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УРЕЂЕНИ АТАРСКИ ПУТЕВИ И КАНАЛИ ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

ОЛАКШАН ПРИСТУП ЊИВАМА И ВОЋЊАЦИМА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ претходних дана уредило је
бројне атарске путеве на територији
Града Вршца. Осим тога, очишћени су и
деценијама запуштени канали за одвод
атмосферских вода.
- ЈКП „Други октобар“ и Град Вршац
уредили су бројне атарске путеве
на територији града и у сеоским
срединама. На самом излазу из града
уређен је атарски пут према Ватину,
такође и у Сочици, Гудурици, Павлишу
и Јабланци. За ове радове искористили
смо механизацију нашег предузећа,
а овим уређењем атарских путева
олакшали смо пољопривредницима
приступ њивама и воћњацима
–
објашњава
Жељко
Мрдаљ,
руководилац грађевинске оперативе
ЈКП „Други октобар“.

Осим уређења атарских путева,
у претходном периоду очишћен
је и велики број канала за одвод
атмосферских вода.
- Очистили смо канале у нашим
насељеним местима, који су били
запуштени бар 20, 30 година. У
самом граду канали су били у још
лошијем стању и нису имали никакву
проходност.
Град Вршац и „Други октобар“
препознали су то као озбиљан
проблем и радници нашег предузећа
очистили су све канале по веома
неприступачном терену. Очишћени су
канали Галамбош, као и они у улицама
Боре Костића и Војводе Книћанина и
тиме смо знатно смањили могућност
изливања воде у овим деловима града
– нагласио је Мрдаљ.

Сви радови обављени механизацијом ЈКП „2. октобар“ – Жељко Мрдаљ,
руководилац грађевинске оперативе

УКЛОЊЕН ВЕЛИКИ БРОЈ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

НЕСАВЕСНО БАЧЕНО СМЕЋЕ, ВЕЛИКА
ПРЕТЊА ПО ЖИВОТНУ ОКОЛИНУ

Град Вршац и Јавно
комунално
предузеће
„Други октобар“ током
маја уклонили су велики
број дивљих депонија у
насељеним местима на
територији Града. Велике
количине
несавесно
баченог отпада и смећа
уклоњене
су
тешком
механизацијом ЈКП „Други
октобар“.
- Град Вршац у сарадњи
са
Јавно
комуналним
предузећем сваке године
чисти дивље депоније,
како у граду, тако и у
насељеним
местима.
Претходних дана смо

очистили дивљу депонију
у Павлишу и уклонили
велику депонију у Уљми,
Избишту, затим у Великом
Средишту,
Гудурици,
Сочици и Ватину. Надам се
да следеће године нећемо
поново имати потребе да
чистимо и да ће грађани
схватити колико ресурса
трошимо на чишћење,
али и колико стварањем
оваквих дивљих депонија
загађујемо нашу животну
околину – истакао је Жељко
Мрдаљ,
координатор
грађевинске
оперативе
ЈКП „Други октобар“.

ОДРЖАН ПРВИ ВИРТУЕЛНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛИКА ЗА ПОСЛОВЕ И ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ВРШЦА
У четвртак, 20. маја, одржан
је први виртуелни сајам
запошљавања у организацији
Националне
службе
за
запошљавање. На сајму је
учествовало
70
компанија
из целе Србије и око 7.500
незапослених, а понуђено је око
2.800 радних места.
Сајам је отворила др Дарија
Кисић Тепавчевић, министарка
за
рад,
запошљавање,
борачка и социјална питања,
која је подсетила да је у
фебруару усвојена стратегија
запошљавања у Србији за
наредних пет година, а у
марту је Влада Србије усвојила
трогодишњи акциони план
којим се дефинишу смернице у
развоју политике запошљавања
у Србији.

- На сајму је учествовало
70 послодаваца са целе
територије Србије, а потребе
за новим радницима у Вршцу
исказала је једино штампарија
„Тули“. Пријавили су потребу
за шест радника, са трећим
нивоом образовања. Овакав
вид сајма, међутим, Вршчанима
је дао прилику да искажу
интересовање и за послове
и послодавце који нису са
територије Вршца – рекао
је Радојица Лазин, директор
Националне
службе
за
запошљавање, филијале Вршац.
Сајам је организован уз
подршку глобалног програма
„Миграције и развоји“ који
у Србији спроводи немачка
организација за међународну
сарадњу ГИЗ.

Радојица Лазин, директор Националне службе за запошљавање, филијале Вршац

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПОДРШКА ПОЛИТИЦИ СТАБИЛНОСТИ,
БУДУЋНОСТИ, ИЗГРАДЊЕ И МИРА

Грађани Вршца су у недељу 23.
маја, на 28 бирачких места, гласали за
исто толико савета месних заједница.
На изборе је изашло 16.804 грађана,
односно 37.17 одсто од укупно 45.208
уписаних у бирачки списак.
Српска напредна странка сама ће
формирати савете у свих 28 месних

заједница, од тога 6 градских и 22 у
насељеним местима, што је и најбоља
опција за Вршчане, јер гарантује
равномеран развој.
Грађани Вршца потврдили су
својим изласком на биралишта
колико су им савети месних заједница
важни и пружили подршку политици

Александра
Вучића,
политици
будућности, стабилности и визија

СНС, политици изградње и мира.

ИНТЕРАКТИВАН СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРШЧАНА

„ОЛИМПИЈСКА СТАЗА“ 5. ЈУНА У ВРШЦУ
У суботу, 5. јуна, Вршчане очекује
прилика да учествују у пројекту
„Олимпијска стаза“, још боље
упознају свој град, такмиче се и освоје
вредне награде. Пројекат организује
Олимпијски комитет Србије у
сарадњи са Градом Вршац, а догађај
ће почети на Градском тргу, након
чега ће се смењивати различите
градске локације.
- Са нашим партнерима и
заједничким осигурањем олимпијског
тима – ДДОР осигурањем, направили
смо занимљив и интерактиван
догађај за све становнике Вршца.
Идеја је да те суботе Вршани буду
активни, да обилазе различите
локације и да промовишемо и сам
град и његове туристичке атракције,
а на тим тачкама биће организована
различита вежбања и надметања, у
оквиру којих су предвиђене и лепе
награде из фундуса Олимпијског

комитета и ДДОР осигурања – рекао
је Милан Павловић, координатор за
промоцију олимпијских вредности
Олимпијског комитета Србије.
Ово није први догађај који

Олимпијски комитет оргаизује у
сарадњи са Градом, а с обзиром на
успех досадашњих догађаја, обе
стране истичу да се сличних дешавања
сигурно бити и у будућности.

- Дугогодишња успешна сарадња
са Вршцем наставља се и пројектом
„Олимпијска стаза“ који ће се 5.
јуна одржати у Вршцу. Прошле
године за време Европске недеље
спорта урадили смо један јако леп
пројекат, „Олимпијски час“, са децом
основношколског узраста и одјек
је био толико добар, а сарадња са
градом и кооперативност градске
управе изузетна, да смо желели да
поново дођемо у Вршац – нагласио је
Павловић.
- Ово је, за кратко време, други
пројекат који ће Вршац урадити са
Олимпијским комитетом. Град ће
и у будућности учествовати у свим
сличним пројектима јер желимо
да развијамо олимпијски спорт у
нашем граду и стварамо нове, будуће
олимпијске шампионе – рекао је
Марко Рашић, члан Градског већа
Вршца задужен за омладину и спорт.

ПРИЗНАЊЕ ВРШЧАКОЈ ПРОФЕСОРКИ И ПЕСНИКИЊИ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ“ У БАВАНИШТУ

НАЂИ БРАНКОВ ЗАХВАЛНИЦА ЗЛАТНА СЛОВА ЋИРИЛИЦЕ
Поводом великог јубилеја,
20 година трајања Дана
Ћирилице, ђачког конкурса
и сабора под патронатом
Министарства
просвете
и Вукове задужбине уз
подршку СПЦ, уочи празника
Светог Ћирила и Методија,
у Баваништу је награђена
Захвалницом - Златна слова
ћирилице, професорка Нађа
Бранков.
-У
скривници
својих
Ћириличних
дарова,
баштиним Сребрни печат,
Сребрно и Похвално слово
Ћирилице. Њима додајем и
Златна слова ћирилице. 15
година, заредом, ученици

Хемијско – медицинске
школе освајају победничка
места, углавном, у категорији
литерарних радова. Њихово
родољубље,
духовност,
љубав за језик и писмо
препознати су и деценију и
по овенчани, углавном као
првонаграђени, међу 68 000
пристиглих радова са свих
континената. Част ми је и
задовољство што сам њихов
ментор, сарадник, саборац.
Са својим витезовима пера
поделила сам незаборавне
тренутке – пријеме на Белом
двору, где нам је домаћин
био
престолонаследник
Александар Карађорђевић.

Гостовање у Патријаршији
и благе речи Њ.С.П. Павла
и Иринеја, добродошлица
у
Вуковој
задужбини,
обилазак музеја СПЦ... Били
смо и причасници бројних
радионица – калиграфије,
традиционалних
заната,
ткања, предења, грнчарства,
плетења цветних венаца,
јахања... Све је уприличено
прегалаштвом и трудом
изузетне
председнице
Сабора, гђе Вере Секулић.
Језик и писмо су нам
домовина, чије границе
морамо чувати. Верујем
да ћемо сан ојавити и да
ће имена фирми, локала,

тржних центара на српски
језик и писмена бити
преведени. Јер, народ који
не чува свој језик и писмо,
неће моћи да сачува ни сам
себе!
На чему бисмо стајали,
чиме се огрејали да није
речи, логоса, у ћирилично
писмо
заоденута.
Наш
почетак и крај, алфа и омега,
колевка и гроб, њоме су
записани. Руком Светог
Саве,
Јефимије,
Вука...
до садашњих заточника,
мојих ученика, истакла је
професорка Нађа Бранков.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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НАГРАЂЕНИ НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕСНИЦИ КУЛИНОГ КОНКУРСА

ПРВИ „ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ“ ВРШАЧКЕ КУЛЕ

Победницима првог литерарног и ликовног
конкурса Вршачке куле „Златни гроздови“
прошлог четвртка су уручене дипломе и награде
у просторијама Удружења за промоцију и
афирмацију науке, културе и уметности „Тачка
сусретања“. Шеснаесторо најуспешнијих аутора
према одлуци стручног жирија, представило је
публици своје радове на литерарној вечери и
изложби у част награђених.
- Овај конкурс је доказ да много деце
није престало да машта и сања, да се бави
стваралаштвом. Бављење уметношћу је
најједноставнији начин да деца стекну и
запамте искуство стваралачке интуиције која
ће их у будућности учинити самосвесним и
непобедивим – рекао је председник жирија
ликовног конкурса Томислав Сухецки,
отварајући
изложбу
ликовних
радова
пристиглих на конкурс. Изложба се у јуну сели у
Галерију у излогу Културног центра (Дом војске)
где ће Вршчани моћи да је погледају током целог
лета.
Награђеним учесницима конкурса „Златни
гроздови“ обратио се и директор „Вршачке куле“
Бранислав Јосимов:
- Велико хвала ученицима вршачких школа
на предивним радовима и професорима
менторима на залагању да код деце негују
дух локал патриотизма и дивљење према
вредностима које су интегрисане у делима Паје
Јовановића, Јована Стерије Поповића, Васка
Попе и других вршчаких великана којима се
исувише мало хвалимо у односу на то колико
имамо права.
Подсећамо, према одлуци стручног жирија, на
литерарном конкурсу у конкуренцији основних
школа прво место освојила је Катарина Николић,
ученица Основне школе „Младост“, (менторка
професорка Данијела Радосав Николић), друго
место припало је ученику ОШ „Олга Петров
Радишић“ Урошу Пантину (менторка професорка
Весна Марјанов), док је треће место освојила
ученица ОШ „Младост“ Ана Ружанов (менторка
професорка Јадранка Ћулум). За најмаштовитији
рад жири је прогласио састав ученика ОШ „Паја
Јовановић“ Стевана Расипанова Раца (менторка
професорка Викторија Гајта).
У конкурецији средњошколаца најбољи рад
написао је ученик Гимназије „Борислав Петров
Браца“ Елек Шебешћан (менторка професорка
Љупка Гргин), друго место је освојио Немања

професорка Славица Ранковић), а треће место
припало је ученици ОШ „Жарко Зрењанин“ из
Избишта Дуњи Влашић (менторка професорка
Драгана Милутинов). За најмаштовитији рад
жири је прогласио цртеж ученице ОШ „Жарко
Зрењанин“ из Избишта Анастасије Гојков
(менторка професорка Драгана Милутинов).
У конкуренцији средњошколаца прво место
освојила је Ана Шебешћан, ученица Гимназије
„Борислав петров Браца“ (менторка професорка

Ангеловски, ученик Хемијско-медицинске школе
(менторка професорка Марија Васић Каначки),
треће место освојила је Анђела Половина,
ученица Гимназије „Борислав Петров Браца“,
(менторка професорка Данијела Мареш Ђилас),
док је за најмаштовити рад награђена Валентина
Османи, ученица Хемијско-медицинске школе
(менторка професорка Марија Васић Каначки).
На ликовном конкурсу прво место у
конкуренцији основаца освојила је ученица
ОШ „Жарко Зрењанин“ из Избишта Ирена
Бранков (менторка професорка Драгана
Милутинов), друго место освојила је ученица
ОШ „Паја Јовановић“ Маша Којић (менторка

професорка Невена Чолаков). Најоригиналнији
рад дело је Тијане Вукашиновић, ученице
Хемијско-медицинске школе (ментор професор
Никола Митровски).
Музичке вињете током вечери лауреата
извеле су ученице Музичке школе „Јосиф
Маринковић“. Захвалнице за подршку и учешће
на конкурсу добили су и ментори награђених
ученика, као и спонзори конкурса: Удружење
„Тачка сусретања“, компанија Свислајон, Хитим,
Вила Брег, Лагуна и Вулкан.

Невена Чолаков), друго место припало је Анити
Јовић, ученици Пољопривредне школе „Вршац“,
(ментор професор Никола Митровски), док је
треће место освојила Теодора Лауш, ученица
Гимназије „Борислав Петров Браца“ (менторка

Т. Станојев Косановић
Фото: Вања Ј.В.
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ВРЕМЕШНИ БИОЛОГ ПРЕДРАГ СУЧЕВИЋ И У 94. ГОДИНИ САКУПЉА
БИЉКЕ ПО ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

ПРАВИ
ХЕРБАРИЈУМ
СА ХИЉАДУ
ЛИСТОВА

Иако је на прагу 94. године, Вршчанин
Предраг Браца Сучевић, професор
биологије у пензији, упустио се у истинску
авантуру за неког ко увелико гази десету
деценију – још пре четири године почео
је да по свим врховима и најзабаченијим
деловима Вршачких планина прикупља
биљке за јединствени хербаријум, који
прави за природњачку збирку Градског
музеја у Вршцу.
Са истим ентузијазмом и енергијом,
али много спорије него што је то чинио
у младости, што се никако не може
замерити, овај времешни Вршчанин досад
је сам убрао и осушио више од 700 травки,
лековитих биљака, гранчица разног дрвећа
и шибља, прешавши, притом, на стотине
километара без ичије пратње.
- Остало ми је још да овог пролећа
прикупим тристотинак биљака, које расту
на прибрежним ливадама и у Малом
вршачком риту, како бих комплетирао
ову ботаничку збирку. То ми причињава

огромно задовољство, јер, уместо да седим
затворен у кући испред телевизора, ја
тумарам по шумама, уживам у лепотама
природе и радим нешто лепо и корисно –
каже Сучевић, који је у свом радном веку
направио више мањих хербаријума и
поклонио их школама у којима је радио као
предавач и директор.
Као врсни познавалац флоре вршачког
горја, о којој је објавио неколико стручних
публикација, он тачно зна где се које биљке
налазе и у које време их треба брати. На
основу тога и одлази у шуму.
- Није ми тешко да се сваког пута из града
пешака попнем до одмаралишта Црвеног
крста на брегу, па даље до неког од познатих
врхова. Кад треба, одем и до Гудуричког,
највишег врха Војводине. Свуда стигнем
лаганим ходом, јер немам више куда да
журим – говори нам чувени ботаничар о
својим маршрутама, за које Вршчани добро
знају да их није ни мало лако испењати.
Имао је сада времена детаљно да

истражи сваки кутак Вршачких планина, па
је, тако, наишао и на неке биљке, које дотад
није виђао, што је за хербаријум од великог
значаја.
- Оне су биле ту, али их досад нико није
запазио и уврстио у уобичајену флору нашег
подручја. Реч је углавном о лековитим
биљкама, али ме је живот научио да кријем
место на ком расту, јер су многе од њих јако
угрожене. Пре свега мислим на хајдучку
траву, мајчину душицу и дрен – образлаже
саговорник„Новости“, који упркос годинама
не планира да се заустави на овом пројекту.
Себи је задао нови задатак – да направи
хербаријум Делиблатске пешчаре, за шта ће
му требати још четири године. Тако ће, вели,
имати занимацију до краја живота.
ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АПСОЛУТНИ ЛИДЕР У АЖУРНОСТИ РЕШАВАЊА ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ ОСТВАРИЛО
НАЈВЋИ РАСТ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

Глобос осигурање остварило највећи
раст премије за чак 1,79 милијарди
динара у 2020. у односу на 2019. По
подацима Народне банке Србије за
2020.г, највећи раст премије осигурања
остварило је Глобос осигурање и то
1,79 млрд динара на тотал тржишту
осигурања које је расло 2,47 млрд
динара. Детаљније посматрано, Глобос

осигурање, са својих 1,79 млрд динара
расло је за 410 милиона динара више и од
самог тржишта неживотног осигурања
(+1,37млрд дин), остваривши двоцифрен
и троцифрен раст у свим врстама
осигурања. Ако посматрамо пораст
премије свих осигуравајућих друштава
заједно, остварен је укупан раст од 1,78
млрд динара, за 10 милиона динара

мање од Глобос осигурања самог, док
осигуравајућа друштва која су бележила
смањење премије заједно остварују пад
од 2.2 млрд динара.
Ваља истаћи да је у истој години
Глобос осигурање апсолутни лидер у
ажурности решавања одштетних захтева
са чак 98,3%.
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ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА ВРЕКИЋ – ДУХ ГУДУРИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Прича о Винарији
Врекић почела је
деведесетих година
прошлог века и то сасвим
случајно. Како воли да
каже њен власник, Јаблан
Врекић, многе ствари
су у животу случајност
па и оне најважније. У
Гудурицу се доселио као
седмогодишњи дечак
када је његов отац овде
добио посао и преселио
целу породицу из Теслића
код Добоја. Још као
школарац схватио је да
виноградарство у овом
крају значи сигурну
будућност, запослио се у
„Вршачким виноградима“
чији је радник и дан данас.
А како је постао винар?
- Сасвим случајно! У то
време, 1989. године, имао
сам у власништву хектар
винограда и гајио сам винову
лозу искључиво због продаје
грожђа. Међутим, десило се да
мој тадашњи купац није могао
да дође због смртног случаја
и мени је остала количина од
3 тоне са којом у том тренутку
нисам знао шта да радим. Да
читав род из винограда не би
пропао одлучио сам да покушам
да направим вино. Када је било
готово, позвао сам у госте оца
модерног виноградарства и
винарства у Гудурици, Ђорђа
Крстова, да проба моје вино.
Када је пробао, питао ме је:
„Чије ти је ово вино?“ Ја сам му
одговорио , не верујући и сам шта
сам изговорио“ „Од Бернардете“.
А Бернардета је једна дама, наша
гудуричка мајка, Францускиња,

како смо је звали, производила
је вино. Ђорђе је само одмахнуо
руком: „Ах Бернардета увек има
добра вина!“ Следећи пут када
је дошао поново сам му дао то
вино, рајнски ризлинг, рекао му
да сам га ја направио и питао га
да ли заиста мисли да је добро.
Својим одговором дао ми је
велики подстрек. „Имаш лаку
руку за бело вино. Почетник
да направи овако нешто добро
је за сваку похвалу.“ Међутим,
мора се истаћи да тих година
ниједан виноградар не би
успео да није било „Вршачких
винограда“. Тада су се добијали
изузетно повољни кредити за
подизање нових засада и то је
практично био почетак нове
ере виноградарства у Гудурици.
Што се производње вина тиче,
мислим да сваки гудрички винар
ако у својој причи не помене
Ђорђа Крстова, онда то и није
нека прича, каже Врекић.
Неколико година касније
Јаблан Врекић је кренуо у
самосталну
производњу
вина, а 1994. године званично

је регистрована Винарија
Врекић.
- Да би кренули у озбиљнији
посао морали смо да имамо

Божија воља је била да смо ми,
који смо дошли са разних страна
у Гудурицу, наследили ту љубав
према виновој лози и наставили
традицију
виноградарства.
Мени лично најжалије је што
неке ствари морају да оду у
заборав као што су рецимо
дрвена бурад. Једноставно
нема ко да их овде прави.
Ипак, ја и даље производим
вино
на
традиционалан
начин. Погледајте напољу оне
дрвене пресе. То не значи да
имам нешто против нових
хидрауличних преса или да не
могу да их купим, једноставно

желим да вино о којем причам
мом госту и које му нудим
да дегустира има у себи дух
традиционалне производње. У
нашој винарији производња се
не разликује много од оне из 30их и 40-их година прошлог века,
али далеко од тога да је вино
застарело. У нашој винарији се
каже, о вину које пијемо данас
причаћемо сутра.
Где све пласирате ваша
вина?
- Трудим се да највећа
количина вина прође кроз чашу
у нашој сали за дегустацију.
Међутим, знамо сви шта нам се

ПЕТАР КРАЉ, ВИНО И ГЕОГРАФИЈА
све оно што једна модерна
винарија захтева. Подрум, погон
за прераду грожђа и наравно,
винску салу за дегустацију.
Данас имамо летњиковац, у
којем можемо да примимо 60
гостију и затворену винску салу
која може да прими 100 гостију.
Историја
Гудурице
и
производња вина не могу се
замислити једно без другог.
Врекић истиче да када је у
питању винарство не треба
пуно мозгати већ само
примењивати оно што су
староседеоци села, Немци,
радили пре 80 година.
- Немци из Гудурице ударили
су темеље винарству у овом
крају. Касније је ту производњу
наставио
Пољопривредни
комбинат,
па
„Вршачки
виногради“. Одувек сам слушао
приче старијих житеља да у
Гудурици није било кутка где није
био посађен чокот винове лозе.

Јаблан Врекић испричао је занимљиву анегдоту када
је у винарији био гост легендарни српски глумац Петар
Kраљ.
- Током боравка у винарији Петар Краљ је слушао моју
причу и рекао: „Домаћине свака част, прича ти је изванредна,
али мораш да признаш да сте на крају света“. Ја сам му
одговорио: „Обожавам вас као глумца, али морам да вам
кажем да сте вероватно побегли са првог часа географије.
Земља је округла и само је питање одакле сте кренули“. Онда
је Петар Краљ, устао и рекао: „Дођи да ти пружим руку и да
те изљубим“. То је моћ коју има вино. Гост када дође прво те
ословљава са господине, па са домаћине, па са пријатељу, а на
крају каже: „Брате, ја ти долазим поново!“
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О ВИНАРИЈИ ВРЕКИЋ
Капацитети
Виногради Винарије Врекић простиру се на површини од 3
хектара и обрађују још 2 хектара у закупу. Капацитет подрума
је 20 000 литара.

Сорте грожђа у винограду
У виноградима Винарије
Врекић од белих сорти
гаји се: Бели бургундац,
креацер, рајнски ризлинг,
мускат отонел, совињон
бели и траминац. Од
црвених: Каберне совињон,
црни бургундац и мускат
хамбург.

Врсте вина
Од
белих
вина
у
Подруму
Врекић
производи се: Креацер,
бели бургундац, рајнски
ризлинг, шардоне, мускат
отонел, совињон бели и
траминац. Од црвених
сорти: Манастирско вино
(састојци су породична
тајна), розе вино (више
састојака, рецепт је тајна).

десило последње две године,
али пошто у сваком злу има
и нечег доброг, корона нас
је научила да вино можемо
пити и у домовима а не само
у ресторанима, винаријама и
кафанама. Највећу количину
наших вина продамо у самој
винарији, имамо муштерије које
пију наша вина већ 15 година.
Одакле су све долазили
гости у Винарију Врекић и
кога сте имали прилику да
угостите?
- Што се тиче гостију из
иностранства долазили су
Бразилци, боравили су у
ликовној колонији, били су
Руси, Швеђани, Данци, Мађари,
Словенци, наравно и наши
гости из Београда, Новог Сада,
Зрењанина, Панчева...
Постоји
ли
нека
специфичност
која
карактерише вашу винарију?
- У Винарији Врекић је обичај
да се госту чаша вина сипа само
први пут. Сваку следећу сипа сам

из једноставног разлога да би
био опуштен као код своје куће.
Никоме не бројим чаше нити му
бројим сипања, једино је важно
да се гост опусти и ужива.
Када су вам долазили гости
из других држава и из других
градова да ли сте стекли
утисак да поседују предзнање
о вршачкој винској регији и
како се по вашем мишљењу
она позиционира у Србији?
- Било је гостију који су о
вршачком виногорју знали све
до детаља и било је оних који
нису знали много а желели су да
сазнају све. Због тога је изузетно
важно да ми који дочекујемо
госте имамо добро знање и да
можемо да га пренесмо. Када
нам дође аутобус са туристима
никада не знамо ко је у њему.
Због тога морамо одлично да
владамо материјом када је у
питању наша струка и историјат
Гудурице. На жалост, данас госту
немамо шта пуно да покажемо,
али зато имамо о чему да

му причамо. Мислим да од
гудуричких винара нико никоме
није конкуренција нити се ми
тако доживљавамо. Сарадњу би
могли да унапредимо, тако што
туристички долазак у Гудурицу
не би подразумевао само
боравак у једној већ посету свим
винаријама. То би допринело
јачању читаве винске регије и
мислим да би се на тај начин
још више проширила прича о
гудуричким винима. Верујте
ми, пио сам многа квалитетна
француска вина и нисам
приметио да су боља од наших,
имају само бољи маркетинг.
Које приче воле да чују
гости када дођу у Гудурицу?
- Важно је проценити која
прича занима одређене госте. Не
треба бити превише нападан са
причом о производњи, не треба
ни претерано оптерећивати
историјским подацима, али
рецимо по годинама старости
гостију може да се процени да
ли је за виноградарску причу,

винску, за историјат или можда
за добру шалу.
Да ли су људи фасинирани
историјатом
Гудурице,
о институцијама које су
постојале у селу давно пре
него што их је било у неким
градовима?
- Гости изузетно воле причу
о историјату Гудурице, међутим
када причамо о томе скоро
увек од госта долази допунско
питање, шта се десило па је
то нестало? Зашто је на путу
до винарије пет тањирача
поред пута, 12 трактора са
пробушеним гумама, зашто су
канали зачепљени... Гост када
дође у село прво погледа таблу а
онда цркву. Драго ми је да су обе
наше цркве лепо сређене. Док
дође до винарије он је већ стекао
неколико утисака. У зависности
од тога какви су му први утисци
зависиће и моја прича колико ћу
морати да будем убедљив да би
гост поново пожелео да дође.
Која вина Вршчани воле да
пију?
- Морам да нагласим да је
невероватно колико винска
култура код Вршчана напредује
из године у годину. Мислим да
су потрошачи, са својим све
већим знањем, ти који диктирају
квалитет наших вина. Можемо
добити потврду Енолошке
станице да су вина технолошки
савршена, али ако нисмо
погодили укус конзумената,

све је узалуд. Имам прилику да
видим како људи држе чашу,
начин на који испијају вино, да
чујем питања која их интересују,
да видим како седе за столом
док пију вино и морам да кажем
да све те ствари нас винаре
држе у стању приправности.
Винска култура наших гостију

је изузетно висока тако морамо
да унапређујемо производњу
да будемо бар за корак испред
захтева.
Дугогодишњи сте радник

„Вршачких
винограда“,
колико је по вашем мишљењу
овај крај постао препознатљив
захваљујући том некадашњем
југословенском гиганту и
да ли би данас „Виногради“,
откако су у власништву
Компаније
„Свислајон“,
могли да обезбеде добру
перспективу читавој вршачкој
винској регији?
- Пре свега морамо да знамо
да су „Вршачки виногради“
у
некадашњој
Југославији
производили 52 одсто укупне
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потрошње белих вина. То је
податак некадашње Привредне
коморе Југославије и он довољно
говори у прилог чињеници да
су „Вршачки виногради“ били
алфа и омега југословенске
производње вина. Међутим то
су била времена велике државе,
великог тржишта, када су људи
и певали и плакали уз „Банатски
ризлинг“. Данас тог тржишта од
22 милиона потрошача нема,
промениле су се многе ствари,
као рецимо да се данас не
наручује кило са кило, већ чаша
квалитетног вина, шардонеа,
траминца, мускат отонела... Оно
што је сигурно, преузимање
„Вршачких
винограда“
од
„Свислајона“,
обнављање
засада,
механизације
и
изградња Хелвеције продужиће
век виноградарству на овим
просторима. Ту је огромна
шанса и за нас мале винаре.
Можда ће то бити и подстицај
за нове људе да се баве овим
послом, јер поновићу, већи број
винарија овде никако не значи
већу конкуренцију већ само
већу снагу свих нас.
Ко сем вас ради у Винарији
Врекић?
- Моторна снага Винарије

Врекић је моја супруга Снежана.
Њено виноградарско знање
и допринос у производњи су
највећи. Више сам окупиран
маркетингом
и
другим
пословима. Син Предраг је
тренутно на раду у иностранству
и очекујем његов повратак.
Ћерка Тања је туристички
радник у Новом Саду и када буде
завршила рад на пројкету на
којем је ангажована вратиће се
да води читаву нашу причу.
Б. Јосимов
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У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АГРИННО 2

ПРИЛИКА ЗА УЗГОЈ И ПРОИЗВОДЊУ
ЛЕКОВИТОГ И ЗАЧИНСКОГ БИЉА

У просторијама Пољопривредне
школе „Вршац“ у среду је одржан
семинар под називом „Гајење
лековитог и зачинског биља“ у
оквиру
пројекта
„Унапређење
предузетништва и могућности за
запошљавање у прекограничном
региону
кроз
пољопривредну
праксу засновану на иновацијама АГРИННО 2“. Реч је о међународном
пројекту чији је циљ подстицање
производње лековитог, ароматичног
и зачинског биља у домаћинствима
која располажу мањим обрадивим
површинама.
- Пројекат „Агринно 2“ је наставак
пројекта „Агринно“ који се финансира
из програма прекограничне сарадње
Интеррег-ИПА. Пројекат реализујемо
у сарадњи са партнерима из
Мађарске, а циљ му је унапређење
могућности за запошљавање и
предузетништво
кроз
увођење
иновација у гајење и производњу
лековитог, ароматичног и зачинског
биља.
Пољопривредна
школа
„Вршац“ је веома значајан партнер у
овом пројекту. У школи је формиран
пољопривредни инкубатор који
окупља све људе заинтересоване да

гаје ово биље – рекла је др Тијана
Зеревска са Института за ратарство
и повртарство у Новом Саду,
руководилац пројекта „Агринно 2“.
Семинару у Вршцу присуствовао
је велики број заинтересованих из
Вршца, али и из околних општина и
градова.
- Веома ми је драго што је одзив
заинтересованих изузетно велики.
Тренутно се подиже једна огледна
парцела где ће бити засађено неколико
различитих култура лековитог биља,
а поред тога добићемо и сушару где
ће настајати финални производии –
истакао је Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“.
Лековито,
ароматично
и
зачинско биље представља врло
просперитетну грану пољопривреде,
поготово када се ради о малим
домаћинствима јер производи на
тржишту остварују значајно већу
цену у односу на друге производе.
Предавања која организујемо у
оквиру
пројекта
представљају
почетну станицу у упознавању
са лековитим биљем. Кроз низ
радионица кје ће бити организоване,
заинтересовани ће стећи основу за

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД – НАСТАВНО
ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
Учитељски факултет Београд – Наставно одељење Вршац у прву
годину студија за школску 2021/2022. годину уписаће кандидате који
су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању на:
- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику
• буџет: 20 кандидата
• самофинансирање: 20 кандидата
Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 23, 24. и 25. јуна 2021.
године од 10,00 до 13,00 часова у Вршцу;
Провера склоности и способности (говорне, физичке и музичке)
обавиће се у Вршцу 26. јуна 2021. године од 09,00 часова. Провера је
елиминаторног карактера.
Кандидати
који
задовоље
на
провери
способности
класификациони испит полажу 29. јуна 2021. године у Вршцу и то:
- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност.
од 10,30 час.;
- Објављивање резултата: 30. јуна 2021. године до 18,00 часова;
- Приговори на ранг листу се подносе 01. јула 2021. године од
10,00 до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку
по приговору најкасније до 02. јула 2021. године у 12,00 часова.
- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата,
биће објављена 03. јула 2021. године до 17,00 часова.
- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 05. и 06. јула 2021. године
од 10,00 до 13,00 часова у Вршцу.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

Европски пројекти у Пољопривредној школи „Вршац“:
Срђан Клиска, директор школе
почетак бављења овом производњом
– рекла је др Милица Аћимовић са

Института за ратарство и повртарство
у Новом Саду.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована
високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском
и ромском, на основним и мастер струковним студијама.
На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите, у складу са европским
стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул
са појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном
децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за касније
запошљавање.
Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више
семестара проведу, студирају и полажу испите на више универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој,
Румунији, Литванији) уз стипендије које овај програм нуди.
Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу
средњу школу било ког смера/профила.

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје
школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у
трајању од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у
прву и 6 кандидата у другу годину студија који су претходно завршили специјалистичке стркуковне
студије – припремни предшколски програм (самофинансирање).
Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 24, 25. и 29. јуна 2021. године у
времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
•
Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности (говорних,
музичких, физичких) и провера знања из бонтона.
•
Класификациони испит одржаће се 29. јуна 2021. године по следећем распореду:
o
српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
o
општа информисаност од 13.30 часова.
•
Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 30. јуна 2021. у 12.00 часова.
•
Примедбе на ранг-листу подносе се 01. јула 2021. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење
по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 02. јула 2021. године (до 12.00 часова).
•
Упис примљених кандидата обавиће се 05. и 06. јула. 2021. године од 09.00 до 12.00 часова,
по распореду истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. јуна 2021.г., па закључно до
02. јула 2021. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Високе школе.
Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и класификационих испита и уписа
биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СО ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

У уторак је у Сали биоскопа КОЦ-а
одржана Осма седница Скупштине
општине Пландиште. У раду седнице
којом је председавао Горан Доневски,
председник СО Пландиште, учествовало је
15 одборника.
На дневном реду седнице било је 16
тачака. Одборници су прво одлучивали о
усвајању Стратегије локално економског
развоја општине Пландиште за период
2021-2027. године. 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
приоритетни 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 економског развоја у
наредних 7 година. Општина Пландиште
је организовала јавну расправу о Нацрту
Стратегије која је одржана од 28.04. до
14.05.2021. године где су сви заитересовани
могли да дискутују о предлогу Стратегије
и да предложе области и пројекте од
важности за локално економски развој
општине Пландиште.

Након тога, одборници су одлучивали
о обављању зоохигијене у општини
Пландиште. Речено је да ће општина
Пландиште
поверити
комуналне

делатности зоохигијени, осим када се
делатност поверева Јавном предузећу.
Одборници су затим изгласали отуђење
непокретности из јавне својине општине
Пландиште за парцеле катастарски број
241/1, 241/41, 1287, 30/1, из КО Пландиште
и 210/6 КО Марковићево. На дневном реду
осме седнице СО Пландиште било је и
именовање вршиоца дужности директора
Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште. Након прочитане биографије,
Тијана Штиглиц, мастер менаџер из
Пландишта, једногласно је именована за в.д.
директора КОЦ-а Пландиште.
Све наредне тачке односиле су се на

разрешење председника и чланова а затим
и именовање нових чланова и председника
у: КОЦ-у „Вук Караџић“ Пландиште, Центру
за социјални рад Пландиште и Народној
библиотеци Пландиште.
На крају седнице, председник Доневски
је подседтио одборнике да се одборничка
питања могу постављати у току седнице,
у писменој форми. Седници су поред
одборника присуствовали и председник
општине и заменик председника,
Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик
председника СО Пландиште Владан
Младеновић као и начелница Општинске
управе Александра Одавић Мак.

ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ У ПЛАНДИШТУ ОДРЖАНА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

СЈАЈАН ОДЗИВ БАНАТСКИХ УМЕТНИКА
После пуне две године, прошле недеље је у изложбеном
простору организатора, Културно образовног центра „Вук
Караџић“ у Пландишту, под покровитељством Општине
Пландиште, одржана тринаеста по реду културно уметничка
манифестација Банатски ликовни салон „Пландиште 2021“.
Пошто ова већ реномирана сликарска изложба због
пандемије вируса Ковид 19 прошле године није одржана,
одзив уметника овај пут био је врло добар тако да је 39
банатских сликара на адресу КОЦ-а у Пландишту доставило
чак своја 64 рада.
Селектор овогодишње изложбе Томислав Сухецки,
академски сликар из Вршца, био је пријатно изненађен

како бројем, тако и квалитетом слика, а као занимљивост
наводимо да је и он такође изложио један свој рад, ван
конкуренције.
Након отварања изложбе, Сухецки се обратио
присутнима и истакао значај оваквих изложби за уметност,
ауторе и публику. Затим је образложио одлуку жирија,
да осим победничких плакета салона због великог броја
квалитетних радова додели и још пет „специјалних“ плакета
уметницима који су својим сликама такође заслужили да
буду награђени.
Победници овогодишње манифестације и добитници
Плакета Салона су: Марина Петрик из Ковачице, за свој
рад „Леп дан“ (уље на платну,
80 x 60), која је освојила прву
награду,
другонаграђена
Рамона Магда из Вршца, за
своју слику „Њива“ (уље на
медијапану, 50 x 70), и Јелена
Враговић, такође из Вршца,
која је освојила трећу награду
за слику „Жмурке“ (уље на
платну, 100 x 60).
Добитници специјалних
плакета су: Катарина Љаврош
(Падина), Мирослав Радојев
(Банатски Карловац), Васо
Милекић
(Пландиште),
Михајло
Миша
Антал
(Вршац) и Силвана Алмажан
(Панчево).

Овогодишњим лауреатима награде је доделила чланица
Општинског већа за културу Тања Петровић.
За награде, захвалнице, каталоге и пригодне поклоне
за све учеснике побринуо се директор КОЦ Пландиште
Мирослав Петровић, који је у међувремену отишао на нову
дужност.
Иначе, овај пут су на Салону излагали уметници из
Панчева, Скореновца, Опова, Ковина, Вршца, Ковачице,
Падине, Банатског Карловца и Пландишта. Изложби су
присуствовали посетиоци, део аутора и представници
локалне самоуправе.
.

ЗБОГ РАДОВА НА МРЕЖИ

НАСЕЉНА МЕСТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ БЕЗ СТРУЈЕ У СУБОТУ
Због радова на дистрибутивној мрежи, у суботу 29.
маја, у периоду од 7:30 до 16 часова, доћи ће до прекида у
испоруци електричном енергијом у следећим насељеним
местима: Пландиште, Велика Греда, Хајдучица, Стари

Лец, Дужине, Купиник, Велики Гај, Банатски Соколац,
Милетићево, Марковићево, Вршачки Ритови, Маргита,
Ватин, Лаудоновац, Рибњак Вршачки Ритови и Рибњак.
Оператер задржава право да у случају лошег времена

или других непланираних догађаја откаже радове и
искључење као и да изврши укључење пре планираног
времена, саопштено је из оперативног диспечерског
центра.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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НП „СТЕРИЈА“ ПРИПРЕМА НОВУ ПРЕДСТАВУ

„ИСПРАВНА ОДЛУКА“ СНЕЖАНЕ УДИЦКИ

Ансамбл Народног позоришта „Стерија“
почео је рад на новом драмском пројекту,
представи под називом „Исправна одлука“, чију
адаптацију текста и режију потписује Снежана
Удицки.
Са законима се мењају и простори слободе
и права сваког човека. У таквим околностима
неретко фокус са човека и његове судбине бива
померен на прописе и све импровизације на
тему њихове примене. Kо може, а ко не може
да усвоји дете, ко о томе одлучује и којим се
механизмима штити у том послу, шта је у чијем
интересу. Напослетку увек остаје питање шта
је са малим човеком који није имао прилику
да бира било шта од онога што му је живот
донео – ни време, ни место рођења, ни мајку, ни
усвојитељку, ни оца, ни хранитеља, ни свет, ни
живот уопште. Питања друштвене одговорности
према деци и њиховим судбинама неумитно је
универзална тема која би требало да подстакне
размишљање сваког човека, а управо се том
темом бави Снежана Удицки у свом позоришном
пројекту под називом „Исправна одлука“.
Свако усвојено дете има своју причу, јесте
реченица која прати оне којима су животне

околности ускратиле могућност да се развијају
и расту уз своје биолошке родитеље. Свако
од њих има своју причу о усвојењу. Тај ток
настанка породице напуштених прати огромна
неизвесност кроз коју на том путу пролазе
и њихови усвојитељи. Питања родитељства,
мајчинства, усвајања деце и њихове судбине
увек су актуелна, али се о томе ретко у
позоришту говорило. Гласови из тих области чују
се данас много више и јасније. Актуелност ове
теме као да временом нараста, а томе у прилог
говори чињеница да се све већи број уметника,
а претежно савремених филмских аутора
широм света бави управо њом. Том темом се
у свом најновијем позоришном пројекту бави
и позоришна редитељка Снежана Удицки која
је сва своја досадашња сазнања и резултате
истраживања у поменутој области одлучила да
прилагоди сценском извођењу. Прикупљене
материјале она је најпре преточила у драмску
форму, а тај текст потом адаптирала за извођење
у оквиру ансамбла вршачког театра. Она
учеснике глумце у свом пројекту најпре суочава
са темом мајчинства, а затим их усмерава да
јој приступе из специфичног угла – из угла

уобичајеног,
очекиваног,
давно увреженог, општеприхватљивог… Ово
својеврсно редитељско и креативно лукавство,
она даље користи да саме учеснике доведе
до неочекиване тензије и запитаности спрам
питања којима се баве додељујући им ликове
мајки које остављају дете по рођењу, различитих
карактера социјалних радника, медицинских
радника, хранитеља, неуспешних брачних и
љубавних партнера…Kомбинујући методе
документаристичког и уметничког она долази
до аутентичног текста који кроз перспективу
једне жене са наших простора, теме усвајања и
хранитељства кроз различите просторе чини
још ближом савременом гледаоцу.
Човек и његова судбина од тренутка када
први пут угледа светлост дана, па све до
утабане животне стазе којом сигурно може
ходати једино ако има искрену и посвећену
подршку своје биолошке или стечене породице,
у овом позоришном пројекту стављени су у
мелодрамски оквир. Упркос томе што покреће
бројна горућа и озбиљна питања, редитељка
Снежана Удицки даје шансу за срећан расплет,
за љубав која неминовно побеђује и уз коју

се неке необичне животне одлуке, наизглед
неприхватљиве, могу разумети и на послетку
вредновати као исправне.
Понекад нам одлуке које доносимо
драматично мењају животе, понекад се чини
да нас те одлуке неће променити, понекад
су промене које се десе снажније него што
очекујемо… Због тога је ово прича и о
дечаку Марку и свима који су доносећи
исправне или погрешне одлуке креирали
његов необичан животни пут.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ РОМАН ДАЛИБОРА ВУКИЋА

„ОВЕНЧАНИ СЛАВОМ“

Прошле суботе у Салону код
Порте Удружење Тачка сусретања
приредило је сусрет са писцем
Далибором Вукићем и представљање
његовог првог романа „Овенчани
славом“ (ИК Либерланд) чији је
тираж распродат за свега три месеца,
а други је већ увелико на полицама.
Разговор аутора, уредника Карла
Астрахана и модератора Јелене
Маринков прожели су музички
пасажи (Миљана Вукић, вокал,
Сара Вукић, тамбура и Константина
Видаковић, клавир) и читање делова
романа којим је аутор показао
вешто компоновање новинарског
стила приповедања са лирским и
драмским елементима. Нимало не
чуди што је роман заинтригирао

продуценте који су у
њему видели основу за екранизацију
недовољно познатог периода из
српске средњовековне прошлости.
Далибор Вукић је најавио наставак
романа, али и могућност да промени
жанр и напише криминалистички
роман.
Пре него што је књига задобила
пажњу и интересовање читалаца,
познати романописац Славиша
Павловић дао је свој суд:
- У овом динамичном и
квалитетно написаном штиву, аутор
показује да је схватио вредност и
потребу теме о којој пише, те јој
је приступио темељно и озбиљно
са пуно страсти и жеље, како би
осветлио један значајан период из

прошлости зарад будућности, што
и јесте задатак сваког писца који се
бави историјским темама.
Уредник књиге, писац Карло
Астрахан оценио је аутора у
контексту савремене књижевности
са историјском тематиком:
- Писац млађе генерације у
савременој српској књижевности,
Далибор Вукић већ својим првим
романом „Овенчани славом” скренуо
је на себе пажњу. Није мала ствар
узбуркати духове и пре него што се
роман појави у јавности. Довољно
неистражена
српска
историја
као скривено благо привукла је
Вукића да храбро урони у мутне
воде противречних информација
деценијама таложених у рукавцима
обмане.
Далибор Вукић (Вршац, 1984)
српски писац, песник, по професији

полицајац. Током каријере у
Министарству унутрашњих послова
Републике Србије која је започела
2003. године, обављао је више
различитих послова у општим и
посебним јединицама полиције.
Обављао је одговорне функције
у синдикалним организацијама
које делују у МУП-у. Оснивач је и
председник удружења “Српска
полицијска унија”. Више пута је
учествовао, организовао и успешно
реализовао хуманитарне акције
различитог карактера. Неколико
песама му је објављено у зборницима
поезије у Србији, Креативна
радионица Балкан, Шраф 2020, а у
припреми је објава неколико песама
у првом полицијском зборнику
прозе и поезије. Живи у Вршцу,
ожењен је и отац једног детета.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (117)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И КОМПЈУТЕРСКЕ СЛИКЕ

Све више нас бомбардују информацијама
како компјутери сликају, пишу музику, текстове,
састављају песме. Чини се да уметност,
недодирљива последња оаза човекове
јединствене непоновљивости, није баш то већ
да је на јеловнику све већег апетита вештачке
интелигенције.
И у време када за сликаре има све мање
посла, када је сликарство све мање у фокусу
самоперцепције човека који се од пандемије
брани
са цивилизацијским
регресијама
глобалних размера, све мање контакта, све
мање кретања, све мање таласања , све
мање подстицања уметношћу а све више
бенсединским садржајем информатичких
технологија које нас уводе у свет будућности,
креативне хибернације која и те како одговара
онима о чијим успесима све више чујемо управо
у мери наших неуспеха.
Компјутери стварају квази уметничка дела
која се продају по басносновним ценама по
логици слика које први мајмун, слон или свиња

направе па су део колекције добре инвестиције
једног финансијски сигурног галеријског
система. Компјутери стварају програмима које
пишу људи и они су пука алатка.
И сам Паја Јовановић можда је први код нас
користио фотографију и пројектор као помоћно
средство организовања простора слике. Пре
више стотина година један од највећих сликара
свих времена Вермер из Делфа користио је
камеру Опскуро пројекцију портрета или
простора из једне собе у другу кроз сочиво
добијао је готову слику коју је као први фотограф
у боји у историји света онда попуњаваоАли како
није попуњавао. Али како је попуњавао да нам
и данас застане дах јер у његовом креативном
бићу хемије колала је струја генерисана на
сликама које и данас покрећу ту хемију у нама
кад видимо макар и репродукције његових дела.
И сама велика скупштинска сала у Вршцу
осликана је штапарским поступком помоћу
шаблона од картона и месинганих профила.
Мајстори су имали упутства, мустре по

бројевима, рецепт и без по муке, без дрхтања,
стрепње , стваралачке нервозе и сумње
остварили амбијентално дело још увек највеће
у Вршцу.
Слична дела штампана су у свим просторима
ондашње царевине као део напора да се задиви
простота.
И сам Паја Јовановић видео је стотине
хиљада ако не и више копија својих штампаних
дела која су звана хелио гравуре које су
обасјавале духовном и патриотском светлошћу и
најскромнији дом.
Данас људи све виуше купују савременије
варијанте тих хелио гравура слике штампане
на плотерима каширане или разапете на блинд
рамовима. Урамљене висе као украс по малој
цени по мери и наше самосвести и потрошности
и све већој ефемерности наших хедонистичких
живота.
Ипак праве уљане слике крију безброј
тајни, финесе које штампа напросто за сада не
види. Слојеве боје, провидност, лакове и тајну

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

интерференције светлости на мкронски танки
слојеви који стварају неку заумно узбуђење.
Духовитост слика испија се по мери духовне
жеђи посматарача. Ко није жедан може и кроз
Лувр проћи као кроз шталу.
И сами сликари годинама себе обучавају,
припремају и програмирају за успешан чин
сликања. То је слично оним комјутерским
алгоритмима само се није тако звало. Сликари се
обучавају прво механички, вежбају руку, око, дух,
самоперцепцију ,а онда емоционално памћење,
карактер, израз, поетику слике, упознају
природу и издашност сликарских материјала
и онда обузети подстицајним, емотивним и
стваралачким страховима, самопатњом, сликају
, гризу слику којој и уткају живот сам.
Неко успе, неко не успе у томе. И онај који
успева не може то увек, само је Паја то могао да
наслика увек.

Т. Сухецки
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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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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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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. 063/1303001.
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: 060/4646558.
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
Број
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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
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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

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.062437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем
оригинал
Вилерове
гоблене и трпезаријске хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље,

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
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

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. 065/8806- 652.
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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 ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна
и мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и Иве
Милутиновића 57. Тел. 013/834-061
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. 063/8420246.
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. 064/3962064.
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. круњаччекићар 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. 013/885019
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

У суботу, 5. јуна навршиће се тужних 40 дана откако нас
је напустио

ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ
(1943-2021)

Заувек ћеш остати у нашим срцима:
супруга Снежана, син Неца, ћерке Весна и Зорана
са унуцима и праунуцима.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ РУТ ДРУАР

ДОК ЈЕ ПАРИЗ СПАВАО
Незаборавна прича о моћи
љубави и храбрости у тренуцима
када се чини да је све изгубљено.
На
мрачном
перону
у
окупираном Паризу, судбина
укршта
путеве
потпуним
странцима, доносећи будућност
какву нису могли ни да замисле.
Књига за љубитеље упечатљивих
прича о невероватним судбинама у
тешким временима, преведена је
на 15 светских језика и нашла се у
самом врху листа најпродаванијих
књига.
Санта Круз, 1953. Веровао је да
је све оставио за собом. Ожиљак
на његовом лицу мала је цена за
то што је остао жив. Сада има нови
живот у Калифорнији и дивну
породицу и није очекивао да ће му
прошлост једног дана покуцати на
врата. Да ли године глади и страха
кваре добре људе и претварају их у
лоше?
Париз, 1944. У делићу секунде,
у откуцају срца, Сара мора да

донесе одлуку. Обузета очајем, у
чину безусловне љубави, поверава
свог сина, најдрагоценије што има,
потпуном незнанцу. Све што јој је
сада преостало је нада.

„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 „Док је Париз
спавао“.
У прошлом броју поклањали
смо књигу „Пчелар из Алепа“
освојиле су је наше читатељке
Викторија Остојин и Драгана
Петровић. Честитамо! Награде
се могу преузети у редакцији
„Вршачке куле“, Другог октобра 59.
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ВЕЛИКИ УСПЕСИ СПОРТИСТА ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ ВРШЦА

ЏУДИСТКИЊА ТАРА ЂЕКИЋ
И ФУДБАЛЕРИ
РЕПУБЛИЧКИ ШКОЛСКИ ШАМПИОНИ
Мај 2021. године биће упамћен
као месец великих спортских успеха
ученика вршачког Школског центра
„Никола Тесла“. Ученица Тара Ђекић је
на републичком такмичењу средњих
школа у џудоу, 12. маја у Београду,
освојила прво место и златну медаљу,
а само 8 дана касније фудбалска
екипа ове школе освојила је титулу
републичког првака у конкуренцији
518 средњих школа.
Ђаке ШЦ „Никола Тесла“ на путу
успеха водио је професор Горан
Деђански.
- Искрено, још увек момци и ја не
можемо да поверујемо да је тако
нешто остварено. Одувек смо имали
одличне појединце у индивидуалним

спортовима, али се никада није
десио овакав успех у колективним
спортовима. Мислим да је то награда
за то што смо, верујем, у целом Банату
школа са најбоље организованим
спортским активностима. Покојни
професор Предраг Николић је
нама, млађим колегама, оставио
максимално развијен систем у којем
током године деци организујемо
турнире у фудбалу, кошарци, одбојци,
такмичења у дизању тегова, атлетици,
пливању, пикаду, кросевима, секције
из рвања, гимнастике итд. Преданост
актива
физичког
васпитања,
разумевање осталих колега за
спортске активности деце и потпуна
подршка директора захваљујући

Вршачки бисер на победничком постољу: Тара Ђекић

Мајстори дриблинга на петопарцу: Фудбалери ШЦ „Никола Тесла“

којој нам ништа не мањка од
спортске опреме и справа довели
су, сматрам, до једног врхунца који
представља ова титула. Ми званично
нисмо спортска школа, али не би
било погрешно ни назвати нас тако.
Школа од 600 ђака, која преданим

радом деценијама ствара мајсторе
и будуће инжењере, у последње
време наш град оплемењује и
спортским успесима. Велико хвала
нашим ученицима што нам у Вршац
доносе државне титуле и чине град
поносним, нагласио је Деђански.

ЧЛАНОВИ ВРШАЧКОГ СУБНОР-А НАСТАВИЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 80 ГОДИНА УСТАНКА ПРОТИВ ФАШИЗМА

ПОСЕТА КУЋИ ЦВЕЋА НА ДАН МЛАДОСТИ
Поводом негдашњег Дана младости, те у
оквиру активности посвећених јубилеју 80 година
од устанка народа Србије и Југославије против
фашизма, СУБНОР Града Вршца организовао је 25.
маја 2021. посету Кући цвећа у мемоморијалном
комплексу 25. мај у Београду.
У достојанственој тишини Куће цвећа, у којој
почива Маршал СФР Југославије, Јосип Броз
Тито једна од најзначајнијих личности у историји
цивилизације, тачно 102 члана СУБНОР из Вршца,
предвођени својим пионирима, положили су венце
и поклонили се сенима хероја отпора нацизму,
хероја слободарства и лидера несврстаних земаља
света.
“Било је часно живети са Титом. Социјалистичка
Федератива Република Југославија, остаје као
узор времена и сан цивилизације, како се живи
животом достојним човека”, уписана је порука
СУБНОР-а Града Вршца у спомен књигу Куће Цвећа.
Венац је положен и на спомен обележје Прве даме
социјализма, Титове сапутнице, ратног пуковника,
другарице Јованке Броз.

20 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 28. мај 2021.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ
312.,13. МАЈ 1994.

ФУДБАЛСКА ЛЕГЕНДА

Бошко Бранков - Бека је
легенда јужнобанатског и
избиштанског фудбала по
оцени тадашњих стручњака
био је један од најбољих
фудбалера свих времена
овог дела Баната па и шире.
Бека је по својим фудбалским
квалитетима, луцидан, прави
виртуоз, елегантних покрета
и дриблинга. Са лакоћом је
прелазио своје чуваре, када је
лопта у његовим ногама мало
ко је могао од противничких
играча да му је одузме.
Његови голови су право
ремек дело и представљено је
нерешиву енигму за голмане.
Због
ових
фудбалских
особина прозвали су га
банатски Ди Стефано. Ваља
истаћи да је Бека као играч а
касније и као тренер много
допринео развоју и квалитету
најважније споредне ствари
на свету у свом родном
Избишту. Стварао је многе
генерације фудбалера и своје
знање и искуство преносио
је на младе заљубљенике
фудбалске игре.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ
312.,13. МАЈ 1994.
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Београдски маратон је био, а на маратону, по први пут
организован прави вршачки маратон.
У претходним маратонима су вршачки маратонци
учествовали индивидуално, а ове године, прави мали
„бум“.
Учествовало је 53 такмичара у свим дисциплинама
овогодишње организације. После
Кроса Војске
Југославије на војном полигону у марту месецу, који је био
права провера способности вршачких средњошколаца

за интезивније напоре, рођена је идеја да најбоље
омладинце поведемо на Београдски маратон. Од идеје
до реализације посебним залагањем тројице ентузијаста,
Михаља Кардоша, Предрага Николића и Милана Радусина,
на пут у Београд кренуло је 53 такмичара. Били су то
средњошколци „Никола Тесле“ и Гимназије „Борислав
Петров Браца“, као и део одраслих такмичара.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (266)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

9. ХУМАНИТАРНИ ЗАВОД
У хуманитарне заводе убројавамо и разне
дружине за осигуравање и добротворне
задруге. Што се тиче првих, имају скоро све
аустријске и угарске, па и неке иностране
дружине у месту своје агентуре. У погледу
добротворних задруга пак споменућемо, да
их је у задње време више постало. Навешћемо
“филијалу дружине угарског црвеног крста“ ,
„Шевра-Кадишу“, српску женску добротворну
задругу“, „филијалу будимпештанске опште
благајне радничке задруге“, „ са неких 800
чланова, „1. уједињену занатлијску задругу“,
„домобранску задругу ветерана од год.
18448/9.“, ратарска задруга за самртничка кола“
и др.
Од 1883. постоји и завод за укоп („Entreprise
des Pompes Funebres“), угледан као и слични
заводи великих вароши. Зове се „побожност“,
а остварио га је трговац намештаја Леонардо
Шулц.
Прилике за гашење пожара најбоље су
уређене, а њима рукује ваљана добровољна
дружина. О пожару јавља телефон са торња
српске и немачке цркве. Телефоном је везана
још и филијална школа на крају белоцркванске
улице за јужни део вароши, полиција, па онда
станови надкоманданта и вар. капетана. Све
то стоји у свези са главним станом дружине,
у главном стану је у свакој спаваћој соби по
једно звонце за алармовање, а тако исто и у
штали и дворишту. Укупни апарати налазе се у
стражарској соби дружине.
Перманентне дужности врше 10 људи, које
варош плаћа, но они стоје под општом командом
дружине. Међу њима је један командант, један
управљач шмрком, 4 пузача и четир стражара
на споменутим торњевима, рад оних задњих
контролише се нарочитим сахатовима.
Добровољаца има 60 људи; мало их је, него
не стоје само на папиру, већ су до једнога свагда
на месту пожара. Сви су потпуно тактички
образовани, те влада међу њима најбољи ред
и дисциплина.
За једнобојно здање дружине завиде вароши
Вршцу скоро све провинцијалне вароши; оно
је већ с поља импозантно. Унутрашња подела
пак ситујисана је како ваља. На четвера врата
улази се са улице у приземни спрат, на једна
врата доспе се у двориште, на друга у шталу, где
је свега 4 коња спремно, на две капије улази се
у стају, где је сав прибор дружине. У дворишту
има дрвени торањ за пужење и друга стаја за
кола са водом. На боју је момачка соба плаћене

чете варошке, спаваћа соба добровољаца,
ађутантура и звање надкоманданта, дворана
за саветовање, у којој се држе сви скупови
дружине, и стан команданта варошке чете. Из

горњег боја спушта се отвором попут мотке у
стају, да се неби губило време.
Здање је стало: 1 Грађевина 10.068 ф 36 н; 2.
Двобојни торањ са два прозора 550 ф ; 3. Стаја
у дворишту 500 ф; 4. Бушен студенац 250 ф.; 5.
Кућиште 2.000 ф. Укупно дакле 13.368 ф 36 н.
Припрега има 14. Споменути нам је, да је
осим оних перманентних 4 коња, у случају
пожара стоје дружини на расположењу још 8
пари коња, који су иначе у варошкој служби.
Алармовање
пожарничке
чете
бива
звоњењем на торњевима и трубом, варош пак
подељена је у четири пожарничка округа.
Годишње троши варош на пожарничке
цељи: Плата плаћене чете 2.460 ф; Плата за
перманентне коње 1.560 ф.;
За одело и обућу плаћеној чети 487 ф; За
осветљење 140 ф; За огрев 100 ф; За одржавање
телеграфа 60 ф; За тискарење 30 ф; За
одржавање реквизита, набавку итд 1.000 ф
Укупно: 5.837 ф
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НОВИНА У АУТОМОБИЛИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

СТИЖЕ ЦРНА КУТИЈА

У све нове аутомобиле који ће се
од 2022. године продавати на тржишту
Европске уније, биће уграђивана „црна
кутија“. Слично функцији у авионима,
њен циљ ће бити мерење параметара
пре, током и после саобраћајне
несреће, да би се могла да утврди
одговорност приликом вожње и
да помогне надлежним органима у
истрази.
Ова одлука о кутији као обавезној
опреми за надзор, могла би да смањи
рискантно понашање, јер возачи
много боље возе ако су свесни да
уређаји мотре на њих. За разлику од
авионских, ова кутија неће бележити
разговор у кабини, због права на
приватност, али ће памтити брзину,
снагу кочења, квалитет пута, и још
неколико битних параметара. Многа
осигуравајућа друштва уводе политику
осигурања, која обухвата и записе из
црне кутије и прилагођавају висину
премије понашању возача. За будућа
продата нова возила у Србији, пошто
нисмо чланица ЕУ, ова опрема неће
бити у обавезном пакету, али не значи
да нећемо и ми да је уведемо да бисмо
ишли у корак са Европом.
Извор: Политика

ПОРАСЛА ПРОДАЈА ЛУКСУЗНИХ АУТОМОБИЛА
„пежо 208“ је скочио за 18,8
одсто.
„Рено клио“ је с другог пао
на треће место с продатих
50.949 комада. Врло близу је
први и једини неевропски ауто
у топ 10 „тојота јарис“ (49.155).
Њен скок је приметан у односу
на исто раздобље прошле
године, за шест места и за 42,4
посто.
Првих десет затвара „фијат
панда“.
Што се тиче произвођача,
Фолксваген група је задржала
примат са 771 865 продатих
возила у првом кварталу,
иако је то пад од 3,8 посто.
Занимљиво, сви брендови
(Фолксваген, Шкода, Ауди,
Сеат) су забележили пад
продаје, растао је једино
Порше за 13,5 одсто иако

СТИЖЕ ЗАБАВА ЗА АСТРОНАУТЕ

КО ЈЕ НА
СКИЈАМА ПРВИ
ПРЕЛЕТЕО 100
МЕТАРА
Брадл
као
осамнаестогодишњак
*
Аустријанац Јосеф Сеп Брадл,
бивши скијаш скакач, први
победник
Турнеје
четири
скакаонице, прелетео је на
скијама границу од 100 метара
далеког 17. марта 1936. године,
што је био први скок једног
човека на скијама преко 100
метара. Имао је тада само 18
година и многи „летачи” после
њега биће млади, чак веома

ПЕЖО 208 - НАЈПРОДАВАНИЈИ АУТОМОБИЛ У ЕВРОПИ

Голф више није први избор
међу европским купцима.
Најпродаванији аутомобил у
првом кварталу 2021. године
је „пежо 208“ с 54 870 продатих
примерака у 44 европске
државе.
Пежо има више разлога за
задовољство не само што има
најпродаванији ауто, већ и зато
што су уз Фолксваген једини
ауто бренд с два модела међу
првих десет. Њихов кросовер
2008 нашао се на осмом месту
с 45 338 продатих примерака
што је пораст од чак 91 посто у
односу на исто раздобље 2020.
У исто време прошле године
прво је место држао „голф“, али
у првом тромесечју ове године
пао је на друго место с 52.456
продатих примерака, што је
пад од 22,3 посто. У исто време

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

су његове продајне бројке
(18.269), мале у поређењу с
осталима.
Стелантис група са 669
676 продатих возила је друга.
Занимљиво, и у овој групи
најкрупнији скок догодио се
у сегменту луксузних возила,
продаја Џипа расла је за 33
одсто.
С друге стране, некадашња
перјаница италијанске ауто
индустрије Алфа Ромео бележи
губитке. У овом кварталу у
односу на исто раздобље
прошле године пали су за чак
20,3 одсто и продали тек 6.509
возила. Следе Рено група,
БМВ група, Хјyндаји, Тојота и
Дајмлер који је забележио пад
продаје од 10,1 одсто.

млади. Брадл је тада скочио
191 метар на новосаграђеној
Блоудковој словенској Планици,
тада највећој скакаоници, али
тада се то није звало „летење”
него „скакање”. Израз „летење”
за скокове дуже од 100 метара
биће прихваћен тек 1972. године
на конгресу Светске смучарске
федерације у Опатији.
Извор: Политика

Извор: Политика

НА МЕСЕЦУ ЋЕ МОЋИ ДА КОРИСТЕ ВОТСАП И НЕТФЛИКС

Астронаути у будућим мисијама
на Месецу можда ће моћи да
користе друштвену мрежу Вотсап
и гледају Нетфликс, захваљујући
напорима британске компаније.
„Инмарсат”
је
једна
од
неколико британских компанија
које
је
Европска
свемирска
агенција задужила за стварање
телекомуникација
и
ГПС
навигационог система за месечеву
површину.
Потпредседник
стратешких
програма у „Инмарсату” Ник Шејв
нада се да ће до 2028. године
интернет сателити кружити око
Месеца, наводи Мирор, а преноси
Танјуг.
Комерцијалне
компаније
такође
планирају
свемирске
мисије у будућности. Директор
истраживања људи и робота у
ЕСА Давид Паркер, описао је
предстојеће месечеве излете као
„систематско истраживање нашег
осмог континента“.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
36. КОЛО

ВРШЧАНИ НА ДВА КОРАКА ОД НАЈБОЉЕГ ПЛАСМАНА У ИСТОРИЈИ КЛУБА

КОНТИНУИТЕТ У ВРХУ ПОТВРДА
КВАЛИТЕТНОГ РАДА

Победом против последњепласиране Војводине из Перлеза
(3:0) ОФК Вршац се учврстио на другом месту Српске лиге
Војводина, искористио пораз Сомбораца у Кули и створио
предност од 4 бода два кола пре краја. Тренер Вршчана Ненад
Мијаиловић истиче да се победа очекивала од његове екипе
и не замера играчима на слабом проценту искоришћености
повољних прилика.
- Победи се у зубе не гледа, тежимо највећем успеху од када се
фудбал игра на територији Града Вршца, верујем да ћемо у томе
успети, момци силно желе да буду уписани у анале клуба, каже
шеф струке Вршчана.
Меч против тима из Перлеза Вршчани су завршили са пет
бонуса у постави. Указивање прилике играчима из омладинске
школе већ неколико сезона је клупски тренд.
Колико год тежили да сваке године остваримо бољи
пласман у односу на претходну, развој играча из сопствене
школе наш је приоритет. Милићевић је први из генерације
2005. који дебитовао, Главинић је ове сезоне постигао 2 гола у
сениорској конкуренцији и 3 за кадетску селекцију, успешно се
вратио на терен после повреде метатарзалне кости. Играчи из
наше школе везани су уговорима за клуб, али то је само слово
на папиру, они воле овај клуб и мислим да им менаџери нису
потребни. Ниједног од њих у ОФК Вршац нису довели менаџери
већ посвећеност и политика развоја младих играча у нашем
клубу, јасан је Мијаиловић.
У последња два кола Вршчанима је за одбрану позиције број
два довољно три бода. Уколико их освоје оствариће најбољи
пласман у историји вршачког фудбала и срушиће рекорд који
држи Раднички из Вршца када је у сезони 96/97 био трећи са 55
освојених бодова. Мијаиловић наглашава да се систем рада у
омладинској школи клуба неће мењати без обзира што кадети
нису успели да изборе опстанак у елитном друштву.

Таленти стасавају под брегом: Ненад Мијаиловић и
председник ОФК Вршца Александар Лазевски
- Кадети су први испод црте, на том месту остаће без обзира на
исход утакмице последњег кола у Земуну. Нисмо били способни
да у финишу темпирамо форму као неке друге екипе, али то је
можда и плус. Омладинска школа биће још боља у наредном
периоду. У разговору са председником Лазевским главна тема
била нам је рад на инфраструктури, а знам да наша управа не
седи скрштених руку и на том пољу врло брзо очекујем нешто
ново, закључио је Мијаиловић.

Б.Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ЧАСТАН ОПРОШТАЈ ВРШЧАНА
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (Н) 2:1 (1:1)

Вршац, Градски стадион, судија: Никола
Радаковић (Нови Сад) 7. стрелци: Тошић у
38. и Главинић у 47. минуту за ОФК Вршац,
Смиљковић у 35. минуту за Раднички,
жути картони: Кривокапић (Раднички)
ОФК ВРШАЦ: Узелац, Л. Тошић, Делић,
Грауре, У. Тошић, Јунгић (од 90. Тешић),
Главинић (од 89. Милићевић), Чупић (од
90. Герга), Марковић (од 60. Радибратовић,
Трњанац, Грујић.
РАДНИЧКИ: Стевановић, Кривокапић
(од 67. Драгићевић), Смиљковић, Чарапић

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

(од 60. Милосављевић), Стојановић,
Терзић, Ћирић, Павловић, Аранђеловић
(од 46. Здравковић) (од 80. Спасић),
Ђукановић, Станисављевић (од 46.
Аксентијевић).
Вршчани се достојанствено опраштају
од елитног друштва и за утеху им је да су
савладали директног конкурента у борби
за опстанак. Нишлије су повеле после
контранапада у 35. минуту, Стојановић је
избио сам пред Узелца, оштро шутирао,
голман ОФК Вршца је одбранио, али је

одбитак ишао право на ногу Смиљковићу
који је убацио лопту у празну мрежу.
Изабраници тренера Ивана Илијевског
изједначили су само три минута касније,
најбољи играч утакмице Урош Тошић
постигао је гол какав се ретко виђа.
Топовски је шутирао са 20 метара,
Стевановић је био потпуно немоћан.
На самом почетку другог полувремена
Вршчани су дошли до победононог
поготка. Чупић је у слалому иза себе
оставио тројицу Нишлија, одлично
шутира, Стевановић парадом зауставио
шут, а Главинић је смирено одбитак
спровео у мрежу.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ГОЛЕАДА УЛЕПШАЛА ИЗБОРЕН ОПСТАНАК
ЈЕДИНСТВО (В) – ЈЕДИНСТВО (БК) 5:4 (2:2)

Влајовац, стадион Јединства, судија: Марко
Попов (Зрењанин) 7, стрелци: Моторов у 14. и
83, Текијашки у 18, Богадновић у 56. и Симић
у 56. минуту за Јединство (В), Мартиновић 8,
Шаренац 27, Новковић 52. и Матић у 84. минуту
за Јединство (БК), жути картони: Богдановић
(Јединство В.)
ЈЕДИНСТВО (В): Доновић, Марковић (од 60.
Тешић), Текијашки, Јанковић (од 46. Симић),
Бобић (од 59. Секулић), Богдановић, Моторов,

Живанов, Милићевић (од 46. Миошко), Станков,
Нецин (од 46. А. Ћирка).
ЈЕДИНСТВО (БК): Томић, Бајат, Дапчевић,
Кораћ (од 51. Зекановић), Маркоски, Матић, А.
Мартиновић, Шаренац, Ђокић, С. Мартиновић,
Новаковић.
Имењаци су у мечу који је више значио
Влајковчанима приредили прави голгетерски
ватромет и изузетно узбудљиву завршницу.
Домаћи су тријумфом три кола пре краја

првенства обезбедили опстанак а главну улогу
на терену имао је двоструки стрелац Јовица
Моторов. После првих 45 минута било је јасно да
ће нападачи одлучивати о коначном исходу јер
дефанзивци, на челу са голманима, нису имали
свој дан. Најважнији тренутак био је 83. минут
када је Моторов затресао мрежу и свом тиму
донео два гола предности.
Б. Ј.

АТЛ Е Т И К А
ЗАПАЖЕН МЕЂУНАРОДНИ НАСТУП АТЛЕТКОГ КЛУБА АТИНА

МЕДАЉЕ ЗА ВРШЧАНЕ НА
МИТИНГУ У РУМУНИЈИ

Атлетски клуб Атина наступио је на интернационалном атлетском
митингу у Темишвару и остварио изванредан успех. Учествовало је чак 26
клубова и 5 основних школа са преко 500 такмичара. Организатор је био
Атлетски клуб Темишвар са којим вршачка Атина негује добре спортске
односе дужи низ година.
Делегацију Атине чинило је 6 такмичара, млађих од 12 година, због
ригорозних прописа везаних за прелазак границе, те су старији такмичари
овога пута остали код куће.
Освојене су 4 медаље и то: златна, сребрна и 2 бронзане. Највише
успеха имао је Вук Мијатовић у конкуреницји узраста 2010-2011 годишта
где је тријумфовао у трци на 50 м испред чак 34 такмичара. Сличан успех
поновио је и у скоку у даљ где је скочио 4,04 метара што је било довољно

за 3.место и бронзану медаљу.
Код девојчица највише успеха имала је Миња Милојевић у у
конкуренцији годишта 2012-2013, где је освојила 2. место у скоку у даљ
са резултатом 3,29 метара, док је у трци на 50м заузела 3. место. Одличан
наступ имали су и остали такмичари клуба Дијана Јовановић са скоком
од 3,07 метара, као и Катарина Кецман, Михајло Крнчевић, и најмлађи
дебитант Андреј Дудовски, чије време тек долази. Треба истаћи изванредан
пријем домаћина, али и шире друштвене заједнице, која је показала видно
интересовање за долазак гостију из Србије.
“Презадовољан сам оствареним резултатима на митингу, али и још
више срдачним пријемом како домаћина, а још више и наших сународника
који живе тамо. Уговорена је реципрочна сарадња и низ манифестација,
које ће имати за циљ да негују не само добре спортске, већ и културне
и традиционалне обичаје. Атлетски клуб Атина упутио је позив свим
клубовима који су узели учешће да буду гости на традиционалним 8.
Атинским играма,које ће ове године имати међународни карактер.
Подршку играма ће ове године осим традиционалних партнера, пружити
и Покрајински секретаријат за спорт и Спортски Савез Србије, изјавио је
тренер проф. Срђан Јовановић

1.Младост (НС) 36
2.ОФК Вршац
36
3.Раднички 1912 36
4.Борац		
36
5.Бечеј 1918
36
6.1. Мај Рума
36
7.Омладинац
36
8.Раднички (Зр) 36
9.Феникс 1995 36
10.Тиса		
36
11.ОФК Стари Град 36
12.Хајдук 1912 36
13.Динамо 1945 36
14.Јединство (СП) 36
15.Бачка 1901
36
16.Слобода
36
17.Слога (Ч)
36
18.Козара
36
19.Дунав
36
20.Војводина 1928 36

28
22
20
20
19
15
15
16
16
16
15
15
15
11
11
9
7
7
5
3

4
7
9
4
4
13
12
9
8
7
8
7
6
12
5
8
7
5
7
8

2:2
1:0
3:1
1:1
1:4
2:3
2:1
4:0
3:0
4:2
4
7
7
12
13
8
9
11
12
13
13
14
15
13
20
19
22
24
24
25

88
73
69
64
61
58
57
57
56
55
53
52
51
45
38
35
28
26
22
17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”
31. КОЛО
ОФК Кикинда 1909- Крајина
Омладинац ФАМ – Младост
Јединство (В)- Јединство (БК)
Слога- Будућност			
Бегеј- Борац			
Раднички (К)- Банат		
Нафтагас - Црвена звезда		
Раднички (С)- ЖАК		
1.ОФК Кикинда 1909 29
2.Јединство (БК) 29
3.Нафтагас
30
4.Омладинац ФАМ 29
5.Младост
29
6.Борац		
29
7.Јединство (В) 29
8.Бегеј		
29
9.Пролетер
29
10.Слога
29
11.Раднички (К) 29
12.Будућност
29
13.Црвена звезда 29
14.Раднички (С) 30
15.ЖАК		
29
16.Банат
29
17.Крајина (-1) 30

23
18
17
16
14
15
14
15
15
13
12
11
10
8
6
6
4

3
6
7
3
8
2
4
1
0
3
1
3
5
3
6
5
2

9:0
3:3
5:4
3:0
4:1
7:0
3:4
4:4
3
5
6
10
7
12
11
13
14
13
16
15
14
19
17
18
24

72
60
58
51
50
47
46
46
45
42
37
36
35
27
24
23
13

ПФЛ ПАНЧЕВО 27. КОЛО
Банат (И)- Југославија		
Спартак 1911- Партизан (У)
Партизан (Г)- Хајдучица		
Полет (Ид)- Црвена звезда		
Потпорањ- Раднички (Б)		
Слога (БНС) - Стрела		
Стари Тамиш- Долина		
БАК - Будућност (А)		
1.БАК		
27 16
2.Полет (Ид)
27 15
3.Црвена звезда27 15
4.Партизан (Г)
27 13
5.Будућност (А) 27 14
6.Стрела
27 14
7.Долина
27 12
8.Слога (БНС)
27 10
9.Хајдучица
27 11
10.Потпорањ
27 9
11.Спартак 1911 27 10
12.Стари Тамиш 27 9
13.Југославија 27 9
14.Партизан (У) 27 9
15.Банат (И)
27 6
16.Раднички (Б) (-1)27 1

6
6
5
7
4
3
7
8
4
7
4
6
5
4
7

2:2
2:3

2:1

1:0
4:0
2:4
2:2
2:0

5
6
7
7
9
10
8
9
12
11
13
12
13
14
14

3 23

54
51
50
46
46
45
43
38
37
34
34
33
32
31
25
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