравно и у вршачких хотелима 
и ресторанима. Највећа 
количина троши се у нашем 
подруму.  Посебно сам поносан 
начињеницу да су наша вина 
била презент у кабинету шестог 
председника Републике Српске, 
др Милана Јелића.

Осим гастрономске понуде 
и ваших вина госте очекује и 
једно изненађење. О чему је 
реч?

- Уз вино трудимо се да 
у гастрономским детаљима 
будемо јединствени. Гостима при 
дегустацији нудимо аутентичну 
вршачку паштету, а као десерт, 
колач од бермета. Кухињу 
смо уз помоћ Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду 
опремили и уредили по хасап 

стандарду, међутим, оно што 
нас сасвим сигурно разликује 
од других винарија и подрума је, 
како рече један наш гост, стенд 
ап представљање вина. Ту је 
кратак курс о сервирању вина, 
што сматрам вишим нивоом 
опште културе, у свакој музичкој 
паузи гости имају прилику да 
чују понеку причу о вину или 
да покушају да одговоре на 
неку винску загонетку. Рецимо, 
зашто се вино и вода не мешају. 
„Јадно је то вино коме вода треба 
укус поправљати. Вино треба 
пити чисто, онако како га је Бог 
створио, вино не треба кварити 
водом, као што ни љубав не треба 
да се квари браком“. Или рецимо 
загонетка: Када се пије розе вино? 
Када је касно за бело, а рано за 
црвено вино. 

Међутим, наш саговорник 

ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА ВИНИК – БАСТИОН ВРШАЧКЕ 
ВИНАРСКЕ ТРАДИЦИЈЕ

ВРЖОЛЕ – БРЕНД ВИНАРИЈЕ ВИНИК
Интересантно је како је бренд винарије Виник – Вржоле 

добио име. Та прича везана је за сам почетак Цуцуљевог 
бављења производњом вина инспирисан француским 
брендом вина Бужолеом, који се пуни у преко 50 милиона 

боца. 
- Намера ми је била 

да парафразирам име 
познатог светског 
бренда комбинујући 
га са почетним 
словима наше винске 
регије. Наравно, то 
је више било у шали 
без неких великих 
претензија, сећам се 
да сам у почетку имао 
мале етикете, ручно 
исписане, али су ме 
људи на изложбама 
запамтили по том 
имену. Показало се да 

је име обавило свој задатак, постало је препознатљиво, драго 
ми је што је име Вржоле остало до данашњих дана. 
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истиче да постоји још један 
детаљ који посету Винарији 
Виник чини јединственим 
доживљајем.

- У питању је наша диплома 
боему. Гостима у шали кажем, ово 
није факултет, диплома не може 
да се купи, не може да се добије 
преко везе, мора искључиво да се 
заради. Како? Тако што кандидат 
да би доказао да је прави боем, 
осим што конзумира божанско 
пиће и дружи се са пријатељима, 
мора да покаже и како плеше. И 
то на бурету. Мора да се попне на 
буре и да окружен тамбурашима 
изведе плесну тачку. Боемски 
испит се сматра положеним ако 
кандидат не падне са бурета. 
Тада следи церемонија свечаног 
уручења дипломе боему. Треба 
знати да у току вечери, без 
обзира да ли група броји 50 
посетилаца или само 3, може да 
се додели само једна диплома 
боему, наглашава Никола Цуцуљ 
и додаје да диплому кандидату 
који је положио боемски испит 

уручује у одори витеза вина. На 
буре за боеме пењали су се бивши 
амбасадори Совјетског Савеза, 
Бразила, Холандије... Диплому 
боему заслужио је и председник 
Удружења винских редова света и 
директор Музеја винарства, Алан 
Брајден. Најпознатији носилац 
дипломе боему из Србије је наша 
прослављена глумица Весна 
Чипчић. 

Вински ред
 „Свети Теодор“

Вински ред „Свети Теодор“ 
један је од симбола који 
дефинишу Вршац као град вина, 
а оснивач винског реда је власник 
Винарије Виник, Никола Цуцуљ.

- Није то само игра за одрасле, 
Вински ред „Свети Теодор“ можда 

је и најеминентнији  вински ред 
у Србији. То је мишљење наших 
колега из других винских редова 
који долазе у Вршац да уче. Наш 
вински ред основан је 2005. године 
у Дане бербе грожђа, уз велику 
помоћ Општине Вршац и тадашњег 
члана општинског већа за туризам 
Љубише Милосављевића. То 
се иначе ради у време великих 
винских манифестација и нови 
чланови винског реда промовишу 
се за време Грожђебала или сајмова 
вина. Треба истаћи да је то на 
великој бини за време грожђебала 
једина светковина у славу вина, 
такође,  у грожђебалској поворци 
витезови вина једини дају винску 
ноту. Вински ред „Свети Теодор“ 
има десет чланова оснивача. То 
су љубитељи вина за којег сваког 
понаособ постоји образложење 
зашто је примљен у вински ред. 
Чланови нашег винског реда 
су осморица конзула у Србији 
(Француске, Шпаније, Канаде, 
Словеније, Црне Горе, Бразила, 
Португалије и Мађарске) и посебно 

наглашавам да је Вршац једини члан 
Савеза винских градова Европе који 
није из земље чланице Европске 
уније. 

У кодексу вашег винског 
реда стоји да витез вина има 
обавезу да шири винску културу 
и да утиче на околину да троши 
квалитетна вина. Колико је у 
Србији изражена винска култура 
и колико Срби познају вино?

- Све више се говори о вину, 
по мени заслуге за то припадају 
малим винаријама мада већ могу 
да кажем да оне уопште нису мале. 
Вршац је један од првих градова 
у Србији који је покренуо сајам 
вина, данас имамо сајмове чак и 
у градовима који нису у винској 
регији, на пример у Параћину, у 
Лазаревцу, у Јагодини, у Зрењанину 
... Сајмови су одлична прилика да 
мали произвођачи дођу у прилику 

да пробају високо квалитетна вина, 
да их упореде са својима, да схвате 
где греше и да подижу квалитет 
своје производње. Енологија је 
наука која се изучава од 1866. 
године. Промене у производњи 
вина су невероватне. Некада су се 
пила лоша вина. Ко тврди супротно, 
није у праву. Не каже џабе изрека, 
нисам је ја смислио, „муке би наше 
биле када би требали пити вино 
које је Бранко Радичевић описао 
у својим песмама“. Сећам се једне 
изложбе вина у Орловату где сам 
био у комисији за оцењивање, 70 
одсто било је мутних вина. После 
пар година 70 одсто произвођача 
имало је бистра вина. Примена 
савремених енолошких средстава 
је све већа, без њих је немогуће 
направити квалитетно вино. Када 
ме људи питају како да шире винску 
културу, ја им кажем, за почетак 
немојте пити вино из чаша од 
дебелог стакла. Пијте га из винских 
чаша, без обзира да ли пијете 
шприцер или квалитетна сортна 
вина. Пијење вина из винске чаше је 
важан корак у винској култури. 

Поменут је малопре велики 
помак у производњи вина. 
Ипак, шта је важније, модерна 
технологија или квалитет грожђа?

- Ја бих рекао да су технологија 
и знање један, квалитет грожђа 
други фактор. Добро вино сигурно 
је продукт доброг грожђа, али то 
не значи да неки лош стручњак не 
може да упропасти добро грожђе. 
Са друге стране, добар стручњак од 
грожђа нешто слабијег квалитета, 
никако од лошег,  може да направи 
пристојно вино. Енологија напредује 
крупним корацима. Рецимо пре 
десет година ферментацију смо 
радили на температури од 16 до 18 
степени, данас је препорука да се 
ради на 14, што знатно продужава 
читав процес. Такође, пре двадесет 
година код нас су у производњу вина 
уведени квасци, а сада су у тренду 
ензими. Сећам се једног саветовања 
винара на којем је био присутан 
наш највећи стручњак у области 

енологије, професор др Влада 
Ковач, дописни члан Француске 
пољопривредне академије. Када 
је дошло време за питања после 
предавања, он је рекао: „људи ја сам 
од свега овог само пола разумео“. То 
довољно говори колико енологија 
напредује из дана у дан и колико је 

потребно стално се усавршавати. 
Колико је вршачко виногорје 

важно за Србију а колико је 
познато и признато као винска 
регија у Европи?

- Колико је вршачко виногорје 
важно за Србију најбоље ћу 
одговорити ако кажем да највећи 
произвођачи вина у Србији долазе 
у Вршац да купују грожђе. А колико 
је познато и признато у Европи 
о томе се могу наћи историјски 
подаци који су и за данашње време 
фасцинантни. Рецимо податак да је 
1875. године у Вршцу произведено 
56 милиона литара вина. Једном 
приликом сам у Мађарској изнео 
тај податак у једном излагању а 
преводилац ме упитао да нисам 
случајно погрешио у бројкама. Нико 
није могао да схвати да је у Вршцу 
те године произведено милион 
акова вина. 56 милиона литара. 
Тада се цена вина у Јужној Угарској 
одређивала по цени вина у Вршцу, 
а две године након што је Колумбо 
открио Америку из Вршца се 
извозило вино у свет. Пре неколико 
година био сам гост у родном месту 
покојног Дарањи Игњата, највећег 
мађарског винског стручњака, где 

сам као члан комисије учествовао 
у оцењивању вина. Тамо сам на 
поклон од мађарских колега добио 
копију дипломе коју је велики 
мађарски стручњак освојио на 
Сајму вина у Вршцу 1905. године. 

Ко сем вас ради у породичној 
винарији Виник?

- Ја често у шали кажем, када је 
демократија дошла у Србију моја 
супруга Јасмина извукла је шибицу 
која јој је одредила да ће бити 
директор кухиње а мени је припала 
дужност да анимирам госте. Када су 
велике групе посетилаца у посао се 
укључују и синови Милан и Марко. 
Обојица су будући технолози и 
они ће све више водити рачуна о 
унапређењу наше производње. 

Б. Јосимов

О ВИНАРИЈИ ВИНИК

Капацитети Винарије Виник

Капацитет Подрума Виник је 60.000 литара.

Врсте вина

Бела вина: траминац, совињон бели и шардоне. Розе вино 
мускат хамбург, црвено вино мерло и десертно вино бермет. 

Награде и признања

У најзначајније награде и признања Винарије Виник спадају: 
Златна медаља на сајму туризма у Новом Саду 2010. године, 
Повеља привредне коморе Војводине за квалитет услуга - 
2010. године, Вршачки Винофест 2013. - Велика златна медаља 
за БЕРМЕТ - шампион сајма, ТАСС - Мађарска 2013. - велики 
шампионски пехар за црвено вино, Diploma of Excellence 2013. 
године за бренд Баната - симбол квалитета у Темишвару. 

ИЗРЕКЕ О ВИНУ
Док су други своје пијанство преспавали ја сам своје 

забележио на папиру.
Гете

Паметан човек да би преживео са будалама мора понекад 
да се напије.

Хемингвеј

Признајем да пред доброчинствима вина, немам храбрости 
бројати му мане.

Бодлер

Кад испразним чашу вина осећам се као други човек. А и тај 
човек има право на чашу вина.

Анонимус

Не разумем људе који продају вино. Не знам шта би за тај 
новац могли паметније да купе.

Арапска 
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Удружење родитеља деце и одраслих 
са инвалидитетом „Сунце Вршца“ основано 
је крајем прошле године у циљу подршке 
породицама деце са инвалидететом. Ово 
најмлађе удружење у граду успело је, за 
само шест месеци колико постоји, да окупи и 
одговори потребама деце и њихових породица 
који се храбро носе са животним потешкоћама. 

- Поред стандардних услуга социјалне 
заштите, које се нуде, препознали смо 
додатне,свакодневне потребе деце и 
одраслих са инвалидитетом а тичу се њиховог 
функционисања у друштву и породици. 
Основни задатак Удружења јесте организовање 
и спровођење активности у сфери социјалног 
активизма на начин који одговара члановима 
Удружења, поштујући њихове индивидуалне 
потребе. Посебна пажња посвећује се 
најмлађима упоредо са простором за предах 
родитеља – објашњава Маријета Банда, 
председница Удружења „Сунце Вршца“. 

Свечани почетак рада Удружења обележила 
је додела књига од стране Фондације „Др Лаза 
Лазаревић“ из Београда „Теслин електромачак“ 
у којој су утиснута имена чланова Удружења и 
свих који помажу у расту и развоју деце. Књиге 
је малишанима уручио Симеон Бабић,оснивач 
Фондације. 

- Здушно сам прихватио причу о Теслином 
детињству, јер и у нама који више нисмо деца 
живи по једно дете. За мене је ово света књига, 
једна од ретких Теслиних прича о његовом 
детињству. На почеку књиге стоје и речи Јована 

Јовановића Змаја које су уједно мото за мој 
хуманитарни рад: „У деци је света клица, нова 
моћ се у њима крије, бољи свет би могао нићи 
кад би знали развити је“ – рекао је Симеон Бабић 
који је проглашен и почасним потпредседником 
Удружења „Сунце Вршца“. 

С обзиром на то да у Вршцу не постоји услуга 
дневног боравка, Удружење „Сунце Вршца“ 
организује радионице три пута недељно, у 
трајању од два сата у простору опремљене 

играонице „Кидс ленд“ у Градском парку у 
Вршцу. Радионице воде лиценцирани пратиоци 
и радионичари који осмишљеним играма и 
активностима време проведено на радионици 
чине садржајнијим. 

- Циљ радионице је осамостаљивање деце 
са аутизмом и њихова социјализација. Уједно, 
то је време које родитељи имају само за себе  
да, док су малишани на сигурном, могу да обаве 
своје свакодневне обавезе. Ова услуга прва 
је тог типа у Вршцу и пуно значи родитељима 
који често немају подршку околине, посебно 
самохраним родитељима којих је све више. 
Родитељи не сносе никакве трошкове боравка 
деце а поред тога имају и обезбеђен бесплатан 
превоз специјализованим возилима Удружења „ 
Параквад“. Комби возила наменски су опремљена 
рампом за инвалидска колица и седиштима која 
имају прописана ојачања и сугурносне појасеве. 
Деца, у пратњи личних пратиоца или родитеља, 
безбедно могу користити услуге превоза за све 
потребе. Поред превоза до школе или вртића 

и назад, родитељи имају право коришћења 
превоза и за одлазак до лекара, одлазак у шетње 
и обиласке, као и за долазак на наше радионице. 
Деца долазе у пратњи родитеља или личних 
пратиоца, у зависности од договора, и остају 
са нашим радионичарима. Простор играонице 
такође је дат на бесплатно коришћење од стране 
власника уз договор за термине одвијања у 
зависности од школских обавеза – говори Ана 
Марић, радионичар. 

Радионице ће се доласком лепог времена 
одвијати и на отвореном уз садржајне игре 
и активности. Пре свега, биће организовано 
терапијско јахање за све чланове Удружења, а у 
плану је и додатно уређење игралишта за децу 
са инвалидитетом. 

„Едукативни центар“, који се налази у Центру 
Миленијум у Вршцу, а који је огранак Удружења 
„Параквад“ отворен је прошле године. Идеја 
је да се овде спроводе обуке управљања 
дроновима за особе са инвалидитетом, али и за 
све друге који су заинтересовани. Поред тога, 
Едукативни центар биће место за спровођење 
бројних пројеката, радионица и играоница 
у складу за захтевима корисника и њиховим 
интересовањима и способностима. 

У ВРШЦУ ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ “СУНЦЕ ВРШЦА” 

ПОДРШКА У ОСАМОСТАЉИВАЊУ 
И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 

Академски сликар Звонимир Сантрач, уметник 
који је својим делима задужио Вршац и Србију, 
преминуо је у среду, 12. маја, после дуге и тешке 
болести у 69. години живота. 

Остаће упамћен као директор Градског музеја у 
Вршцу, на чијем је челу био до пре свега неколико 
дана и чију је делатност препородио и додатно 
Вршчане приближио светској историји и уметности. 
Основао је Међународно бијенале ликовне графике 
у част Роберта Хамерштила, а 2019. Вршчанима је 
омогућио да виде најскупљу изложбу у историји 
и Вршца и Музеја, дела Корнелија Баба, највећег 
румунског уметника 20. века. 

Звонимир Сантрач је рођен 1952. у Панчеву. 
Године 1977. дипломирао је на Ликовној академији 
у Загребу. Специјализирао је на мајсторској 
радионици Крсте Хегедушића 1979. године, а 1986. 
године био је гост студент на специјализацији на 
Колумбија универзитету, Њујорк, САД. Од 1985. 
живео је и радио у Вршцу, на чијој је железничкој 
станици први пут и представио „Балкански воз 
(судбине)“, 1996. године, а потом и на станицама у 
Новом Саду и Београду. 

Уметник сугестивног ангажованог дискурса, 
остаће упамћен по посебном изразу. Језик 
симбола и метафоре на актуелне појаве у друштву 
отелотворио је кроз скулпторске и просторне 

инсталације, попут поменутог монументалног 
“Балканског воза судбине”, неколико варијација 
рада “Зид”, те касније кроз “Маршалов шињел”. 
Такође, аутор је споменика Боре Костића и руског 
генерала вршачког порекла Ђорђа Арсенијевића 
Емануела, који се могу видети у Руском парку. 

Самостално је излагао, између осталог, у Галерији 
Нова у Загребу 1980. и 1982, Музеју савремене 
уметности у Београду 1981, Музеју Баната у Ресици 
у Румунији 2000. и Музеју “Роберта Хамерштила” у 
Гудурици у Србији 2011. 

Учествовао је и на многобројним групним 
изложбама, а добитник је и низа награда, почев 
од откупне награде 10. Салона младих у Загребу 
1978. године. Ту су и награде 20. и 21. Меморијала 
Надежде Петровић у Чачку (1998, 1999), 39. 
Октобарског салона у Панчеву (1998), Међународне 
изложбе скица и пројеката у галерији Златно око 
у Новом Саду (1998), 40. Октобарског салона у 
Београду (1999)…те многе друге значајне награде, 
међу којима је и Повеља Града Вршца 2016. године. 

Биће сахрањен на Градском гробљу у Вршцу у 
суботу 15. маја, а у петак 14. маја, од 11 часова, у 
Конгресној дворани Центра Миленијум, одржаће 
се комеморација поводом смрти једног од 
најзначајнијих савремених уметника Вршца. 

IN MEMORIAM 

ПРЕМИНУО ВРШАЧКИ УМЕТНИК, 
АКАДЕМСКИ СЛИКАР ЗВОНИМИР САНТРАЧ

ПРИДРУЖИТЕ СЕ 
„СУНЦУ ВРШЦА“ 

Председница Удружења „Сунце 
Вршца“ Маријета Банда позива све 
родитеље деце са инвалидитетом да 
се придруже Удружењу. 

- Играонице се организују на 
основу потреба деце и родитеља 
тако да свако од њих може наћи своје 
место код нас. Контакт телефони 
налазе се на нашем сајту www.
suncevrsca.rs – додала је Банда. 

ПОМОЗИТЕ  РАД УДРУЖЕЊА   
- Свака врста помоћи нама је добродошла било да се ради о донацијама у виду 

едукативног материјала, потребних материјала и прибора за рад, помагала за 
говор, слух и кретање, или помоћи у новцу – истичу у Удружењу. 

Ако желите да донирате новац Удружењу „Сунце Вршца“ можете га уплатити 
на следеће рачуне у Ерсте банци: 

340-11028317-30 – динарски рачун
340-10081018-21 – девизни рачун. 

Циљ радионице осамостаљивање и социјализација деце са аутизмом: 
Ана Марић Радионичар „Сунца Вршца“
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„СЕНКЕ УМА“ – УПОЗОРЕЊЕ 
НА ПРОБЛЕМ КОЈИ РАСТЕ

УЧЕНИЦИ ХЕМИЈСКО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ СНИМИЛИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМ О ДЕПРЕСИЈИ 

Поводом Светског дана здравља, седмог 
априла, ученици Хемијско медицинске школе 
из Вршца, одељења II 5 медицинског смера 
заједно са својом професорком српског језика и 
књижевности Маријом Васић Каначки снимили су 
краткометражни филм који се бави депресијом код 
младих. 

Ученица која је осмислила сценарио кренула 
је од властитог искуства борбе са депресивним 
стањима. Поред глуме, сценографије, режије и 
снимања, ученици су добили задатак да филм 
на крају понуди једно од могућих решења овог 
проблема, као и контакт телефоне на које се могу 
јавити млади који се суочавају са депресијом. 

Филм ученика Хемијско медицинске школе 

„Сенке ума“ приказао је проблем депресије код 
младих, откривши низ забрињавајућих података, 
међу којима и податак Светске здравствене 
организације који говори да на сваке 4 секунде 
једна особа у свету изврши самоубиство, што 
је приближно 800.000 људи годишње на целој 
планети. 

Светски дан здравља обележава се сваког 7. 
априла у целом свету, на годишњицу оснивања 
Светске здравствене организације. Светски дан 
здравља је глобална кампања која се сваке године 
фокусира на један од јавно-здравствених проблема 
и пружа могућности да се започне удружена акција 
у циљу унапређења здравља и благостања људи. 

„ЗАТВОРИ ОЧИ И КАЖИ КЊИГА“ 
У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ОДРЖАН ПРОЈЕКТНИ ЧАС ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ 

Удружење „Тачка сусретања“ заједно са Градском 
библиотеком из Краљева (едиција Повеља), 
Градском библиотеком из Вршца, Хемијско 
медицинском школом и Музичком школом “Јосиф 
Маринковић” уприличило је мултимедијално вече 
посвећено Светском дану књиге. 

У оквиру пројектног часа који је био основа за 
настанак вечери посвећене књизи снимљен је 
краткометражни филм под називом “Затвори очи 
и кажи књига“, конципиран тако да има едукативни 
и експресивни део. Филм садржи делић историјата 
књиге из дела Федерика Барбија “Историја књиге” 
(Клио). Филм такође садржи представљање 
Повељиних књига уз нагласак на богату традицију 
неговања поезије високих књижевно-уметничких 
вредности, како домаћих, тако и страних аутора. 
Последњи сегмент филма садржи анкету коју су 
ученици спровели у Градској библиотеци, на улици, 
у школи, а која се заснивала на првим асоцијацијама 
које људи имају када се спомене реч „књига“. 
Вече посвећено књизи отворено је премијером 
филма, потом је наступило јавно читање изадања 
краљевачке Повеље уз гитарске бравуге проф. 
гитаре Николе Бенгина. Учесници у пројектном 
часу били су: Немања Ангеловски, Филип Гуцуљ, 
Анђела Милојевић, Саша Алексић, Тара Јовановић и 
ментор проф. књижевности Марија Васић Каначки. 

Књига је несумњиво свих ових векова мењала 
свој облик, утицаје, важност у историјском 
и друштвеном развоју човечанства. Била је 
оспоравана и слављена, била је колективни продукт 

и индивидуални артефакт. Упркос свему суштаство 
књиге је задржано: преношење животног искуства 

и знања ради духовног и душевног узлетања и ради 
етичког и естетичког узрастања. 

ЗАТВОРЕН КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 
О ЉУБАВИ И ВИНУ 

„ВИНАРИЈЕ ДРАШКОВИЋ“
Конкурс за најлепшу песму о љубави и вину, коју 

је по идеји Мирјане Бобић Мојсиловић расписала 
Винарија Драшковић, затворен је 30. априла 2021. 
године. 

Захваљујемо се свима учесницима на изузетно 
великом одзиву. На конкурс је пристигло око 500 
песама од близу 400 аутора. Аутори песама су 
из свих градова Србије, а на конкурс су се јавили 
аутори са Малте, из Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Шпаније, Немачке, Италије, северне Македоније и 
Канаде.

Стручни жири почиње са одабиром песама 
за збирку која ће бити објављена у издању 
„Винарије Драшковић“ и промовисана поводом 
манифестације „Дани бербе грожђа“ у септембру 
у 2021. године, у Вршцу. Том приликом биће 
проглашене и три најлепше песме. 

Од 1. јула 2021. године, на wеб сајту и званичним 
Фацебоок и Инстаграм страницама Винарије 
Драшковић биће промовисане песме које су ушле 
у ужи избор за збирку песама.
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Поводом 9. маја, Дана Градског 
музеја Вршац, у недељу је отворена 
изложба под називом „Жене у 
античком Риму“, ауторке Гордане 
Ковић, археолога и музејског 
саветника Народног музеја у Шапцу. 

Изложба Жене у античком 
Риму, базира се на археолошким 
открићима откривеним на 
територији данашње Србије, 
предметима из свакодневног живота, 
посуђу, накиту, махом из III века, које 
су користиле Римљанке. Ауторка се 
осврће на положај и живот жене у 
античко доба, наводећи као примере 
биографије неколико најзначајнијих 
жена римског света на основу којих 
можемо просудити какав и колики 

су утицај жене имале на тадашње 
друштво у којем су мушкарци 
имали доминантну улогу. У таквим 
околностима жена се могла уздати 
једино у заштиту богиња, властиту 
сналажљивост или мушку слабост. 
Ове интересантне биографије су 
добар показатељ колико се положај 
жена изменио током историје у 
односу на данас и колики је искорак 
направљен у погледу женских 
права и слобода. А поред свега тога, 
презентовани материјал је веома 
значајан јер нас упућује како се 
живело на овим просторима током 
римске владавине. 

- Изложба коју ће музејска публика 
имати прилику да погледа до 20. јуна 

на један питак начин прича причу 
о положају жена у античком Риму, 
о њиховом свакодневном начину 
живота, али и о оним утицајним 
женама које су оставиле трага у 
развоју римског друштва у периоду 
од првог до четвртог века наше 
ере. Изложба нам даје могућност 
да завиримо у део збирке антике 
Народног музеја Шабац, и да видимо 
део грнчарије, накита и новчића 
из периода трећег века наше ере. 
Изложбу ће пратити и предавање 
ауторке, која ће и овим путем са нама 
несебично поделити своје знање 
– изјавила је Ивана Ранимиров в.д. 
директор Градског музеја Вршац. 

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 (115)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И СЛИКЕ ВРШАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Свет данашњице троши много више времена, 

енергије и пара на развоје свих врста вештачке 
интелигенције него на подстицање и обуку за 
људско стваралаштво.

Да ли је то неко већ унапред одустао 
од поверења у људске могућности знајући 
ограничен потенцијал људског ума, и све 
паре у великој цивилизациској опклади 
преживљавања на рулету развоја ставља на 
вештачку компјутерску интелигенцију.

Неки много мањи свет пре век и по препознао 
је потенцијале младог Паје Јовановића и послао 
га је у наше крајеве, тамо одакле је потекао, да 
подстиче стваралачку енергију и самосвест 
успаване нације после вишевековне историјске  
хибернације. Паја је насликао епске слике на 
националне теме репрограмирао умове свих 
људи, улио се репродукцијама у сваки дом и 
данас је заједнички именитељ колективног 
идентитета нације и за оне који никад нису 
видели ни једну његову слику.

Огроман број репродукција његових слика 

подстицао је људско стваралаштво и нови 
самосвест.

Данашње репродукције  штампе екранске 
слике, које титрају као фатаморгана, нестварне су 
као идеја да нестварним чине и наше постојање 
и разлоге за отпор.

Роботизоване машине компјутери гасе 
безброј радних места што ортачки са економским 
недаћама од короне личи на цивилизацијски 
цунами.

Као да није довољно што човек није 
ексклузиван или је све мање у оплодњи 
капитала, што вишак његовог рада капиталисти 
све мање цене, обезвредњују се и духовни 
производи последња тајна човека толико 
хваљена недодирљива духовност оваплоћена у 
уметности и као производњи и као доживљају. 
То сада подједнако добро раде и компјутерски 
програми једино што не уживају у уметности 
јер они нису хемијско ткиво које уметност 
структуира а и бива подстакнуто  уметношћу. 
Задатак компјутерских уметности је фингирање 

стваралаштва и чини се да личи на онај завршни 
ударац глоговим колцем који треба да дотуче 
све несташлуке побуне преврата непоузданих 
идеја и дивљих страсти.

Машине све више производе а људи могу 
све мање да купе, зачаран круг у коме би 
некад чувени  Карл Маркс спалио од јада своју 
књигу Капитал јер што би власник производње 
производио нешто што не може  да наплати 
ускраћујући људима потребе у храни, стварима,  
духовности и онда изјаве светског режисера; 
људи све мање  вреде а све више коштају постаје 
све злокобније тачна.

Пандемија је за годину дана еколошки умила 
планету, избистрила мора и реке , излечила 
атмосферу и неко је видео да је то добро 
па пандемија агонично траје као најављена 
несрећа до краја 2021.

У прошлој години стотине милиона људи 
широм света припадници средње класе 
склизнули су праг ниже у категорију сиромаштва 
а истовремено свет се хвали напретком да имамо 

још шеснаест хиљада нових мултимилионера. 
И то је слика клацкалице равнотеже света, с 
а једне стране стотине милиона скрајнутих 
душа  а са друге стране пар десетина хиљада 
нових бестијалних успешних и незаустављивих 
предатора.

Пајин Триптихон је камерна иконична слика 
мирна, стамена и кога може да подстиче? На 
њој нема успешних људи по мери данашњих 
стандарда али има остварених људи о ери 
некадашњих наивних стандарда. Ко зна, може 
да се деси да ти дивни идилични стандарди 
манфактуре постану последња линија отпора 
одбране од света који продаје сумњиву храну, 
лекове,  живо програмиране да се кваре, и у 
време зауздане раскалашне потрошње  Вршац 
постане шанса за живот без понижења и страха 
од вируса немоћи. Пајин Триптихон својом 
људскошћу постаје сидро за опстајање правих 
грађанских врердности.

Т. Сухецки

ПОВОДОМ ДАНА МУЗЕЈА 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
„ЖЕНЕ У АНТИЧКОМ РИМУ“ 

Културни центар Вршац у Галерији 
у излогу представља изложбу модног 
бренда „СЕНКА“, која ће бити доступна 
у периоду од 10. до 24. маја. 

Сви љубитељи моде и иновативног 
уметничког изражавања моћи ће 
да погледају модне креације Сенке 
Ђорђевић, модног дизајнера и 
костимографа. Све креације су настале 
у периоду од 2016. до 2019. године 
(у кројачкој радионици Љиљане 
Јовановић) и шивене су за разна модна 
такмичења на београдском и српском 
Фешн вику (Fashion week) и „БАФЕ“-у. 
Такође, поред наведеног, публика ће 
моћи да види уникатне колекције за 
жене и мушкарце и модне аксесоаре 
прављене од природних текстилних 
материјала. 

Сенка Ђорђевић рођена је у 

Вршцу 1988. године. Рано детињство 
проводи сликајући са познатим 
Вршачким сликарима мр Звонимиром 
Сантрачем, мр Томиславом Сухецким и 
мр Миланом Бланушом. По занимању 
је дипломирани мастер инжењер за 
дизајн текстила и одеће. Дипломирала 
је у класи доцента Василија Ковачева, 
модног дизајнера. Након студија 
уписује школу фотографије у класи 
професора Александра Келића и Саше 
Прерадовића. Поред тога завршава и 
школу за графички дизајн у Београду. 

Чланица је неколико уметничких 
удружења и учесница различитих 
такмичења. Иза себе има неколико 
колективних и индивидуалних 
изложби и ревија, као и пројекте у 
позоришту у пољу костимографије и 
рад на филму. 

У ГАЛЕРИЈИ У ИЗЛОГУ ОТВОРЕНА 

ИЗЛОЖБА МОДНОГ БРЕНДА „СЕНКА“  
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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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БАНАТСКИ ВЕСНИК

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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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. 069/354-5058.

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. 064/258-2696 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. 063/575-
980

Купујем кућу чврсте градње у Павлишу 
са баштом до 13.000€. Тел. 064/954-8698

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 
м². Вршац, Светозара Милетића 82

Продајем двособан стан са гаражом. 
Цена по договору. Тел. 064/239-2587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², са 

плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425-
334.

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/197-9069.

Плацеви за продају на три локације од 
500 м² до 3000м². Тел. 064/197-9069.

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 
Лукића 3/2. Тел. 060/011-4958.

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски водовод. 
Тел. 060/7401, 013/401-210 и 060/167-1519.

Продајем плац у Уљми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин. 
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел. 061/153-
0800.

Продајем двособан стан 64 м² на 
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/235-5436.

Продајем плац на потезу Широко било 
2300 м², пола плаца под шумом, на плацу 
темељи. Погодан за пчеларе  Тел. 065/345-
4538.

Продајем плац у Сочици, на одличној 
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 
кw. Тел. 065/345-4538.

Кућу у Маргити купујем, са баштом и 
са двориштем. Тел. 063/482-418 и 064/389-
2738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 064/131-
4674.

Продајем плац у Јабланци погодан за 
пчеларе. Тел. 013/830-753

Кућа на продају на у ул. Пећка 15, 
Гудуричко насеље. Тел. 064/280-5862.

На продају кућа 51 м² на плацу од 20 
ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/211-1774.

На продају плац у близини центра града 
има комплетну инфраструктуру. Може 
замена за гарсоњеру. Тел. 063/831-0629.

Кућа на продају Јелене Варјашки 32 
Вршац, може и замена за стан. Тел. 061/167-
7066.

Продајем плац у Купинику 99 ари у 
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт 
до плаца. Информације у Воводе Степе 
Степановића 3/8, Крнетић. Тел. 065/991-
2133. 

Продајем 60 ари на вршачком брегу, 
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 
060/7410210 и 060/167-1519.

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 
061/663-7650.

Спратна кућа на продају у Вршцу, ул 
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел. 
063/121-4367

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под истим 
кровом. Укупна квадратура 420, стамбена 
175. Тел. 065/576-8208

Купујем пластеник средње величине. 
Тел. 064/4856810 и 064/5315176

На продају саднице лешника, смокве, 
вишње, брескве. Тел. 837-631 и 061/300-
4439.

Продајем плац на Белуци, у 
Павлишу,површине 16,36А. Цена по 
договору. Тел. 066/8811062

Продајем трособан стан 70 м² са 

великим двориштем. Тел. 061/650-9999.
Продајем гарсоњеру у Београду, 

Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
У Малом Средишту продајем мању кућу 

или мењам за стан у Вршцу. Тел. 069/721-
949.

Купујем двособан стан са лифтом или на 
првом спрату, новије градње са гаражом, 
шири центар. Тел. 062/187-0271.

Продајем кућу са две стамбене целине 
230м² са баштом. Тел. 064/917-4777.

Продајем кућу на спрат и недовршеним 
поткровљем у мирном почетном  делу 
Маргитског насеља. Тел. 064/635-7325.

Продајем приземну кућу на почетку 
Маргитске улице, 63 м², печена  цигла, 
кара таван и двориштем преко 100 м². Тел. 
064/917-4777.

Продајем плац на Гудуричком путу, у 
близини улаза у ЈАТ, површина 850м², десна 
страна уз асвалт. Тел. 064/858-2495.

Продајем кућу са  гаражом,са воћњаком, 
700 м², Пећка 15. Тел. 837-631 и 064/280-
5862.

На продају викендица (са верандом) 
35м² на плацу површине 587 м². На 
Гудуричком путу Тел 060/734-2609 (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 064/917-4777.
Продајем кућу са плацем у Малом Жаму 

у центру, веома повољно, потребна мања 
адаптација. Тел. 063/830-1643

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену гарсоњеру код 
Дома пензионер, плинско грејање. Тел. 
064/128-4698

Издајем намештен двособан стан, 
дворишни, за самце, самице , брачни пар 
без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел. 063/810-
3228.

Издајем собу (самицама) близу центра. 
Тел. 060/333-3470.

Тражим кућу за изнајмљивање. Тел. 
062/461-837.

Брачни пар тражи намештен стан или 
малу кућицу за становање или кућу за 
чување . Тел. 061/813-9998.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/493-0226.

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. 064/183-0018

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. 060/083-
7418.

Продајем сто и столице. Тел. 
064/226-2888.

Продајем угаону гарнитуру нову, 
микроталасну, два штапа –мушица, 
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат 
уз дозволу. Тел. 064/385-8314. 

Два дечја креветца са мадрацима 
на продају и колица дечја. Тел. 063/112-
3270.

Продајем јаја јапанске препелице 
ком., већа количина договор. Тел 
060/300-0704.

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, 
половну зимску и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско дрво. Повољно. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1325

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 

POTREBNI RADNICI ZA RAD 
U KLADIONICI 365.RS

CV POSLATI NA ADRESU: 
markomicic989@gmail.com
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Тел.013/210-5429.
Грађевински послови 

повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/265-6204.

Поклањам трпезаријску витрину и 
један кауч на спуштање. Тел. 013/210-
5429.

На продају ланац и по земље 
вечито, вршачки атар потез Јабучко 
поље. Тел: 013/210-5070.

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. 064/425-
6130

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/197-9069.

Виљушкар за продају, дизел Хонт 
на 4 м висине. Тел. 064/197-9069.

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/197-9069.

Флаше од 1 литар или 0,7 литар са 
круном купујем (чисте). Тел. 064/197-
9069.

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/197-
9069.

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/843-5097.

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/801-3286.

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/240-6285.

Продајем маскирни комбинезон и 
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 
42 нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ 
нови. Тел. 061/240-6295.

Продајем ручни фрижидер са  
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд 
радио плејер нов, ручни миксер са 
посудом, саморезница, тостер, грил, 
ел. роштиљ. Тел. 064/390-6276.

Продајем половни фрижидер, 
рерна са две рингле, бојлер 60л. 
Тел.065/283-9461.

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/197-9069.

Продајем вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/576-9143.

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/635-7325.

Продајем плинску пећ велика 
(6), повољна за сале  и продавнице, 
исправна и мало коришћена. Тел. 
061/112-5698.

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. 
069/111-7040.

Припрема математике за 
електротзехнички факултет у Новом 
саду и Зрењанину. Тел. 065/283-9461.

Купујем брилијант минђуше по 
могућству стари тип . Тел. 833-524 и 
064/469-5175.

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки 
пут. Тел. 063/737-5149.

Продајем нове некоришћене 
полице за кућну библиотеку. Тел. 
064/412-4994.

Обављам посао уношења и 
слагања сечених дрва. Тел. 064/412-
4994 и 063/896-1606.

Продајем француски лежај од еко 
коже, нов. Тел. 063/112-1270. 

Комплет судова од  росфраја 16 
делова, бергхоме, цена 10.000 дин, 
ланци за снег некоришћени више 

врста. Тел. 063/107-7271.
Купујем исправну, мању камп 

прикколицу. Тел.  013/401-210 и 
060/167-1519.

 Продајем нову туш каду 80х80 цм 
некоришћена, трпезаријски  сто на 
расклапање, електрични шпорет нов 
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел. 
064/469-5175 и 833-524

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум 
и бушени бунар. Тел. 064/469-5175.

Плинске пећи и бојлери на продају 
све исправно. Тел. 064/389-2738.

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482-418.

Купујем плинске пећи и плинске 
бојлере, неисправне због делова. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419.

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања 
или гардеробе. Тел. 065/880-6652.

Продајем абрихтер са циркуларом 
и чеоном бушилицом – мотор 
трофазни. Тел. 063/308-331.

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter 
therapy air пречистач ваздуха. Тел. 
063/820-8532.

Продајем одличну ракију од 
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/257-9100.

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

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

На продају пумпа за централно 
грејањенова. Тел. 805-936 и 
064/4142336

Продајем та пећ мало коришћена 
и две тучане пећи на дрва. Тел. 
061/2941161

20 кошница са 3 реда- комплетна 
опрема, тракторска приколица три 
тоне и ауто приколица и прскалица од 
400л и друга опрема у Јабланци. Тел. 
013/885-019

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

ОЛИВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ
рођ.ЧЕЈИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећање на тебе Леки никада неће 
избледети.

Супруг Милан са Твојим најмилијима

У четвртак 29. априла навршило се 40 дана од како није са нама наша вољена 

ЗАХВАЛНИЦА
Породица Оливере Благојевић захваљује се на пажњи и 

професионалном односу особљу IV Сремска Каменица, Одељењу 
гинекологије и проф. Аљоши Младеновићу ОБ Вршац, Интерном 
одељењу, колективу ДДОР-а филијала Вршац на помоћи и појединцима 
који су помагали у тешким тренуцима.
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Читаоци који уживају у необичним и 
узбудљивим причама о животима уметника 
биће одушевљени новим романом Елизабет 
Робардс Девојка са љубичицама, који 
осликава нежну и страствену љубав једног 
од највећих сликара свих времена, Едуара 
Манеа, и Берте Моризо.

Нежним потезима четкице, међу лепотом 
и раскоши париских салона, ова дирљива 
прича слика упечатљив портрет рађања 
импресионизма. Шездесетих година XИX 
века Паризом дувају ветрови промена, а 
бриљантни млади уметници буне се против 
уштогљених правила прошлости како 
би слободно истраживали нове стилове 
стварања – и смеле нове начине живота.

Страствена, лепа и изузетно талентована, 
Берта Моризо храбро корача испред свог 
времена и следи свој сан: да постане призната 
сликарка. Будући да је жена, често остаје у 
сенци својих мушких колега и пријатеља, 
међу којима су Моне, Писаро, Дега. Осим као 
генијални сликар импресионизма, Едуар Мане 
је у париским круговима познат као бестидни 
развратник, неспутан и неодољив, окружен 
скандалима. Један сусрет у Лувру биће 
довољан да између ово двоје уметника севну 
варнице. Мане постаје Бертин ментор, учитељ 

и љубавник, а она његова муза, овековечена на 
бројним платнима.

Буклист наводи да је ово „прича која вешто 
комбинује осећања и страсти и историјске 
догађаје, право мало ремек-дело“.

Књигу која на свакој страници слави живот 
и уметност, која без задршке говори о страсти 
и љубави и упознаје нас са најискренијим 
осећањима славних сликара Девојка са 
љубичицама можете купити путем сајта www.
vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог 
пута ћемо два љубитеља књиге који пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com 
обрадовати књигом „Девојка са љубичицама“.

У прошлом броју поклањали смо књигу 
„Stranger Things: Сумњичави умови“ освојиле 
су је наше читатељке Милица Бељин и Наталија 
Ђорђевић.  Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ЉУБАВНА ПРИЧА О ЖИВОТУ ЕДУАРА МАНЕА 
„ДЕВОЈКА СА ЉУБИЧИЦАМА“ 
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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

Предрачун за год. 1886/7. износи 1877. 
фор. Припремни управитељ ове школе је 
Јосиф Валдхер, учитељ грађанске школе.

Даље постоји овде овлашћен приватни 
завод (својина гђице. Марије Кутке) за 
девојачко образовање. у њему је 4 разреда 
народне школе и 3 разреда грађанске 
школе. 1885/6. год. имао је 4 редовна и и 
све учитеље овд. грађ. школе као спомоћне 
учитеље; ученица било је 66 (40+26). Виши 
кругови Србије радо шаљу своје кћери 
на образовање у овај завод. Дадилиштa 
има овде 3, но то су приватни заводи и 
само је у једном испитана учитељица. Овај 
недостатак загладиће варош, када  установи 
завод по  модерним захтевима.1886. год. 
долазило је у комуналним школама на 
једног учитеља 74 ученика, односно 67 
ученица, а у српским вероисповедним 
школама на једну учитељску снагу 46, 
односно 34; у комуналној  школи стаје 
годишње варош настава једног детета 14 
фor. 17 н, а у српској школи 24 фor. 99 нов. 
1).

У јесен 1883. год. избројано је за школу 
обавезне деце 3350, од тих је било дечака 
од 6-12 год. 1052, од 12-15 год. 746; девојака 
од 6-12 год. 988, од 12-15 год. 564. По 
релиђији било је: рим-кат. 2004., правосл. 
1199, еванђел. 26 и јевр. 121. По матерњем 
језику: Мађара 40, Немаца 2113, Румуна 3, 
Срба 1193 и Словака 1. - Но овај преглед 
није посве тачан, ми смо га навели само 
ради упоређења поједних народности и 
вероисповести. Број за школу обавезне 
деце боље је пописан 1881. год; по том 
попису било је: дечака од 6-12 год. 1389, 
девојака 6-12 год. 1310, укупно 6-12 год. 
2699; дечака од 12-15 год. 726, девојака 12-
15 год. 662, укупно 1388 од 12-15 год. Укупно 
4037 за школу обавезне деце у Вршцу.

У комуналној школи наставља се по 
плану, који је издао кр. уг. министарство 

просвете 1879. год. за школе немађарског 
језика, а у српској  вероисповедној школи 
по наставном плану, који је израдио год. 

1878. школски савет у Карловцима са 
обзиром на наредбу о мађарском језику.

Око унапређења школства има  многих 
заслуга садањи председник школског 
одбора Јован Семајер; његова је заслуга, 
те су саграђена  и два нова школска 
комунална здања. Но својски су настојали 
и Антоније Маркс, 1. и Карло Какујаји 2. 
школски надзорник тамишког дискрита.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (264)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

8. ШКОЛЕ И ПРОСВЕТНИ ЗАВОДИ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 281.,13. МАЈ 1992.

ЈАЧАЊЕ ПРАВОСЛАВЉA И 
БРАТСТВА

Руска делегација у којој је 14 представника, а међу њима су и 
четири висока свештеника, на путу од Јерусалима кроз Турску и све 
православне земље преносећи “неугасиви пламен из кандила са 
гроба Господњег”, у недељу 10. маја боравила је у Вршцу.

У току једнодневног боравка гости су обишли Манастир Месић 
и седиште Епископије банатске, а затим су дочекани и поздрављени 

од многобројних Вршчана, приступили свечаном чину формирања 
Општинског одбора српско-руског пријатељства у Градској кући.

На свечаном улазу у Градску кућу гости су почашђени хлебом, 
сољу и домаћом ракијом а хор под вођством Анђелке Сучевић 
отпевао је неколико пригодних свечаних песама.Госте: епископа 
Руског Василија, високопреподобне архимандрите Сергеја и 
Панкратија, представнике Руске патријашије, високопречасног 
протојереја Василија Тарасјева, старешину Подворја Руске 
православне Цркве у Београду, представнике Руске  амбасаде у 
Београду, господу Димитрија Анатољевича Жукова, предедника 
друштва  руско-српског пријатељства у Москви, Веселина Ђуретића, 
председника Друштва српско-руског пријатељства у Београду, 
др Драгоша Калајића, др Атанасија Јевтића, епископа Вршачко-
банатског, остале угледне госте из Русије и њихобог представника 
Александра Николајевича Крутова и домаћине поздравио је 
градоначелник Вршца инг. Ђура Радмиловић

 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 281.,13. МАЈ 1992.

ТАЛЕНТИ “АНТЕ ПОРТАС”
Прошло је четири године како је шаховска игра постала 

омиљена забава ученика (њих око 500) нижих разреда, у 
ОШ “Вук Караџић”. Деца су са одушевљењем прихватила 
ову умну игру која има много васпитних вредност, 
развијање логичког мишљења, неговање смисла за 
комбинаторику, развијање такмичарског духа и слично. 
Увођење шаха у редовну 
наставу са одобравањем 
су прихватили и родитељи 
па нису ретки случајеви да 
појединци инсистирају да 
им дете буде уписано у ову 
школу због шаха.

Овај јединствени 
шаховски подухват наишао 
је на симпатије  и шире 
јавности . Тако је, на пример, 
организациони одбор 
шаховске олимпијаде 
из Новог Сада   даровао 
најбољим шахистима 
школе шаховска одличја, 
реквизите и литературу.

Младе шахисте вредним књигама и шаховским 
реквизитама наградили су и угледни Вршчани Бранислав 
Попов Миша, публициста у пензији и књижевник Милан 
Ковачевић.

У овој школској години после одељенских, завршена 
су и разредна такмичења 3. и 4. разреда. У конкуренцији 
56 девојчица и дечака  4. разреда  победио је Никола 
Максимовић са “Фишеровским” резултатом : 11 поена из 
11 партија!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

1) Ова разлика за то је тако огромна, што се рачунало по броју деце, што фактично посећују школу, а не 
по укупном броју. Ово тако је чињено и код комунал. школе, само што тамо скоро сва деца полазе школу. 
Примедба преводиоца.
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Шумске области величине Француске 
природно су се обновиле широм света у 
последњих 20 година, показало је најновије 
истраживање. 

Регенерација шума подразумева 
обнављање природне шуме кроз малу 
или никакву интервенцију, а како преноси 
Би-Би-Си ради се о често јефтинијим, 
богатијим угљеником шумама које су боље 
за биодиверзитет од оних које су активно 
засађене. 

Групе за конверзацију истичу да 
обновљене шуме имају потенцијал да упију 
еквивалент од 5,9 гигатона угљен-диоксида 
што је више од годишње емисије у САД. 

Болдвин-Кантело из Светске фондације 
за природу истиче да су Великој Британији 
потребни јаки домаћи закони како би се 
реализовао потенцијал шума као климатског 
решења, преноси Танјуг. 

У студији се наводи и да Атлантска шума 
у Бразилу даје разлог за наду, с обзиром 
да је од 2000. године та област порасла на 
приближно величину Холандије. 

У борoвим шумама северне Монголије, 
у последњих 20 година регенерисано је 1,2 
милиона хектара шуме, док друге вруће 
тачке регенерације укључују централну 
Африку и борске шуме Канаде. 

Студија наводи да упркос „охрабрујућим 
знацима” са шумама дуж бразилске 

атлантске обале, дефорестација је таква 
да је потребно да се шумовито подручје 
више него удвостручи да би се достигао 
минимални праг за конзервацију. 

Један од најједноставнијих начина за 
уклањање угљен-диоксида из ваздуха је 

садња дрвећа. Али научници кажу да право 
дрвеће мора бити посађено на правом 
месту ако желе да буду ефикасни у смањењу 
емисије угљеника. 

Извор: Политика

Позориште сенки * Карађоз 
(на турском: црнооки) носилац 
је главне улоге у турском 
позоришту сенки, по коме је 
то позориште и добило име. 
Настанак ове врсте позоришта 
везује се за Далеки исток. У 
муслиманском свету, према 
извесним подацима, јавља се 
у 11. веку, а извори сведоче 
да је ова врста позоришта 
била популарна у Турској у 16. 
веку. Ово камерно позориште 
слично је донекле данашњем 
луткарском позоришту, 
мада се од њега разликује 
посебним начином и техником 
извођења. Карађозово 

позориште одвојено је од 
публике једним рамом на 
коме је разапето ланено 
платно иза кога се налази 
осветљење (првобитно 
гасна лампа). Луткар, глумац, 
стоји иза платна и управља 
луткама које се налазе 
између платна и светлосног 
извора, тако да њихове сенке 
падају на платно. Фигуре 
лутака су дводимензионалне, 
високе око 30 сантиметара и 
начињене су од камиље коже. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

КАРАЂОЗОВО 
ПОЗОРИШТЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Крчење прашума у Амазонији 
повећано јe за 43 одсто у априлу 
у односу на исти период прошле 
године, показују подаци бразилске 
владе. 

У прва четири месеца 2021. 
године, исечено је 1.157 квадратних 
километара у области Амазоније, 
што је област величине Лос 
Анђелеса, преноси Ројтерс. 

Бразил је под великим 
међународним притиском, 
првенствено од САД, да заустави 
уништавање највеће тропске 
прашуме, која је кључна у 
заустављању катастрофалних 
климатских промена, јер прашума 
апсорбује велику количину штетних 
гасова, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

КРЧЕЊЕ ПРАШУМА У АМАЗОНИЈИ ПОВЕЋАНО ЗА 43 ОДСТО  

НАСТАВЉА СЕ УНИШТАВАЊЕ НАЈВЕЋЕ 
ТРОПСКЕ ПРАШУМЕ

ШУМЕ ВЕЛИЧИНЕ ЧИТАВЕ ФРАНЦУСКЕ ПОНОВО ИЗРАСЛЕ ШИРОМ СВЕТА 

ТРАЧАК НАДЕ ЗА КЛИМАТСКО РЕШЕЊЕ  

Власник Амазона и најбогатији човек на свету Џеф 
Безос наводно купује суперјахту дугу 127 метара, 
а толико је велика да има властиту помоћну јахту с 
хелидромом. 

Процењена цена јахте, не укључујући ону за 
подршку брода, износи 500 милиона долара, а 
холандски произвођач „Океанко” није објавио много 
детаља о броду названом „Проџект 721”. 

Иако је пола милијарде долара незамислив износ 
новца за већину људи, то је само мали део од 75 
милијарди долара колико је Безос зарадио само у 2020. 
години. Према последњим подацима, његово укупно 
нето богатство је нешто мање од 200 милијарди долара. 

Деонице Амазона, које су иначе примарни извор 
Безосовог богатства, порасле су за невероватних 75 
одсто прошле године, јер је пандемија погоршала 
стање потрошача у корист компаније, а на њујоршкој 
берзи Вол стрит масовно је уложен новац захваљујући 
Федералним резервама у технолошке фирме. 

Безос није био усамљен у стицању толиког 
богатства, амерички милијардери заједно су 2020. 
године зарадили 1,1 хиљаду милијарди долара, што 
их је учинило готово 40 одсто богатијима него пре 
пандемије. 

Извор: Политика

ЏЕФ БЕЗОС КУПУЈЕ ЈАХТУ ДУГУ 127 МЕТАРА  

ВЛАСНИК АМАЗОНА СУПЕРЈАХТУ ПЛАЋА 500 
МИЛИОНА ДОЛАРА 
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 33. КОЛО 

Војводина 1928 - 1. Мај Рума  0 : 1
Козара - ОФК Стари Град  0 : 4
Раднички 1912 - Омладинац  1 : 3
Јединство (СП) - ОФК Вршац  1 : 4
Бечеј 1918 - Бачка 1901  4 : 2
Раднички (Зр) - Хајдук 1912  2 : 2
Феникс 1995 - Дунав   3 : 1
Младост (НС) - Слога (Ч)  4 : 0
Тиса - Слобода   0 : 2
Динамо 1945 - Борац  1 : 1
 
1.Младост (НС) 33      26  4         3 82
2.ОФК Вршац 33      20  6         7 66
3.Раднички 1912 33     19  8         6 65
4.Борац  33     18  4        11 58
5.Бечеј 1918 33     17  4        12 55
6.Тиса  33     16  5        12 53
7.1. Мај Рума 33     14 11        8 53
8.Феникс 1995 33     14  8        11 50
9.Раднички (Зр) 33     14  8        11 50
10.ОФК Стари Град 33     14  7        12 49
11.Омладинац 33     12 12       9 48
12.Динамо 1945 33     14  5        14 47
13.Хајдук 1912 33     13  6        14 45
14.Јединство (СП) 33     10 11      12 41
15.Слобода 33      9  7        17 34
16.Бачка 1901 33      9  5        19 32
17.Слога (Ч) 33      7  7        19 28
18.Козара 33      7  5        21 26
19.Дунав  33      5  7        21 22
20.Војводина 1928 33      3  8        22 17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”29. КОЛО 

Омладинац ФАМ - Пролетер  5 : 2
Јединство (В)- Крајина  10 : 1
Слога - Младост   2 : 0
Бегеј - Јединство (БК)  5 : 4
Раднички (К)- Будућност  2 : 4
Нафтагас - Борац   3 : 1
Раднички (С)- Банат   2 : 0
ЖАК - Црвена звезда  1 : 3
 
1.ОФК Кикинда  27     21 3          3 66
2.Нафтагас 28    17 7          4 58
3.Јединство (БК) 27    17 6          4 57
4.Омладинац ФАМ 27    15 2        10 47
5.Младост 27    13 7          7 46
6.Пролетер 28    15 0         13 45
7.Борац  27    14 2         11 44
8.Јединство (В) 27    13 4         10 43
9.Бегеј  27    14 1         12 43
10.Слога  27    12 3         12 39
11.Раднички (К) 27    11 1         15 34
12.Будућност 27    10 3         14 33
13.Црвена звезда 27     8 5         14 29
14.Раднички (С) 28     8 2         18 26
15.ЖАК  28     6 5         17 23
16.Банат  27     5 5         17 20
17.Крајина 28     4 2         22 14

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ35.КОЛО 

Младост (Л) - Мачва   2 : 0
Телеоптик - Спартак ЖК  2 : 0
Рад - РФК Графичар   4 : 1
ОФК Вршац - Црвена звезда  0 : 0
Реал Ниш - Чукарички  0 : 3
Интернационал - Раднички (Н)  1 : 3
Аполон 4 - Земун   0 : 1
ТСЦ - Војводина   1 : 5
Напредак - Партизан  3 : 9
Бродарац - Кикер   2 : 2

1.Партизан 35     30 4          1 94
2.Војводина 35     27 5          3 86
3.Чукарички 34     25 4          5 79
4.Црвена звезда 35     24 6          5 78
5.РФК Графичар 35     19 6        10 63
6.Земун  35     16 6        13 54
7.Младост (Л) 35     16 5        14 53
8.Бродарац 35     16 5        14 53
9.Кикер  34     15 6        13 51
10.Рад  35     15 5        15 50
11.Телеоптик 35     13 7        15 46
12.Спартак ЖК 35     14 3        18 45
13.Напредак 35     13 3        19 42
14.Раднички (Н) 35     12 4        19 40
15.ОФК Вршац 35      11 3         21 36
16.ТСЦ  35       8 6         21 30
17.Аполон 4 35       8 4         23 28
18.Реал Ниш 35       7 6         22 27
19.Интернационал 35       7 5         23 26
20.Мачва    35       4 5         26 17

ОФК Вршац је у 33. колу Српске лиге група 
Војводина савладао Јединство из Старе Пазове 
резултатом 4:1 и у одличном расположењу дочекује 
дерби пролећа против сомборског Радничког где 
ће пасти одлука ко ће на позицију број 2 на табели.

Пазовчани су одлично почели меч, у првом 
делу првог полувремена добру игру крунисали 
су вођством 1:0. Изабраници тренера Ненада 
Мијаоловића одговорили су већ до полувремена 
па се на одмор отишло са нерешеним резултатом 
1:1.

У другом полувремену играчи ОФК Вршца 
показали су сву своју снагу, добру игру крунисали 
су са још три гола у мрежи домаћина. Голове су 
постигли: Вујић, Бељин, Османовић и Главинић.

Дерби меч ОФК – Раднички Сомбор игра се у 
суботу на Градском стадиону са почетком у 17 
часова.

ВРШЧАНИ ПОСЛЕ ТРИЈУМФА У СТАРОЈ ПАЗОВИ НА ДРУГОМ МЕСТУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

У ОКРШАЈУ СА СОМБОРЦИМА ПАДА 
ОДЛУКА О ПОЗИЦИЈИ 2

ЈЕДИНСТВО (СП) – ОФК ВРШАЦ 1:4 (1:1)

Павлиш, стадион Црвене звезде, судија: 
Давид Матић (Нови Сад), жути картони: Чупић, 
Делић, Грујић, У. Тошић (ОФК Вршац), Лопић (Ц. 
звезда).

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Тешић, Грауре, Л. Тошић, 
Делић, Чупић, У. Тошић (од 88. Милићевић), 
Главинић, Марковић, Трњанац, Грујић. 

Играч утакмице: Маринковић, Недељковић 
(од 73. Митић), Граоња (од 46. Кариши), Марић, 
Вукичевић, Видојевић (од 88. Димитријевић), 
Миладиновић (од 55. Гојков), Шљивић, Бубањ, 

Радоњић (од 65. Милосавић), Лолић. 
Вршчани су били на корак од победе над 

великим фаворитом, али ипак нису успели да 
освоје бодове који би им повећали изгледе да 
изборе опстанак. Најбољу прилику да тријумфује 
ОФК Вршац је пропустио у првом полувремену. 
У 28. минуту Чупић је сам избио пред голмана 
Маринковића, шутирао је, Звездин голман је 
чудесно одбранио, а одбијену лопту нападач 
Вршчана послао је само у спољни део мреже. 
Београђани су узвратили десет минута касније, 

велику прилику имао је Радоњић, али је Узелац 
парадом спречио погодак.

У другом полувремену домаћи тим 
препустио је иницијативу Црвеној звезди, али 
све нападе гостију заустављала је чврста и 
компактна одбрана ОФК Вршца. У 85. минуту 
сумњива ситуација. У продору је био нападач 
Вршчана Чупић, оборен је у шеснаестерцу, али 
се пиштаљка судије Матића није чула.

Б. Ј.
 

УЗБУДЉИВА ЗАВРШНИЦА КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЖИ ПОБЕДИ, 
ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ ПРОВУКЛИ

ОФК ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 0:0

ФУД БА Л

Влајковац, стадион Јединства, судија: 
Катарина Петровић (Панчево) 7, стрелци: 
Секулић у 1. и 21, Богдановић у 11, 19. и 36, Ћирка 
у 28. и 60, Моторов у 17, Станков у 50. и Јанковић 
у 67. минуту за Јединство, Трикић у 8. минуту за 
Крајина.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Миошко (од 46. 
Јанковић), Текијашки (од 46. Николин), Секулић 
(од 46. Милићевић), Бобић, Ћирка, Богдановић 

(од 46. Нецин), Моторов, Живанов, Станков, 
Јовановић (од 46. Тешић).

КРАЈИНА: Косановић, Латковић, Рајков, 
Маркановић, Бјелетић, Граховац, Шарац, Трикић.

Ко зна како би се завршио дуел по 
фудбалској снази неравноправних противника 
да се Влајковчани нису сажалили на осморицу 
момака из Крајишника и одиграли меч који је 
по интензитету био далеко слабији од једног 

тренинга тренера Јединства Мише Бељина.  
Да играчи Јединства нису играли далеко 
испод својих могућности гости не само да би 
претрпели истинско спортско понижење већ 
би изгубили резултатом који би више одговарао 
једној кошаркашкој утакмици. Богдановић је за 
једно полувреме постигао хет-трик, а прилику су 
добили сви бонус играчи са клупе домаћина.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

КРАЈИШНИЦИ ЛАК ПЛЕН ВЛАЈКОВЧАНА
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – КРАЈИНА 10:1 (7:1)

Чланови рвачког клуба локомотива из Вршца Душко Бунчић 
и оперативни тренер Антал Михајло – Миша освојили су златне 
медаље на Првенстви Србије за ветеране одржаном у Сомбору 9. 
маја. 

Сјајан резултат обезбедио им је место у ветеранској 
репрезентацији Србије која ће у октобру ове години наступити на 
Светском шампионату у грчком граду Лутраки.

Бунчић је бивши члан Гавриловића из Петриња где је освајао 
многе трофеје на југословенским такмичењима. Антал је троструки 
освајач медаља на светским шампионатима у конкуренцији 
ветерана, титуле је освајао у Будимпешти 2014 сребрна медаља, 
у Београду 2014 бронзана медаља, прва за Србију у слободном 
стилу и 2018. Године бронзана медаља у Букурешту.

Потврда квалитета: Михајло Антал (трећи с лева)

ВЕТЕРАНИ ЛОКОМОТИВЕ ОВЕРИЛИ 
ВИЗУ ЗА СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ

Р В А Њ Е
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