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Новопостављена платформа за 
спортски риболов, намењена особама 
са инвалидитетом,али и свим осталим 
љубитељима риболова или боравка у 
природи, прва је тог типа у региону.

Платформа је постављена на каналу 
ДТД у Влајковцу, добро познатом месту 
свих пецароша, а до ње је уређен 
пут, постављена расвета и доведена 
пијаћа вода. Платформа је површине 
сто квадрата са рампом за особе са 
инвалидитетом ради лаког приступа 
као и свим пратећим елементима 
за лакше функционисање. Изнад 
платформе налази се место за седење 
и обедовање које ће ускоро добити 
и надстрешницу. У току је изградња 
мокрог чвора са тушевима а биће 
наткривен и део платформе.

Потпуни комфор постигнут је 
постављањем високих стандарда код 
уређења а о сигурности, хигијени и 
одржавању бринуће се већ одређен 
“домаћин имања”. Постављен је видео 
надзор, одређен је и “кућни ред” свих 
корисника, те је тако обавезно да 
деца и особе са инвалидитетом  буду у 
пратњи пратиоца.

Иницијатива је потекла од Удружења 
“Параквад“, на челу са Драганом 

Виторовићем, а комплетна инвестиција 
изведена је уз помоћ донатора. 
Сама идеја родила се из тежње да се 
особама са инвалидитетом омогући 
да се баве спортом и време проведу у 
природи на начин који је њима могућ, 
а свим грађанима, и посетоцима Града 
Вршца, боравак учини садржајнијим.С 
обзиром на то да је ово прва платформа  

тог типа у региону, изграђена и урађена 
по свим стандардима, очекује се 
долазак посетилаца из целе Србије, 
али и околних земаља. Већ за ову 
годину у плану је организовање 
такмичења у спортском риболову као 
и традиционално спремање рибље 
чорбе.

Овогодишњу сезону отворили 

су званично чланови Удружења 
“Параквад” расположени да ово 
и слична дружења, уз риболов, 
организују једанпут недељно. Њима 
су се придружили и чланови осталих 
удружења у граду а овако уређено 
место у природи користиће и најмлађи, 
посебно деца са инвалидитетом за 
коју ће управо на овом потезу бити 
организовано терапијско јахање. Уз 
превоз специјализованим возилима, 
пратиоцима и организацијом спортског 
дана  време у природи, уз благодет 
воде, биће још један бенефит за све.

Вршац до сада није имао уређен 
приступ води те је ова иницијатива 
отворила врата за нове туристе, а 
онима који познају Вршац, поред брега 
нуди и боравак поред воде са свим 
пратећим садржајима. Остаје на севест 
свим посетиоцима да се према овом 
делу обале опходе са поштовањем.

У случају да имате било какво 
питање или приметите оштећење 
на платформи можете се обратити 
управитељу на бр.069-25-95-272 или 
на имејл info@parakvadvs.rs. Долазак 
се такође заказује управитељу као и 
групни боравак.

А. Марић

Школски центар „Никола Тесла“ и 
Гимназија „Борислав Петров Браца“ 
из Вршца потписале си су уговор 
о партнерству на ИПА пројекту 
са Западним универзитетом у 
Темишвару под називом „Услуге 
електронске подршке за каријерно и 
професионално саветовање младих 
који ступају на тржиште рада“. 

- Циљ овог пројекта је 
оспособљавање младих који ступају 
на тржиште рада кроз оснаживање 
и саветодавни рад у области 
професионалне оријентације и 

каријерног вођења. Ми се надамо да 
ћемо кроз све предвиђене активности у 
овом пројекту успети да реализујемо тај 
циљ. По десет професора из гимназије 
и ШЦ „Никола Тесла“ обучаваће се на 
Западном универзитету, а затим ће 
из сваке школе бити изабрано по сто 
ученика за учешће у овом пројекту, 
а по 45 ученика ће бити изабрано за 
студијска путовања у Румунију, уколико 
епидемиолошка ситуација то буде 
дозвољавала. Вредност овог пројекта 
који ће трајати 12 месеци је 61.000 евра, 
а школе у буџету имају предвиђено по 

9.700 евра за набавку ај-ти опреме 
која ће свакако бити неопходна за 
реализацију пројекта – рекла је Joана 
Оморан, психолог у Школском центру 
„Никола Тесла“. 

Вршачкој фимназији ово је седми 
ИПА пројекат у којем учествује. 

- Свако занимање захтева одређене 
способности и склоности, а уз тестове 
које дајемо ученицима, они могу 
лакше да сагледају своје способности 
и афинитете и одаберу факултет и 
занимање које им највише одговара. 
Професори који буду учествовали у 

пројекту, размениће своја искуства 
и научити нове методе рада, како би 
ближе и конкретније помогли својим 
ђацима – рекла је Маријана Голомеић, 
професор латинског језика у Гимназији 
„Борислав Петров Браца“. 

Као додатна подршка у унапређењу 
саветодавног рада, биће израђена 
и онлајн платформа за каријерно и 
професионално саветовање, а на 
крају подршка биће израђен и водич 
на исту тему намењен ученицима и 
наставницима. 

 

ПОДРШКА У КАРИЈЕРНОМ И ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
САВЕТОВАЊУ МЛАДИХ 

НОВИ ИПА ПРОЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ И ШК „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

ПРВА СЕЗОНА ПЕЦАЊА 
НА ПЛАТФОРМИ У ВЛАЈКОВЦУ

НОВИ САДРЖАЈ НА ОБАЛИ КАНАЛА ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

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

Јоана Оморан – психолог у Школском центру „Никола тесла“

Маријана Голомеић – професор латинског језика у Гимназији „Борислав 
Петров Браца“
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Град Вршац сваке године 29. маја, 
на дан своје славе Светог Теодора 
Вршачког наградио је своје суграђане 
који су својим делима заслужили да 
се нађу међу добитиницима повеља 
нашег Града. Ове године, награда за 
животно дело за изузетне заслуге у 
развоју и промовисању Града Вршца 
у области привреде, друштвених 
делатности и спорта, као и за 
изузетан допринос у хуманитарним 
и градитељским подухватима и 
остварењу капиталних развојних 
пројеката града, додељена је рођеном 
Вршчанину, а сада поново и нашем 
суграђанину Милану Поповићу. 

„Ретке су прилике када наградом 
за животно дело награђујемо некога 
ко још ствара, ради и гради, али дела 
Милана Поповића у нашем и његовом 
Вршцу већ сада су толико значајна 
да се награда за животно дело 
наметнула сама од себе“, саопштили 
су представници Града. 

„Милан Поповић један је од 
најуспешнијих привредника, своје 

пословне успехе градио је широм 
света, али није заборавио свој 
Вршац. Годинама улаже у туризам 
и хотелијерство, у последње време 
значајно инвестира и у пољопривреду, 
у свим његовим фирмама запослен 
је велики број наших суграђана. 
Више од деценију помаже вршачки 
спорт и финансира обнављање 
спортске инфраструктуре. Значајне 
су његове донације и за вршачке 
школе, али посебно је вредан његов 
хуманитарни рад. Милан Поповић 
својим донацијама помаже болнице, 
цркве, Црвени крст и најсиромашније 
и социјално угрожене породице. 
Заслужан је за отварање народне 
кухиње коју лично финансира више 
од 10 година. Увек је желео да његов 
хуманитарни рад буде анониман, али 
овом приликом немогуће га је не 
поменути. Све ово само је мали део 
изузетних заслуга Милана Поповића 
за развој и промоцију Вршца“, 
саопштено је у образложењу награде. 

Повеље Града Вршца понели 

су и здравствени радници који 
последњих 15 месеци воде битку 
против епидемије коронавируса, као 
и представници волонтера који су 

током прошлогодишњег ванредног 
стања помагали најстаријим 
суграђанима. 

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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НАГРАДА ЗА 
ЖИВОТНО ДЕЛО 

МИЛАНУ ПОПОВИЋУ 

ПОВОДОМ ГРАДСКЕ СЛАВЕ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ГРАДА ВРШЦА 

Становници Марковца успешно су протеклог викенда 
спровели велику акцију уређења села. У организација Савета 
МЗ Марковац, мештани су уредили зелене површине, очистили 
улице и дивље депоније у намери да њихово село изгледа још 
лепше и уређеније.

Савет МЗ Марковац се захвалио својим мештанима и овом 
приликом упутио још један апел на све мештане Марковца да 
смеће одлажу на за то предвиђена места.

“Акција не само да даје лепши и чистији изглед села, већ 
и подстиче децу да воде рачуна о свом  селу. Много вам хвала 
на подршци у оваквим акцијама и рачунамо на вас у нашим 
будућим акцијама” изјавио је председник савета МЗ Марковац 
Јаблан Лазић.

Члан Градског већа за рурални развој Славиша Максимовић 
посетио је село  Марковац и том приликом обишао вредне 
Марковчане током спровођења акције.

“Овакве акције имају за циљ подизање свести становника о 
заштити животне средине. Веома је важно што су мештани и овом 
приликом уредили простор који је у претходном периоду био 
дивља депонија, садњом нових стабала тополе, а при том редовно 
одржавали овај простор што ће сигурно у наредном периоду 
прерасти у лепо уређен парк. План нам је да ту поставимо клупе 
и друге садржаје за све генерације. Ово је пример добре праксе 
сарадње Савета МЗ са својим становницима, које би требало да 
следе и остале Месне заједнице” истакао је Максимовић.

МАРКОВЧАНИ СЛОЖНО УРЕЂУЈУ СЕЛО
САВЕТ МЗ МАРКОВАЦ ОРГАНИЗОВАО ВЕЛИКУ АКЦИЈУ

ОД ПОНЕДЕЉКА 
7. ЈУНА РАДОВИ У 
БИХАЋКОЈ УЛИЦИ 

У ВРШЦУ
КП „Други октобар“ 

обавештава становнике 
Бихаћке улице у Вршцу да у 
понедељак 07. јуна почињу 
радови на реконструкцији 
водоводне мреже у овој улици. 
Радови на замени азбестно 
цементних цеви у дужини 
од 265 метара изводиће се 
на деоници од Омладинског 
Трга до броја 27.  Због тога је 
неопходно да станари у овом 
делу Бихаћке улице изместе 
своја возила како би служба 
водовода могла несметано да 
обави радове од понедељка 
07.06.2021. године, који ће 
трајати наредне три седмице.

.

Градоначелница Вршца Драгана Митровић уручује признање 
овогодишњем лауреату награде за животно дело, Милану Поповићу
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С обзиром да је претходних више од годину 
дана обележила борба планете са пандемијом 
вируса ковид 19 која није заобишла ни Србију, 
а ни наш град, локална самоуправа одлучила 
је да овогодишње повеље Града Вршца додели 
борцима који су на својим плећима изнели 
највећи терет ове пошасти. Највећа заслуга 
припада нашим медицинским радницима 
који већ 15 месеци воде даноноћну битку за 
животе наших суграђана који су оболели од 
последица коронавируса. Сви медицински 
радници са собом носе заслуге које се не могу 
мерити повељама и наградама па је Град Вршац 
одлучио да у име свих запослених у вршачким 
здравственим установама повеље града уручи: 
доктору Ивану Ивановићу, директору Опште 
болнице Вршац, докторки Родики Петку, 
директорки Дома здравља Вршац у време 
пандемије, примаријусу докторки Татјани 
Воскресенски, директорки Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ Вршац. 

Први који су се ухватили у коштац са 
новим вирусом су свкако инфектолози са 
чијег је одељења и почињала борба за животе 
пацијената па је повеља Града такође уручена 
докторки Фируци Гурила Стошић, начелници 
Инфективног одељења Опште болнице Вршац 
и инфектолозима: докторки Ивани Каначаки 
и доктору Данилу Митровићу. Нажалост, код 
једног броја пацијената коронавирус доводио је 
до најтежих стања која су захтевала интензивно 
лечење, а на шта је наша Општа болница 
одговорила на најквалитетнији начин. Повеља 
града уручена је и: докторки Весни Милошев, 
заменици директора Опште болнице Вршац, 
начелници Службе анестезије и реанимације и 
координаторки КОВИД интензивне неге, као и 
главном анестетичару овог одељења Милошу 
Вуковићу. Ефикасна борба са вирусом КОВИД 
19 огледала се у беспрекорној организацији 
рада што је изискивало велики број промена 
у функционисању здравствених установа па 
су повеље Града уручене и здравственим 
радницима који су непосредно водили нове 
организационе јединице: главној сестри 
Опште болнице Вршац Михаели Јанковић за 
организацију рада целе установе, затим Ленуци 
Чејић, главној медицинској сестри Инфективног 
и COVID 1 одељења Опште болнице Вршац, Соњи 
Сердинац, главној медицинској сестри COVID 

2 одељења Опште болнице Вршац, др Весни 
Авејић, начелници Службе опште медицине 
Дома здравља Вршац и координаторки 
COVID амбуланте за сво време пандемије, 
Надежди Бошњак Крајник, медицинској 
сестри, координаторки COVID амбуланте Дома 
здравља Вршац, доктору Ненаду Стоиљковићу, 
координатору COVID одељења специјалне 
болнице „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 
Маји Миловановић, струковној медицинској 
сестри COVID одељења специјалне болнице „Др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац. 

Успешној борби нашег Града са овом 
ппандемијом највише је допринела брза 
и ефикасна вакцинација становништва уз 
изузетну организацију вакциналних пунктова 
за коју је повељу Града добила и: докторка 
Јелена Шмит, примимаријус докторка Даниела 
Туркоање и докторка Наташа Родић, лекарке 
COVID амбуланте Дома здравља Вршац од 
самог почетка пандемије и координаторке 
имунизације становништва Града Вршца. Као 
и свака велика борба, нажалост и ова борба са 
коронавирусом однела је своје жртве и у нашем 
граду. Повељу Града вршца за своје заслуге 
постхумно ће понети медицинска сестра Дома 
здравља Вршац, Мариора Степан која је борећи 
се за животе наших суграђана изгубила своју 
борбу са овим вирусом. 

Сасвим сигурно, најтежи период током 
ове пандемије било је ванредно стање током 
2020. године, али Град Вршац захваљујући 
великој свести младих суграђана показао је 
високу друштвену одговорност. У рекордном 
року формирани су тимови волонтера који 
су помагали нашим најстаријим суграђанима, 
достављали им храну, снабдевали животним 
намирницама, подизали лекове и увек 
разменили по неку лепу реч. Град Вршац 
поносан је на преко 200 младих људи који су 
несебично пружали свакодневну подршку 24 
часа дневно како у граду тако и на селима и у 
име свих њих повељу града примили су Миљана 
Болесников и Карађорђе Живковић. 

Награда за животно дело додељена је 
привреднику Милану Поповићу за развој и 
промоцију Вршца. 

У музичком делу свечане академије 
наступили су ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“ и вршачка оперска дива Љубица 
Вранеш.

ДОДЕЉЕНЕ ОВОГОДИШЊЕ ПОВЕЉЕ ГРАДА ВРШЦА 

ПРИЗНАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ВОЛОНТЕРЕ 
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Новинско издавачка установа 
„Либертатеа”, најпрестижнија установа 
Румуна из Србије, прославила је 76 
година постојања и непрекидног рада. 
Овом приликом прослављен је јубилеј 75 
година постојања, који због пандемије и 
рестриктивних мера, није био обележен 
прошле године онако како доликује.  

Поводом овог важног јубилеја, одржана 
је свечана седница у просторијама 
установе, где су директорка Мариана 
Стратулат, заменик директора Валентин 
Мик и преседник Управног Одбора 
НИУ „Либертатеа” Маринел Петрика, 
примили представнике републичке и 
покрајинске владе, локалних самоуправа, 
Амбасаде Румуније у Србији, Генералног 
конзулата Румуније и Националног савета 
румунске националне мањине. Наш град 
су представили чланови Градског већа 
Мирослав Лепир и Маја Ристић Лажетић. 

Петрика је овом приликом истакао 
проблем установе која се налази у процесу 
реституције Заједници Јевреја, нагласивши 
да је потребно пронаћи најбоље решење 
како румунска заједница не би била 
оштећена.  

Свечани део прославе одвијао се у 
башти Народног музеја у Панчеву. Мариана 
Стратулат истакла је да је „Либертатеа“ 
доживела велике промене за ових 76 
година, али да је сачувала свој дух, традицију 
и слободу: 

- Времена се мењају, године пролазе, а 
дела људи остају саткана у сећању људске 
заједнице, као чин креативних напора 
против заборава. Овако би се могла, на 
најсажетији начин дефинисати делатност 
Новинско издавачке установе „Либертатеа“, 
која је током година  успешно промовисала 
своја достигнућа и заузела своје 
заслужено место у специфичној културној 
констелацији Румуна у Србији. Темељи 
Новинско издавачке установе „Либертатеа“ 
постављени су 27. маја 1945. Током ових 
76 година, „Либертатеа“ је постала симбол 
поштовања, поверења, истрајности, 
континуитета и оставила неизбрисиви траг 
у времену. 2020. година се одвијала у знаку 
пандемије. Борба против вируса није могла 
да уништи наш позитиван дух. Прилагодили 
смо се новонасталој ситуацији. Испунили 
смо своје задатке савесно и одговорно, 
тако да је наш лист сваког петка нашао пут 
до верних читалаца. 28. април ове године 
великим словима уписан је у историју наше 
установе. Поменутог датума уручили само 
уговоре о раду групи младих људи који 
су својим ентузијазмом у кућу унели нову 
енергију. „Либертатеа”  је обезбедила своје 
место у историји Румуна у Србији , а године 
јој дају престиж и вредност. 

Свечаном догађају присуствовала 
је и помоћница министра културе и 
информисања Славица Трифуновић која 
је истакла да је НИУ „Либертатеа” успела 

да 76 година задржи свој идентитет и 
континуитет. Амбасадорка Румуније у 
Србији Силвиа Давидоју је похвалила 
недељник „Либертатеа” и истакла да 
је Амбасада Румуније у Београду увек 
отворена за сваку врсту сарадње и 
помоћи: Радује ме то што сам чула да НИУ 
„Либертатеа” иде у корак са временом 
иако има 76 година. Верујем у моћ речи, 
небитно да ли је она на папиру или онлајн. 
Желим да и даље шаљете оптимистичне и 
реалистичне поруке свим Румунима са ових 
простора. Амбасада Румуније ће вас увек 
подржати а задовољна сам што постоји и 
добра сарадња румунских институција са 
српским органима власти. Знам да имате и 
њихову несебичну подршку и убеђена сам 
да ћемо сви заједно успети да решимо све 
проблем са којима се сусрећете. 

Госте је поздравио и Даниел Магду, 
преседник Националног савета румунске 
националне мањине, који је истако важност 
НИУ „Либертатеа” за румуне које живе у 
Србији:  

- НИУ „Либертатеа” представља 
стуб за одржавање и очување наше 
културе и идентитета. Ценим кораке 
које сте предузели у последње време ка 
модернизацији ваших публикација. Драго 

ми је што идете у корак са временом, јер 
је веома важно прилагодити се захтевима 
читалаца. Такође вас уверавам да ћете 
увек имати подршку Националног савета 
румунске националне мањине, истакао је 
Магду. 

Мирослав Лепир је истакао да је Вршац 
поносан на своју мултинационалну средину 
и мултикултуралност, уверавајући присутне 
да ће Град Вршац увек дати свој допринос у 
очувању националног идентитета румунске 
национале мањине. 

Истог дана отворена је канцеларија НИУ 
Либертатеа у просторијама Дома културе 
у Уздину. Свечаности су присуствовали, 
поред новинара и рукуводства НИУ 
„Либертатеа”,  Даниел Магду, преседник 
Националног савета Румуна, Катарина 
К. Ековоју Рамјанц, директорка Дома 
културе Уздин, Петар Вишњички, заменик 
преседника Општине Ковачица и Мариус 
Булик, испред Месне заједнице Уздин-
Путниково. 

Тиме је исписана још једна страница у 
богатој историји ове новинско-издавачке 
установе, која има своје представништво и 
у нашем граду. 

Т.С. 

НИУ ЛИБЕРТАТЕА ПРОСЛАВИЛА ЈУБИЛЕЈ 

76 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И НЕПРЕКИДНОГ РАДА 

 У Градској библиотеци у понедељак је 
одржано предавање др Милана Орлића 
посвећено Црњанском, Андрићу и 
Пекићу, засновано на студији овог аутора, 
доприносу српској књижевној теорији. 

Милан Орлић, један од најзначајнијих 
живих песника у нашој култури, како 
га је представила директорка Градске 
библиотеке Весна Златичанин, књижевник 
је, филозоф и научни истраживач, аутор 
бројних књижевних и теоријских радова. 
Своје предавање у вршачкој библиотеци 
базирао је на сопственом докторату, 
насталом на енглеском језику. 

- Андрић, Црњански и Пекић три су 
кључна аутора у једном књижевном, 
културном, историјском, политичком и 
социолошком контексту, од 1832. до 1984. 
године. Овај временски интервал се тиче 

првог, правог и елитног формирања српске 
књижевности у европском и светском 
контексту, а 1832. година је она када је 
први пут објављен Стеријин „Роман без 
романа“. На самом врху списка оних који 
су омогућили појаву великана какви су 
Андрић, Црњански и Пекић, налази се Јован 
Стерија Поповић, са својим „Романом без 
романа“ – рекао је Орлић додајући да су 
Андрић, Црњански и Пекић само по себи 
феномени довољни за проучавање. 

- Сваки од њих је попут океана који би 
се могао представити са својом флором 
и фауном, воденом масом, запремином, 
воденим струјама... Све што се догађало у 
српској култури или извире или се улива у 
та три океана – истакао је Орлић. 

Т.С.

У БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ДР МИЛАНА ОРЛИЋА

АНДРИЋ, ЦРЊАНСКИ И ПЕКИЋ КАО КЉУЧНИ 
АУТОРИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Класици српске књижевности велико надахнуће: Милан Орлић и Весна 
Златичанин, директорка библиотеке

„Либертатеа“ симбол поштовања, истрајности и континуитета: Мариана 
Стратулат, директорка (у средини)
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Прича о породичној 
винарији Таталовић почела 
је 2004. године и у односу 
на приче других винара има 
много више специфичности 
него што их има производња 
купиновог у односу на вино 
од грожђа. Технологија 
производње купиновог вина 
је нешто између технологије 
производње белих и црвених 
вина од грожђа, користи се 
другачија опрема за прераду 
воћа и другачија је припрема 
за ферментацију, међутим 
Душанови први кораци у 
свету винарства специфични 
су по томе што их је начинио 
као тринаестогодишњак. 
Тада је почела са радом 
Винарија Таталовић, а сама 
идеја код урбаног дечака да 
се на селу бави бизнисом 
родила се годину дана 
раније. 

Како је све почело? 
Душанов отац Стеван, 

инжењер мелиорације 
пољопривредног земљишта, 
2004. године радио је на једном 
систему за наводњавање 
воћњака. Друштво му је 
правио 12-годишњи Душан 
коме је све то било веома 
интересантно. 

- Мој отац је приметио 
да ме посебно фасцинирају 
купине у том воћњаку и пошто 
је имао потраживање од 
Пољопривредног института 
у Зајечару које није могао да 
наплати компензовао га је са 400 
садница купина. У том тренутку 
нисмо имали јасну представу 
која ће нам површина земљишта 
бити потребна нити колики 
род можемо да очекујемо, 
али смо садњу обавили по 
упутствима људи из института 
на пољопривредном имању 
у Купинику. Када смо убрали 
први род, купине сам паковао 

у пластичне чиније и продавао 
их на вршачкој пијаци. На тај 
начин дошао сам до џепарца, 
што је мени као клинцу тада 
било супер. Бербу смо обавили 
моја бака Ката и ја, а у паковању 
су помагали моји родитељи. 
Међутим, следеће године род 
се значајно повећао и толику 
количину није било могуће 
продати на такав начин. Моја 
бака, још док смо садили купину, 
стално је причала о „гвозденом 
вину“ које јој је помогло да 
излечи анемију и та њена прича 
дала нам је идеју шта да урадимо 
са толиком родом. Прве године 
производње направљено је 
140 литара купиновог вина, 
ниједан литар нисмо продали, 
све се попило у кругу фамилије 
и пријатеља и сви су имали 
само речи хвале. Наравно о 
технологији производње тада 
нисам знао ништа, о вину такође 
нисам знао ништа, нисам га 
пио као петнаестогодишњак, 
али сам схватио да се људима 

допада што ме је охрабрило 
да наставим. Од тада је почело 

постепено опремање погона, 
моје учење технологије и 
проширење производње као и 
проучавање искустава других 
произвођача. 

Јеси ли имао стручну 
помоћ?

- Када сам се вратио са студија 
економије у Суботици упознао 
сам Биљу Паунов, перспектвног 
вршачког енолога. Упутила ме је 
у професионалне тајне, помогла 
ми да разумем неке процесе 
и дала смернице како да се 
поступи да би се производња 
унапредила. Наравно и даље 
ми помаже, када год имам неке 
недоумице, она ми несебично 
пружа подршку и знање и пуно 
јој хвала на томе.

Како то да си се одлучио 
за студије економије а не 

за технологију имајући у 
виду да си 2009. године 
регистровао винарију као 
осамнаестогодишњак и том 
периоду већ производио 
вино? 

- Размишљао сам на следећи 
начин, ако нешто волиш не 

мораш за то да будеш школован, 
пронаћи ћеш начин да то 
научиш. Економија ме занима, 
али поред ње волим винарство, 
кулинарство, туризам, и када 
сам као економиста „спаковао“ 
сва та моја интересовања, 
оснивање винарије било је 

ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ 

ПОДРУМ КУПИНОВОГ ВИНА ТАТАЛОВИЋ 
– ЧАША ВИНА СВАКОГ ДАНА, ИЗ 

ЗДРАВСТВЕНИХ И ХЕДОНИСТИЧКИХ РАЗЛОГА 

БЛАГОДЕТИ КУПИНОВОГ ВИНА 
Које су благодети купиновог вина на здравље? 
- Подизање нивоа гвожђа у крви је најпознатији утицај 

купине код људи који се лече од анемије. Купина је богата 
витамином це који омогућава организму да лакше усваја 
гвожђе. Због тога у производњи вина не радимо пастеризацију 
већ примењујемо хладан поступак управо да би сачували 
витамин це који је термолабилан. Поред тога купина је богата 
и антиоксидантима, који су нам у данашњим условима, када 
живимо под стресом и када се хранимо нездраво, веома 
битни да сачувамо организам. Купина је изузетно здрава 
воћка, али ју је немогуће јести током целе године. Због тога 
су у вину сачувана сва њена благотворна дејства., наглашава 
Душан Таталовић.
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потпуно логично. Не бавим се 
тиме зато што морам или зато 
што сам чуо да је то уносно већ 
искључиво зато што то волим да 
радим. Мислим да је то једини 
начин да даш целог себе у неком 
послу, другачије је јако тешко.

Како си успевао да 
ускладиш студије и рад у 
купинику и винарији?

- Тај период од 2010. до 
2014. био је период стагнације 
у винарији. Није било никаквог 
проширења, а на факултету 
ниједан испит нисам положио у 
априлском року јер сам стално 
био на плантажи купина. Сваког 
лета обављао сам бербу и 
правио вино. Тада су се засади 
простирали на отприлике 
30 ари и тек по завршетку 
студија значајно су проширени. 
Капацитет винарије са 1 000 
литара повећан је на 13 000, 
набављено је доста опреме и 
осавремењена производња.  

Које су специфичности у 
узгајању купине?

- Купина воли умерену климу 
и наше поднебље јој одговара. 
Захтевна је по питању воде, 
изузетно је тешко узгајати 
је у равници без система 
наводњавања, поготово у нашим 
крајевима где често дува ветар, 
исушује земљиште а корен 
купине је у површинском слоју. 
Земљиште мора бити благо 
кисело, не алкално, купина 
нема пуно непријатеља, ретко 
је нападају штеточине, постоје 
неке биљне болести од којих је 

треба штитити, али то није ништа 
претерано компликовано. 
Нешто захтевнија је када је у 
питању резидба, неопходно 
је обавити три у току године. 
Најпре се из засада уклањају 
ластари који су родили ове 
године, остављају се преко зиме 
млади ластари који ће родити 
догодине. Они се у пролеће 
морају орезивати да би се 
формирао жбун за род и имамо 
заламање ластара односно 
скидање бочних грана. Купина 
је биљка која тежи бујности 
и морамо је контролисати да 
не би трошила превише снаге 
на ластаре које ћемо касније 
одсећи. Наравно, ту су и оне 
основне агротехничке мере, 
обрада земљишта, ђубрење, 
заштита биља и одржавање 
међуредног простора. Купина се 
бере у циклусима, има их десет, 
али мора се обрати на време јер 
плод не може дуго да издржи. 
Максимална толеранција је 
један дан. 

Који је све посао потребно 
обавити да би се добило 
купиново вино?

- Прво моремо да однегујемо 
купину јер се вино не ствара 
само у подруму већ и у засаду. 
Не сме бити буђи на плоду, 
у супротном таква купина 
има велике предиспозиције 
да створи кварове на вину. 
Плодови морају бити здрави, 
квалитетни и на време убрани. 
Не може се од лоше купине 
направити добро вино. Вино 

открива сву немарност у засаду. 
Након бербе следи муљање 
купине, па ферментација, затим 
одвајање од талога, претакање, 
слична процедура се примењује 
при прављењу вина од грожђа. 
За разлику од црвених вина од 
грожђа, која морају да одлеже 
бар годину дана да би сазрела, 
купиново вино може одмах на 
тржиште. 

Да ли је могуће проценити 
шта је важније за добро 
купиново вино, квалитетан 
плод или добра технологија 
производње?

- Та два сегмента су целина. 
Немогуће их је раздвојити. Од 
лоше купине можете направити 
само лоше вино, а од добре 
купине и добро и лоше. Вино 
је живо биће и као таквом му 
морамо приступити. Оно се 
константно мења, морамо га 
ослушкивати и одреаговати на 
прави начин када је то потребно. 

Са којим се проблемима 
најчешће суочавате?

- Највећи проблем је што 
су села празна и сваке године 
је све израженији недостатак 
радне снаге. Све је мање људи 
који су спремни да раде посао 
у купинику иако не изискује 
неки велики напор. За сада 
успевам да решим проблем, 
у суседним селима има људи 
који су заинтересовани, али све 
их је мање. Мислио сам да ће 
млади људи током лета на тај 
начин хтети да зараде џепарац, 
међутим њих то не занима. 

Где све успеваш да 
пласираш вина Винарије 
Таталовић?

- Одабрао сам стратегију 
директног пласмана потрошачу. 
Трудим се да будем у контакту са 
њима без посредника, а други 
канал је онлајн продаја. Почели 
смо да организујемо доставе 
путем брзе поште у Београду 
и Новом Саду, сваког викенда 
купци имају прилику да на кућну 
адресу добију вино по цени која 
је и у винарији. Највећи део вина 
прода се управо у Београду 
и Новом Саду, скоро 80 одсто 
производње. Продаја у Вршцу се 
подразумева, доста људи долази 
код нас кући да купи вино.

Колико је по теби у Вршцу 
изражена винска култура?

- Свакако много више него у 
крајевима који немају традицију 
винарства, али се и даље много 
мора радити на едукацији 
потрошача. Не мислим да је то 

искључиво задатак винарија 
већ се морају укључити и 
друге структуре. Податак да 
је пре 2010. године просечна 
потрошња по становнику у 
Србији била 4 литре, а да је сада 
17 литара годишње, говори да 
смо на добром путу иако још 
увек драстично заостајемо 

за Европом. Још увек немамо 
навику испијања вина за време 
ручка, вечере, да се уз колач 
попије чаша вина, за време 
одмора, да не буде акценат на 

количини већ на квалитету и 
уживању. Задатак свих је да 
створимо бренд вршачких 
вина. Са ових простора за сада 
су још увек препознати само 
„Вршачки виногради“, што 
је добро, и ми мали винари 
морамо то да искористимо да би 
се представили. 

Какви су планови за 
будућност Винарије 
Таталовић?

- Циљ ми је да се у наредном 
периоду повећа производња, 
како купине тако и вина. 
Претходних година дешавало се 
да не могу да спојим две сезоне 
а да имам вина на залихама. До 

сада се све продавало већ до 
априла и ове године сам први 
пут имао залихе „захваљујући“ 
пандемији коронавируса. 
Нисам желео по сваку цену да 
повећавам количину, поготово 
не науштрб квалитета. План је да 
се у наредним годинама повећа 
површина засада, повећа 
производња вина и прошири 
тржиште. На томе интензивно 
радим и размишљам о извозном 
п о т е н ц и ј а л у „ Д у ш а н о в о г 
купиновог вина“. Такође, 
амбиција ми је унапређење 
винског туризма, да људи могу 
у нашој винарији у Купинику да 
пробају вино, али и да уживају у 
храни. Са друге стране купиново 
вино благотворно делује на 
здравље и дугорочни план је 
да се гостима понуди здрав 
одмор на селу. Тренутно се 
дегустација вина врши у самом 
подруму који може да прими 
двадесетак гостију. Планирам да 
у наредном периоду винарија 
има и винску салу и да може да 
прихвати организоване посете 
туриста. Захваљујући промени 
законске регулативе, коју смо 
ми произвођачи воћних вина 
предложили, очекујем да се 
укаже могућност проширења 

палете производа Винарије 
Таталовић. 

Које бисмо све врсте 
вина могли да очекујемо у 
будућности? 

- За наш крај карaктеристично 
је узгајање вишње, јабуке 
и крушке па у том правцу 
и размишљам. Предстоји 
период експериментисања 
са тим воћем, дуг пут био 
је до стварања купиновог 
вина, требаће времена да се 
овлада производњом нових 
врста. Мислим да ће то бити 
занимљиво за потрошаче, имаће 
много шири избор воћних вина. 

Б. Јосимов

О ВИНАРИЈИ ТАТАЛОВИЋ
Капацитети 

Купиник Винарије 
Таталовић простире се на 
површини од 1,5 хектара. 
Капацитет подрума је 13 000 
литара. 

Сорте купина

У купинику Винарије 
Таталовић гаје се сорте: 
Црни сатен, Лох Нес и 
Чачанска бестрна.

Врсте вина

Винарија Таталовић 
производи “Душаново 
купиново вино“, купажу од 
све три врсте купине. 
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У сарадњи Културног центра Вршац 
и Асоцијације младих уметника Вршац, 
вечерас (петак, 4. јун) у 19 сати, у башти 
Дома војске, биће одиграна позоришна 
представа „Професионалац“, по мотивима 
текста Душана Ковачевића, а у адаптацији 
и режији Драгољуба Влаховића. У 
представи играју: Срђан Марин, 
Драгољуб Влаховић, Тања Јанковић, 
Марко Наумовски и Анђелија Стојановић. 

- Када за потребе човечанства 
запоставиш службу, престанеш да 
слушаш наређења, и кренеш да 
радиш по сопственом нахођењу, тада 
из поверљивих докумената, настају 

најлепша књижевна дела, дела вредна 
историје. Овим вођен, некадашњи 
полицијски инспектор, радећи на 
свом случају, од полицијског досијеа 
прави литерарни. Па тако, из привидне 
непознанице, рађа се можда и највеће 
пријатељство, прожето успоменама и 
заокружено књигом – каже Влаховић о 
својој верзији „Професионалца“. 

Организатори представе подсећају 
заинтересоване да понесе заштитне 
маске и поштују прописане мере физичке 
дистанце. Представи може присуствовати 
највише 30 гледалаца. 

 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА АСОЦИЈАЦИЈЕ МЛАДИХ УМЕТНИКА ВРШАЦ 

ВРШАЧКИ 
„ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ У 
БАШТИ ДОМА ВОЈСКЕ 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО 
ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ПРВИ 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.
 

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ВАСПИТАЧЕ  „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
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.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
 Начин финансирања:   Број студената
– одељење на српском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије  50
                  на терет личних средстава (самофинансирајући) 50
– одељење на румунском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије  10
– одељење на ромском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије  10

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.

Расписан је конкурс за учешће на 61. 
ликовној манифестацији Деце и омладине 
„Награда Паја Јовановић“. Због актуелне 
епидемијске ситуације, ове године је 
пријављивање на конкурс могуће само 
онлајн, путем обрасца који се може 
наћи на сајту Културног центра Вршац 
(www.kulcentar.com).  Пријаве за конкурс 
примају се до 20. јуна, жирирање радова 
предвиђено је за 25. јун, након чега ће 
бити саопштени резултати конкурса. 
Изложба селектованих радова свечано ће 
бити отворена 4. октобра. 

Ликовна манифестација деце и 
омладине „Награда Паје Јовановић“ има 
дугу традицију неговања и подстицања 
креативног стваралаштва деце и младих. 
На конкурсу могу учествовати деца и 
млади из Србије и иностранства од 5 до 
25 година, поједици или предшколске 
установе, школе, ликовни атељеи и 
сличне установе. Сваки аутор на конкурсу 
може учествовати са највише два рада, 
док школе и установе на конкурс могу 
мослати највише 50 радова. Избор теме и 
технике рада је слободан. 

ПОЗИВ МЛАДИМ КРЕАТИВЦИМА ОД 5 ДО 25 ГОДИНА 

РАСПИСАН КОНКУРС 
ЗА НАГРАДУ 

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЈОВАН РЕПАЦ 
УРУЧИО 32 НОВЧАНЕ НАГРАДЕ  

И ОВЕ ГОДИНЕ ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 

У свечаној сали КОЦ „Вук Кaраџић“ 
Пландиште, председник Општине 
Пландиште Јован Репац уручио је 
најбољим студентима Решења о додели 
новчаних награда. Општина Пландиште је 
и ове године, за школску 2020/2021. годину 
наградила студенте са основних и мастер 
студија са просеком преко 8,5 који студирају 
на једном од државних факултета. Услов 
за добијање новчане награде у износу од 
70 хиљада динара коју додељује Општина, 
стекло је укупно 32 студента. Средства су 
обезбеђена из буџета општине Пландиште. 
Том приликом, председник је рекао да 
је за њега велика част и задовољство да 
поздрави најбоље студете који су будућност 
општине Пландиште и који само треба и 
даље марљиво да раде на свом образовању 
и едукацији. 

– Иако важимо за малу општину, имамо 
чиме да се похвалимо, нарочито на пољу 
образовања. Сваке године се трудимо 
да повећамо издвајања из буџета која се 
односе на финансијску помоћ ученицима 

и студентима. Морам да истакнем да смо 
ове године имали више студената него 
претходних година – рекао је Репац који 

је свим студентима пожелео пуно успеха у 
даљем раду. 

Додели награда за изузетан успех током 
школовања присуствовао је и председник 

Скупштине општине Пландиште Горан 
Доневски. 

- Четврту годину за редом примам 

награду општине Пландиште. Лепо је знати 
да место одакле долазите мисли на вас и 
подржава вас - рекла је Милица Павловски, 
студенткиња Академије уметности Нови 

Сад. 
- Ова награда ми изузетно значи. За мене 

је ово трећа срећа, јер примам награду по 
трећи пут, с тим што је прошле две године 
она износила 50.000, а ове године 70.000 
динара - рекао је Иван Јовановић, студент 
Факултета музичке уметности. 

Најбољи студенти у овој школској 
години су: Милица Пејовић, Алекса 
Гојковић, Милана Мајсторовић, Атила 
Барна и Ивана Малијар, студенти мастер 
студија, а са основних студија: Теодора 
Деспотовски, Тамара Нехез, Мирјана 
Поповић, Иван Јовановић, Маја Боројевић, 
Јелена Стефановски, Љиљана Бајић, 
Невена Гроздановски, Драгана Царевић, 
Александра Батиновић, Ања Милевски, 
Милица Павловски, Зоран Бркљач, Анела 
Храшко, Миљана Белић, Анђела Јаворина, 
Жељана Вишић, Елена Стојковски, Даница 
Тишма, Јелена Пандуров, Немања Шолаја, 
Миа Милошевић, Ема Течи, Ангела Пуповац, 
Јелена Брезичанин, Луна Велевски и Маја 
Златковић. 

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

НОВЕ СВЕТИЉКЕ ЗА СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА 
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ И САНАЦИЈИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ПЛАНДИШТУ 

На територији општине Пландиште 
започети су радови на постављању 
недостајућих светиљки на јавној 
расвети у оквиру наставка реализације 
пројекта замене и санације јавне 
расвете у свим насељеним местим 
Општине Пландиште. У оквиру 
реализације овог пројекта поставиће се 
укупно 60 светиљки на најкритичнијим 
локацијама, а према захтевима грађана 
и извештајима надлежне службе 
локалне самоуправе. 

- Ово је прва фаза у реализацији 
овог пројекта, обзиром на велики број 
захтева који су упутили наши суграђани. 
Приликом реализације овог пројекта 

потрудићемо се да свако насељено 
место добије одређени број светиљки, 
које ћемо постављати по приоритетима, 
било да су у питању раскраснице, у 
кругу објеката здравства, школа, а 
нарочито у насељима која се налазе у 
пограничним подручијима – изјавио је 
председник Општине Пландиште Јован 
Репац. 

Радови на постављању јавне 
расвете тренутно се изводе у насељима 
Купиник и Велики Гај, а у зависности 
од временских услова на реду су и 
Марковићево, Милетићево и Банатски 
Соколац. 

Глобос осигурање је једина осигуравајућа компанија у 
Србији која од средине маја 2021. омогућава коришћење услуге 
телемедицине, односно онлине консултација са лекарима у склопу 
пакета осигурања OnLineDok, код које није неопходан непосредан 
контакт између лекара и пацијента.

Консултације са лекарима се могу остварити на следећа два 
начина:

У склопу пакета осигурања OnLineDok, добровољног 
здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хируршких 
интервенција са телемедицином као једнократним поклоном

У оквиру путног осигурања у иностранству, што олакшава 
комуникацију са лекаром позивом на српском језику, чиме се 
превазилазе језичке баријере у страним земљама

Преко услуге телемедицине, односно OnLineDok клијент 
добија савете и информације за које није неопходан непосредни 
контакт лекара са пацијентом, савете за лекове, као и тумачење 
лабораторијских налаза. ОнлинеДок нуди услуге лекара опште 
праксе, педијатра, пулмолога и интернисте, а контакт се успоставља 
видео позивом, цхатом или телефонским позивом. Након завршене 
консултације лекар креира медицински извештај који пацијент 
преузима у апликацији.

*OnLineDok није замена за професионалну медицинску 
дијагнозу или терапију

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ – 
ONLINEDOK ПАКЕТ
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Вечерас (у петак 4. јуна), у 18 часова, у 
галерији Дома војске, биће отворена изложба 
фотографија “Nowhere to be found” Хусеина 
Ђуловића. Церемоније отварања изложбе 
неће бити, а галерија ће бити отворена за 
појединачне посете, уз поштовање мера 
заштите. 

- Фотографски записи Хусеина Ђуловића, 
обједињени у пројекат под називом “Nowhere 
to be found”, имају за циљ да истакну критички 
став уметника према савременом друштву и 
технологијама које су постале неизоставни 
део свакодневице. Приликом постојања 
унутар виртуелног простора, појединац 
пројектује приватне информације у сферу 
’јавног’ дискурса – он свакодневно оставља 
своје податке различитим корпорацијама, 
које одобрени садржај користе зарад даље 
размене информација. Схватајући овај 
феномен као горуће питање савременог 
друштва, уметник у својим радовима креира 
фрагменте у чијој се суштини ритмички 
ишчитава утицај битничке генерације. 
Асинхроне композиције и засебне целине 
сугеришу на преклапање визуелног садржаја, 
који се на овај начин динамички категорише. 
Тако конципиран, пројекат интенционално 
редефинише границе субјективне и 
објективне перцепције стварности, која се, 
као таква, одиграла у датом временском 
оквиру – каже Јелена Павићевић, кустоскиња 

изложбе. 
 Павићевић додаје да је приватност данас 

немогућа: 
- Никада нисмо сами. Један од водећих 

будућих проблема у којима ћемо сви бити 
сведоци јесте заштита сопствених података. 
Живимо у свету у којем константно дајемо 
своје податке са потпуном сагласношћу не 
обазирући се на репрекусије. Сваки одраз 
у екрану, свако слово на тастатури, свака 
одлука при куповини, карта на путовању, 
конверзација са пријатељима, анкета о 
кучићима, мишљење о политици, бирање 
филма на платформама…све остаје у 
алгоритму. 

Хусеин Ђуловић (1994), фотограф је из 
Новог Пазара. Поред Америчке књижевности 
коју завршава, активно се бави уличном 
фотографијом. Кроз свој рад бележи и 
истражује односе и животе насеља, градова, 
улица и људи. У својим радовима спаја 
књижевност са фотографијом често правећи 
свој лични путопис емоција и ситуација. Своје 
радове је објављивао у дневним новинама, 
магазинима, фанзинима, онлајн часописима 
и страницама широм Европе. Члан је БУЛБ 
– Балканског фотографског колектива и 
са колегама води Фото Кино Клуб у Новом 
Пазару. Учествовао је на разним фестивалима 
и у организацијама као предавач за младе 
фотографе који тек ступају на сцену. 

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 (118)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ АКАДЕМИЗАМ НА СТУБУ СРАМА
Већ више од сто година сваки надобудни 

сликар или ликовни критичар ако је желео да 
подигне прашину прозивао је лик и дело Паје 
Јовановића као нешто што кочи и замагљује 
успон, раст и слободу уметности.

То је постало толико берићетно да и данас 
мало мало па неко прозива Пају као ретрогардну 
уметничку појаву као што је и доба Тита криво за 
све данашње мањкавости и лош живот.

Пајин Триптихон више од века стидљиво 
и упорно као троделна икона дискретно стоји 
и опстаје, испратио је безбројне укусе и славе 
уметника којих се нико не сећа и представља сан 
недостижне стварности.

Кад би неко написао смешну страну историје 
уметности она би некако могла да изгледа овако.

Баш као што данас већ деценијама сликари 
некаквог класичног опредељења никако 
да привуку пажњу критике и постану макар 
фус нота у штанцовању све новијих издања 
историје уметности а све са наивном надом 
поткрепљеном бајкама о јеретичком успону 
модерних и пост модерних уметности.

Негде у време кад је Паја рођен у Европи 
је доминантно у елитним круговима владао 
академски реализам а сцену су освежавали 
превратнички покушаји новог романтизма и 

реализма који су брзо постајали нова доктрина 
уткана у све видове академизма.

Очајна група скоро самоуких уметника са 
неодољивом потребом да сликају по природи 
ван атељеа у утроби живота стварала је дела  
исмевана као мазарије и поспрдно названа 
импресионизам. Ти уметници били су упорни, 
очајни, остајали у неразумевању и немаштини 
док одједном њихову оргиналност није 
препознала и присвојила једна нова буржоаска 
превратничка воља либералног капитализма 
којој елементи примитивизма и неукости 
нису сметали већ су добили ореол слободе, 
импресионизам је рођен а импресионисти су се 
напречац обогатили.

У то време самоуки дивљи Винсет Ван 
Гог згађен дивљаштвом тог либералног 
капитализма желео је да наслика слике, иконе 
које ће отоплити ледено срце експлоататора 
и десило се да кад је очајан пуцао у себе и три 
дана умирао полако крварећи дасу  за то време 
нанкари пописали његове слике, наручили 
нове и његове прекоре претворили у рудник 
исплативији од рудника злата.

Онда се десило фовизам, крик слободе 
уметника згађених комерцијалноном 
уметношћу, па кубизам инспирисан афричком 

примитивном уметношћу као протест против 
цивилизованости и десило се да су опет 
капиталисти наручивали помпезне теорије 
кустоса и зарадили на томе. Бежећи од 
комерционалности, тежећи чистој уметничкој 
слободи, настали су уметници апстракције, 
Кандински и Маљевич, чија уметност није 
наудила ништа од сентимента препознавања, 
никакав идентитет сем голе бруталне ликовне 
структуре а нове мудрице прековале су и тај 
протест у најскупље драгоцености.

Реагујући на то сликари надреализма желели 
су да врате точак историје уметности уназад на 
изворе па су се вратили класичном сликању и 
фантастичним садржајима, и парадоксално, што 
су више пљували по историји уметности то су 
лакше улазили у њу.

На крају је и надреализам постао институција 
и згађен тиме Американц Џексон Полок слика 
тако што прска боју, преорава је, разбија 
претходно испијене флаше вискија и њиме 
пуни платно и те крхотине новим мудријашима 
засветлуцале су као ново вјерују и ни крив ни 
дужан овај сликар постао је институција.

Протестујући против тог механизма 
апсорбовања негације појавили су се бројни 
постмодерни уметници провоцирајући 

историчаре уметности концептуалним 
уметнистима слика без слике, амбијенталне 
уметности, пејсажа чикајући капиталисте и 
галерије да купе и канонизују. И десило се да су 
сви одреда постали нови свеци канонизовани од 
оних које су нападали.

Овај  механизам као подмазан функционише 
и данас. Али не може се активирати из далеких 
орбита ликовних провинција већ само из центара 
ликовне моћи који визионарски препознају ново 
гориво за улагање нових империја и покреће 
штампарске машине које даноноћно печатирају 
све ингенизније и чудесније проналаске са тако 
чудесним идејама да привуку милионске цифре 
сигурних улагача.

Када би на данашњим изложбама 
селкционисаним све оно што је одбачено 
насликали, али у огромном формату, добили 
бисмо праву слику онога што се на докторским 
студијама ликовних академија данас производи.

А Пајин Триптихон остаје као права јерес да 
инспирише и понуди излазак као компас за све 
дубљу  и скупљу ликовну етаблирану мочвару.

Т. Сухецки

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ХУСЕИНА ЂУЛОВИЋА 

“NOWHERE TO BE FOUND” У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ 

Поводом овогодишњег обележавања 4. 
јула, осамдесете годишњице устанка против 
фашизма, Субнор Вршац расписао је конкурс 
за најбољи литерарни рад на тему „Осамдесет 
година устанка народа Србије против фашизма“. 
Конкурс је отворен до 28. септембра. 

Право учешћа на литерарном конкурсу имају 
ученици основних, средњих и високих школа на 
подручју града Вршца и Вршчани на студијама 
у другим градовима и државама. Радове треба 

доставити електронском поштом на адресу 
ag.djordjevic@yahoo.com или лично или поштом 
на адресу Субнор Вршац, Вука Караџића 3, са 
назнаком: „За литерарни конкурс Субнор 2021“. 

Одлуку о најбољим радовима донеће 
стручни жири. Најуспешнијим учесницима 
конкурса ће бити уручене награде на накнадно 
организованој свечаности. 

СУБНОР ВРШАЦ РАСПИСАО ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

„ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА 
УСТАНКА НАРОДА СРБИЈЕ 

ПРОТИВ ФАШИЗМА“ 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

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

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

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

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

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 063/7635399

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.

Продајем двособан стан 67 м², 
ЕГ, 1. спрат, Жарка Зрењанина или 
мењам за адекватну призрмну кућу 
не далеко од центра. Тел. 063/8527242

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

Издајем локал преко пута поште, 
на спрату. Тел. 061/1481727

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, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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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 
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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 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 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

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.

На продају угаона гарнитура за 
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел. 
063/8012554

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
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Нова јунакиња која је одушевила 
малишане од 7 до 9 година широм 
света стигла је и код нас, у новим, 
духовитим авантурама – Мирабел 
спрема нове несташлуке. Ауторка 
Харијет Манкастер, позната по 
књигама о јединственој Исидори Мун, 
овога пута ће нам представити још 
једну необичну и неодољиву малу 
хероину – Мирабел Старспел.

У свету препуном црно-белих 
подела и супротности како је бити 
неко ко не припада таквом калупу? 
У књизи Мирабел спрема нове 
несташлуке сазнаћете све о девојчици 
која је пола вештица, а пола вила, 
као и све лепоте прихватања себе 
онаквим каквим јесте. Иако понекад 
делује збуњујуће, Мирабел схвата да 
припадање различитим световима 
може бити и те како забавно! Упловите 
у авантуру препуну магичних обрта 
и вештичјих несташлука, која ће вас 
натерати да заволите Мирабел баш 
као и Исидору Мун, њену рођаку!

Симпатични јунаци и њихове 
необичне авантуре одушевиће 
малишане, јер ће моћи да се 
поистовете с њима. Духовити обрти 
и чаробне илустрације, несташлуци 
и много магије учиниће да им ово 
постане једна од омиљених књига.

Мирабел је посебна јер је другачија. 
Њена мама је вештица, њен тата је 
вилењак, а она обожава магичне 

несташлуке. Дошло је време за 
вилинску прославу и тата је рекао 
Мирабел да мора беспрекорно да се 
понаша. Али Мирабел зна да је све 
увек много забавније макар уз мрвицу 
вештичје магије. Да ли ће Мирабел 
успети да се избори са својом 
природом и не направи никакав 
несташлук? Чини се да неће!

Мирабел спрема нове несташлуке 
можете да купите путем сајта www.
vulkanic.rs. 

„ВУЛКАН“ 
И 

„ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

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

У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Док је Париз спавао“ 
освојиле су је наше читатељке 
Милена Пантовић и Гордана Бељин. 
Честитамо! Награде се могу преузети 
у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59.

„ВУЛКАН“ И ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ 
НОВЕ АВАНТУРЕ СА МИРАБЕЛ

„МИРАБЕЛ СПРЕМА 
НОВЕ НЕСТАШЛУКЕ“
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У Дому војске, следећег петка, 11. јуна, са 
почетком у 19 часова одржаће се промоција 
књиге „Баба Анујка - Банатска вештица“ Шимона 
А. Ђарматија. Програм се реализује у сарадњи са 
удружењем УрбанКулт, а на трибини поред аутора 
књиге говорити и Зоран Пеневски, књижевник, 
Ђура Мрђа, редитељ документарног филма о Баба 
Анујки и модератор Драгољуб Влаховић. После 
разговора о књизи, биће приказан и Мрђин филм 
„Баба Анујка“. 

Књига професора Шимона А. Ђарматија плод 
је вишегодишњег рада и истраживања, заснована 
искључиво на чињеницама и доступним записима, 
и представља исцрпан документ о јединственим 
злочинима првог серијског убице са ових 
простора – тровачице познате као Баба Анујка. 
Рецензенти књиге наводе да иако је писана без 
сензационализма, ниједног читаоца неће оставити 
равнодушним. 

Крајем 19. и почетком 20. века у панонској 
равници један занат доживео је процват. Био је то 
тровачки занат који је доносио огроман профит. 
Најбољи такав „занатлија“ на нашем простору 
била је Ана Дее из села Владимировца, познатија 
као баба Анујка. Она је врачала, тровала, варала и 
пљачкала лаковеран и несрећан свет, а сматра се 
да је њеном кривицом умрло око педесет људи, док 
неки мисле да број страдалих премашује сто. 

За разлику од директних тровача, њен је посао 
био донекле лагоднији, јер често није ни знала како 
жртва изгледа, ни како се зове. Њено је било само 
да зна каквог је здравља и тежине онај који прави 

„проблем“, и да за добре паре прода свој чудесни 
напитак, своју „бајану водицу“. Притом, неретко 
је умишљала да не чини никакво лоше дело, већ 
да помаже људима у невољи. Тврдила је да зна 

медицину боље од ма ког лекара и да је сваки њен 
лек помогао. „Ја сам доброчинитељка сиромашном 
и неуком свету“, говорила је Анујка, тврди аутор ове 
необичне књиге. 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ШИМОНА А. ЂАРМАТИЈА У ДОМУ ВОЈСКЕ 

„БАБА АНУЈКА – БАНАТСКА ВЕШТИЦА“
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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

По попису од 1. јануара 1881. има 
у Вршцу 22.329 душа,  занимање 
становништва грана се овако: 

а) Душевни позив: свештеника било је 
16; професора и учитеља 49; учитељица 
37; калуђерица 17; васпитачица 1; 
књижевника и вештака 3; лечника 
8; бабица 9; меника и архитеката 4; 
чиновника 60; адвоката 20; краљ, јавни 
бележник 1; осталих личности овог 
реда 65. Укупно 266.

б) Виноградарство и земљорадња: 
земљопоседника 1112; закупника 6; 
чиновника 3; годишњих радника 394; 
надничара 1215; мушких породичних 
члан. за припомоћ 710; женскиња, које 
се издржавају од земљорадње 280. 
Укупно 3.720.

в) Занат, индустрија: самосталних 
подузимача 1086; чиновника 2; 
спомоћника 611; ученика (шегрта) 363; 
радника 33; мушких породичних члан. 
за припомоћ 15; женскиња, које се 
издржавају од индустрије 191. Укупно 
2.300.

г) Трговина: самосталних подузимача 
356; шефова, чиновника 24;  спомоћника 
106; ученика (шегрта) 57; радника 48; 
мушких породичних члан. за припомоћ 
4; женскиња, које се издржавају од 
трговина 65. Укупно 660.

д) Разне гране радиности:
женскиња које раде у домазлуку 

5829; од ренте живећих особа 204 (94м. 
100ж);

од пензије живећих особа 26 ( 19м. 
7ж.); од просјачења живећих особа 63 
(29м. 34ж.); званичних, задружних и 
јавних слугу 105 (101м.  4ж.); слугу 961 

(17м. 674ж.); надничара 1700 (907м. 
693ж.), рудара 1 (м.); поседника бордела 
1 (м.); блудница 4. Укупно 8523.

е) Апсеника 14 (м.).
ж) У школу иде: преко 14 година 228 

(71м. 88ж.) испод 14 година 3580 (1795м. 
1785 ж.). Укупно 3808.

Ради бољег разумевања  горњих 
података изјављујемо, да међу 
ђенскињама, о којима се вели да се  
издржавају од земљорадње, има и 
земљопоседница, међу онима, које 
живе од трговине  и занатлијама има 
много поседника земље и виногради.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (267)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

15. ЧИМ СЕ ЗАНИМА СТАНОВНИШТВО

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,ГОДИНА  20, БРОЈ 
326, 30. ЈУН. 1995.

“БАЈКА О ЈЕДАНАЕСТ КЋЕРИ “

Вршац је 1. јуна на Дан “Хемофарма” истински био поносан град 
са имиџом  престонице. Угледни јавни радници, привредници и 
бизнисмени широм земље придружили су се слављу фармацеута 
поводом настанка погона за производњу “аминопирина” са 15  
упослених давне шездесете године и у међувремену достигнутох 
домета Концерна на гласу широм света. Сви запослени, и они који 
су свој радни век провели у овој фармацеутској кући, добили су 
по сребрењак посвећен тридесетогодишњици “Хемофарма” , као 
трајну успомену. Сребрењацима су даривани на Дан “Хемофарма” 
све бебе у местима у којима вршачка фармацеутска кућа има своје 
представништво: Нови Сад, Београд, Ниш, Подгорица, наравно и 
бебе које су напустиле породилиште 1. јуна у Вршцу.

 

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,ГОДИНА  20, БРОЈ 325, 
26. МАЈ. 1995.

ДРАГАНА НАЈБОЉА
После успеха наше репрезентације, најбоље оцене 

стручњака добила је Драгана Зарић, најзаслужнија за 
пласман у виши ранг. У Најробију (Кенија) од 08.05. од 
14.05 играле су се квалификације за “ Федерејшн куп” 
(најмасовније такмичење у женском тенису). Југословенска 
репрезентација играла је у групи са Кенијом, Малтом, 
Кипром и Ирском и забележила три максималне победе 
(3:0) и један пораз (Ирска 1:2). Ипак у плеј - офу наше 
тенисерке савладале су јаку репрезентацију Данске са 2:1 
- био је то  одлучујући меч. Драгана Зарић је наступила у 
синглу у свим мечевима осим са Малтом, а у дублу једино 

није играла против Данске јер је њена победа  у синглу већ 
одлучила победника.

Наша репрезентација је тако ушла и у Евро-ефричку 
групу, а још је једна група дели од оне  најбоље, светске. Са 
Драганом су још играле и Бранислава Ивановић, Катарина 
Мишић и Драгана Илић, није играла најбоље пласирана на 
светској листи, Татјана Јечменица чиме је успех још већи.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Благословено дрво *Маслина 
спада у групу светог дрвећа, 
а у Далмацији се помиње 
једно старо маслиново стабло 

као пребивалиште вештица. 
Народ верује да је маслиново 
дрво бог благословио, те га је 
грехота посећи. Од маслине 
беже вештице, те се народ кади 
маслиновом гранчицом. Али, 
стара и шупља маслинова стабла 
могу да буду на злу гласу, јер се на 
њима скупљају вештице. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

МАСЛИНА У 
НАРОДНОМ 
ВЕРОВАЊУ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Компанија Амазон је саопштила агенцији 
Ројтерс да до даљег продужава забрану коју 
је увела прошле године, а тиче се коришћења 
њеног софтвера за препознавање лица у 
полицијске сврхе.

Компанија је прекинула са овом праксом 
на годину дана, почетком јуна 2020. године, а 
саопштење је дошло након протеста широм САД, 
када су се демонстранти бунили због убиства 
Афроамериканца Џорџа Флојда.

Заступници људских права су дуго 
упозоравали да непрецизно поклапање лица 
може полицију да наведе на погрешна хапшења, 
а може да изазове и губитак приватности и 
слободе изражавања, због чега су прошле 
године упутили протест Амазону да више не 
продаје софтвер владиним агенцијама, преноси 
Танјуг.

Највећа онлајн продавница на свету није 
коментарисала разлоге за овакву одлуку. 

Извор: Политика

И ДАЉЕ ПРИ ПРОШЛОГОДИШЊОЈ ОДЛУЦИ 

АМАЗОН НЕ ДАЈЕ СВОЈ СОФТВЕР ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА 

ПОМОЋ У ДЕРМАТОЛОГИЈИ

ГУГЛОВ АЛАТ ПОМАЖЕ У 
ПРЕПОЗНАВАЊУ СТАЊА КОЖЕ 

У централној Аустралији 
откривена је осам милиона 
година стара лобања 
крокодила, за коју се верује да 
је припадала изумрлој врсти, 
саопштили су аустралијски 
научници.

Лобања је пронађена 
око 200 километара од 
Алис Спрингса на Северној 
територији још 2009 године 
и сматра се да припада 
непознатом роду гмизаваца 
Бару, преноси Би-Би-Си.

Доктор Адам Јејтс, виши 
кустос земаљских наука у 
Музеју и уметничкој галерији 
Северне територије, изјавио 
је да је лобања убедљиво 
најбољи примерак крокодила 
из рода Бару који је до сада 
пронађен.

„Говори нам о новим 
врстама за коју нисмо знали 
да насељава централну 
Аустралију. Помало је 
изненађујуће да су крокодили 
настањивали реке централне 
Аустралије”, рекао је он.

Како се наводи, та врста 
крокодила имала је низ 
анатомских разлика од 
осталих крокодила.

„То је најјачи члан рода 
Бару. Има посебно велике 
зубе, па и мањи број зуба”, 
изјавио је Јејтс, преноси Танјуг.

Бару је део изложбе у 
музеју и уметничкој галерији 
Северне територије, а лобања 
из 2009. године није део 
изложбе, иако је изложен 
реконструисани 3Д штампани 
скелет крокодила.

Постоји низ разлога зашто 
је налаз тек сад изашао на 
видело.

Пре свега, припрема 
фосила попут овог, захтева 
пуно времена док се очисти и 
поправи.

„У време открића није било 
препознато да се ради о новој 
врсти Баруа, већ се сматрало 
да је то један од Баруа за кога 
већ знамо”, изјавио је Јејтс.

Извор: Политика

СТИЖЕ ЗАБАВА ЗА АСТРОНАУТЕОТКРИЋЕ АУСТРАЛИЈСКИХ НАУЧНИКА 

ПРОНАЂЕНА ЛОБАЊА ИЗУМРЛЕ ВРСТЕ КРОКОДИЛА 

Компанија Гугл представила је нову алатку 
која користи вештачку интелигенцију за помоћ у 
уочавању стања коже, косе и ноктију, на основу 
слика које су поставили пацијенти.

Проба „помоћног алата за дерматологију”, 
представљена је на годишњој конференцији 
програмера технолошког гиганта, преноси Би-Би-
Си.

Алатка може да препозна 288 стања коже, али 
није дизајнирана да буде замена за медицинску 
дијагнозу и лечење, рекли су из компаније.

За развој алатке било је потребно три године, а 
усавршавана је на скупу података од 65.000 слика 
дијагностикованих стања, као и на милионима 
слика на којима се виде трагови због којих су људи 
били забринути, на хиљадама слика здраве коже у 
свим нијансама и тоновима.

Поред употребе слика, апликација такође 
захтева да пацијенти одговоре на низ питања на 
мрежи.

Стручњак за рак рекао је да би напредак ове 
алатке могао да помогне лекарима у пружању 
прилагођенијег третмана пацијената.

Тренутно ниједна од ових алатки није одобрена 
као алтернатива дијагнози код људи, преноси 
Танјуг.

Гугл каже да на његовом претраживачу сваке 
године постоји око 10 милијарди претраживања 
за проблеме коже, косе и ноктију. 

Извор: Политика
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
37. КОЛО 

Омладинац -1. Мај Рума  2 : 0
ОФК Стари Град - ОФК Вршац 2 : 7
Војводина 1928 - Бачка 1901 2 : 4
Козара- Хајдук 1912  2 : 5
Раднички 1912 - Дунав  7 : 1
Јединство (СП) - Слога (Ч)  3 : 0
Бечеј 1918 - Слобода  4 : 0
Раднички (Зр) - Борац  4 : 2
Феникс 1995 - Динамо 1945 2 : 2
Младост (НС) - Тиса  2 : 1
 
1.Младост (НС) 37    29  4       4 91
2.ОФК Вршац 37    23  7       7 76
3.Раднички 1912 37    21  9       7 72
4.Бечеј 1918 37    20  4      13 64
5.Борац  37    20  4      13 64
6.Омладинац 37    16 12      9 60
7.Раднички (Зр) 37    17  9      11 60
8.1. Мај Рума 37    15 13      9 58
9.Феникс 1995 37    16  9      12 57
10.Хајдук 1912 37    16  7      14 55
11.Тиса  37    16  7      14 55
12.ОФК Стари Град 37    15  8      14 53
13.Динамо 1945 37    15  7      15 52
14.Јединство (СП) 37    12 12     13 48
15.Бачка 1901 37    12  5       20 41
16.Слобода 37     9  8       20 35
17.Слога (Ч) 37     7  7       23 28
18.Козара 37     7  5       25 26
19.Дунав 37     5  7       25 22
20.Војводина 1928 37     3  8       26 17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 33.КОЛО 

Пролетер - Младост  2 : 0
ОФК Кикинда - Јединство(БК) 1 : 2
Омладинац ФАМ - Будућност 4 : 0
Јединство (В) - Борац  3 : 0
Слога - Банат   1 : 0
Бегеј - Црвена звезда  2 : 3
Раднички (К)- ЖАК  3 : 1
Нафтагас - Раднички (С)  4 : 4
 
1.ОФК Кикинда  31    24 3        4 75
2.Јединство (БК) 31    20 6        5 66
3.Нафтагас 32    18 8        6 62
4.Омладинац ФАМ 31    17 3       11 54
5.Пролетер 31    17 0       14 51
6.Младост 31    14 8         9 50
7.Борац  31    16 2        13 50
8.Јединство (В) 31    15 4        12 49
9.Бегеј  31    16 1        14 49
10.Слога 31    14 3        14 45
11.Црвена звезда 31    12 5        14 41
12.Раднички (К) 31    13 1        17 40
13.Будућност 31    12 3        16 39
14.Раднички (С) 31     8 4        19 28
15.ЖАК  31     6 6        19 24
16.Банат 31     6 5        20 23
17.Крајина (-1) 31     4 2        25 13

ПФЛ ПАНЧЕВО 28.КОЛО 

Југославија - БАК   0 : 2
Будућност (А) - Стари Тамиш 4 : 5
Долина - Слога (БНС)  0 : 2
Стрела - Потпорањ  2 : 3
Раднички (Б) - Полет (Ид)  0 : 3
Црвена звезда - Партизан (Г) 1 : 0
Хајдучица - Спартак 1911  7 : 3
Партизан (У) - Банат (И)  1 : 1

1.БАК  28    17 6        5 57
2.Полет (Ид) 28    16 6        6 54
3.Црвена звезда 28    16 5        7 53
4.Партизан (Г) 28    13 7        8 46
5.Будућност (А) 28    14 4      10 46
6.Стрела 28    14 3      11 45
7.Долина 28    12 7        9 43
8.Слога (БНС) 28    11 8        9 41
9.Хајдучица 28    12 4      12 40
10.Потпорањ 28    10 7      11 37
11.Стари Тамиш 28    10 6      12 36
12.Спартак 1911 28    10 4      14 34
13.Југославија 28     9 5      14 32
14.Партизан (У) 28     9 5      14 32
15.Банат (И) 28     6 8      14 26
16.Раднички (Б) (-1) 28     1 3      24  5

Фудбалери ОФК Вршца испунили су обећање дато пре почетка 
сезоне да ће у односу на претходну направити резултатски 
искорак. Коло пре краја првенства Вршчани су остварили 
најбољи пласман у историји вршачког фудбала освојивши друго 
место на табели Српске лиге Војводина, надмашивши до сада 
најбољи резултат Радничког који је у сезонји 1996/97 био трећи. 
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића на најлепши начин 
потврдили су другу позицију, најубедљивијом победом у сезони, 
и то у гостима, у Бачкој паланци, савладавши Стари Град са 7:2. 
Голове су постигли: Сарајлин у 15. и 23, Вујић у 46. и 52, Илић у 54. 
и Грек у 64. и 76. минуту.

- Утакмица у Бачкој Паланци улази у клупску историју имајући 
у виду да нам је обезбедила коло пре краја вицешампионску 
позицију. Резултат и игра били су на високом нивоу, морам 
да одам признање играчима на свему што су урадили у овој 
сезони, а навијачима да честитам овај заједнички успех. Нисмо 
се распустили, имамо још утакмицу са квалитетним Омладинцем 
из Нових Бановаца, желимо да ову успешну сезону завршимо 
победом, рекао је шеф струке Вршчана Ненад Мијаиловић

НАЈУБЕДЉИВИЈОМ ПОБЕДОМ У СЕЗОНИ ОФК ВРШАЦ ОСВОЈИО ДРУГО МЕСТО У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

„СЕДМИЦОМ“ У КЛУПСКУ ИСТОРИЈУ
СТАРИ ГРАД – ОФК ВРШАЦ 2:7 (1:2)

Влајковчани су убедљивим тријумфом 
прославили опстанак у друштву 
војвођанских лигаша а меч је обележио 
Кристијан Миошко који је ефектним 
поготком украсио изванредну сезону. 

Момци тренера Мише Бељина остварили 
су уједно и најбољи пласман клуба у 
последњој деценији. Јединство је питање 
победника решило већ у првих 45 минута, 
када су мрежу солидних гостију из 

Старчева тресли Миошко и Богдановић. У 
другом полувремену искусни Богдановић 
постигао је још један погодак и увеличао 
славље домаћина.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ТРИЈУМФ ВЛАЈКОВЧАНА
ЈЕДИНСТВО (В) – БОРАЦ (С) 3:0 (2:0)

ФУД БА Л

Незадрживи голгетер: 
Најбољи стрелац ОФК Вршца Војкан Сарајлин

У Сремској Митровици је одржано Првенство Србије у 
вишебоју за старије пионире где је наступило чак 24 такмичара, 
што је рекордни број последњих година. У веома захтевном 
такмичењу У 7 дисциплина постигнути су следећи резултати:

Марко Младеновски 100м -12,46с, скок у даљ 4,90м, бацање 
кугле (4кг) 9,11 м, скок увис 132 цм, 100м препоне 18,71 с, бацање 
копља 17,90 и трчање на 1000м 3:11 минута. Укупно је освојио 
1978 бодова. Кнежевић Душан 100 - преступ, скок у даљ 4,86, 
бацање кугле 8,86 м, скок у вис 143 цм, 100 м препоне 20.75, 
бацање копља 18,82 м, трчање на 1000м 3:41 минут. Укупно 1285 
бодова.

Победник је био Дамјан Јовановић из клуба Елит из 
Смедеревске Паланке са резултатом од 3525 бодова, други је 
био Грегор Секулић из Маратона из Сомбора са 3348 бодова, док 
је трећи био Лазар Ђаковић из Сремске Митровице са освојених 
2964 бода.

“Ово је била одлична увертира за предстојеће Првенство 
Србије за старије пионире, 19-20 јуна, где ћемо се борити за што 
бољи пласман, имајући у виду да је ово тек прва такмичарска 
сезона у у тој конкуренцији”- изјавио је тренер проф. Срђан 
Јовановић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ПИОНИРЕ У ВИШЕБОЈУ

НОВО ИСКУСТВО ЗА ВРШЧАНЕ

АТЛ Е Т И К А

Павлишани су и даље у трци за 
позицију број два мада нико у клубу 
није оптерећен императивом пласмана у 
бараж за Војвођанску лигу. Изабраници 
тренера Јована Стефанова једноставно 
играју најлепши фудбал, уживају у свакој 
утакмици и већ су остварили најбољи 
пласман клуба у последњих десетак 
година. Црвена звезда је до тријумфа 

против борбених Старчеваца дошла 
поготком најбољег играча меча, Миљана 
Којића, у самом финишу. Лет једне дуге 
лопте голман гостију Шуша погрешно 
је проценио, чекао је да изађе у аут, али 
је искусни Радосављев уклизавањем 
освојио лопту, центрирао потпуно 
слободном Којићу који није имао тежак 
задатак да је смести у празну мрежу. 

Домаћи су имали иницијативу током 
читавог меча, стварали су и пропуштали 
шансе преко Стрнада, Јованова и два пута 
Јовановића, а оно што је пропустио Леваја 
граничи се са невероватним, са гол линије 
није успео да постигне погодак.

Б. Ј.
 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ СЕ НЕ ПРЕДАЈУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – БОРАЦ 1:0 (0:0)

У Сенти је одржано Првенство Србије у рвању грчко-
римским стилом за млађе пионире, где су наступили такмичари 
Рвачког клуба Локомотива. Солидан наступ имао је Константин 
Михајловић у категорији до 39 кг, где се у својој групи састао са 
Немањом Лончаревићем из сомборског Радничког и Матејом 
Ченејац из панчевачког Динама. После неизвесних борби није 
прошао групу, што је било довољно за пласман на 6 место. 
Други такмичар Виктор Гојковић је у категорији до 36 кг изгубио 
у квалификацијама од Милоша Ранисављевића из сомборског 

Радничког и остао је без пласмана. Тренери Михајло Антал 
и Срђан Јовановић задовољни су наступом, клуб ће се све 
више ослањати на младе нараштаје, који ће временом постати 
окосница старије екипе. Успостављена је сарадња са рвачким 
клубом из Темишвара чију рвачку школу води чувени Себастијан 
Гавриле. Очекује се и долазак екипе из Темишвара у Вршац у 
склопу пријатељске сарадње. Следеће такмичење је Првенство 
Србије у слободном стилу које је поверено клубу Херкулес из 
Горњег Брега.

ПРВО ТАКМИЧЕЊЕ 
ВРШАЧКИХ ПИОНИРА

Р В А Њ Е
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