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Прошле седмице је у насељу Балата 
почела подела таблет рачунара за 45 
ученика ромске националне мањине 
виших разреда основних школа, као 
и за ученике средњих школа и 327 
пакета школског прибора.  У току 
је набавка још 45 таблет рачунара, 
100 пакета школског прибора, затим 
уџбеника за ученике који похађају 
изборни предмет – ромски језик, 
као и 5 речника на ромском језику, 
који ће бити подељени до краја јуна. 
Такође започета је и подела пакета 
за негу породиља и новорођенчади. 
Средства за набавке обезбеђена су 
у оквиру пројекта СКГО-а и Града 
Вршца. 

- До краја јуна Мобилни тим за 
инкузију Рома и Ромкиња такође ће 
поделити и 280 хигијенских пакета 
породицама у ромским насељима 
у оквиру активности Оперативног 
плана у програму „Подршка ЕУ 
инклузији Рома – оснаживање 
локалних зједница за инклузију Рома“, 
а све у циљу помоћи и подршке 
унапређењу квалитета и услова 
живота ромске националне мањине, 
са акцентом на области социјалне и 
здравствене заштите и образовања 
– изјавила је Маја Ристић Лажетић, 
чланица Градског већа за социјална 
питања. 

 

Радници Јавно комуналног 
предузећа „Други октобар“ у уторак 
су Гудурици отпочели бесплатну 
поделу канти за одлагање смећа, 
које ће добити сва домаћинства у 
овом селу. Овим је Гудурица постала 
прво насељено место са територије 
Града Вршца, које ће имати 
једнообразне канте за одношење 
смећа, исте оне као у самом граду. 

- Град Вршац у сарадњи са ЈКП 
„Други октобар“, водећи рачуна 
о потребама становника, данас је 
отпочео поделу канти за одлагање и 
одношење отпада у Гудурици. Ово је 
прво насељено место на територији 
града које је добило канте, а ту 
праксу наставићемо и у будућности. 
Гудурица је туристичко место које 
број 361 домаћинство и свако од њих 
добиће канту за одлагање отпада. 
Из овог контигента набављених 
канти део ће бити подељен и у 

градским улицама Железнички ред 
и Павлишки пут – истакао је Велизар 
Вемић, руководилац сектора за 

одржавање јавних површина ЈКП 
Други Октобар Вршац. 

КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ ЗА МЕШТАНЕ ГУДУРИЦЕ 
АКЦИЈА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 

Прошлог четвртка је у Градској 
кући у Вршцу одржана презентација 
националне стратегије на којој су 
представљене мере помоћи Владе 
Републике Србије за опремање 
винарија у виду субвенција и остале 
мере везане за помоћ при продаји 
вина, као и побољшању квалитета вина.  
Председник кровног савеза винара 
и виноградара Србије проф. Марко 
Малићанин истакао је да Министарство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Влада Републике 
Србије усвајањем стратегије 2021-
2031. године озбиљно планирају да 
подрже подизање нових засада винове 
лозе,  да су сви свесни чињенице да 
је та грана пољопривреде потпуно 
девастирана у протеклих 30 година 
и да се максимални напори улажу за 
сваки нови хектар засада винове лозе. 

- Сада се може много лакше и 
кроз озбиљне повраћаје од стране 

Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде добити 
новац, а новина је да на основу 
предрачуна за потпору попут стубова, 
жица, противиграданих мрежа, може 
се добити новац унапред – додао је 
Малићанин. 

Представљено је и тржиште вина у 
нашој земљи и најављена је подршка 
нашим винима у виду ригорознијих 
фитосанитарних контрола грожђа 
приликом увоза као и разних 
прелермана на увоз страних вина на 
наше тржиште. По новом правилнику 

велике фирме могу искористити 
повраћаје за подизање нових 
винограда до 100 хектара годишње, 
а  ускоро могу очекивати и нове 
ИПАРД програме из мере 7 односно 
сеоског туризма на основу које винари 
могу унапредити своје винске сале и 
смештајне капацитете који засигурно у 
нашем крају фале на винском путу. 

- Град Вршац активно ће у наредном 
периоду радити на подршци својим 
виноградарима, као и развоју винског 
туризма, првенствено кроз улагања 
у инфраструктуру на путевима 
вина. Већ ове године приступићемо 
пројектовању канализационе мреже у 
Гудурици и Великом Средишту што је 
неопходан предуслов за категоризацију 
смештајних капацитета – изјавио је 
Слободан Јованов, члан Градског већа 
за пољопривреду и заштиту животне 
средине. 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВИНАРЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИНОГРАДАРСТВА 

У недељу 23. маја 2021. одржаће 
се избори за чланове Савета месних 
заједница на територији Града Вршца. 
Избори се одржавају у свих шест 
месних заједница у граду, као и све 22 
месне заједнице у насељеним местима. 
Гласачка места биће отворена од 7:00 до 
20:00, а право гласа имају сви грађани 
који су уписани у бирачки списак за 
територију Града Вршца и потребно 
је да приликом гласања са собом 
имају важећу личну карту или пасош. 
Грађани гласају у месним заједницама 
којима територијално припадају према 
бирачком списку.

ГЛАСАЧКА 
МЕСТА 

ОTВОРЕНА ОД 7 
ДО 20 ЧАСОВА

У НЕДЕЉУ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ПАКЕТА УЧЕНИЦИМА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

НАСТАВЉАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

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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Новоименована амбасадорка Републике 
Румуније у Србији Њ.Е. г-ђе Силвиa Давидоиу 
боравила је прошлог петка у посети Вршцу 
током које је одржан састанак у кабинету 
градоначелнице Драгане Митровић. 
Градоначелница је румунску амбасадорку 
упознала са инвестицијама у срединама 
односно селима у којима претежно живи 
румунско становништво, као и са залагањем 
локалне самоуправе за очување њихове 
културе и традиције, првенствено истичући 
континуирано обнављање школа, домова 
културе и активно помагање културно-
уметничких друштава. 

- Припадници румунске националне 
мањине имају могућност школовања на 
матерњем језику у основним школама, 
као и у Гимназији и Високој струковној 
школи за образовање васпитача, а 
сарадња је одлична и са епархијом 
Румунске православне цркве. Вршац је 
мултикултурална и мултинационална 
средина где се поштују различитости и због 
тога Вршац има велико културно-историјско 

наслеђе, а Вршац је лидер и у реализацији 
ИПА пројеката прекограничне сарадње у 
којима је реализован велики број пројеката 
са партнерима из Румуније – изјавила је 
градоначелница Драгана Митровић. 

Амбасадорка Давидоиу захвалила се 
на гостопримству и дочеку и изразила 
задовољство зато што Град Вршац брине о 
румунској националној мањини и истакла 
важност очувања културе и традиције, као 
и могућност школовања на румунском 
језику. Посебно је нагласила да је на првом 
састанку са председником Александром 
Вучићем разговарала о важности изградње 
аутопута Темишвар – Вршац – Панчево – 
Београд. 

Састанку са румунском делегацијом, 
у којој је био и генерални конзул Георге 
Дину чији се мандат у Вршцу ускоро 
завршава, присуствовали су још и заменик 
градоначелнице Дејан Сантрач, члан 
Градског већа за образовање Мирослав 
Лепир, као и секретар Скупштине Града 
Вршца Андријана Максимовић. 

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

ЗАДОВОЉСТВО ЗБОГ НЕГОВАЊА 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 

ПОСЕТА РУМУНСКЕ АМБАСАДОРКЕ ВРШЦУ 

Залагање за очување културе и традиције Румуна на територији Града Вршца: 
Амбасадрока Румуније у Србији Силвија Давидоју 

и Градоначелница Вршца Драгана Митровић

У Вршцу је до сада бар једном 
дозом вакцине против корона вируса 
вакцинисано око 70 одсто грађана, што је, 
уз поштовање прописаних мера заштите, 
допринело знатно бољој епидемиолошкој 
ситуацији у граду у односу на претходни 
период, оцењују надлежни. 

- Епидемиолошка ситуација у граду 
је повољна ако гледамо период од 
последње две, три недеље. Сигурно да је 
томе допринело поштовање прописаних 
мера, али и сама вакцинација. У прилог 
бољој епидемиолошкој ситуацији говори 
и то што је све мање људи који се јављају 
у ковид амбуланту због одређених 
симптома, као и то што је све мање 
позитивно тестираних особа. Према 
подацима Завода за јавно здравље у 
Панчеву, у протеклих 24 сата у Вршцу 
(среда, 19. мај) је забележено само двоје 
новоинфицираних ковид 19 вирусом – 
изјавила је др Јелена Ђокић, чланица 
Градског већа за здравство и додала 
да Вршац може да се похвали добрим 
одзивом када је у питању вакцинација. 

- Око 70 одсто грађана је вакцинисано 
бар једном дозом. Укупно је вакцинисано 
27.700 грађана, а од тога је 12.000 њих и 
ревакцинисано. Вакцинација се и даље 
спроводи на два пункта, несметано и без 
већих гужви. Присутне су вакцине свих 
произвођача, а такође се спроводи и 
вакцинација незаказаних пацијената. На 
територији града Вршца није било тежих 
нежељених ефеката вакцине. 

Према речима др Јелене Ђокић, 
побољшање епидемиолошке 
ситуације видљиво је и на основу броја 
хоспитализованих пацијената. 

- На ковид одељењу у Општој болници 
у Вршцу ситуација је далеко повољнија у 
односу на ранији период. Само пре три 
недеље смо имали око 60 пацијената на 
хоспиталном лечењу, а сада је тај број 
сведен на око 10. 

Надлежни напомињу да, иако је 
епидемиолошка ситуација повољнија, 
и даље треба поштовати све прописане 
мере и позивају грађане који се још увек 
нису вакцинисали, да то учине. 

ВАКЦИНИСАНО ОКО 70 ОДСТО ВРШЧАНА 
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ВРШЦУ ПОВОЉНИЈА, МЕРЕ ЈОШ УВЕК ТРЕБА ПОШТОВАТИ 

Вакцинација и поштовање мера учинили епидемиолошку ситуацију у Вршцу повољном: 
Др Јелена Ђокић

Покрајински секретар за спорт и 
омладину у Влади АП Војводине Дане 
Баста са својим стручним тимом одржао 
је прошлог четвртка у Центру Миленијум 
радни састанак у виду округлог стола са 
темом “Унапређење спорта у Војводини”. 
Састанку су присуствовали помоћница 
Градоначелнице Вршца Тамара Радочај, 
члан Градског већа задужен за спорт 
и омладину Марко Рашић, као и 
представници општина Бела Црква, 
Пландиште и Алибунар. 

На почетку радног састанка, 
Покрајински секретар упознао је у 
кратким цртама присутне са активностима 
Секретаријата у наредном периоду. 
Након квалитетне дискусије у наставку, 
о добрим смерницама за даљи напредак 
и развој спорта, Дане Баста истакао је да 
му је веома драго што се овај састанак 
одржао управо у Граду Вршцу, који је већ 
дужи низ година препознат као Град који 
негује традицију изванредног спортског 
домаћина. 

- Изабрали смо Вршац као један 
од наших великих градова спорта. 

Причамо са људима на локалном нивоу 
о неким мање популарним темама, 
о правилницима, инспекцијским 
контролама које прате спорт и које 

морамо да испоштујемо. Важна нам је база 
за спорт. Вршац је један од градова који 
доста улаже у спортску инфраструктуру 
и са нама има изузетно добру сарадњу. 

Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину ће наставити да подржава Град 
Вршац и у будућим пројектима – додао је 
Дане Баста. 

- Опредељеност Вршца за развој 
свих видова спортских активности, како 
базичних, тако и професионалних огледа 
се највише у константном улагању локалне 
самоуправе у спортске капацитете. Само 
у последње четири године изграђен 
је најсавременији олимпијски базен у 
земљи, први у историји града, уложена 
су значајна средства у унапређење 
енергетске ефикасности Центра 
Миленијум, а посебно смо поносни на 
велики број новоизграђених и потпуно 
реконструисаних спортских терена како у 
самом граду, тако и у сеоским насељима 
нашег Града. Град Вршац и у будућности 
остаје привржен јасној стратегији 
развоја спорта која ће омогућити да сва 
деца и омладина могу да се баве било 
којим спортом, и обезбедити услове за 
стварање нових шампиона – изјавио је 
Марко Рашић, члан Градског већа за спорт 
и омладину. 

ВРШАЦ ПРИВРЖЕН СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА СПОРТА 
ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ ВРШЦУ 
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Док се становници бројних 
градова у Србији боре за чист 
ваздух, Вршчани могу да се похвале 
неспорном чињеницом да удишу 
један од најквалитетнијих у нашој 
земљи. Провејава ту и незванична 
информација да је баш на Вршачким 
планинама, на потезу од села Мало 
Средиште до одмаралишта Црвеног 
крста на брегу, он најчистији у овом 
делу Европе – бољи чак и од оног на 
Алпима – али је и без тога јасно да у 
Вршац треба доћи да се плућа напуне 
кисеоником.

На све популарнијим порталима, 
који приказују аерозагађење у свим 
градовима света, лако се може 
упоредити да је, рецимо, у дану 
када је у једном граду у Поморављу 
регистровано чак 394 негативних 
јединица, што је ниво опасан по 
здравље, у Вршцу било свега 15, а до 50 
јединица ваздух се сматра здравим. 

И званична мерења, која се у том 
граду спроводе на три веома прометне 
раскрснице код Градске куће, Војничког 

трга и бившег царинског терминала, 
показују да је ваздух заиста чист и 
здрав. У 2020. само je у једном дану био 
јако загађен, 16 дана је имао повишене 
граничне вредности, а два дана у 
зимском периоду већу концентрацију 
чађи. 

- Наш главни савезник је ветар, 
који дува током целе године, као и 
чињеница да немамо тешку индустрију. 
Проблем нам представљају издувни 
гасови и индивидуална ложишта. Због 
грејања на дрва, у зимском периоду 
се чак дешава да ваздух у граду буде 
много чистији од оног на селима. Зато 
нам је дугорочан план да уведемо гас у 
сва насељена места, почев од Великог 
Средишта и Гудурице – најављује 
Слободан Јованов, члан Градског већа 
за заштиту животне средине.

Вршачке планине, где је ваздух још 
чистији, јер се баш тамо преплићу 
руже ветрова, представљају прави 
туристички драгуљ, који није довољно 
искоришћен. Од смештајних капацитета 
ту су само одмаралиште Црвеног крста 

и Планинарски дом, али у локалној 
самоуправи напомињу да им више од 
тога и не треба, јер не планирају да од 
ове равничарске лепотице праве нови 
Златибор, већ да ће се базирати на еко-
туризам.

- Желимо да наши посетиоци уживају 

у чистом ваздуху и миру нетакнуте 
природе. Како бисмо им приближили 
све лепоте наше ваздушне бање, ускоро 
ћемо адекватном сигнализацијом 
обележити 15 пешачких стаза, укупне 
дужине 62 километра, које ће омогућити 
и најобичнијим шетачима да сами, без 
водича, иду и до најудаљенијих делова 
планине – каже Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације. 

У сарадњи са локалном 
самоуправом, они подстичу локално 
становништво да се окрену сеоском 
туризму. Баш у Малом Средишту, 
где је ваздух изузетно чист, већ је 
формирано етно-насеље, где су 
превасходно викендаши у близини 
манастира Средиште почели своје 
објекте да преуређују за издавање. 
Истим примером, кажу, треба да се 
воде и Велико Средиште и Гудурица, 
али и села са друге стране планине и 
на ободу Делиблатске пешчаре, јер 
заинтересованих туриста има.

Ј. Ј. Баљак

КАКО ВРШЧАНИ ПЛАНИРАЈУ ДА ОЧУВАЈУ И ИСКОРИСТЕ ЧИЊЕНИЦУ ДА ИМАЈУ НАЈЧИСТИЈИ ВАЗДУХ У СРБИЈИ

ЕКО-ТУРИЗАМ И НЕТАКНУТА ПРИРОДА

Једино званично прихватилиште 
дивљих животиња у Војводини налази се 
у Зоолошком врту на Палићу, које је често 
пребукирано, због чега су Министарство 
за заштиту животне средине и оба 
завода за заштиту природе покренули 
иницијативу да се слични центри 
формирају и у Банату и Срему, како би се 
свим повређеним и болесним јединкама 
пружила брза и адекватна помоћ. 

Најпре ће, за око месец дана, у Вршцу 
бити отворен регионални центар за 
прихват птица грабљивица и дивљих 
животиња, а у плану је да потом то буде 
урађено и у Ердевику. 

Вршачки центар ће функционисати у 
оквиру ЈКП „Други октобар“. У амбијенту 

њихове службе „Зеленило“, код Градског 
парка, биће изграђене две волијере, од 
којих ће једна бити довољно велика да 
опорављене птице могу да се размашу 
крилима и стекну неопходну кондицију 
пре повратка у природу.

- Идеја је да то, за почетак, буде 
само прихватни центар, у ком бисмо 
рехабилитовали птице са мањим 
повредама, док бисмо озбиљније 
случајеве и даље слали на Палић. 
Очекујемо да ће већ за месец дана ту бити 

збринути први пацијенти – каже вршачки 
ренџер и орнитолог Миливоје Вучановић, 
захваљујући чијој је стручности и 
преданости у раду баш Вршац одабран да 
буде главни центар за регион Баната.

Годишње се у том граду и околним 
општинама пронађе око 200 јединки 
различитих врста птица, са повредама 
које су углавном узроковане сударом 
са возилом, тровањем на њивама, 
рањавањем од стране несавесних 
ловаца или падом младунаца из гнезда. 

Њихово збрињавање до сада је била 
чиста импровизација, али уз инструкције 
покрајинског завода.

- Највише тих птица, које нису послате 
на Палић, рехабилитовано је у вршачком 
удружењу „Лесовик“, неке сам, према 
саветима ветеринара, сам лечио у својим 
волијерама, а поједине су се опорављале 
и код неколико волонтера ПД „Геа“, који су 
имали услове за то. Отварање званичног 
прихватилишта ће у великој мери 
олакшати тај посао, јер ће птице ту имати 
адекватну негу, храну и простор – додаје 
Вучановић.

Међу повређеним птицама највише је 
младунаца који испадну из гнезда, махом 
у Градском парку, а било је ту и врабаца, 
голубова, ветрушки, сова, рода, лабудова, 
па и импозантних орлова белорепана.

Ј. Ј. Баљак

ЦЕНТАР ЗА ПРИХВАТ ПТИЦА ГРАБЉИВИЦА И ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА УСКОРО И У ВРШЦУ 
СЛОМЉЕНА КРИЛА ЛЕЧИЋЕ И ВРШЧАНИ

 Миливоје Вучановић

Женка буљине успешно лечена

ЛЕЧИО И БУЉИНУ
Почетком године Вучановић је у свом дому 

месец дана лечио и највећу европску сову – 
буљину, иначе веома ретку и строго заштићену 
врсту. Млада женка је у фебруару успешно 
опорављена од тровања и враћена у природу, 
на Вршачким планинама. Том јединственом 
чину присуствовали су и стручњаци из 
Покрајинског завода за заштиту природе, који 
су имали толико поверења да Вучановићу 
повере тај захтеван задатак, па птица, 
док је била болесна, није додатно мучена 
транспортом до прихватилишта на Палићу.

ЛОВ И 
ПОСМАТРАЊЕ ПТИЦА
Вршчани своју шансу виде и у ловном 

туризму. Лане је, после пола века, на Вршачке 
планине досељено 50 европских јелена, који 
ће на пролеће 2022. постепено бити пуштани 
у природу. У плану је да се следеће године 
код њиховог узгајалишта, у шуми изнад села 
Марковац, сагради модерна ловачка кућа за 
домаће и стране ловце, који би могли да лове 
дивљу свињу, срндаћа и јелена. Такође, због све 
популарнијег „бирдвочинга“, тј. посматрања 
птица, у Малом вршачком риту, где се може 
видети више од 200 различитих врста птица, 
биће подигнута осматрачница.
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За слободу Јужног Баната у Другом светском 
рату живот је дало 363 црвеноармејаца, чији је 
идентитет, међутим, све до сада био – непознат. 
Након 76 година од њиховог страдања, 
председник вршачког СУБНОР-а Драгољуб 
Ђорђевић коначно је успео да дође у посед списка 
са свим њиховим именима, што ће Банаћанима 
омогућити да се својим ослободиоцима одуже 
на достојан начин, а потомцима палих Совјета, 
који се и даље распитују за своје претке, нађу 
место где почивају.

Дуго се мислило да списак погинулих 
совјетских војника није ни постојао или да је у 
вихору рата загубљен. Приликом ексхумације 
њихових тела, која су 1963. похрањена у 
заједничку спомен-костурницу на Градском 
гробљу у Вршцу, заведена су само 24 имена, 
јер се радило о војницима које је локално 
становништво сахранило, након што су као 
рањеници преминули у њиховим кућама. 
Остали ратници, који су пали у борбама широм 

јужнобанатског атара, неправедно су остали 
непознати. 

- Никада нас није напуштала жеља да 
сазнамо ко су били људи, који су нам даровали 
слободу. Захваљујући великом залагању Роберта 
Ресановића, председника Друштва српско-
руског пријатељства из Панчева, тај списак 
коначно се нашао у нашим рукама. Он га је, уз 
посредство руске амбасаде, пронашао у војном 
архиву Совјетског савеза из времена Другог 
светског рата, који је тек прошле године постао 
доступан – открива Ђорђевић.

Вишедеценијска тежња да се имена свих 
црвеноармејаца златним словима упишу на 
спомен-костурницу сада ће бити и реализована. 
Планирају да то, уз сагласност Завода за заштиту 
споменика културе из Панчева, ураде до 2. 
октобра, када Вршчани свечано обележавају дан 
ослобођења од фашизма.

- Надамо се да ћемо тада успети и да на излазу 
из Вршца, са обе стране пута према селу Месић, 

посадимо и Алеју ослободилаца. Обезбедили 
смо преко 420 садница, по једно дрво за сваког 
црвеноармејца и остале ослободиоце, који 
такође почивају у спомен-костурници на нашем 
гробљу. Биће израђена и громадна стена са 
спомен-плочом – најављује Ђорђевић. 

Овај списак са више од 300 имена од 
великог је значаја и за породице страдалих 
војника, које ни после седам деценија не знају 
где они почивају. Ђорђевић каже да су им се 
пре неколико година јавили рођаци двојице 
црвеноармејаца, те да су имали среће да су 
баш обојица била на том списку од 24 позната 
имена, чији се примерци, иначе, чувају у руској 
амбасади и вршачком СУБНОР-у. 

Ј. Ј. Баљак

ДУГ ПРЕМА ОСЛОБОДИОЦИМА ЈУЖНОГ БАНАТА БИЋЕ ИСПРАВЉЕН НАКОН 76 ГОДИНА ОД ЊИХОВОГ СТРАДАЊА

ПРОНАЂЕН СПИСАК СА 363 ИМЕНА 
ПАЛИХ ЦРВЕНОАРМЕЈАЦА

ПОКЛОНИЛИ СЕ 
СЕНИМА РОЂАКА

Породица „црвеног“ добровољца Михаила 
Филиповича Важенина, који је са 39 година 
страдао у јужнобанатским борбама, две 
деценије је по руским историјским списима 
трагала за местом где почивају његови 
посмртни остаци. Пре више од десет година 
дошли су у Вршац из далеких крајева Русије и 
на десном боку спомен-костурнице поставили 
лимену плочицу са његовим подацима. Како 
су тада образложили, историја се само једом 
пише, а желели су да име њиховог рођака буде 
упамћено.

Ускоро и Алеја ослободилаца: 
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а Вршац

Спомен костурница на Градском гробљу у Вршцу

Прошлог петка је у Конгресној дворани 
Центра Миленијум одржана комеморација 
поводом смрти истакнутог вршачког уметника 
и доскорашњег директора Градског музеја 
Вршац мр Звонимира Сантрача. Уз поштовање 
свих епидемиолошких мера комеморацији 
је поред чланова породице и представника 
локалне самоуправе присуствовало и више од 
100 сарадника, колега и поштовалаца личности 
и дела Звонимира Сантрача. 

На почетку комеморације одата је почаст 
минутом ћутања, након чега се присутнима 
обратила Ивана Ранимиров, Сантрачева блиска 
сарадница која га је недавно и наследила 
на месту директора Градског музеја Вршац, 
представивши у кратким цртама најзначајнија 
остварења из живота Звонимира Сантрача, а 
потом додала: 

- Као уметник специфично ангажованог 
израза, заузео је своје заслужено место на 
пољу визуелне уметности ширег региона. 
Његови изузетно познати радови – Балкански 
воз судбине, Варијанте Зида, те Маршалов 
шињел својеврстан су храбар и тачан коментар 
на актуелне догађаје друштвене стварности. 
У вајарском опусу меморијалних споменика, 
у Вршцу је оставио скулптуре Боре Костића, 
Ђорђа Арсенијевића Емануела, руског генерала 
пореклом из Вршца, бисту Јаше Томића... Кроз 
педагошки рад је припремао вршачке ученике, 
будуће студенте, за полагање пријемног испита 
на ликовним академијама. Као директор 
Градског музеја Вршац, посебно је подстицао и 
ангажовао младе колеге. 

Потом се у име Града Вршца од великог 
уметника опростила и градоначелница Драгана 
Митровић која је указала на значај дела 
Звонимира Сантрача за наш град и на велики 

губитак за Вршац одласком оваквог ствараоца. 
- Као директор музеја, Звонимир Сантрач 

значајно је унапредио рад најважније културне 

установе у нашем граду. Пре свега бројем 
изложби које су по квалитету и значају још једном 
потврдиле да делатност наше установе културе 
одавно превазилази границе града Вршца. 

За кратко време успео је да доведе изложбу 
највећег румунског уметника 20. века, Kорнелиу 
Бабе, која представља највреднију изложбу у 

историји нашег музеја, али и да у сарадњи са 
једним од најутицајнијих музеја из Беча и уз 
покровитељство аустријске владе и Града Вршца 
оснује Међународно бијенале ликовне графике 
у Вршцу посвећено Роберту Хамерштилу. 
Звонимир Сантрач волео је свој Вршац. Волео 
је вршачаку културу и несебично и предано 
радио да она свакога дана буде вреднија, боља и 
видљивија. Осим импозантног опуса уметничких 
дела, која ће заувек да живе у нашем музеју, наше 
тргове красе споменици вршачких великана 
којих је управо он аутор. Звонимир Сантрач 
је немерљиво допринео да оживе простори 
и институције. Као директор музеја допринео 
је поновном отварању музејских депаданса, 
Апотеке на степеницама и Вршачке куле, али и 
уређењу депоа и музејског фундуса. Био је човек 
који је оживљавао, али и живео уметност. Било је 
задовољство имати га за сарадника и познавати 
га. Град Вршац заувек ће чувати сећање на 
свог великог уметника Звонимира Сантрача – 
истакла је у свом обраћању градоначелница 
Драгана Митровић. 

На крају комеморације, о самом животу, 
начину стварања, погледу на уметност и 
опусу дела које је иза себе оставио Звонимир 
Сантрач, као и о њиховом значају за домаћу и 
међународну културу говорио је његов велики 
пријатељ и наш истакнути ликовни критичар 
Сава Степанов који је готово четири деценије 
пратио Сантрачев рад и излагање његових дела 
како у земљи тако и широм света. 

Мр Звонимир Сантрач сахрањен је у суботу 
15.05. на Градском гробљу у Вршцу. 

ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ МР ЗВОНИМИРА САНТРАЧА 

ВРШАЦ ЋЕ ЧУВАТИ СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКОГ УМЕТНИКА 
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За разлику од пребогате 
винске традиције села 
Гудурица, прича породичне 
винарије Бахус је сасвим 
нова и почиње 2013. 
године. Сплетом околности 
Иван Милановић изабрао 
је  виноградарство и 
производњу вина као 
животни позив мада после 
уписа на студије права  
ништа није наговештавало 
да ће уследити велики 
заокрет. Све је практично 
започео Иванов отац, Стева 
Милановић, чији је хоби био 
производња ракије и вина. 
Та његова страст није имала 
комерцијалних претензија 
већ је производња била 
искључиво за сопствене 
потребе. У ту сврху купио је 
првих пола ланца винограда. 
Од тада су се виногради 
Милановићевих константно 
проширивали и за пет година 
дошли су до површине од 
12 хектара. Ту се завршила 
прича о виноградарству као 
хобију. 2011. година била је 
важна у Ивановом животу, 
вратио се из Београда са 
студија, оженио својом 
садашњом супругом, 
добио првог од тројице 
синова и донео одлуку 
да ће му виноградарство 
и производња вина бити 
животни позив. 2013. година 
је по његовим речима прави 
почетак приче о Винарији 
Бахус јер је тада обавио своју 
прву самосталну бербу. 

Колико сте пре 
опредељења за бављењем 
виноградарством и 
производњом вина имали 
прилику да се сусрећете са 
послом који треба обавити у 
винограду и подруму да би се 
добио божански напитак? 

- Гледајући са каквом страшћу 
тај посао обављају мој отац и 
ујак којима су виноградарство и 

производња вина и ракије били 
и више од хобија схватио сам да 
ме то привлачи. Наравно, много 
више посао у подруму него 
у винограду, али учествовао 
сам у свему јер је та два посла 
немогуће раздвојити. Међутим, 
нешто друго било је пресудно 
за моје опредељење.  Видео сам 
да вино зближава људе, да су 
љубитељи вина интересантни 
људи који стварају пријатну 
атмосферу, да је сам чин 
испијања вина узвишен, да у 
њему уживају сва чула. Схватио 
сам да нисам погрешио при 
избору, имао сам подршку 
породице у сваком смислу, и 
моралном и материјалном, јер 
сам почетак бављења овим 
послом изискује значајне 
финансијске издатке, најпре 
када се у питању засади, касније 
и енолошка опрема. 

Како сте се као несуђени 
правник у почетку сналазили 
у послу у коме преовладава 
хемија? 

- Интересантно је то како ме 
је хемија, која ми у школи није 
уопште била ни блиска ни мила, 
сачекала да јој се максимално 
посветим. Наравно, нисам 
се усуђивао да се у процес 
производње вина упуштам сам, 
имао сам консултанте, који 
и дан данас помажу, али сам 
годинама стицао искуство, учио, 
пратио стручну литературу и 

анализирао туђа искуства. Све 
то наравно не значи да ја могу 
да заменим неког технолога или 
енолога у процесу производње, 
али доста тога могу да урадим 
самостално. 

Како сте дошли до одлуке 
које ће сорте грожђа бити 
заступљене у винограду? 

- Некада су виноградари 
у Гудурици садили сорте у 
складу са потребама „Вршачких 
винограда“ који су откупљивали 

читав род. Када смо куповали 
делове нашег данашњег 
винограда на њима су већ били 
засади, нешто белих сорти, 
помало црвених, понека воћка. 
Од засада белих сорти затекао 
сам углавном ризлинге, које 
сам задржао иако су, из мени 
непознатог разлога, потцењени 
без обзира што дају изузетно 
добра сортна вина као на 
пример рајнски ризлинг и 
италијански ризлинг. Подигли 
смо и нове засаде на којима 
су преовладавали траминац 
и совињон блан. Приметио 
сам да у виноградима немамо 

квалитетан избор црвених 
сорти грожђа па смо засадили 
црни бургундац, каберне и 
мерло. Тренутно припремамо 
земљиште за хектар новог засада 
на коме ће бити заступљена 
тамјаника. 

Која вина винарије Бахус су 
најтраженија? 

- Траминац је сигурно 
наше најпрепознатљивије 
вино, у рангу је сувих вина, 
карактеришу га пријатан мирис 
и арома. Ја сам најсрећнији када 
током дегустације можемо да 
задовољимо укусе свих гостију а 
сваки од њих понаособ после по 

сопственом укусу одабира наше 
најбоље вино и пије га током 
боравка у винарији. 

Где се све пију ваша вина? 
Где их пласирате? 

- Наше вино се пије у неким 
београдским ресторанима, у 
седам вршачких угоститељских 
објеката, наша вина купују и 
поједина предузећа за своју 
репрезентацију па се у ту сврху 
ради и брендирање њихове 
етикете. Наравно, ту је и продаја 
на прагу, односно у самој 
винарији. 

Колико Вршчани познају 
вино? 

ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ 

ВИНАРИЈА БАХУС – ДА УЖИВАЈУ СВА ЧУЛА

У ВИНАРИЈИ БАХУС 
КАО КОД СВОЈЕ КУЋЕ 

Какав угођај очекује госте винарије Бахус? 
-Наша винарија је породична и пре свега се трудимо да 

се гости осећају као код своје куће. Највише инсистирам 
на домаћинском односу и стварању пријатне атмосфере. 
Ако је гост заинтересован и време то дозвољава може да се 
направи и шетња по винограду уз, наравно, причу о традицији 
виноградарства и производње вина у Гудурици. Такође, у 
зависности од времена може се боравити у дворишту или у 
винској сали, уз служење домаће хране и наравно, вина и 
незаобилазне тамбураше. 
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- Када би се поредили са 
остатком Србије мислим да 
Вршчани имају натпросечно 
знање о вину. Претпостављам да 
је то због наше традиције, јер ако 
је овај наш крај по нечему познат 
онда су то виногради и вино. На 
основу мог деветогодишњег 
искуства у производњи вина 
могу да кажем да из дана у дан 
наша винска култура расте, 
људе све више занимају вина, 
све чешће их пију и самим тим 
доносе квалитетније одлуке при 
одабиру. 

Како препознати добро 
вино? 

- При конзумирању вина 
активна су сва чула. Прво 
подигнемо чашу према извору 
светлости да му погледамо 
бистрину и да ли има тонове 
боја који су пожељни за ту 
сорту. Затим, принесемо 
чашу и помиришемо вино и 
проналазимо му леп сортни 
буке, потом га пробамо, 
укључујемо чуло укуса, а на 
крају, наздравимо, куцнемо се 
чашама, укључимо чуло слуха и 
комплетирамо угођај. Постало 
је правило када гости дођу на 
дегустацију да обавезно питају 
које је вино најбоље, које им 
препоручујем. Ја им кажем 
да могу да им причам пуно о 
сортним карактеристикама, да 
хвалим поједина вина, али ако 
се крајњем конзументу из било 
ког разлога не допадне то вино, 
све је узалуд. Због тога волим да 

кажем да је најбоље оно вино 
које се вама највише свиђа. 

Колко су винари са 
вршачког пута вина 
препознатљиви у нашој 
земљи? 

- У Гудурици постоји шест 
регистрованих винарија и могу 

да кажем да имамо фантастичну 
сарадњу, да не постоји ни трунка 
сујете код било кога од нас. Кад 
год је некоме потребна  помоћ 
било које врсте сви остали су ту 
да припомогну. Међутим да би 

били препознатљиви неопходно 
је да наступамо удружени. 
Ми имамо два удружења где 
смо сви чланови, Удружење 
за геопорекло Јужни Банат и 
имамо наше винско удружење 
у Гудурици. Идеја свих је да 
изградимо бренд вршачког 
виногорја, да као регија будемо 
препознатљиви и да на тај 
начин привучемо туристе и 
љубитеље вина. Е онда би у још 
већој мери до изражаја дошла 
индивидуалност и особеност 
сваког од нас. Није реално 
очекивати да неко пређе 150-
200 километара и дође у село у 
коме постоји једна винарија. Али 
ако је то регија у којој има пет, 
или надам се за десетак година 
петнаестак винарија, онда 
можемо очекивати да Гудурица 
има велики број посетилаца. 
Када палета наше понуде буде 
широка и потенцијал наше 
регије биће велики. Доказ за 
то је „Академски пројекат“ који 
је урадила Фондација Дивац 

у оквиру којег је направљен 
„Златни гудурички пакет 
вина“. Свака од шест винарија 
даје по једну боцу вина и 
имамо информацију да је тај 
пакет наишао на изузетно 
интересовање. То је потврда 

огромног потенцијала који има 
Вршачки пут вина, село Гудурица 
и вршачко виногорје. 

Један од најпознатијих 
српских винара, 

Александровић, у једном 
интервјуу је рекао да од 
Шумадије можемо направити 
српску Тоскану. Можемо ли 
ми од вршачког виногорја 
направити област која ће бити 
синоним за вински туризам? 

- Никада ми виноградарство 
и производња вина не би 

постали животно опредељење 
да не видим перспективу и 
могућност развоја у наредном 
периоду. Радује ме што у мојој 
винарији, али и код свих осталих 
у Гудурици сваке године видим 
напредак. Мислим да имамо 
фантастичан потенцијал, да 
носилац развоја туризма може 
бити вински туризам, али имамо 
и наш брег, све више се користи, 
али има још могућности да се 
боравак на њему обогати, имамо 
два прелепа манастира, на пола 
сата вожње су белоцркванска 
језера. Не треба на туризам 
гледати као на микропричу по 
принципу мене занима само 
моја винарија или моја половина 
улице. Са таквим размишљањем 
свако од нас био би само кап у 
мору, али ако се цела туристичка 
прича сложи свима ће нам бити 
добро. 

Који су тренутно највећи 
проблеми на том путу? 

- Проблем број један 
у Гудурици је недостатак 
смештајних капацитета. То је 
највећа препрека да људи већ 
сада долазе у већем броју. Гости 
желе да се опусте, да попију 
вино, да не размишљају како ће 
после возити назад већ да могу 
да преноће. Нешто смештајних 
капацитета има у Малом 
Средишту, али је то недовољно 
наспрам интересовања. 
Мислим да и не требамо сви 
да радимо све. Неко може 

да се бави само издавањем 
смештајних капацитета, неко 
само производњом здраве 
хране. Не желе наши гости да им 
уз вино сервирамо нешто што 
могу купити у сваком маркету. 
Они желе аутентично обележје 
нашег краја. 

Ко све ради у Винарији? 
- Када је у питању рад 

у винограду неопходно је 
ангажовати додатну радну 
снагу јер се ради о специфичној 
врсти посла. У винарији, осим 
мене и супруге Јелене, у рад 
се укључују родитељи, моји и 
њени, Стева и Мира и Радован и 
Мира, помажу и кад је у питању 
чување деце док смо ми заузети 
или у послужењу гостију када 
се укаже потреба. Пријатељи 
помажу, кумови такође. Надам 
се да ће се једног дана укључити 
и моји синови, Теодор који 
завршава трећи разред, Војин 
који завршава први и најмлађи 
Константин који пуни три 
године. Трудим се да колико то 
дозвољавају обавезе у школи 
и ван школе, проводе време 
у винарији, да то од малена 
схватају као нешто своје а не 
да ту долазе као гости. Да ли ће 
касније они испољити афинитет 
да се баве овим послом, нико 
не зна. Волео бих да бар један 
настави традицију. 

Какви су вам планови за 
будућност? 

- Када смо купили кућу у 
Гудурици која је грађена 1911. 
године и када смо радили њену 
реконструкцију определили 
смо се за вински туризам. Наш 
подрум нема капацитет да 
производи велике количине 
вина и да снабдева велике 
трговинске ланце нити нам је 
то амбиција, али сам плац има 
површину на којој желимо 
да направимо четири - пет 
смештајних јединица, да нашим 
гостима омогућимо да преноће, 
да им понудимо да се у боравку 
код нас упознају са процесом 
производње вина и да уживају 
у дегустацији. Не планирамо 
проширење капацитета 
винограда већ да засаде који 
се покажу као непреспективни 
заменимо сортама које су 
нам потребне. На жалост, ове 
и претходне године научили 
смо и да не можемо ништа са 
сигурношћу планирати јер увек 
може да се догоди нешто што ће 
нас пореметити. 

Б. Јосимов

О ВИНАРИЈИ БАХУС 

Капацитети 

Виногради винарије Бахус простиру се на површини од 
12 хектара, али се тренутно обрађује 7 хектара. Капацитет 
винарије је 30 000 литара. 

Сорте грожђа у винограду 

У виноградима Винарије Бахус од белих сорти гаје се: 
Италијански ризлинг, рајнски ризлинг, бели бургундац, 
совињон блан, гевурц траминер и мускат отонел. Од црвених 
сорти заступљене су: хамбург, црни бургундац, каберне 
совињон и мерло. 

Врсте вина 

Винарија Бахус од белих вина производи: Италијански 
ризлинг, рајнски ризлинг, бели бургундац и траминац. Од 
црвених вина: Црни бургундац и купажа каберне совињона 
и мерлоа под називом каберло. Розе се производи од црног 
бургундца. 

Награде и 
признања 

За свој траминац 
Винарија Бахус освојила 
је златну медаљу 2013. 
на Пољопривредном 
сајму у Новом Саду и на 
вршачком Винофесту. 
Такође, златну медаљу 
за рајнски ризлинг на 
Винофесту 2013. 

2013. године лозова 
ракија Винарије Бахус 
освојила је златну медаљу 
на Пољопривредном 
сајму у Новом саду. 

2018. године траминац 
је награђен на Винофесту 
златном медаљом. 
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Председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић 
присуствовао је уручењу донације 
- респиратора Клиничком центру 
Војводине. 

Привредна комора Војводине 
захваљујући сарадњи са коморама у 
региону има одличну пословну, али 
и пријатељску комуникацију како са 
представницима комора тако и са 
њиховим члановима, истакао је том 
приликом Вучуревић. Са коморама 
у Мађарској дуги низ година 
сарађујемо и иза нас су резултати који 
поспешују наш привредни амбијент. 
Срећан сам што је управо сарадња 
комора  направила конекцију и са 
господином Бочијем. Господин Бочи 
Левенте и његова фирма „Limitless“ 
одлучио је да управо Новом Саду 
донира респираторе у тренутку када 
су они веома потребни. Када су нас 
позвали наши пријатељи из Мађарске 
потрудили смо се да релаизујемо и 

претворимо идеју у реалност, истакао 
је Вучуревић. 

Истакао бих свакако и да су 
политичке, економске и пријатељске 
везе између Републике Србије и 
Републике Мађарске на највишем 
нивоу а статистика показује и 
да је укупна спољнотрговинска 
робна размена Републике Србије и 
Републике  Мађарске у 2020. години 
износила  1,9 млрд евра, што је за 
10,4% више од размене остварене у 
2019. години, додао је Вучуревић. 

Проф. др Едита Стокић, ВД 
директора Клиничког центра 
Војводине изразила је захвалност 
и истакла да ће ова донација 
значајно унапредити рад, посебно 
у условима када се више од годину 
дана боримо у епидемији са 
Ковидом - 19. У Клиничком центру 
Војводине пацијенти су  на првом 
месту. Донација ће свакако помоћи 
пацијентима али и олакшати рад 

здравственим радницима, истакла је 
Стокић. 

Левенте Бочи, власник компаније 
„Limitless“, која је донирала 
респираторе истакaо је да су се као 
друштвено одговорна компанија 
одлучили да донирају 50 респиратора 
мађарским, румунским, украјинским 
и српским болницама, од којих 10 
Клиничком центру Војводине. Како 
је истакао верује да ће њихови 
респиратори допринети ефикаснијем 
и квалитетнијем раду здравствених 
радника КЦВ, али и спасити многе 
животе. 

У Привредној комори Војводине 
имали смо састанак и разговоре о 
могућем успостављању сарадње 
са привредницима из Србије као и 
пласирању производа, истако је Бочи.  

Догађају су присуствовали и 
почасни конзули Републике Мађарске 
у Београду и Новом Саду Немања 
Милутиновић и Арпад Заварко. 

УСПЕШНА САРАДЊА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ СА КОМОРАМА МАЂАРСКЕ

УРУЧЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ - РЕСПИРАТОРА 
КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ

Глобос осигурање је, и у првом 
кварталу 2021, као и у целој 2020. 
години водеће осигурање на 
српском тржишу по ажурности 
решавања одштетних захтева у 
аутоодговорности, по званичним 
подацима НБС

Глобос осигурање је водеће 
осигурање у Србији по ажурности 

решавања одштетних захтева у 
осигурању од аутоодговорности у Q1 
2021. године, са чак 10 процентних 
поена испред првог наредног 
осигурања. Овај параметар је кључан 
критеријум Народне банке Србије 
приликом оцењивања поузданости 
осигуравајућих кућа, а клијентима 
пружа сигурност у исплату штете 

у ситуацијама када се догоди 
осигурани случај. Ова информација је 
још значајнија када се има у виду да 
је Глобос осигурање било најбоље по 
овом параметру и у 2020.

На овај начин, Глобос осигурање 
потврђује озбиљност свог пословања 
и посвећеност клијентима и остаје 
њихов Сигуран животни ослонац.

ГЛОБОС 
ОСИГУРАЊЕ 

СИГУРАН ЖИВОТНИ 
ОСЛОНАЦ
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСКОРО НОВА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНО - ЕКОНОМСКОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021 - 2027

ИЗВЕШТАЈ СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Двадесет четврта  седница Општинског 
већа општине  Пландиште одржана је у 
среду  19. маја 2021. године. На дневном 
реду  седнице којом је председавао 
председник општине  Јован Репац , било је 
укупно 9 тачака.

Пре усвајања дневног реда, усвојена 
је допуна са две тачке које се односе на 
употребу текуће буџетске резерве за 
потребе МЗ Пландиште и за извођење 
радова на плафонској конструкцији у 
биоскопској сали у објекту Културно 
образовног центра у Пландишту и 
извођење радова на поправци и санацији 
Ловачког дома у Великом Гају. 

Већници су након тога једногласно 
усвојили предлоге  Одлуке о усвајању 
Стратегије локално - економског развоја 
општине Пландиште за период 2021-
2027. година. У оквиру ове тачке је 
речено да је циљ израде Стратегије 
локално-економског развоја општине 
Пландиште за период 2021-2027. година 
да се дефинишу развојни стратешки 
приоритети и циљеви економског развоја 
Општине. Такође је речено, да су у изради 
Стратегије учествовали представници 
Локалне самоуправе, ЈП “Полет“ 
Пландиште, установе културе, образовања 
и спорта као и локални привредници 
који су били активни учесници дискусије 
чиме су партиципативним приступом 
одређени правци екеномског развоја у 

наредних 7 година. Општина Пландиште 
је организовала јавну расправу о Нацрту 
Стратегије која је одржана од 28. априла 
до 14. маја 2021. године. У оквиру јавне 
расправе стигао је предлог члана Већа 
задуженог за туризам да се у Стратегију 
унесу подаци у вези са изградњом 
Рекреативно-здравственог центра 

„Пландиште“ и могућности заједничког 
партнерства јавног и приватног сектора у 
релизацији овог пројекта. 

Већници су након тога  једногласно 
утврдили предлог  Одлуке о 
обављању делатности зоохигијене и 
усвојили  Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској 

управи и посебним организацијама 
општине Пландиште. Такође једногласно, 
усвојени су и предлози за Правилник 
о суфинансирању мера енергетске 
транзиције и Програм финансирања 
активности и мера унапређења ефикасног 
коришћења енергије у 2021. години . 
Очекује се да мере енергетске транзиције 
посебно заинтересују грађане општине 
Пландиште јер им се отвара могућност 
суфинасирања радова на замени спољне 
столарије на породичним стамбеним 
објектима и стамбеним зградама. У оквиру 
ове тачке је речено да су крајњи корисници 
бесповратних средстава која се додељују, 
домаћинства односно грађани. Општина 
покрива 25% трошкова колико и Република. 
У вези са мерама унапређења ефикасног 
коришћења енергије у 2021. години, речено 
је да је ово пилот пројекат.

Већници су на последњој, 24. седници 
Већа дали зелено светло за доношење 
Решења о отуђењу непокретности из јавне 
својине општине Пландиште за парцеле 
катастарски број 241/1, 241741, 1287, 30/1 
КО Пландиште и КО Марковићево. Осим 
већника, седници су присуствовали Душан 
Ћурчић, заменик председника Општине, 
члан Већа по функцији, Горан Доневски, 
председник СО Пландиште и Александра 
Одавић Мак, начелница Општинске управе. 
Последња тачка била су текућа питања.

Р. Грујеску

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“ 
суфинансира Општина Пландиште

НОВА УСЛУГА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ У НАШОЈ ОПШТИНИ

САОПШТЕЊЕ 

Драги родитељи,  драга децо, 
Ускоро ће у нашој Општини почети са радом 

услуга помоћ у кући за децу са сметњама у развоју 
и њихове породице. Сврха услуге је да се помогне 
породици у што дужој бризи о детету. Ово је 
превентивна услуга и служи као помоћ породици 

да предахне и да сачува снаге за даљу бригу о свом 
детету. То би значило да у вашем дому, добијете 
могућност, да обучена неговатељица проведе 
време и посвети пажњу вашем детету. За то време, 
ви можете да се посветите себи, другој деци, да 
одморите, завршите неке своје обавезе, а све 

време имате на уму да је  ваше дете у сигурним 
рукама стручне особе. Ако вас занима ова услуга, 
за ближе информације можете се обратити Татјани 
Ђорђијевски на број 062/8863519 у Општинској 
управи општине Пландиште .

Општинска управа општине Пландиште

ЕФИКАСНИ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И ЗНАЧАЈ 
ИНФОРМИСАЊА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА„УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ“

Након тродневне обуке 14 особа 
које добијају сертификат да су 
обучене за рад са децом са сметњама 
у развоју, у оквиру пројекта  „Услуге 
социјалне заштите за осетљиве групе“  
реализована је још једна пројектна 
активност. Реч је о једнодневној обуци 
која је одржана у Пландишту на тему 
„Ефикасни односи са јавношћу и значај 
информисања у систему социјалне 
заштите“.

Обуку су похађали представници 
Општинске управе, Дома здравља, све 
три основне школе („Д.Обрадовић“,“Ј.
Стерија Поповић“ и „Ј.Јовановић 
Змај“),  Центра за социјални рад и 
ПУ “Срећно детињство“. Предавачи 
на обуци су биле Ивана Копривица 
и Татјана Лазор Обрадовић, иначе 

аутори одржаног семинара који је 
за представнике установа социјалне 
заштите лиценциран. 

Након одржане обуке где је урађен 
План информисања и комуникације, 
Општина је приступила и реализацији 
предложеног плана и путем 
друштвених мрежа већ обавештава о 
новој услуги коју ће ускоро увести а 
тиче е деце са сметњама у развоју и 
помоћи породицама.

Координатор пројекта који се 
завршва у децембру ове године 
а реализује се уз  помоћ ГИЗ-а и 
Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, за 
општину Пландиште је Татјана 
Ђорђијевски.
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Градски музеј Вршац, у оквиру 
пратећег програма манифестације 
„Музеји за 10“, одржао је у суботу 
неколико радионица за децу. 

У згради музеја одржана је 
радионица под називом „Окити се 
и ти римским накитом“ где су се 
деца у веселој атмосфери дружила 
са конзерватором Градског музеја 
Вршац Драганом Спасићем и уронила 
у тајне израде римског накита, 
такмичећи се у прављењу реплика од 
глине и пластелина. 

У оквиру интерактивног малог 
театра за децу под називом „Луткарске 
приче“, глумица Соња Радосављевић 
у улози девојчице Ање представила 

је свет разноликости својим младим 
посетиоцима. На том путовању кроз 
свет маште и музике, упознавали 
су нове људе из различитих делова 
света, другачијег изгледа, боје коже и 
начина живота. Представа је изазвала 
радост и велико интересовање код 
малишана који су је са одушевљењем 
испратили. 

Истог дана,  у сарадњи са 
Хемијско медицинском школом, 
одржана је радионица у „Апотеци на 
степеницама“, под називом „Старо 
звање-ново знање“, где су ученици 
уз помоћ старих инструмената и 
помагала оживљавали сачувани 
инвентар. 

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 (116)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И АПСОЛУТНА СЛИКА
Слика је површина на коју су нанети потези, 

слојеви, наноси боје или неке материје и који 
поседују некакву чудесну организацију, логику, 
коју прихвата људски дух и препознаје нешто у 
томе што се још увек опире жигосању речима, 
делује као информацијски код на менталну 
хемију, натера је на неки дивљи плес да се 
молекули ухвате за руке и споје у неко ново  
једињење које изазива креативна искуства и 
ток струје као експлозија нове звезде у некој у 
галаксији нашег ума. А није мождани удар већ 
чудо уметничког доживљаја. 

Пајин Триптихон је сазвежђе бројних 
ликовних планета, звезда луталица, ликовно 

прочишћених са аутентичним животима, али и 
укроћеним да служе некој вишој људској сврси.

Паја Јовановић је стално правио скице, 
успутне белешке, испитивао композиције брзим 
густим потезима, онако лежерно а та дела скоро 
минијатурних формата претеча су ликовне 
слободе којима су се овенчали многи славни 
уметници. Паја од тога није правио много буке 
знао је да је слобода онолика колико можеш 
помагати другима а да их не повредиш. Слобода 
је све друго од права да себи дозволим све не 
хајући за друге. За Пају слобода је била давање, 
служење, моделовање умова људи којима је 
историја предуго окретала леђа. Слика је успела 

да у умовима Пајине публике створи архетипска 
сазнања, темеље за које су други имали векове.

Није излизано да се понови да Пајине слике, 
Пајин начин, идентитет овог тла и културе носе 
и хране се њиме и они који верују да никад нису  
видели ни једну његову слику.

Апсолутна слика потпуне заумне ликовне 
логике личи на једноставно кристализовано 
једињење, ново, јединствено као нова креативна 
мисао. Стваралачка генетски омогућена хемија 
сретна да је њен подстанар људска личност, јака 
и упорна. Карактер је пројектил, катализатор 
који у другим умовима покреће јединствену 
стваралачку хемију која је њима изгледа генетски 

ускраћена па им уметник позајмљује своју, као 
даровање дара даровитости и то звучи као 
исказ највећег домета и сврхе вере не служење 
и сагињање већ раст духовних кристала тамо где 
се чини да нам је живот окренуо леђа.

Ако неколико милиграма опијата направи 
хаос у хемији нашег ума, како код уметничке 
поруке баш на одређеном месту, баш на одређен 
начин, активира и гађа једну ћелију, повезује је 
са другом на начин који је генетским програмима 
забрањен а дешава се  чудо, звездани лет 
електрона од планете до планете нервне ћелије 
и ми спознајемо свет на нови начин.

Т. Сухецки

ГРАДСКИ МУЗЕЈ ОРГАНИЗОВАО РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„МУЗЕЈИ ЗА 10“ 

ОДРЖАНА И У ВРШЦУ

Хавијер Сијера, аутор бестесела 
„Дама у плавом“ и „Тајна вечера“, нас 
веома надахнуто баца у свет у којем се 
историја, наука и митологија удружују 
у изузетно узбудљивом и оригиналном 
роману заснованом на чињеницама 
„Пандорина порука“.

Увек кад нека догма падне, роди се 
нови свет.

Тачно на свој осамнаести рођендан 
Ајрис је примила веома необично 
писмо од своје тетке. На самом почетку, 
тетка је пожурује да га одмах прочита. 
Написано је у ванредним околностима.

Иако се чини да се тетка присећа 
успомена на њихово заједничко 
путовање по јужној Европи, 
испоставиће се да јој заправо поверава 
дуго чувану тајну да древни митови 

садрже кључ за схватање порекла 
живота, болести, па чак и наше 
будућности.

Заснивајући свој рад на 
истраживањима важних научника 
и нобеловаца, Сијера је написао 
проницљиву и опсењујућу причу која ће 
проширити наше видике и неминовно 
пореметити наше досадашње поимање 
цивилизације. „Пандорина порука“ се 
осврће на древна времена у којима је 
човечанство такође било изложено 
бројним опасностима и пандемијама, 
али је увек проналазило решења да 
превазиђе све претње и невоље. Ово 
несвакидашње писмо пуно је интриге, 
мистерије али и сазнања и наде јер 
после мрака увек долази светлост.

„ЛАГУНИНА“ И „КУЛИНА“ ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ

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

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

30 kg  540,00
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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. 069/3545058.

Продајем кућу у Павлишу, три велике собе, 
трпезарија, ходник, купатило, мала соба, гаража, 
шупа, башта, чврста градња. Тел. 063/877-0604.

На продају спратна кућа 240 м² са сутереном 
и 3 ари плаца, одмах усељива у Карпатској у 
Вршцу. Цена 63.000 €. Тел.060/083-9339.

Продајем кућу у изградњи сива фаза на 
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058.

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

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

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

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

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

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

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у Горанској улици на 
лепом месту код „Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-9459

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

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

На продају кућа у Вршцу, Његошева улица, 
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена 
36.000 евра. Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, са 
плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по договору. 
Тел: 063/425-334

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

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

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом, 
130 м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980

Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са 
баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698

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

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

Продајем кућу у Душановцу, 200м², са 
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334

Стан за продају од 42м², центар, приземље. 
Тел. 064/1979069

Плацеви за продају на три локације од 500 
м² до 3000м². Тел. 064/1979069

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

Продајем плац 5 км од центра Вршца, 
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска 
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401, 

013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина 

46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за 
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800

Продајем двособан стан 64 м² на Војничком 
тргу. Хитно. Тел. 064/2355436

Продајем плац на потезу Широко било 2300 
м², пола плаца под шумом, на плацу темељи. 
Погодан за пчеларе  Тел. 065/3454538

Продајем плац у Сочици, на одличној 
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw. 
Тел. 065/3454538

Кућу у Маргити купујем, са баштом и са 
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за 

пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15, Гудуричко 

насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари. 

Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
На продају плац у близини центра града 

има комплетну инфраструктуру. Може замена 
за гарсоњеру. Тел. 063/8310629

Кућа на продају Јелене Варјашки 32 Вршац, 
може и замена за стан. Тел. 061/1677066.

Продајем плац у Купинику 99 ари у 
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт до 
плаца. Тел. 065/9912133 

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

На продају кућа у Великом Средишту са 
локалом и подрумом, у центру села. Тел: 060/35 
- 23 – 540

Мењам двособан стан у Нишу (спрат 
куће) за сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 и 
061/6637650.

Спратна кућа на продају у Вршцу, ул Милоша 
Црњанског 15. Повољно. Тел. 063/1214367

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под истим 
кровом. Укупна квадратура 420, стамбена 175. 
Тел. 0655768208

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

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

Продајем трособан стан 70 м² са великим 
двориштем. Тел. 061/6509999.

Продајем гарсоњеру у Београду, 
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315

У Малом Средишту продајем мању кућу или 
мењам за стан у Вршцу. Тел. 069/721949..

Купујем двособан стан са лифтом или на 
првом спрату, новије градње са гаражом, шири 
центар. Тел. 062/1870271.

Продајем кућу са две стамбене целине 
230м² са баштом. Тел. 064/9174777.

Продајем кућу на спрат и недовршеним 
поткровљем у мирном почетном  делу 
Маргитског насеља. Тел. 064/6357325.

Продајем приземну кућу на почетку 
Маргитске улице, 63 м²,печена  цигла, кара таван 
и двориштем преко 100 м². Тел. 064/9174777.

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

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

На продају викендица (са верандом) 35м² 
на плацу површине 587 м². На Гудуричком путу 
Тел 060/7342609 (после 15 часова)

Продајем стан у Вршцу 94 м²у два нивоа, 
сам центар града. Сам центар града, улица 
Стевана Немање бр. 29. зграда има лифт. Тел. 
031/403-539.

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

Продајем кућу са плацем у Малом Жаму 
у центру, веома повољно, потребна мања 
адаптација. Тел. 063/8301643

На продају спратна сређена кућа 100 м², 
2 гараже и летња кухиња, велико двориште, 
подрумчић и шупица, два улаза посебно у кућу 
и двориште. Тел. 065/9943394.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

Издајем собу (самицама) близу 
центра. Тел. 060/3333470

Тражим кућу за изнајмљивање. 
Тел. 062/461837

Брачни пар тражи намештен стан 
или малу кућицу за становање или 
кућу за чување . Тел. 061/8139998

Издајем гаражу у дворишту зграда 
код позоришта. Цена 25 € месечно. 
Тел. 064/5152245

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062-
437-236

На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес калибар 16, тел: 013/836-584, 
064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу, велики 
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал Вилерове гоблене 
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 
064/46-95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 
и 60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу плафоњеру, 
столице на расклапање, колица за пијацу, 
комплет кухињу 4м дужине, кацигу, 
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац 
бицикл. Тел. 064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони 
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац. 
Гвоздени зидни старински чивилук, два 
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову, 

микроталасну, два штапа –мушица, лов 
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз 
дозволу. Тел. 064/3858314 

Два дечја креветца са мадрацима на 
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270

Продајем јаја јапанске препелице ком., 
већа количина договор. Тел 060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, половну 
зимску и летњу гардеробу, саксијско 
јапанско дрво. Повољно. Тел.013/2105429

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину и 
један кауч на спуштање. Тел. 013/2105429

На продају ланац и по земље вечито, 
вршачки атар потез Јабучко поље. 
Тел.064/9544и 013/2105070

Продајем казан за печење ракије 120 
л, превртач са новом фуруном од 3 мм лим 
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов, 
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, 
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м, 
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор 
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст 
разне велилчине. Тел. 064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/1979069

Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 
м висине. Тел. 064/1979069

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 литар са 
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/1979069

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон и 
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42 
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови. 
Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио 
плејер нов, ручни миксер са посудом, 
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ. 
Тел. 064/3906276

Продајем половни фрижидер, рерна 
са две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика (6), 
повољна за сале  и продавнице, исправна 
и мало коришћена. Тел. 061/1125698

Продајем четворокрилни и двокрилни 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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прозор са ролетнама и Иве Милутиновића 
57. Тел. 013/834-061

Продаје се собни регал, трпезаријске 
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини 
машина за прање судова (4 комплета) Тел. 
069/1117040.

Припрема математике за 
електротзехнички факултет у Новом саду 
и Зрењанину. Тел. 065/2839461

Купујем брилијант минђуше по 
могућству стари тип . Тел. 833-524 и 
064/4695175

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки пут. 
Тел. 063/7375149

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

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

Продајем француски лежај од еко 
коже, нов. Тел. 063/1121270 

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

Купујем исправну, мању камп 
прикколицу. Тел.  013/401210 и 
060/1671519

 Продајем нову туш каду 80х80 цм 
некоришћена, трпезаријски  сто на 
расклапање, електрични шпорет нов 
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел. 
064/4695175 и 833-524

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум и 
бушени бунар. Тел. 064/4695175

Плинске пећи и бојлери на продају све 
исправно. Тел. 064/3892738

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске пећи и плинске 
бојлере, неисправне због делова. Тел. 
063/482418 и 013/861419

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања или 
гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом и 
чеоном бушилицом – мотор трофазни. 
Тел. 063/308331

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter therapy 
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532

Продајем одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 
кс нов. Тел. 063/308-331.

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

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

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

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 

Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5 
кугли, дводелну судоперу, мали прозор 
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел. 
061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, фуруне и 
корито за клање свиња. Тел. 064/396-2064.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поклањам патуљасте  зечеве старе  
шест месеци. Тел. 060/0114958. (Ж 
Зрењанина 130)

Продајем комплет две расклопљене 
каљаве пећи са  вратима. Све укупно 75 € 
Тел. 064/5152245.

Вршим услуге чишћења  и спремања 
станова. Тел. 061/1801274.

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

МИРЈАНА МАТАНОВ
1949-2001-2021.

Преселила се у успомене, узорна супруга, пожртвована 
мајка, вредна домаћица, педантна кројачица. 

Чувамо је заувек у лепом сећању:
Супруг Златко, ћерка Тања, зетови Ненад и Микица, 

четворо унучади и седморо праунучади.

У СЕЋАЊУ
У понедељак, 24. маја навршиће се двадесет година од 

како нас је напустила  

Дана 25.05.2021. године навршава се 20 година од смрти нашег оца Живана Стојановића, 
професора и дипломираног инжењера агрономије, народног посланика, оца, деде и прадеде; 
дана 05.02.2021. године навршило се четири године од смрти наше мајке Бојане Стојановић, мајке, 
баке и прабаке. Наши родитељи су нама и члановима наше породице читавог живота били диван 
узор и огромна подршка и трајна инспирација у свим нашим настојањима да им будемо достојна 
деца и исправни људи. Желимо да им се овим поменом захвалимо за све што су учинили за  нас.

Вељко и Светислав Стојановић, са својим породицама

Помен за наше родитеље

ЖИВАН (СВЕТИСЛАВ) СТОЈАНОВИЋ
(26.08.1923.село Лазаревац-25.05.2001.Вршац)

БОЈАНА (ВЕЉКО) СТОЈАНОВИЋ
(02.08.1929.Томашевац-05.02.2017.Вршац)
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Роман Пчелар из Алепа је првенствено 
намењен љубитељима дирљивих прича о 
обичним људима који су се нашли у вртлогу 
немилих догађаја, читаоцима који воле радње 
смештене у одређени историјски контекст, али 
неспорно ће оставити јак утисак на сваког ко 
му се препусти.

Усред лудила рата, пронашао је љубав. 
Усред потпуне таме, пронашао је храброст. 
Усред трагедије, пронашао је наду.

Пчеле нису имале тајни пред Нуријем, у 
срећним годинама његовог живота у Алепу: 
познавао их је, умео је да протумачи њихов 
плес, њихов ритам, невероватно чудо њиховог 
савршено јединственог друштва, малог раја 
усред свеопштег хаоса.

Његов живот у Сирији био је једноставан, 
али истовремено и богат: он је бринуо о 
кошницама, његова жена Афра смишљала је 
хиљаде боја да би сликала море својим рукама 
и очима уметника, а мали Сами безбрижно се 
играо. Али онда је Сирија почела да се распада, 
а са њом и његов живот и његова породица. Самија 
више нема, а Афра је слепа: у њеним очима Нури 
сваки дан види исти бол, и све оно што су обоје 
изгубили. Ипак, у тим очима боје меда Нури 

проналази још нешто – разлог да издржи, да се 
бори, да настави да живи. Да се бори за њу као за 
малу пчелу без крила о којој сада брине у Енглеској, 
где су он и Афра стигли након невероватног 
путовања препуног опасности. Путовања на које је 

Нури кренуо да би следио једини сан који му 
је преостао. Онај да једног дана поново чује 
Африн смех, њему најлепши на свету.

Пчелар из Алепа добио је неколико 
престижних књижевних награда и преведен 
је на више од двадесет светских језика.

Ако сте уживали читајући романе 
Парижанин, Последњи воз за Истанбул и 
Четири жене из Истанбула, онда ће вам ова 
књига одузети дах.

Поручите примерак већ данас 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 „Пчелар из Алепа“.

У прошлом броју поклањали смо књигу 
„Девојка са љубичицама“ освојиле су је наше 
читатељке Адријана Максимовић и Јелена 
Илинчић.  Честитамо! Награде се могу преузети у 
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 59.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

РОМАН КОЈИ БУДИ ЕМОЦИЈЕ 
ПЧЕЛАР ИЗ АЛЕПА 
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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

Најстарији завод ове врсте без сумње је 
данашња варошка болница, основана око 
половине прошлог столећа, те је имала 
доскоро име “немачка општинска болница 
код непорочне Марије”

Године 1779. саграђена је на српској 
страни на земљишту, које је својина 
саборне цркве, болница за овдашње и 
стране последнике православне вере, 
она је довршена 23. августа по стар. кал. 
споменуте године. 1). Њу као да је основала 
српска православна општина. 1803. год.  
купи мађистрат на српској страни једно 
кућиште за  за српску болницу 2). 1806. умре 
Васа Деметровић иначе Димитријевић. 
28. јануара  1807. обнародаован је његов 
тестамент, те се дознало, да је Деметровић, 
пошто је најпре купио дом за болницу, 
мађистрат ипак није хтео трпети ту 
болницу, јер је била у средини вароши, - 
доцније у бечку банку за болницу положио 
5000 фор., опуномоћив црквену општину 
да рукује тим новцем. Капитал да остане ту 
као фонд, а само камата, од које да се  изда 
немачкој болници 30 фор., да послужи на 
издржавање српске болнице.  У ту болницу 
имали се понајпре примити осиромашени 
трговци. 1846. израдио је мађистрат њиме 
3). Сада баш воде се преговори о томе, да 
се фонд преда српској  црквеној општини, 
што ће без сумње и следовати. Фонд 
износи сада 5306 фор. 50 н. 4). До 1875. год. 
била је болница у здању на Месићу, у ком 
су сада српске школе. Тада је код српског 
гробља саграђено ново болничко здање, а 
дотадање издато је за школе.

Данас имамо ове хуманитарне заводе: 
а) варошку болницу. Она обухвата три 

собе за болеснике, у собама је 24 постеље. 
1885. неговано у њој 217 болесника, од 
којих је 164 оздравило, те отпуштено, умро 
је 31, а 22 остала су на даљу негу за  год. 
1886.

Сиромаха ове вароши, који се у истом 
здању негују било је 8 у г. 1886. и 3 сирочета 
смештено је у том здању 5), док Вршац 
не дође до властитог дома за сирочад. 
Здање варошке болнице не одговара више 

модерним захтевима, стога је варошко 
представништво још 1885. закључило, да 
гради ново здање. У грађанству пак ради 
се на остварењу нарочитог фонда за дом за 

сирочад. Варошка болница има и закладни 
фонд од 1058 ф. а вр., који је постао од 
поклона 6).

б) болницу, коју издржава “1. уједињена 
занатлијска задруга” (стара “ занатлијска 
болница”),  она је до душе скромно уређена, 
но угледно. Има две собе за болеснике и 22 
постеље, од 15. новембра 1855. закупила ју 
је варош. 

в)  дом за 12 српских сиромаха, којим 
управља српска црквена општина. 
На његово издржавање иде од 
Деметријевићевог фонда, који броји 5306 
ф 50 н. а вр., а има и других извора, из 
којих општина црпи нужна средства за 
одржавање му.

Год. 1885. издала је варош на здравствене 
прилике 4600ф.32.н 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (265)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

9.  ХУМАНИТАРНИ ЗАВОД

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18, БРОЈ 
301.,19. МАЈ 1993.

ЖИВОТ ОД ДАНАС ДО СУТРА
Ако смо ранијих година чекали пролеће због обиља зелениша 

који се по ниским ценама  
могао купити на пијаци, ове 
године све је више оних који 
заобилазе пијачне тезге, или 
себи ретко могу приуштити 
нешто од поврћа и воћа. А 
и како би то могли када су 
цене све веће, а сељаци су се 
извештили да их формирају у 
односу на марку која на црном 
тржишту доживљава праву и 
незадрживу експанзију.

Уосталом довољно је 
поменути да за килограм 
шаргарепе треба издвојити 
чак 200.000 динара, за купус 
140.000, за главицу салате 
10.000, а везу лука између 5 и 
10.000 динара. Само за једно 
јаје последње суботе плаћено 
је 10.000 динара, за килограм 
сира између 100 и 150 хиљада а да не  помињемо да први парадајз 
кошта готово милион динара, колико је била цена првих јагода, а не 
заостаје ни млади кромпир. Ко  још уз овакве цене може редовно на 
трпези да има и нешто меса које је, поменимо и то, прошле недеље 
достигло цену 530.000 динара по килограму.

 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18, БРОЈ 
301.,19. МАЈ 1993.

СНЕЖАНА, ИВАНА И СЛОБОДАН 
ПРВАЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Крајем априла у Кладову је одржано кадетско првенство  
Југославије у шаху на коме су учествовала 183 изабрана 
представника Србије, Војводине, Црне Горе, Косова, 
Републике Српске и Републике Српске Крајине. Такмичари 
су били груписани по узрасним категоријама: до 10 година, 
од 10 до 12 година, а од 12 до 14 година, од 14 до 16 година, 
од 16 до 18 година како се иначе игра на европским и 
светским такмичењима.

Вршчани су на овом изванредно добро организованом 
такмичењу били заступљени у  четири категорије са шест 
представника (сви из ОШ „Вук Караџић“ ) и освојили чак три 
златне медаље! Нови шампиони Југославије су Снежана 
Стајић (до 14 година) и Ивана Ћосић и Слободан Мунижаба 
(до 12 година). Сви троје су надмоћно освојили прва места 
и нико од њих није доживео горчину пораза! 

Снежана Стајић је ученица 7 б разреда а шахом се 
активно бави око две године . Има прву категорију и 

стандардни је члан женског дела екипе ШК „Бора Костић“. 
Највећи „ривал“  у  шаху јој је брат близанац Петар, коме 
припадају велике заслуге за њене метеорски успон. 
Снежана је данас један од најбољих потенцијала  у 
Југослалвији и на добром је путу да достигне славу чувених 
шахисткиња из овога краја: Зорице Николин и Душице 
Чејић. Негује оштар и бескомпромисан стил игре и у свакој 
партији искључиво тежи победи. У њеној ђачкој књижици 
има само места за петице.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

1). Споменуто здање се још и дан данашњи у порти 
саборне цркве и обележено је спомен - каменом
2) Св. 1., стр. 220. овог дела
3) Деметровићев тестамент у архиви српске црквене 
општине -. По горњим подацима има да се исправи 

оно, што је речено о Дематривијићевој заклади на 
стр. 159. и 160. 1. свеске.
4) Варошко књиговодство.
5) По исказу управитеља вар. болнице, Ј. Фрица.
6) По подацима вар. књиговодства
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Када идете преко границе, 
не очекујте баш драстично 
другачије саобраћајне мере 
у односу на наше. Али неке 
одредбе у појединим државама 
добро је знати. Издвојили смо 
неке карактеристичне: 

Албанија
Толеранција на употребу 

алкохола у вожњи је 0.01 
промил, што је готово исто као 
да и нема толеранције. Колико 
је то, један гутљај пива, један срк 
вина… 

Белорусија, Бугарска, 
Русија и Румунија 

Возите ли неопран, прљав 
аутомобил следи казна. 

Бугарска 
У једносмерним улицама 

можете да паркирате само на 
левој страни. 

Кипар
Забрањена је употреба 

сирене у резиденцијалним 
четвртима и у близини болница. 
Возачима је забрањено јести 
у аутомобилима. Такође, 
коришћење руку да бисте 
изразили негодовање је 
недопуштено – то укључује 
средњи прст, претеће махање и 

остатак невербалних увреда и 
претњи. 

Француска 
Не смете имати слушалице 

на ушима. Ово укључује забавни 
и информативни програм… 
Допуштена количина алкохола 

је 0.02 посто. Дакле, мала чаша 
пива. Успут, у аутомобилима 
морате да имате и тестер за 
алкохол. Можете да га набавите 
на свакој бензинској станици. 

Грчка 
Забрањена је вожња с 

упаљеном цигаретом. 
Македонија 
Путник на предњем се дишту 

такође мора да буде трезан. 
Немачка 
Возите ли споро на аутопуту, 

платићете казну. Претите ли 
рукама другим возачима казна је 
500 евра. Док чекате на пружном 
прелазу морате да искључите 
мотор. Останете ли без горива 
на аутопуту, бићете кажњени. 

Португалија 
Не смете да имате канистар с 

бензином у возилу. 
Русија 
Забрањено је примати 

аутостопере. 
Словенија 
Кад идете уназад обавезно 

морате да укључите сва четири 
мигавца. 

Шпанија, Португалија, 
Швајцарска 

Ако носите наочаре за вожњу 
у аутомобилу морате да имате и 
заменски пар. 

Шваајцарска 
Нема прања аутомобила 

недељом. 
Извор: Политика

Велико царство * Персијско 
царство се простирало од 
Месопотамије до Индије и од 
Каспијског мора до Персијског 
залива, укључујући и данашње 
народе у Ираку, Ирану и 
Авганистану. Настало је у 4. веку 
пре наше ере, а трајало је до 
7. века нове ере. Током 3. и 4. 
века Римљани су неколико пута 
покушали да поробе Персијанце. 
Године 364. потписали су мировни 
уговор који је Персијанцима 
омогућио да прошире своју власт 

на исток и север. Нажалост, они 
нису били спремни на јуриш 
исламских Арапа у 7. веку. 
Персијска династија Сасанид 
је изумрла у бици 636. године. 
Муслиманско освајање Персије 
се завршило до 651. године. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ГДЕ СЕ 

ПРОСТИРАЛО 
ПЕРСИЈСКО 

ЦАРСТВО  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Рад од 55 или више сати 
недељно, према истраживању 
Светске здравствене организације, 
драстично повећава могућност 
смрти од срчаног или можданог 
удара, а током епидемије корона 
вируса многи раде много дуже. 

Предуго радно време води до 
стотине хиљада смртних случајева 
сваке године, а у доба пандемије 
корона вируса многи страхују 
за своје радно место, тако да се 
још мање гледа на сат како би се 
задовољио послодавац, наводи се 
у истраживању СЗО, пише данас 
Дојче веле. 

Реч је о првој глобалној анализи 
у којој се истражује повезаност 
дужине радног времена с пре 
свега кардиоваскуларним 
фаталним случајевима. 

„Радити 55 сати недељно или 
чак више од тога представља 
озбиљан ризик за здравље”, 

рекла је директорка Одељења 
за животну средину, климатске 
промене и здравље СЗО Марија 
Нера и додала да је потребно „више 
акција и заштите запослених”. 

Генерални директор СЗО Тедрос 
Адханом Гебрејесус изјавио је да 
је епидемија значајно променила 
начин рада многих људи и додао 
да је рад од куће постао норма у 
многим привредним гранама, а то 
је често узрок нестајања границе 
између куће и посла. 

„Нема тог посла који је 
вредан ризика од мождане капи 
или срчане болести. Владе и 
запослени требало би заједно да 
се ангажују како би се сложили 
око граница које би заштитиле 
здравље радника”, рекао је он, 
преноси Бета. 

Истраживање је утврдило да 
дугачко радно време подразумева 
и повећање ризика од можданог 

удара за 35 одсто, а од срчаног за 
17 одсто у поређењу са особама 
које раде 40 или чак само 35 сати 
недељно. . 

Извор: Политика

НАУКА КОНАЧНО ДОКАЗАЛА 

НИЈЕ ЗДРАВО ПРЕВИШЕ РАДИТИ

НЕОБИЧНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ 

ПРЉАВИ АУТОМОБИЛИ И ГУТЉАЈ ПИВА 

На свету постоји најмање 50 милијарди дивљих 
птица, међу којима је 1,6 милијарди кућних 
врабаца, показало је најновије истраживање 
Универзитета у Новом Јужном Велсу у Сиднеју у 
Аустралији. 

Три друге врсте - европски чворци, амбарице 
и галебови такође имају популацију већу од 
милијарду птица, пише Би-Би-Си. 

Међутим, већина врста птица је ретка, са 
отприлике једном у 10 врста на мање од 5.000 
јединки, кажу аутори истраживања и додају да ће 
тај приказ глобалне популације птица помоћи у 
напорима за очување како би се птице спасиле 
од изумирања. 

„Бројање броја птица на свету је сложен 
задатак, без коначних одговора. Прошле грубе 
процене донеле су 200 до 400 милијарди 
појединачних птица извучених од 10.000 до 
13.000 врста птица”, рекао је један од аутора 
студије, преноси Танјуг. 

Студија објављена у Зборнику Националне 
академије наука сугерише да се већина птица 
налази на северној хемисфери - у Европи, 
северној Азији, северној Африци, деловима 
Арапског полуострва и Северној Америци. 

Супротно томе, на Мадагаскару и на 
Антарктику може се наћи врло мало птица. 

Извор: Политика

НАПОРИ ЗА СПАСАВАЊЕ ПТИЦА ОД ИЗУМИРАЊА 

НА СВЕТУ ИМА 1,6 МИЛИЈАРДИ ВРАБАЦА 



ПЕТАК • 21.  мај 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

ВЕЛИКИ УСПЕХ 
ВРШАЧКОГ 

„ФАНАТИКА“
Вршачки бадминтон клуб Фанатик 

постигао је највећи успех у својој 
деветогодишњој историји. Четворо 
такмичара освојили су укупно седам 
медаља и то четири златне и три 
сребрне. Доротеа Меховић пласман 
у четвртфинале у конкуренцији 
до 11 година. Теодора Меховић 
сребрна медаља у конкуренцији 
до 11 година. Ана Димитријевић 

првак Србије у конкуренцији до 13 
година, сребрна медаља у женском 
дублу до 15 година, првак Србије 
у мешовитом дублу до 15 година. 
Вук Димитријевић друго место у 
конкуренцији до 15 година, прво 
место у мушком дублу до 15 година 
шампион Србије у мешовитом дублу 
до 15 година.

Фудбалери ОФК Вршац су у три дана одиграли 
две тешке утакмице, освојили четири бода и 
заузимају другу позицију на табели Српске лиге 
Војводина. Најпре су у дербију са сомборским 
Радничким (1:1) поделили бодове у мечу у коме 
су заслужили цео плен, створили су неколико 
изузетно повољних прилика и примили погодак 
из једног јединог противничког шута у оквир 
гола. У среду су гостовали у Банатском Великом 
Селу неугодној екипи Козаре која је ове сезоне 
на свом терену изненадила неколико фаворита. 
Ипак, тим тренера Ненада Мијаиловића одиграо 
је ангажовано и одговорно и остварио убедљив 
тријумф (4:0). Важно је истаћи да је у утакмици 
против Радничког 1912 дебитовао члан кадетске 
екипе ОФК Вршца Делић, а да је против Козаре 
мрежу ривала затресао Главинић, такође кадет. 

Б.Ј.

ВРШЧАНИ РЕМИЗИРАЛИ У ДЕРБИЈУ СА СОМБОРЦИМА И СЛАВИЛИ У ГОСТИМА У ВАНРЕДНОМ КОЛУ

ПОЗИЦИЈА ДВА СВЕ СИГУРНИЈА
КОЗАРА – ОФК ВРШАЦ 0:4 (0:3)

Павлишани не одустају од титуле 
и убедљивом победом против 
Потпорањаца поново су самом 
врху. Питање победника решио је 
сјајни нападач Радош Војнов још у 
првом полувремену када је у три 
потеза свом тиму донео недостижну 

предност. У 6. минуту Јовановић је 
одиграо одличну повратну лопту а 
Војнов прецизним ударцем савладао 
најбољег појединца у редовима 
Потпорња Радаковића. Други гол 
био је право ремек дело Војнова, 
топовским ударцем из слободног 

ударца са 25 метара погодио је само 
ракље гола гостију. Осам минута 
касније акцију Павлишана креирао је 
Стрнад, проиграо јеВојнов, уследио је 
прецизан ударац у супротни угао, 3:0.

Б. Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ НЕ ОДУСТАЈУ ОД ТИТУЛЕ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ПОТПОРАЊ 3:0 (3:0)

ФУД БА Л

Од 14-16. маја у Београду 
је одржан Европски кик 
бокс куп “Србија Опен“ на 
којем је учествовало скоро 
400 такмичара из целе 
Европе. Екипе су биле део 
репрезентације земље, а 
делом су учествовале као 
клубови. Екипа БК Гард из 
Вршца рангирана је на 14 
месту са 2 златних 2 сребрних 
и 3 бронзаних медаља 12 
клупских такмичара који 

су наступили на Европском 
купу

Златне медаље освојили 
су: Милица Никлолић-32 кг 
и Милица Павловић-70 кг. 
Сребрне медаље освојили 
су: Андреј Петковић-32 кг 
и Анђела Баришић-60 кг. 
Бронзане медаље освојили 
су: Нађа Ранков-59 кг, 
Ален Лунгу-57 кг и Сергеј 
Топалов-69 кг

СЕДАМ МЕДАЉА 
ЗА ВРШЧАНЕ

Б О КС
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Вихорни дриблер: Матеја Грек (ОФК Вршац)

У Гучи је одржано Првенство Србије за пионире, јуниоре 
и сениоре у Б и Ц програму. Екипа пионирки у саставу Миона 
Матовић, Јелена Јовановић и Миљана Бућкош је освојила 2. место 
у дисциплини ваздушни пиштољ. Појединачно, Миљана Бућкош 
је била 4. Мушка екипа пионира пиштољаша у саставу Петар 
Панић, Јован Рудњанин и Никола Ивков је заузела 4. место. Остали 
такмичари пушком су испуцали одличне резултате, неки и личне 
рекорде. Екипа јуниорки у саставу Милица Јовановић, Милица 
Илин и Јелена Јованчов је освојила 3. место. у дисциплини серијска 
ваздушна пушка. У појединачној конкуренцији Милица Јовановић 
је била 3. јуниорка у Србији. Екипа сениорки у саставу Јована 
Стојадинов, Милица Јовановић и Јелена Јованчов је убедљиво 
освојила 1. место, са 1116 круга, а само 3 круга су недостајала да 
оборе државни рекорд. Појединачно, Јована Стојадинов је била 
1. са 374 круга,  Милица Јовановић 3. са истим бројем кругова 372 
као и другопласирана али са слабијом претпоследњом серијом, а 
Јелена Јованчов 4. са 370 круга.

- Користимо ову прилику да се захвалимо Савету МЗ Уљма, 
као и локалној самоуправи, члану већа задуженом за спорт и 
омладину Марку Рашићу који су нам обезбедили превоз, тако да 

смо са 24 такмичара били једна од најбројнијих екипа, рекли су у 
СК Уљма.

УЉМАНКЕ ПРВЕ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ 
С Т Р Е Љ А Ш Т В О

БА Д М И Н ТО Н

Екипно Првенство Србије за млађе 
јуниоре одржано је у Сремској Митровици а 
наступили су и такмичар АК Атина из Вршца. 
Екипа је наступила у 10 дисциплина и у јакој  
конкуренцији је оборено неколико  клупских 
рекорда у техничким дисциплинама. Екипа 
је постигла резултате по дисциплинама: 100 
м - Душан Кнежевић 12,88с, 110 препоне - 
Марко Младеновски  21,77с, 400 м - Марко 
Младеновски 1;00 мин,92, стотинке,  800м 
- Филип Николић 3,36 мин . 3000 М - Алекса 
Вејиновић 15 мин.29 секунди,  бацање кугле 
-Тешовић Никола 9,27м,  бацање копља - 

Никола Тешовић 32,63 м,  скок у даљ - Младен 
Радовановић 5,55м,  скок увис - Младен 
Радовановић 160 цм  и штафета 4x100м у 
саставу Николић, Кнежевић, Младеновски и 
Радовановић 54,14 .

- Ово такмичење је показало да можемо 
да се носимо  и у техничким дисциплинама 
са осталим клубовима у Србији, а што је 
увертирта пред предстојеће Првенство Србије 
у седмобоју за старије пионире следећег 
викенда, такође у Сремској Митровци, изјавио 
је тренер проф. Срђан Јовановић.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЧЛАНОВА АТИНЕ 
У ТЕХНИЧКИМ ДИСЦИПЛИНАМА

АТЛ Е Т И К А
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