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Поводом дана рођења Паје Јовановића, у уторак је 
у галерији Дома војске отворена изложба Вршачког 
ликовног клуба “У част Паји Јовановићу”. Вршачки 
уметници су, заједно са гостима из других градова, 
приказали своје стваралалаштво, у жељи да се настави 
континуитет уметничког ликовног изражавања и 
обнови некада богат уметнички живот града. 

- Након периода у коме изложбени програми због 
пандемије нису функционисали на уобичајени начин, 
ова изложба међу првима, има своју уобичајену 
форму, уз званично отварање, са публиком која може 
уживо да погледа уметничка дела. Суграђани ће моћи 
да погледају изложбу и у наредним данима, у току 
радног времена галерије – рекао је Давор Стојковић, 
директор Културног центра Вршац. 

- Сви смо ми деца Паје Јовановића. Паја, као ни 
Стерија или Васко Попа, није имао своју децу, али су 
сви они дали много тога целој нацији. Изложбу смо 
сами организовали; излажемо без позива, без ичијег 
плана, као права животна сила. Тако су стварали и Паја 
Јовановић и Стерија и Васко Попа. Треба поздравити 
све људе незаустављиве енергије који желе да 
сликају, да стварају и да дају свом граду – рекао је 
уметник Томислав Сухецки отварајући изложбу. 

Т. С.

„У ЧАСТ ПАЈИ ЈОВАНОВИЋУ“ 
У ДОМУ ВОЈСКЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ВРШАЧКИХ УМЕТНИКА 

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

У ужи избор за овогодишњу 
Награду Васко Попа уврштено је 
шест песничких књига, саопштила је 
Агенција Ђорђевић, оснивач награде. 
Како је наведено, разматрано је 85 
наслова изашлих 2020. године, који су 
послати на конкурс или су предложени 
од стране чланова жирија. 

Жири је констатовао да је 
продукција разноврсна и да у великој 
мери изражава снажне доприносе 
заступању модерног духа у поезији. 
„Иако без посебне наклоности 
актуелне културе и друштва, поезија 
опстаје као снажан израз и допринос 
битним разговорима са друштвом, 
културом, историјом и човеком 
уопште“, наводи се у саопштењу.  

У ужи избор су уврштене књиге 
поезије: „Галгал“ Злате Коцић 
(Повеља,Краљево), „Долазеће 

доба“ Бојана Јовановића (Завод 
за уџбенике,Београд), „Острво“ 
Бранислава Матића (СКЗ, Београд), 
„Кћери, зар не видиш да горим“ 
Иване Максић (Трећи трг, Београд), 
„Авети атара“ Радивоја Шајтинца 
(Градска народна библиотека, 
Зрењанин) и „Листања“ Милана 
Буњевца (Свет књиге, Београд). Жири 
ће име добитника 27. Награде Васко 
Попа  саопштити у Београду, у другој 
половини јуна, а награда ће бити 
уручена на свечаности у Вршцу  28. 
јуна. 

О овогодишњем избору одлучује 
жири у саставу: Владимир Гвозден, 
Дејан Алексић и Јован Зивлак, 
председник жирија. 

Награда Васко Попа је установљена 
је 1995. године у Вршцу. Оснивачи 
награде су Друштво пријатеља Вршца 

„Вршац лепа варош“ и Агенција 
Ђорђевић, уз подршку и сагласност 
Хаше Попа и Фондације Хемофарм. 
Награда се додељује за најбољу 
новообјављену књигу песама на 
српском језику,као и за избор који 
садржи релевантан обим нових 
песама. Награда Васко Попа има за 
циљ да афирмише савремену српску 
позију, уважавајући доприносе Васка 
Попе и његово непроцењиво служење 
модерној песничкој речи. 

Досадашњи добитници сведоче 
о високом угледу Попине награде и 
представљају неке од најзначајнијих 
актера послератне модерне српске 
поезије од Стевана Раичковића, Ивана 
Лалића, Боре Радовића, Вујице Решина 
Туцића, Радмиле Лазић до Новице 
Тадића, Душка Новаковића, Драгана 
Јовановића Данилова... 

ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ БИЋЕ 
ПОЗНАТ ДО КРАЈА МЕСЕЦА  

ШЕСТ КЊИГА У УЖЕМ ИЗБОРУ ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ ВАСКО ПОПА 

Прошлог петка је у Дому војске 
одржана промоција књиге „Баба 
Анујка - Банатска вештица“ Шимона 
А. Ђарматија. О чувеној тровачици 
из Владимировца и њеној необичној 
судбини говорили су аутор књиге, 
затим књижевник и уредник Зоран 
Пеневски и редитељ документарног 
филма о Баба Анујки Ђура Мрђа, чији 
су филм Вршчани још једном имали 
прилику да погледају после разговора 
о књизи. Модератор трибине био је 
Драгољуб Влаховић. 

- Како то обично бива, једна 
књига вуче другу за собом. Прво сам 
радио заједно са супругом књигу 
„Тајна последњег гутљаја“ која у 
поднаслову има отрове, троваче и 
отроване. Прикупљајући грађу за ту 
књигу наишао сам у књизи Јована 

Туцакова „Лечење биљем“ на податке 
о једној старици која је живела 
у Владимировцу – прича Шимон 

Ђармати о времену када се први пут 
сусрео са причом о Ани Дее, чувеној 
Баба Анујки. 

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 Баба Анујке, првог 
серијског убице са ових простора. 

- Сама прича је врло питка, врло 
је прецизно постављена, и толико 
је темељна да ће убудуће свако ко 
буде хтео нешто да сазна о Баба 
Анујки морати да пође од ове књиге. 
Са друге стране, ова књига може да 
отвори многа нова питања и дилеме 
– рекао је Пеневски, истакавши да 
се неколико продуцентских кућа већ 
интересује за снимање филма о овој 
причи. 

ИСЦРПАН ДОКУМЕНТ О ПРВОМ 
СЕРИЈСКОМ УБИЦИ ИЗ БАНАТА 

У ДОМУ ВОЈСКЕ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ШИМОНА ЂАРМАТИЈА „БАБА АНУЈКА – БАНАТСКА ВЕШТИЦА“ 
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Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре 
На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник 

РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 7/11), Министарство одбране објављује

 Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне 

официре Војске Србије 

Протеклог викенда, грађани Вршца 
имали су прилику да се вакцинишу без 
заказивања на мобилним пунктовима 
које је Дом здравља Вршац организовао у 
тржним центрима “Стоп-Шоп” и “Нест”. Сви 
суграђани који из одређених разлога нису 
стигли да се вакцинишу до сада, имали 
су прилику да искористе ову погодност 
и приме прву дозу вакцине произвођача 

“Синофарм”. У Дому здравља, најављују да 
ће упркос високом нивоу вакцинације у 
Вршцу и у наредном периоду на све начине 
олакшати даљу имунизацију становништва. 
Грађани Вршца су током целог процеса 
вакцинације показали веома високу 
друштвену одговорност која је резултирала 
и све повољнијом епидемиолошком 
ситуацијом у нашем граду. 

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

ВРШЧАНИ СЕ 
ВАКЦИНИСАЛИ НА 

ПЛАТОИМА ИСПРЕД 
ТРЖНИХ ЦЕНТАРА 

СПРОВЕДЕНА ПРВА АКЦИЈА ВАКЦИНАЦИЈЕ НА ОТВОРЕНОМ 

Због стабилније епидемијске ситуације, 
Кризни штаб је донео одлуку о новом 
попуштању мера у среду. Према новим 
препорукама, све малопродајне радње и 
угоститељски објекти на отвореном моћи 
ће да раде без ограничења. 

У затвореним угоститељским објектима 
рад је дозвољен до један час иза поноћи, 
уз поштовање свих противепидемијских 
мера. Дозвољена је и музика у тим 
објектима. Такође, дозвољено је присуство 
публике на стадионима и свим спортским 
догађајима. Капацитет отворених објеката 
је до 50 одсто, а у затвореним до 30 одсто. 

Дозвољено је окупљање до 500 људи 

у затвореном простору и на отвореном, 
а сви који планирају било какву врсту 
окупљања са више од 500 посетилаца, 
не могу то да раде без сагласности 
Кризног штаба. Такође, дозвољене су 
прославе матурских свечаности уз услов 
да у затвореном простору не може бити 
више од 500 људи. Новина је и да ће бити 
дозвољена организација рекреативне 
наставе и екскурзија. 

На снази је остала мера ношења маски у 
затвореном простору, а надлежни апелују 
на грађане да се вакцинишу ако то до сада 
нису урадили. 

РАДЊЕ И КАФИЋИ НА ОТВОРЕНОМ – БЕЗ 
ОГРАНИЧЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА  

ДОНЕТА ОДЛУКА О ПОПУШТАЊУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКИХ МЕРА 

Ф
от

о:
 Р

ТС
 

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре 

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити 
кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због 

кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној 

дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и 

следеће услове:
- да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од 

значаја за Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске 

Србије и
- да има позитивну безбедносну проверу.
 2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно 

служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре 
Војске Србије

 Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према 
месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном 
дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
 Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да 

испуни образац пријаве и приложи:
-фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију. 
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и 

писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије. 
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за 

слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства 

одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, 
након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у 
овлашћеним војноздравственим установама. 

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије 
регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на 
добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца 
курса за резервне официре за одређени упутни рок. 

4. Закључивање уговора
 Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују 

међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног 
служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног 
служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног 
служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну 
самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву 
Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

 Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2021. години је стално 
отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.
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Зграда „Код два пиштоља“ у 
Вршцу, која се налази под заштитом 
државе као споменик културе од 
великог значаја, коначно ће бити 
реконструисана од темеља до 
крова. Осим првобитног изгледа, 
након више од седам деценија биће 
јој враћена и првобитна намена – 
поново ће постати угоститељски 
објекат, у ком је 1817. тајно боравио 
вожд Карађорђе и то само три 
седмице пре него што је убијен, 
због чега ово здање има и велику 
историјску вредност.

Саграђена око 1780. као 
свратиште, ова једноспратна 
зграда једна је од најстаријих и 
најзначајнијих у Вршцу. Налази се 
у строгом центру, на рубу Градског 
трга, свега двадесетак корака од 
родне куће Јована Стерије Поповића. 
У њој се од Другог светског рата, 
када је национализована, налази 
ветеринарска станица, која је 2008. 
приватизована. Садашњи власници 
желе да је отргну од зуба времена, 
који је видно учинио своје. Све то 
ће радити у договору са Заводом 
за заштиту споменика културе из 
Панчева.

- Архитектонски пројекат је 
завршен, чекамо још да добијемо 
енергетску и противпожарну 
сагласност, како бисмо почели са 
озбиљним грађевинским радовима 
– каже Душко Соларевић, један 
од власника зграде. – Најпре је 
неопходно да се зидови, који су 
делом грађени од черпић цигле, 
повежу серклажима и стубовима, 
а потом ћемо уместо каратавана 
поставити итонг плоче. Комплетно 
ћемо заменити и кров, који је 
специфичан због своје стрмине, и 
ставити нови бибер цреп.

Ови радови требало би да буду 

готови до септембра, када ће 
бити постављени и нови дрвени 
прозори, направљени по узору на 
оне из 18. века, као и идентична 

дрвена капија на колским вратима, 
кроз која су некада гости својим 
запрегама улазили у велико 
двориште гостионице. По први пут 
ће бити уређен и велики подрум 
са два улаза/излаза, који је, као и 
зграда, грађен у облику ћириличног 
слова „Г“.

- Имајући у виду да је реч о 
историјски вредном објекту, 
надамо се да ће нам у овој санацији 
помоћи и држава. Конкурисаћемо 
и код покрајинског секретаријата 
за туризам, а делом ћемо средства 
обезбедити и дугорочним 
кредитима – додаје Соларевић.  

Свом најзначајнијем госту, 
Карађорђу, планирају да направе и 
спомен-собу, као и да на спољашњој 
фасади, где су већ истакли текст 

о његовој посети Вршцу, поставе 
месингану таблу, у спомен на тај 
историјски догађај, због ког се 

зграда и налази под заштитом 
државе.

Ј. Ј.

ЗГРАДА „КОД ДВА ПИШТОЉА“ У ВРШЦУ, СТАРА ВИШЕ ОД ДВА ВЕКА, КОНАЧНО ЋЕ БИТИ ОБНОВЉЕНА

СТАРИ СЈАЈ КАРАЂОРЂЕВОМ 
ПОСЛЕДЊЕМ КОНАЧИШТУ

- Због посете вође Првог српског устанка објекат се налази под заштитом државе  

РЕПОРТАЖА

Зграда „Код два пиштоља“, стара више  од два века, коначно ће бити реконстурисана

ЛЕГЕНДА 
О 

ВОЖДОВИМ 
КУБУРАМА

Према једној историјској 
верзији, Карађорђе 
је у Вршац дошао 
уочи Видовдана 1817, 
пребегавши из Русије, где 
је четири године живео 
након слома Првог српског 
устанка. Неколико дана 
у тајности је боравио 
у гостионици, која се 
тада звала „Код лабуда“, 
покушавајући да нађе 
начин да пређе у Србију 
и обнови борбу против 
Турака. На Видовдан је, 
ипак, отишао на службу у 
цркви Светог оца Николаја, 
што га је одало, па, бежећи 
од полиције, није стигао 
да плати конак. У соби 
је уместо новца оставио 
две кубуре и ханџар, због 
чега је газда гостионице, 
када је сазнао да је његов 
мистериозни гост био 
нико други до сам вожд, 
свој објекат назвао „Код 
два пиштоља“. Три недеље 
након боравка у Вршцу, 
Карађорђе је убијен у 
Радовањском лугу.

Зидови ће бити повезани стубовима, а каратаван замењен итонг плочама

Зграда „Код два пиштоља“ сликана  60их година прошлог века (фото: приватна архива)

Озбиљни грађевински радови трајаће до  
септембра

Ф
от

о:
 Ј.

Ј.



ПЕТАК • 18.  јун 2021. ВРШАЧКА КУЛА 55

Омиљена манифестација свих који воле књигу и 
читање добила је нову форму. Уместо дружења током 
неколико сати, 24. Ноћ књиге трајаће овог јуна пуна три 
дана од 18. до 20. јуна 2021. године под покровитељством 
банке Еуробанк Србија.

Ноћ књиге ће се одржати на чак 62 локације у 
књижарама Делфи и Лагуниним клубовима читалаца 
у 31 граду у Србији и региону (Бањалука, Бијељина, 
Тузла, Сарајево, Подгорица, Никшић), као и на сајтовима 
лагуна.рс и делфи.рс. Испорука ће бити бесплатна за све 
поруџбине на територији Републике Србије. Повлашћена 
цена испоруке ДХЛ-ом за поруџбине преко сајта делфи.
рс у току трајања манифестације за територију Хрватске, 
Црне Горе и Босне и Херцеговине износиће 10 евра. 
Цене испоруке за поруџбине преко сајта лагуна.рс за 
територију Црне Горе и Босне и Херцеговине обрачунавају 
се према важећем повлашћеном ценовнику. Специјална 
цена испоруке ДХЛ-ом за поруџбине преко сајта лагуна.
рс за територију Хрватске износиће 10 евра.

Организатори овог својеврсног фестивала књиге су 
издавачка кућа Лагуна и књижарски ланац Делфи.

Издавачка кућа Лагуна са продукцијом од три 
стотине педесет објављених нових наслова годишње с 
правом се назива највећом издавачком кућом у земљи 
и региону. Квалитет је потврђен и бројним наградама. 
Само од почетка ове године наши писци награђени 
су најзначајнијим признањима: Нинова награда за 
„Контраендорфин“ Светислава Басаре, Виталова 
награда и Награда „Григорије Божовић“ за „Људе без 
гробова“ Енеса Халиловића, Награда Европске уније 
за књижевност за „Замалек“ Дејана Тиаго-Станковића и 
друге.

Осим понуде – више од 60.000 наслова по 
невероватним ценама– дружења са писцима, и ове 
године припремамо сјајне поклоне за куповину у 
књижарама у сарадњи са пријатељима манифестације!

И овога пута велики број Лагуниних писаца дружиће се 
са читаоцима, а многобројне библиотеке ће одобравати 
попусте на чланарину и организовати посебан програм.

И ова Ноћ књиге доноси новитете домаће и светске 
књижевности

Вероватно најлепши део припреме за Лагунину 
манифестацију Ноћ књиге јесте припрема списка са 
насловима којима ћете обогатити своје полице са 
књигама. Међу новитетима се налази много издања 
домаће и светске књижевности у којима ћете уживати.

 

У дворишту Архива Војводине, у 
четвртак 10. јуна одржана је традиционална 
годишња додела признања Привредне 
коморе Војводине, под називом 
,,Капија успеха”, најбољима у туризму и  
угоститељству. Ово престижно признање 
Привредне коморе Војводине додељује 
се по 29. пут за достигнути ниво квалитета 
у пружању угоститељских и туристичких 
услуга у АП Војводини за 2020. годину. 

,,Капија успеха“ свакако представља и 
инспирацију привредницима да се упусте 
у нове подухвате, али и изазов свима 
из туристичког сектора у Војводини да 
постану будући лауреати.

Лауреатима признања су уручили 
председник Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић, покрајински секретар за 
привреду и туризам др Ненад Иванишевић, 
и директорица  Туристичке организације 
Војводине, др Наташа Павловић.

Осврнувши се на протеклу изазовну 
годину, председник Привредне коморе 
Војводине, Бошко Вучуревић надовезао 
се речима да је пандемија умногоме 
променила навике путника и туриста,  
те утицала на повећану оријентацију 
ка домаћем туризму, што је омогућило 
многим руралним дестинацијама да се 
развију. 

,,Домаћи туризам је показао тенденцију 
интензивног опоравка у односу на 
међународна путовања, што представља 
шансу да се региони као што је Војводина 
брже опораве од социјалних и економских 
последица пандемије. Tуристички 
патриотизам задатак је свих нас, како би 
заједничким снагама подржали процват 
малих бизниса и заједница на локалу, уз 
интензивну промоцију и позиционирање 
Војводине на мапи атрактивних 
туристичких дестинација“, рекао је 

Вучуревић.
,,Када говоримо о томе каква су 

времена, никада нису била лака. Оно што 
увек побеђује то тешко време јесу људи. 
Карактеристика ових простора, који јесу 
мали у светским размерама, јесу људи са 

којима се поносимо, који живе и раде овде. 
Поносан сам на све добитнике ове награде. 
Хајде да променимо курс и говоримо о 
онима који су најбољи, јер имамо чиме 
да се дичимо“, рекао је др Иванишевић, 
додавши да Секретаријату предстоји 
креирање нове стратегије развоја туризма 
Војводине за наредни петогодишњи 
период, где ће јасно бити истакнуто како 
би требало позиционирати туризам на 
територији Војводине.

Покрајински секретар Иванишевић је 
уручио и награду „Златно перо привреде“ 
које Привредна комора Војводине 

додељује представницима медија који 
су својим непосредним ангажовањем 
допринели афирмацији привреде АП 
Војводине. Овогодишње признање 
додељено је фотографу Мартину Цандиру 
за допринос и промоцији културно-

историјског наслеђа и природних 
потенцијала покрајине.

Директорица  Туристичке организације 
Војводине и председница стручне 
Комисије  др Наташа Павловић, говорила је 
о систему оцењивања, као и о добитницима 
признања. Она је овом приликом истакла 
да је Војводина јединствена дестинација, 
са променадом архитектонских целина, 
природне баштине, изванредних вина, 
аутентичне гастрономије. 

,,Традиција, обичаји и срдачност 
војвођанских домаћина дају печат 
туристичкој понуди ових простора. Када 

је реч о квалитету туристичких услуга 
и производа, Војводина постепено иде 
у корак са високим стандардима које 
диктирају савремени туристички токови. 
Управо из тог разлога и ова престижна 
награда јесте корак ка усклађивању 
туристичких субјеката са захтевима 
савременог туристичког тржишта и 
прилика да се истакне јединственост и 
аутентичност појединачних туристичких 
ентитета“, рекла је др Павловић. 

Добитници „Капије успеха“, као 
највишег признања за квалитет услуга у 
протеклој години, су Специјална болница 
за рехабилитацију „Бања Кањижа - 
Aquamarin“ за допринос развоју бањског 
и здравственог туризма, Ловачка кућа 
„4 Јелена” у категорији ловачких кућа и 
Ресторан „Пикник“ Нови Сад у категорији 
ресторана са традиционалном кухињом. У 
категорији винарија, добитник признања је 
Винарија „Маурер“ из Суботичке пешчаре. 

Напослетку, Музеј војвођанских Словака 
„Комплекс традиционалне архитектуре“ 
из Бачког Петровца, добитник је највишег 
признања за квалитет услуга Привредне 
коморе Војводине за допринос очувању 
културно-историјске баштине Војводине.

Додељене су и плакете за квалитет 
услуга, аутентичну туристичку понуду и 
допринос развоју туристичке дестинације, 
као и за допринос очувању културно-
историјске баштине Војводине, а 
добитници су Завичајна кућа „Тајхаз“ из 
Темерина, Етно парк „Мајкин салаш“ Палић, 
Салаш „Стојшић“ из Крчедина, Ресторан 
„Велики“ Нови Сад, Винарија „Веритас“  
Сремски Карловци, Кућа Чупић „Змај од 
Ноћаја 1804“  из Мачванске Митровице, 
Ловачки дворац „Каштел Ечка“ из Ечке и 
„Дедин салаш“  са Ченеја. 

У ДВОРИШТУ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

„КАПИЈА УСПЕХА“

ПОПУСТИ НА ЛАГУНИНА ИЗДАЊА: 

за куповину једне књиге 25%,
за две књиге 30%, 
за три књиге 35%, 
а за четири и више књига 40%
На књиге других издавача који су се прикључили Ноћи 

књиге, укључујући Егмонт и Декси Ко наслове, страна 
издања и гифт асортиман обрачунавамо попуст од 20%, 
док ће наш партнер Гамес у књижари Делфи „Борислав 
Пекић“ у Кнез Михаиловој 48 давати попуст од 15% на све 
игре, пратећу опрему и гифт.

Уз сваку куповину у књижарама Делфи припремили 
смо и поклоне!

НОЋ КЊИГЕ – ПРИЧА КОЈА ТРАЈЕ

ОТПОЧИЊЕМО ЈОШ ЈЕДНУ АВАНТУРУ ЗВАНУ 
НОЋ КЊИГЕ!
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Година 2014. у 
виноградарству и 
производњи вина у читавом 
свету неће се памтити по 
квалитетном и богатом 
роду и обиљу врхунског 
божанског напитка, али је 
година у којој су Мирослав 
Рњак и његова супруга 
Љиљана, трагајући за оазом 
мира у коју би побегли 
од београдске вреве и 
пословног стреса, пронашли 
место у којем се може 
релаксирати и провести 
активан радни викенд. 
Не само да су пронашли 
идеалну дестинацију већ су 
се из престонице преселили 
у Гудурицу. 

Како је све почело? 
Сазнавши од пријатеља да 

се у околини Вршца продаје 
виноград, Мирослав Рњак 
, иначе по струци менаџер 
управљања објектима, и 
Љиљана, први пут су у животу 
дошли у Гудурицу. Какав су 
утисак стекли најбоље говори 
чињеница да су у истом дану, 
осим винограда, купили и кућу. 

- Одмах сам осетио да ова 
кућа има огроман потенцијал 
без обзира што је била потпуно 
девастирана. Три велика подрума, 
два површине око 70 квадратних 
метара и један од 360, били су 
занемарени јер се људи који су 
ту некада живели нису бавили 
виноградарством и винарством. 

Зашто се трагали баш за 
виноградом и због чега сте 
се одлучили да производите 
вино?

- Разлог је једноставан. Волимо 
вино. Из Далмације сам а то је крај 
у коме су људи научили да пију 
више вино него воду, па је и љубав 
према вину сасвим нормална. 
Уз то, желели смо моја супруга и 
ја да се окушамо можемо ли да 

направимо добро вино, да као 
бренд будемо препознатљиви по 
врхунском квалитету. 

Када сте почели са 
производњом? 

- Винарија „Рњак“ регистрована 
је 2015. године и до сада смо 
били базирани на производњи 
и продаји по ресторанима, 
винотекама, као и у самом 
подруму. Ове године приводимо 
крају радове на изградњи 
дегустационе сале и надам се 
да ће она за три недеље бити 
на распологању посетиоцима 
у свом пуном капацитету. И без 
ње сви гости винарије у прилици 
су да обиђу наш производни 
погон, подрум, да пробају вино 
директно из бачви, да доживе 
прави угођај који једна винарија 
може понудити. 

Да ли се у производњи 
ослањате на традиционалан 
начин или примењујете 
савремену технологију? 

- Да би се добило добро 
вино треба имати савремене 
услове производње. Не кажем 
да вина која се производе на 

традиционалан начин нису добра, 
међутим захтеви потрошача 
су такви да вина технолошки 
морају бити у савршеном реду. 

Не мислим само на енолошка 
средства која се примењују у 
производњи, већ пре свега на 
хлађење приликом врења и 

квалитетне судове које савремени 
винар мора поседовати. 

Како препознати добро 
вино? 

- Просечан конзумент вина, у 
ту групу сврставам и себе, мора 
да осети да вино има леп укус, 
мирис и лепу боју. Све остало 
стиче се искуством и пробањем 
пуно различитих врста вина, а 
то значи могућност да се осети 
да киселине нису ни прејаке ни 
преслабе, да је количина алкохола 
у доброј сразмери са киселином, 
да се осети пуноћа укуса, да се 
види права сортна боја вина. 

Колико људи код нас позанју 
вино и какви су њихови 
захтеви? 

- Потрошња вина код нас 
постаје све већа и винска култура 
се уздиже. Људи све више познају 
вино а винари све више труда 
улажу да му подигну квалитет. 
Конкуренција у производњи 
је изузетно велика, нема места 
опуштању и сваке године мора се 
напредовати. 

Које вино из ваше 
винарије бисте истакли као 
најпрепознатљивије? 

- Пино ноар је сорта грожђа 
коју је у винограду најтеже 
довести до фенолне зрелости 
и спремности за производњу 
вина. Ако се посао у винограду 
није урадио како треба ниједан 

технолог нити технологија не 
могу то поправити. Могу да кажем 
да смо 2015. године препознати 
по Пино ноару, 2016. га нисмо 
радили, таква је била година код 
нас, вино из 2017. је у флаши, 
продаје се, а 2018. и 2019. година 
имају изузетан потенцијал. Надам 
се да ћемо континуитет Пино 
ноара задржати и идућих пар 
година. Исто тако унапредили смо 
квалитет Совињона, то је изузетно 
захтевна сорта када је у питању 
берба и мора се обавити тачно на 
време, у дан. Мислим да код њега 
имамо још простора за напредак, 
да га доведемо до стања да буде 
„топ вино“ наше куће. Каква је 
била берба 2020. сва је прилика 
да ће тако и бити. 

Где све пласирате ваша 
вина? 

- Наша вина се у Вршцу могу 
пити у Хотелу „Србија“, хотелу 
„Вила Брег“, Етно кући „Динар“, 
Кући вина „Раб“, заступљена 
су у скоро свим београдским 

винотекама и појединим 
ресторанима. Такође, вина 
Винарије „Рњак“ присутна су у 
многим новосадским винотекама 
и ресторанима и у мањим 
количинама у Зрењанину и Нишу. 

ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА РЊАК – ВИСОКИМ КВАЛИТЕТОМ 
У СУСРЕТ ЉУБИТЕЉИМА ВИНА

ПРИМАТ У ЕВРОПИ ДРЖЕ ФРАНЦУСКА И ИТАЛИЈА

На основу вашег дугогодишњег 
искуства која бисте вина сврстали 
међу најбоља на свету? 

- Свака земља има добра вина и 
не бих никога посебно истицао. Пио 
сам одлична португалска, француска, 
италијанска вина, затим сјајна вина 
из Јужне Африке, Аустралије, Новог 
Зеланда, из Америке, из долине Напа 
Валија. Примат у Европи, то сви знају,  
држе Француска и Италија.
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Имамо амбиција што се тиче 
извоза, али нам није приоритет. 
Морали смо да сачекамо тренутак 
да се палета од шест наших вина 
устали, јер се до сада често 
дешавало да неког од тих вина 
нема, да је распродато. Ми смо 
мала винарија и пре свега нам 
је жеља да нас упознају домаћи 
љубитељи вина. 

Какве приче о вину ваши 
гости највише воле да чују? 

- Људи који обилазе винарије 
су изузетна винска публика. Све 
из занима, од приче о обради 
винограда, преко прављења 
вина, чувања вина, до историјата 
Гудурице. Из наших искустава 
то је специфична публика која 
не долази у Гудурицу да би 
конзумирала већу количину 
алкохола већ да би пробали 
помало од сваке врсте вина и да 
би чули што више занимљивих 
прича. Ја лично највише уживам 
када размењујем мишљење са 
људима. Прича о вину најкраће 
траје. Сви имамо своје приче, 
своје професије, уз дружење 
људи се упознају што је јако 
велики бенефит овог посла. Није 
битно само сервирати вино и 
храну, ту је и прича која свему даје 
прави смисао. Имамо изузетна 
познанства са људима широм 
Србије, из Бања Луке, долазили 
су и људи из иностранства. Ти 

контакти остају трајно. 
Има ли по вама Гудурица 

потенцијал да постане 
европско винско село? 

- Потенцијал Гудурице је 
феноменалан, али за сада смо 
само на потенцијалу. Да би га у 
потпуности развили неопходно 
је да заједнички наступе државна 
власт, градска, наша месна 
заједница, сви ми гудурички 
винари, мештани нашег села. 
Сви максимално морамо бити 
укључени у тај пројекат јер 
Гудурица има изузетну традицију 
винарства и виноградарства, има 
изузетне објекте који су сачували 
свој некадашњи изглед. Међутим, 
без озбиљног приступа, без 
плана од тога неће бити ништа. 
Остаће све само на појединачним 
покушајима људи са великим 
ентузијазмом, што неће бити 
довољно. Гудурица има капацитет 
барем за сто винарија и онда 
бисмо били право винско село. Не 
говорим напамет јер у Гудурици 
има бар 300-400 подрума који 
би се могли оспособити у мале 
породичне винарије које би 
дочекивале туристе. Мислим 
да бисмо тада постали врло 
интересантни за младе људе, не 
само да не одлазе већ да из града 
долазе у Гудурицу. 

Са којим проблемима 
се најчешће сусрећете у 

производњи и дистрибуцији 
вина? 

- Највећи проблем је посао у 
винограду који захтева физичку 
радну снагу. Тај проблем се 
јавља сваке године, имају га сви 
виноградари, нема универзалног 
решења већ како се ко снађе. То је 
у овом тренутку велики проблем а 
за неколико година биће огроман. 

У чему се у овом тренутку 
огледа највећа снага 
гудуричких винара? 

- Доста смо компактни, 
помажемо колико год можемо 
једни другима и у томе видим 
нашу највећу снагу. Морам да 
нагласим и улогу Фонадације 
„Владе Дивац“ која нам помаже 
да вина пласирамо у Србији. 
Направљен је сајт гудуричких 
винара, пројекат „Златни 

гудурички пакет“ је успешно 
реализован, реакције су изузетно 
позитивне. Власници тих пакета 
постали су амерички амбасадор, 
Новак Ђоковић, људи који се баве 
великим бизнисом у Србији, таква 
афирмација нам много значи. 
Било би добро да нас је више, јер 

село са пар винарија није никоме 
занимљиво. Интересантно 
би било да у Гудурицу долазе 
аутобуси туриста. Хтео бих да 
похвалим градску власт на 
изузетном труду да изађе у сусрет 
нашим потребама, неопходна је и 
снажнија подршка државе. 

Где видите позицију 
вршачког виногорја у српском 
винарству? 

- Афирмација вршачког 
виногорја почела је одавнина. 
Још у време „Вршачких 
винограда“, да не идемо даље у 
историју, вршачко виногорје било 
је изузетно препознатљиво. Ми 
сада треба да вршачко виногорје 
вратимо на винску мапу Србије. 

Мислим да у ранијем периоду, 
када су „Вршачки виногради“ 
само откупљивали грожђе од 
виноградара, није направљен 
добар темељ да људи који су 
се бавили узгојем винове лозе 
у тренутку када су „Виногради“ 
престали са радом почну да 

производе своја вина и пласирају 
их на локално односно српско 
тржиште. Уласком господина 
Драшковића у производњу вина, 
када су „Вршачки виногради“ 
поново почели са радом после 
куповине од стране Компаније 
„Свислајон“, стекли су се услови 
за озбиљније позиционирање 
вршачког виногорја, али мислим 
да треба да прође доста времена 
да бисмо и ми мали винари 

уз такав ослонац видели свој 
бенефит. 

Имају ли српска вина 
квалитет да буду конкурентна 
на европском тржишту? 

- Ми у Србији имамо веома 
квалитетна вина, оно што нам 
недостаје је количина да бисмо 
изашли на европско тржиште. 
Србија је потпуно занемарљива 
на винској мапи Европе. Немамо 
довољно засада винограда, 
немамо довољно вина и сваки 
успех неког српског винара је 
појединачни бљесак. Пројекат 
садње винограда у Србији је 
амбициозан, али тренутно 
имамо упола мање винограда 
од Хрватске и три пута мање од 
Мађарске. Пред нама је пуно 
посла, држава даје субвенције за 
нове засаде, али виноградарство 
и винарство нису посао где су 
брзе паре. Тај посао захтева 
мукотрпан рад. 

Какви су вам планови за 
будућност? 

- План је да задржимо постојеће 
капацитете., за сада немамо 
намеру да их проширујемо. Жеља 
нам је да још већу количину вина 
продамо у винарији, да што више 

људи дође, да буду наши гости и да 
посете друге винарије у Гудурици. 
Продаја вина преко дистрибутера 
је веома мучан посао, поготово 
ако си мали произвођач, 
недовољно афирмисан. Мораш 
да створиш име у свету вина да 
би дистрибутери почели да те 
уважавају на прави начин. 

О ВИНАРИЈИ РЊАК 
Капацитети 

Виногради Винарије Рњак простиру се на површини од 6,5 
хектара. Капацитет подрума је 40 000 литара. 

Врсте грожђа у винограду 
У виноградима су заступљене беле сорте:  Совињон и 

Шардоне, од црвених: Каберне, Мерло, Пино ноар и Хамбург. 

Врсте вина

Винарија Рњак производи шест врста вина: Каберне, Мерло, 
Пино ноар, Совињон блан, Шардоне и Розе. 

Награде и признања: 

SAUVIGNON BLANC - 
BeoWinefair 2016. – злато  

CHARDONNAY – 
Винофест Вршац 2016, 
2017, 2018. – злато  

MERLOT - Balkan 
International Wine 
Competition 2020 – злато  

PINOT NOIR - Balkan 
International Wine 
Competition 2019 – злато, 
Balkan International Wine 
Competition 2020 – злато 

CABERNET SAUVIGNON 
- Винофест Вршац 2018. – 
злато, Balkan International 
Wine Competition 2019. –
злато 
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Гимназија у школској 2020/21. наставља 
традицију, у смислу развијања способности и 
подршке према интересовањима ученика. Када 
се у правом тренутку препозна потенцијал, успех 
не може да изостане. Професори Гимназије 
дуги низ година предано улажу своје знање и 
квалитетом рада утичу на младе људе. Због тога 
Гимназија представља установу која је основа 
интелектуалног напретка младих.

И ове године ученици су били успешни на 
многим такмичењима. Републичка такмичења: 
Сара Којић из историје освојила је II место, Данило 
Влаховић из физике освојио је III награду. Од 
спортиста Душан Везмар у стоном тенису освојио 
је II место, Милош Пренда у џудоу освојио је II 
место. Као екипа, наши стонотенисери заузели 
су друго место на републичком такмичењу. 
Ментори ученицима били су професори Невен 
Даничић, Сандра Војичић и Еуђен Чебзан Земан.

На конкурсима за видео рад, ученици Маша 
Шалиначки и Душан Дакић однели су чак три 
награде: са видео радом „Повезани“ на конкурсу 
„Слободне зоне јуниор“, са радом „180 минута“ 
на конкурсу „Европа и ја“ и са радом „Крв живот 
значи“ у организацији Црвеног крста Србије. 
Ментор ученицима била је професорка Маријана 
Голомеић. 

На смотри радова из примењене математике, 
која се организује под покровитељством 
Министарства просвете и Регионалног центра за 

таленте,  Петар Француски освојио јe II место.
На регионалним нивоима такмичења 

издвојили су се Тијана Миљушевић,  из енглеског 

језика (III место), Огњен Вујатовић из историје 
(III место) и  Петар Француски из математике (III 
награда). Спортске екипе су такође биле веома 

успешне. На међуокружним такмичењима 
одбојкаши и кошаркаши освојили су III место. 
Кошаркашице су биле прве на окружном 
нивоу такмичења. Ментори ученицима били 
су професори Антонела Дан, Невен Даничић, 
Љубица Ранков Payne, Радмила Мандић и 
Драгана Даниловић.

На ликовним и литерарним конкурсима 
освојено је прегршт награда. На 2. фестивалу 
дечјег стваралаштва под називом „Уметник из 
школске клупе“ награђени су ликовни радови 
Емилије Вакареско (I место), Нађе Дањко (III 
место), а похвалу је добио Лука Томашевић. У 
категорији видео радова III награду су освојиле 
Марија Соколовић и Марија Секулић. На 
конкурсу „Златни гроздови“ листа „Вршачка 
кула“, за најбољи литерарни рад проглашен 
је рад Елека Ленарда Шебешћана, док је III 
место освојила Анђела Половина. На ликовном 
конкурсу I место је освојила Анна Шебешћан, 
III Теодора Лауш. Видео рад „Дворац Бисинген“ 
Анастасие Биља и Марине Суља награђен је 
на конкурсу „Слободне зоне јуниор“. Ментори 
ученицима били су професори Невена Чолаков, 
Љупка Гргин и Данијела Мареш Ђилас.

Година пандемије није онемогућила ученике 
да предано раде и доказују се на такмичењима. 
Поносни смо на такмичаре и остварене резултате, 
као и на све наше ђаке.

УПРКОС ГОДИНИ ПАНДЕМИЈЕ УСПЕСИ ВРШАЧКИХ ГИМАЗИЈАЛАЦА НИСУ ИЗОСТАЛИ

ГИМНАЗИЈА ОСНОВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ 
НАПРЕТКА МЛАДИХ

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.
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ И 
УСЛУГЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

Општина Пландиште, 18. јуна 2021.године званично 
завршава још један пројекат из Прекограничног ИНТЕРРЕГ 
програма РО-РС под називом „Брига о менталном здрављу 
за инклузивни развој заједнице”, Е-Мс бр. РОРС-353 . Овај 
пројекат се наставља на пројекат који је реализован 
у периоду 2017-2018. године под називом „Заједно за 
инклузивну заједницу“. Као и на првом тако су и на другом 
пројекту партнери били: Фондација „Сперанца“ (водећи 
партнер) и Хуманитарна организација „Сачувајмо децу“ 
(Save the children) из Темишвара (Румунија) и општина 
Пландиште, партнер из Србије. Укупан буџет пројекта 
је 178.000 евра од којих, Европска унија обезбеђује 85% 
бесповратних средстава, односно 152.000 евра док је 
учешће општине Пландиште 15%, односно 26.000евра.

Све активности пројекта који се реализовао без 
прекида, у периоду проглашења пандемије корона 
вирусом, одвијале су се у новооснованом Центру који се 
налази у адаптираном простору Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Пландишту. Захваљујући пројекту, Центар 
има два кабинета, један за рад лекара и други,  за рад 
логопеда и психолога и две учионице, једну за рад са 
децом нижих разреда и једну за рад са старијом децом. 
Учионице су богато опремљене дидактичким материјалом 
и ИТ опремом као и комплетно новим намештајем. Свака 
учионица има и паметне табле као и мултифункционални 
апарат за копирање, штампу и скенирање. Стучни тим 
пројекта чине лекар, психолог, логопед,  два наставника за 
рад са децом у допунској настави и два стручна сарадника 
за превентивне активности. 

Циљ пројекта је повећање квалитета живота применом 
интегрисаног сета регионалних политика и ефикасних мера 
превенције, интервенције и компензације у случајевима 
поремећаја менталног здравља или ризика од поремећаја 
менталног здравља деце у пограничној области Тимиш 
(општине Банлок и Ливаде), Румунија и пограничној области 
Јужног Баната, у општини Пландиште.  Такође, пројектом 
треба да се обезбеди учешће заједнице у повећању приступа 
побољшаној заштити менталног здравља и образовања за 

децу у ризику или са поремећајима менталног здравља 
у пограничном подручју Тимиш, Румунија и Јужни Банат, 
Србија, што је један од  специфичних циљева. Други  
специфичан циљ јесте, спречавање појаве поремећаја 
менталног здравља или санирање њихових последица 
развојем и пружањем специјалистичк интервенција и 
услуга подршке за најмање 500 деце и њихове породица .

Због пандемије корона вирусом, све активности које су 
предвиделе заједничке едукације за стручние сараднике и 
чланове екипе пројекта су релизоване он лајн. Тако је било 
са активностима размене искустава. Општина Пландиште 
је у оквиру ове активности, о искуствима у раду са децом 
које имају сметње у развоју као и са одраслим и старијим 
особама организовала прву он лајн конференцију на којој о 
искуствима у раду са ецом и одраслим осбама са сметњама 
у развоју говорили представници институтција и установа  
из најближе околине, Вршца и Беле Цркве.

Велику подршку у реализацији пројекта пружиле су све 
три основне школе са територије општине Пландиште.

Захваљујући пројекту, општина Пландиште је основала 
јединствен Центар у Јужном Банату за потребе деце са 
сметњама и у развују и не само њима већ и за сву осталу 
децу којој је потребна помоћ коју Центар пружа. Највеће 
интересовање, за време реализације пројекта било је 
за специјалистичје услуге логопеда . На радост чланова 
Пројектног тима, већ постоји интересовање да у току 
летњег распуста деца нижег узраста дођу на допунску 
наставу и рекреативну наставу коју Центар пружа.

Р.Г.

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

MANAGEMENT OF RELATIONSHIP CLIMATE-
INSECT MIGRATION IN SREDNJEBANATSKI 
DISTRICT AND TIMIS COUNTY “е-MS: RORS 
380. Пројекат се  реализује у оквиру 
пројекта прекограничне INTTEREG Romania 
– Serbia. Укупна вредност пројекта је  
224.918,40 еура.

Циљ пројекта је упостављање 
мониторинг система за праћење 
метеоролошких услова, површинских 
вода и инсеката у пограничном подручју 
Румуније и Србије. За  упостављање 
система набављено је 20 метеоролошких 
станица које су постављене у пограничном 
подружју са Румунске и Српске стране 
границе. 

У Србији је постављено 10 
метеоролошких станица у следећим 
насељеним местима: Међа, Српска 
Црња, Лазарево, Честерег, Торак, Конак, 

Итебеј, Јаша Томић, Хетин, Радојево. 10 
метеоролошких станица је постављено у 
Румунији. На страници https://www.clinsim.
ro/ могу се видети подаци са метеоролоских 
станица. На станицама можете пратити 
следеће метеоролошке податке: 
Температура ваздуха, влажност ваздуха, 
правац и брзина ветра (анемометар), 
количина падавина, температура 
земљишта,влажност земљишта,pH 
вредност земљишта, дужина влажења 
листа, лобално зрачење (пиранометар 
). Податке можете видети тек након 
регистрације на портал за који је потребно 
тек неколико минута.,

Сви ови параметри могу помоћи 
пољопривредним производјачима да 
планирају примену агротехничких мера 
током обраде пољопривредних површина.

ГРАД ЗРЕЊАНИН И УНИВЕРЗИТЕТ ПОЛИТЕХНИКА ИЗ ТЕМИШВАРА РЕАЛИЗУЈУ  
ПРОЈЕКАТ “INTEGRATED“ 

У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ 
СА РУМУНСКЕ И СРПСКЕ 

СТРАНЕ ГРАНИЦЕ 20 
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА
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Одељење IV 2 Гимназије „Борислав Петров Браца“, разредни старешина Маја Трњанчев

„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ
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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 (120)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КАД СУ 
ВРШЧАНИ БИЛИ НА СВЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ
Пајин Триптихон циљано је сликан 

пре више од века да представља 
Вршац на светској изложби. Паја 
је интелигентно, али и искрено 
насликао вечне вредности свог града, 
онога што је одувек био  и што ће увек 
бити шанса кад гостујући послови 
оду.

Ово постмодерно време, које 
предуго траје а постало је нова 
нормала, један уметник ауторизовао 
је  као своју креативну идеју да је у 
доба короне и активности везане 
за њу, прави и апсолутно  највећи 
постмодерни пројекат, савршено 
глобално уметничко дело без 
преседана и да би  требало да уђе у 
све будуће историје уметности.

По њему, зарад преживљавања, 
људи су драговољно пристали да 
живе и одрекну се, ресетују сва  
глобална цивилизацијска достигнућа 
у култури и уметности сем оних 
у сајбер илузији и да се одрекну 
исконских микродруштвених  
потреба за  блискошћу, контактом, 

дружењем, додиром, загрљајем.
Пајино скромно дело подстиче 

животне активности као бескрајно 
питак еликсир доброг здравља 
локалне иницијативе и праве 
микрогеографије људске шифре.

У постмодерном ковид свету, као у 
игри шаха, жртвовали смо све фигуре 
на владаоце а то је наш голи живот, 
преживљавање по сваку цену.

Ипак да ли је људски мозак на клик 
као компјутер и да ли ћемо, кад ова 
ноћна мора прође, стварно моћи 
да се пробудимо  из ње и наставимо 
тамо где нас је  заскочила?

Постмодерно доба било би 
чаробни еликсир за повлашћену 
елиту да постане још богатија, а 
економске трауме ће бити можда 
болније од оних социјалних.

Посткоронарна времена неумитно 
долазе. Њихов идеал је блискост 
и људска потпуност приказана  на 
Пајином Триптихону.

Онај постмодерни споменути 
геније поставља питање да ли су све 
наше вредности културног идентитета 
и надградње баш тако неопходне и  
моћне и да нису тако лако нестале у 
ковид болном невољном глобалном 
експерименту, топлој проби свих 
наших страхова.

Људски разум, потпомогнут 
страхом, однео је победу без тортуре 
и насиља. Прави савременици доба 
свеколиког знања пристајемо на оно 
што је било апсолутно недодирљиво. 

Корона нас је натерала да се 
посветимо себи, упознамо себе, своју 
рањивост и своју суштину, себе као 
хемијско чудо угрожено од најмање 
капи живе хемије, оне од које смо сви 
настали а прети да слепим силама 
хемије матира домете разума. А сат 
одбројава.

Т. Сухецки

Овог викенда (19. и 20. јуна) у „Тачки 
сусретања“ одржаће се Самит скејтера – 
како организатори кажу, скуп скејтера, 
уметника, зидара и музичара, у оквиру 
којег ће бити организована изложба, 
свирка, радионица, скејт вожња, пројекција 
филмова и уметнички базар. У субору и 
недељу програм ће почети у 12 и трајаће до 
23 часа. 

Поред уличне (street) вожње која је 
иницијални покретач Самита, програм у 
„Тачки сусретања“ је конципиран тако да 
широј публици представи најактуелније 
уметничке пројекте који долазе из скејт 
зајднице. „Примарна идеја Самита у 
ова два дана јесте преношење знања и 
искуства из сваког сегмента скејт културе 
пролетерима којима је скејт незаобилазна 
свакодневница, али и да се ова субкултура 
представи онима који се са њом по први пут 
сусрећу“, кажу организатори скупа. 

Програм у суботу започеће маркетом 
и креативном радионицом на тему 
прављења фанзина у „Тачки сусретања“ у 12 
часова, затим ће уследити скејт тачмичење у 
Руском парку у 15 часова, а затим се очекује 
отварање изложбе у „Тачки сусретања“ у 18 
часова. Вечерњи програм почеће трибином 
и пројекцијом скејт филмова у 20 часова, 

након чега следи свирка. 
У недељу је окупљање предвиђено у 

клубу Изазов на брегу у 12 часова, одакле 
ће кренути спуст ка граду и улична вожња. 

Програм у „Тачки сусретања“ почиње 
у 15 часова финализацијом креативне 
радионице и маркетом. Резултати креативне 
радионице фанзина биће представљени 

у 19 часова, након чега следи пројекција 
филма „Тилва Рош“ и музички програм. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СУБКУЛТУРЕ МЛАДИХ 

САМИТ СКЕЈТЕРА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 
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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

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

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.

Купујем приземну сређену кућу, 
не  далеко од центра, или мењам за 
двособан стан  67 м², етажно грејање, 
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел. 
063/8527242

Продајем кућу испод хотела „Вила 
брег“ једносмерна мирна улица. Тел. 
064/2464207.

Продајем ланац воћњака са кућом, 
бунар копани 13 метара  и два ланца 
земље Тел. 060/0806339

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м², 
на улазу у село, посађен са багремом, 

погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат, 

Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721949

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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.

Издајем двособан дворишни стан. 
Тел. 013/806-235

Издајем локал у улици Вука  
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел. 
063/7722136

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз 
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/4930226.

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

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

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

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

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

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

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
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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 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.

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

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

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 ,

Продајем комбинован фрижидер 
„Обод“ Цетиње исправан, уградни 
шпорет равна плоча са  рерном 
„Сименс„.Тел. 061/3071085.

Продајем комбинован фрижидер 
замрзивач, исправан у одличном 
стању, веш машину“ Горење“ 
исправну.Тел. 061/3071085.

Продајем нов дрвени прозор 70х60 
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.

Продајем „Багат“ шиваћу машину. 
Тел. 064/3208409Средњих година 
жена чувала би стару особу која 
нема никог за  кућу или стан. Тел. 
061/8139998

Купујем морке „Бисерке“. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/ 
1871673.

Продајем јаја  јапанске препелице, 
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673

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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Поштоваоци опуса чувеног писца 
Душана Микље и љубитељи домаће 
књижевности имају великог разлога за 
задовољство, с обзиром да је од данас 
у продаји његов нови роман Животи за 
изнајмљивање. Књига је доступна путем 
сајта www.vulkani.rs, а можете је купити и у 
омиљеној Вулкан књижари. 

Ово је истинита прича о дечаку који 
никада није престао да чека свог оца. 
И када је пропутовао свет и стигао до 
најудаљенијих тачака на земаљској кугли, 
наставио је да тражи делиће слагалице који 
су недостајали како би очева слика била 
целовита. Међутим, након што је све делове 
ставио на њихово место, на тој слици није 
видео само оца већ и једну породицу, једно 
детињство, приземну кућу на Дорћолу, 
неуморне мајчине руке и жишку цигарете 
међу очевим прстима. Године су пролазиле 
и однеле у заборав све осим светлости 
цигарете која је испунила чак и најгушћи 
мрак, и тако се заувек преселила у дечакове 
очи.

Сам наслов књиге Животи за 
изнајмљивање јесте својеврсна метафора 
неслободе. Она осликава судбине 
потлачених и недужних, жедних живота и 
гладних слободе. Пишући о оцу који је 1941. 
године био у заробљеништву, а потом у 
немачком логору и на Голом отоку, Душан 
Микља исприповедао је причу о снази 
људског духа. У њој ће се пронаћи сви они 
који су бар једном у животу били спремни 

да све што имају дају за грам апсолутне 
слободе – оне која ће им донети право 
да мисле, осећају и делају по сопственом 
нахођењу.

Душан Микља је добитник бројних 
престижних награда за свој вишедеценијски 
рад. У књигу Животи за изнајмљивање 
уткане су емоције и истина људи која ће 
нам додирнути срца. На страницама овог 
романа исписане су судбине породица 
које су стоички подносиле живот и режим у 
коме су живеле.

„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 
„Животи за изнајмљивање“.

У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Самоћа и друштво“ освојиле су 
је наше читатељке Драгана Петровић и 
Викторија Остојин. Честитамо! Награде се 
могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59.

РОМАН АУТОРА ДУШАНА МИКЉЕ У ПРОДАЈИ

„ЖИВОТИ ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ“  
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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

Међутим вршачко је вино одликовано премијама на 
изложбама: г.1857. и 1866. у Бечу, 1869.  Рудолфсхајму и 
Оравици, 1873. у Бечу, 1874. у Бремену, 1875. у Теплици и 
Н. Саду, 1876. у Сегедину, 1877. у Тамишграду, Суботици 
и Минцу, 1878 у Паризу и 1885. у Б. Пешти.

Виноделство води се код нас као мала индустрија, 
пошто газде, због оскудице у радницима, не могу да 
обрађују веће заплаве винограда. Највише ако ко има 
45 ланаца, али зато је г. 1873. било 2255 виноградара, 
ван поседа у околним селима, што се рачуна на 300 
ланаца.

Колика се грдна трговина с вином код нас води, 
види се по извештају овдашњег баждарног звања из 
године 1879. Те године баждарено је 11.995 судова, 
од чега 11.727 буради. Зато смо будимпештанско и 
арадско баждарско звање у стању је да покаже већи 
обрт и већи приход.

Од г. 1875. постоји овде друштво, које свима 
могућим средствима ради на томе, да унапреди 
виноделство. Основано као друштво за производњу 
вина “Weinproducenten Verein” прекрсти се оно 
год. 1884. у виноделску секцију (Weinbau-Sektion) 
пољопривредног друштва. Ово друштво приређује 
сваке године изложбу вина и грожђа, која је богато 
уређена. Раздавајући премије, и расписом награда, оно 
подстрекава развијање виноделства. Сем тога својим 
узор-виноградом служи за образац култури винограда.

С виноградарством стоје у свези још и друге радње. 
Тако на пр. извађање дезерт и експор

-грожђа. Овако се грожђе млоге јесени стотинама 
вагона горе шаље. Знатан је и бермет што се код нас 
прави. Млого се прави и сенефа, и чак у Беч шаље. Од 
комине и киселице пече се ракија. Са 400 казана добија 
се преко 300 хектолитара ракије коју већином околина 
попије.

Пошто је Вршац уједно и средиште за виноделство 
из околине, навешћемо, да би боље разумели наше 
прилике производње , списак количине виногради и 
производе у вину знатнијих места вршачког округа. 
Овај списак састављен је год. 1884. Кутрица, 1271 ланац, 
просечна производња 3000 хтл, Куштиљ 2171 ланац, 
27137 хтл., Варадија 1259 ланац, 9200 хтл., Јабука 889 
ланац, 4445 хтл., Вел. Средиште 864 ланац, 10960 хтл., 
Марковац 730 ланац, 7300 хтл., Месић 720 ланац, 5600 
хтл., В. Џам 600 ланац, 8000 хтл., Сочица 491 ланац, 2455 
хтл., Павлиш 466 ланац, 4800 хтл., Ритишево 482 ланац, 
30556 хтл., М. Средиште 328 ланац, 4920 хтл., Влајковац 
168 ланац, 3015 хтл., Клопадија 116 ланац, 3320 хтл. 1).

Но у колико се више наших људи бави виноделством, 
у толико се мање њиве раде. Већ одавна у Вршцу се не 
производи онолико пшенице, колико вароши треба, 
недостатак подмирује околина. Шта више, ако је хрђава 
година, довлачи се рана из иноземства, као г. 1881. 
кад нам је из Романије донешена знатна количина 
шенице и кукуруза. Воћарство је слабо развијено, али 
зато се Немци јако баве неговањем зелени. Вршачке 

баштоване можеш наћи на пијаци у Решици, Бокши, 
Докњачки, Оравици и Б. Цркви.

И стока се онолико подиже колико за кућу треба, 
али се може казати да Немци имају лепу и јаку пасму 
коња и говеда. Имамо и то навести, како код нас постоје 
два велика салаша. У једном рани Јул. Фриш волове, а у 
другом гоји свиње Андрејевић и др.

Уз попис народа 1. јануара 1881. побележена је 

и рогата марва. Онда је било у Вршцу: 11 мађарских 
бикова, 906 крава, 181 јуница, 11 волова; швајцарска 4 
бика, 136 крава, 43 јуница, 44 нагојених волова. Затим, 
686 мађарских оваца и једна коза. Свега 1823 глава.

По попису из год 1885. било је исте године; 76 
пастуха, 1684 коња, 372 кобиле, 1 магарац, 37 ждребади. 
Свега 2170 комади. Што је речено за подизање коња и 
рогате марве, важи и за ситну марву и живину.

Свиларство, које је некада толико лепо напредовало, 
са свим је престало. Зато се је  пчеларство развило. 
Вршац је пијаца меда и из околине. Вршачким медом 
тргује се не само по нашој држави, већ се шаље и у 
иноземство. Особито су чувене фирме Ф. Ваца и др. Ђ. 
Јовановића, као и Карла Хаузера. Крајем г. 1885. било 
је у Вршцу 45 кованџија са 369 народа у ђерзоновим 
сандуцима и 241 роја у старим оплетеним кошницама. 
Исте године добило се 3400 клг. меда. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (269)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

16. ВИНОГРАДАРСТВО, ЗЕМЉОРАДЊА И 
СТОЧАРСТВО

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 
359, 29. ЈУЛ 1997.

ЗАНАТСТВО
У данашњој Војводини постојала су занатска удружења од 

13. века, ако не и од раније. Њихов број увећавао се упоредо са 
развитком појединих насеља и са њиховим проглашавањем  за 
“Слободне краљевске вароши”.

Када су Турци освојили у 14. 
веку знатан број угарских земаља, 
нису укидали цехове већ су их 
под називом еснафа или руфета 
остављали да и даље живе и раде.

У Банату је за време турске 
управе занатство било највише 
развијено у Темишвару. Као место 
у коме је занатство развијено 
Евлија Челебија у својим 
путописима спомиње и Вршац. 
Крајем 17 и почетком 18. века 
Аустрија је успела да протера 
Турке из Војводине а еснафско 
устројство оставила је нетакнуто. 
Једино су еснафи од нове власти 
молиле потврде свог дотадашњег 
еснафског уређења. 

Пре него што су еснафи 
основани, сваки занатлија је 
могао  да ради свој занат ако је 
имао дозволу Магистрата. Српске 
занатлије имале су у једној особи 
сенатора, односно свог  еснафског 
комесара. На основу нове уредбе добили су засебног комесара 
српске и немачке занатлије. На молбу занатлија они су 1806. године 
изградили занатлијску уредбу  чиме је занатство било уређено. 
Вршац је 1817. године проглашен за “Слободну краљевску варош” и 
прво је уређено занатство.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 
359,29.ЈУЛ 1997.

У КОРАК СА СВЕТОМ
Теретана вршачког Powerlifting клуба отворена је у среду, 23. 

јула. Званично ју је отворио господин Владимир Петров, члан 
клуба, и поздравио присутне госте  испред Powerlifting савеза 
Југославије и Powerlifting клуба Вршац.

Ова теретана је дуго очекивана  у вршачком спортском ланцу. 
У овим новим просторима, од сада, почиње се са новим фитнес 
програмом. За почетак  скромно са две справе, тренажним 
бицклом и справом за трчање, али у блиској будућности из 
управе клуба најављују да ће у раду теретане управо бити акцент 

на овом програму пратећи светске трендове којима се оваком 
теретаном може успешно парирати.

У новој теретани неће тренирати само индивидуалци и 
чланови клуба. Остали спортски клубови већ почињу, у тренуцима 
док ово  читате, да своје кондиционе тренинге обављају у новој 
теретани. Поред кошаркаша који већ користе њене потенцијале, 
ускоро ће у њој вежбати и остали вршачки спортисти захваљујући 
погодностима којима управа клуба излази у сусрет.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА 1) Од занатлија винара наводимо Виљ. Аделера и 
сина Јована Гетмана, Јосифа Кесела и сина Јосифа 

Штернберга и Јована Цофмана са Јов, Фуксом.



ПЕТАК • 18.  јун 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК •  18. јун 2021.ВРШАЧКА КУЛА22

Европска унија је спремна да 
Јерменији да три милиона евра 
у замену за одрицање од назива 
„коњак” приликом означавања 
својих алкохолних производа.  Према 
споразуму са ЕУ, Јерменији је дато 14 
година да се одрекне назива „коњак” 
на локалном тржишту и 25 година 
за престанак коришћења назива 
у иностранству, пише Спутњик. 
Програм ће се финансирати из буџета 
ЕУ, а контролу над спровођењем 
програма вршиће Министарство 
економије Јерменије и делегација ЕУ 
у Јерменији. Овај уступак Јерменије 
би требало да повећа њене шансе 
за интеграцију са ЕУ, док експерти 
оцењују да жртвовање једног од 
главних брендова земље може 
смањити финансијску вредност овог 
пића. Споразумом о свеобухватном 
партнерству између ЕУ и Јерменије 
из 2017. Године предвиђено је да се 
Јерменија одрекне употребе назива 
„коњак” који је законски заштићен. 
Обележје „коњак” може носити пиће 
које се производи у француском 
региону Шарант, где се налази 
истоимени град. Јерменска влада је 
већ одобрила финансијски споразум 
са ЕУ, за шта ће јој ЕУ доделити три 
милиона евра. Главно тржиште 
за извоз коњака из Јерменије је 
увек била Русија и земље бившег 
Совјетског Савеза, рекао је економски 
експерт из Јерменије и дописник 
јерменске редакције Спутњика Арам 
Гарегињан. Он је појаснио да према 
споразуму Јерменије и ЕУ, ова земља 
мора да уступи називе „јерменски 
коњак” и „шампањац” и да их више не 
користи.

„У замену за то, ЕУ даје нашој 
држави гарант од три милиона евра. 
Тај новац мора да буде искоришћен 
у складу са условима споразума. 
У споразуму је фиксирано да за 
коришћење тог новца треба да буде 
формирана експертна комисија 
која ће направити неку врсту плана 

за даље акције. Односно, како да 
се створи нови бренд за јерменско 
жестоко пиће и да се промовише 
на спољним тржиштима. Међутим, 
експертна комисија није формирана 
и још нема плана за даље акције”, 
истакао је Гарегињан за Спутњик.

Гарегињан је нагласио да и на 
руском тржишту Јерменија мора 
поново да пронађе своје место 
и позицију са новим називом 
алкохолног пића.

„Сви експерти са којима сам 
разговарао у Јерменији и Русији кажу 
да са било каквим другим називом, 
на пример бренди, јерменски коњак 
неће имати такву финансијску 
вредност какву има данас. Са називом 
бренди већ идемо у ниску категорију 
вредности на руском тржишту и било 
где у сегменту хотела и ресторана, 
онлајн трговине, супермаркета и 
генерално у малопродаји. То је веома 
озбиљан изазов”, рекао је он.

Постоји и друга страна медаље, 

како каже Гарегињан, која није 
тајна ни за кога и појашњава да у 
Јерменији, па и у Русији такође, 
јерменски произвођачи жестоког 
алкохолног пића користе назив 
„коњак”, не обраћајући увек пажњу на 
квалитет пића, преноси Танјуг.

„Они мисле да ако имају тако јак 
бренд на терену Русије, то значи да не 
морају да раде на јачању квалитета. И 
само један назив може да им донесе 
новац и извоз, а то је „коњак”. Сада 
када још немају такву заштиту и 
такав бренд, морају озбиљније да 
раде на квалитету и маркетингу. То 
значи да интензитет конкуренције 
може да допринесе новом квалитету 
јерменског алкохолног пића”, 
објаснио је експерт.

Интеграција Јерменије са ЕУ је 
ограничена чланством ове земље у 
Евроазијску унију, рекао је Гарегињан. 
Када је реч о појединачним 
производима, он појашњава да се 
током састављања споразума ЕУ 

консултовала са својим чланицама да 
би разумела која је роба произведена 
у Јерменији проблематична у односу 
на европске брендове.

„Јерменски коњак се извози у 
великим количинама. Очигледно је 
то највећи проблем за ЕУ. Јерменија 
извози и шампањац, али у мањој 
количини. Што се тиче остале робе, 
она се производи у толико малој 
количини да то не може да створи 
проблем за ЕУ и њене произвођаче. 
На пример, производимо неке 
врсте европских сирева, али се 
они испоручују искључиво на 
домаће тржиште или у врло малим 
количинама у иностранство. То не 
представља никакав проблем за 
европску привреду, за разлику од 
јерменског коњака којем на руском 
тржишту парира управо француски 
коњак”, истакао је Гарегињан.

Иначе, Јерменија је у априлу 
ратификовала као последња земља 
Евроазијске уније споразум о 
слободној трговини са Србијом, који 
је потписан 25. Октобра 2019. године. 
Споразумом је олакшан и извоз 
јерменског коњака у Србију, али и 
српског вињака на тржишта чланица 
те уније. Арам Гарегињан је рекао 
да Јерменија извози коњак у малим 
количинама у Србију, у вредности, 
како је наведено, од неколико 
десетина хиљада долара. Међутим, 
како каже, прошле године је повећала 
ту вредност за четири пута.

„Не можемо да кажемо да је то 
захваљујући Споразуму о слободној 
трговини који је потписан између 
Евроазијске уније и Србије, јер је 
ратификован тек ове године. Али 
можда ће наши произвођачи бити 
њихови дистрибутери на Балкану. 
Добили су неку позитивну поруку да 
су сада на српском тржишту услови 
за трговину лакши него раније”, 
закључио је Гарегињан.

Извор: Политика

У мору код хрватског острва Корчула пронађено је насеље из 
неолита, односно из времена 4.500 година пре нове ере. 

Како је рекао Мате Парица са Одељења за археологију на 
Универзитету у Задру, насеље има облик седмоугла и види се да је 
изграђено плански, а не стихијски. 

Насеље се налази 70-ак метара од обале, на дубини од четири и 
по метра, а због подизања нивоа мора остало је испод површине, 
што је било кључно у конзервацији остатака, преноси ХРТ. 

Тако стари проналасци су веома ретки у целом свету и обично се 
налазе у пећинама, а ретко у мору. 

Ово насеље пронађено је случајно, захваљујући снимцима из 
ваздуха. 

На локалитету су пронађени кремени ножеви, велике керамичке 
чиније и лоптасте посуде, које је становници украшавали урезима, а 
црвеном бојом осликавали различите мотиве, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

У Пенсилванији, 1859. године 
* Прва „нафтна грозница” у 
свету догодила се у западној 
Пенсилванији, у Северној 
Америци, 1859, а 1870. године 
Џон Девисон Рокфелер (1839–

1937), велики финансијски 
магнат, основао је петролејски 
труст „Стандард Оил”. Рокфелер 
је закључио тајне споразуме са 
железничким компанијама које 
су члановима труста давале 
повлашћене цене превоза. 
Фирме које се нису слагале 
избациване су с посла понекад 
применом насиља и саботажом. 
Већ 1876. године „Стандард Оил” 
контролисао је 80 одсто америчке 
индустрије нафте, а 1883. ова 
фирма је добила континенталне 
размере. Рокфелер је 1905. 
године тврдио: „Ружа ’Америчка 
лепотица’ може се производити у 
свој својој лепоти ако се жртвују 
пупољци који расту око ње”. Овај 
индустријалац установио је тзв. 
Рокфелерову задужбину, из које 
се помажу медицинске и друге 
науке. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАДА СЕ 

ДОГОДИЛА 
ПРВА „НАФТНА 

ГРОЗНИЦА” У 
СВЕТУ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

У МОРУ КОД КОРЧУЛЕ ПРОНАЂЕНО НАСЕЉЕ СТАРО 6.500 ГОДИНА 

НЕОЛИТСКО НАСЕЉЕ У ХРВАТСКОЈ 

ЈЕРМЕНИЈА СЕ ОДРИЧЕ СВОГ КОЊАКА 

У ЕУ БЕЗ ПОЗНАТОГ БРЕНДА 

Француски суд је наложио компанији ИКЕА да плати казну од милион евра 
(1,21 милиона долара) због шпијунирања њених запослених у тој земљи, 
након што је водећи светски малопродавац намештаја проглашен кривим за 
недозвољено прикупљање и чување података о запосленима. 

Француска подружница шведског произвођача намештаја је била 
оптужена да је током неколико година „уходила” раднике и кршила њихову 
приватност, при чему је прегледала стања на њиховим банкарским 
рачунима и понекад ангажовала лажне раднике који су писали извештаје о 
запосленима, преноси Ројтерс. 

Тужиоци су тражили казну од два милиона евра. 
 Из ИКЕЕ су саопштили да разматрају судску одлуку како би утврдили да 

ли су потребне било какве даље мере, након што су предузели кораке за 
укидање оспорене тактике контроле над запосленима, преноси Танјуг. 

„ИКЕА ритејл Француска оштро осуђује ову праксу, извињава се и 
спроводи озбиљан акциони план како би се спречило да се тако нешто не 
понови”, наводи се у саопштењу компаније. 

Извор: Политика

ИКЕА КАЖЊЕНА У ФРАНЦУСКОЈ ЗБОГ ШПИЈУНИРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ   

КАЗНА ОД МИЛИОН ЕВРА 
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„Топ 12“ турнир, најзначајнији је 
након првенства Србије, а на њему је 
учествовало 12 најбоље пласираних 
такмичара по тренутној ранг листи. 
Турнир се играо у категоријама 
јуниора, јуниорки, кадета, кадеткиња, 
млађих кадета и млађих кадеткиња. 
Сваки такмичар одиграо је 11 мечева,, 
турнир је трајао два дана.

- Велико нам је задовољство да 
се овако значајан турнир одржава 
у Вршцу и да је наш град одабран да 
буде домаћин. Град Вршац наставиће 
и у будућности да подржава стони 
тенис, али и развој комплетног спорта 
у нашем граду, истакао је Марко 
Рашић, члан градског већа за спорт.

Миленијум је био поприште 
узбудљивих мечева, на којима су 

снаге одмерили најбољи у сезони.
- Ово је заправо завршни турнир 

у сезони и на њему учествују само 
они са најбољим резултатима. Пошто 
се игра свако са сваким, можемо 
рећи и да даје најреалнију слику 
тренутног квалитета играчица и 
играча. Баш због тога га веома цене 
такмичари, али и тренери, јер им 
даје добар увид у развој спортиста. 
Веома смо задовољни што је и Вршац 
имао представнике у „Топ 12“, који 
су остварили одличне резултате. 
Душан Везмар освојио је прво место 
у јуниорској конкуренцији, а Стефан 
Радоњић друго место у млађим 
кадетима, истакао је Бранислав Ђан из 
Стонотениске академије Миленијум.

ТОП 12  ОДРЖАН У ВРШАЧКОМ ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТОНОТЕНИСКЕ АКАДЕМИЈЕ „МИЛЕНИЈУМ“

ВЕЗМАР НАЈБОЉИ ЈУНИОР, РАДОЊИЋУ 
ДРУГО МЕСТО КОД МЛАЂИХ КАДЕТА

С ТО Н И  Т Е Н И С

За мање од месец дана почиње 
првенство Света за јуноре и Светски 
куп за кадете у саватеу које ће се 
одржати од 1. - 3. јула 2021. Припреме 
за ово такмичење су у току а последњи 
у низу заједничких тренинга је био је у 
Руми 13. јуна. Из Вршачког Бокс клуба 
Гард, на списку селектора се нашло се 
чак 7 спортиста : 2 јуниора и 5 кадета.

Јуниори: -52кг: Ален Лунгу, -65кг 
Милица Павловић. Кадети:  -65кг 
Лука Секулић, -70кг: Сергеј Топалов, 
-56кг: Вања Станисављев, -60кг: Нађа 
Ранков, -65кг: Марија Николић-„Гард“ 
Вршац.

ПРИПРЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЈУНИОРКИ И СВЕТСКИ КУП

СЕДМОРО ВРШЧАНА НА СПИСКУ СЕЛЕКТОРА
С А В АТ Е

На Војној академији одржан је 
традиционални Трофеј Београда 
у краљици спортова - атлетици, 
под покровитељством Градског 
секретаријата за спорт града 
Београда и Атлетског Савеза 
Београда, уз техничку подршку 
особља и старешина Војне 
академије,чиме се јачају везе 
грађанства и војске, а уједно 
се промовише и упис на Војну 
академију као и спорт у војсци 
Србије.

Такмичење је одлично 
организовано за омладину од 15 
до 18 година, а постигнути су и 

солидни резултати. Атлетски клуб 
Атина јпредстављало је двоје 
такмичара.

Марко Младеновски је претрчао 
100м за 12,61 секунду, и 400м 
за 59,83 секунде, док је Душан 
Кнежевић исту деоницу од 100м 
прошао за 12,93 с, и скочио увис 
140 цм.

“Такмичари Атине су наступили 
по позиву, а ово је одлична увертира 
за предстојеће Првенство Србије за 
старије пионире у атлетици, које ће 
се одржати у Сремској Митровици 
19-20. јуна ове године”- изјавио је 
проф.Срђан Јовановић.

ЧЛАНОВИ ВРШАЧКЕ АТИНЕ НА ТРОФЕЈУ БЕОГРАДА

ДОБРА УВЕРТИРА 
ВРШЧАНА ПРЕД 

ДРЖАВНО 
ПРВЕНСТВО

АТЛ Е Т И К А
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