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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

Помоћница градоначелнице Вршца 
Тамара Радочај, у име Града, потписала 
је јуче у Новом Саду са Покрајинским 
секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и 
Јавним предузећем “Воде Војводине” 
уговор за реализацију радова на 
уређењу каналске мреже у функцији 
одводњавања пољопривредног 
земљишта на територији Града Вршац 
у 2021. години. Вредност радова је 
17.142.857,14 динара у оквиру којих 
ће бити уређено око 30 км каналске 
мреже и постављено 11 пропуста 
- мостића у атарима села Загајица, 
Мали Жам , Потпорањ, Ритишево, 
Влајковац и Уљма што ће нашим 
пољопривредницима значајно 
олакшати и убрзати прилазак њивама. 
Град Вршац издвојиће по овом уговору 
из буџета 10.000.000,00 динара док 
ће Покрајински секретаријат за 
пољопривреду,  водопривреду и 
шумарство суфинансирати пројекат 
са 7.142.857,14 динара. 

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА УРЕЂЕЊЕ 
КАНАЛСКЕ 

МРЕЖЕ

ГРАД ВРШАЦ И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА УЛАЖУ 17 МИЛИОНА ДИНАРА

Град Вршац континуирано ради на 
побољшању услова живота социјално 
угроженог становништва. Једна у 
низу акција је и подела хигијенских 
пакета коју Град Вршац организује 
уз помоћ Министарства за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог 
у сарадњи са ГИЗ-ом, а имплементира 
Министарство државне управе и 
локалне самоуправе са Црвеним 
крстом Србије. 

До сада је у подстандардним 
ромским насељима подељено 600 
пакета, а сличне акције се планирају 
и у будућности. 

- У оквиру ове акције вршили 
смо и пријаву за вакцинацију на 
порталу Е-управе, што је и основни 
циљ, да се Ромкињама и Ромима 
омогући једнак приступ вакцинацији 
и основни услови за придржавање 
епидемиолошких мера – истакла 
је Алиса Шајин, координаторка за 
ромска питања у градској управи у 
Вршцу. 

Упоредо су спроведени и акције 
поделе 90 таблет рачунара и 427 
пакета школског прибора, као и 
пројекат запошљавања Рома који је 
тренутно у завршној фази. 

- Пројекат запошљавања Рома 
финансира се посредством Немачке 
развојне сарадње ГИЗ и траје већ 18 
месеци. Прошле недеље завршена 
је обука за 24 особе из области 
екологије и заштите на раду. Њима ће, 
поред сертификата, бити подељени и 
електромотори који ће им помоћи 
да лакше сакупљају секундарне 
сировине и селектују их, а тиме 
економски оснаже своје породице и 
побољшају своје услове за живот – 
додала је Алиса Шајин. 

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ПОДЕЛЕ 
ХУМАНИТАРНИХ ХИГИЈЕНСКИХ 
ПАКЕТА 

ЈЕДНАКИ 
УСЛОВИ ЗА 

ПРИДРЖАВАЊЕ 
ЕПИДЕМИОЛОШКИХ 

МЕРА ЗА СВЕ 

Тамара Радочај, помоћница градоначелнице, на потписивању уговора у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Прошле среде у Дому војске 
одржан је други овогодишњи Сајам 
половних уџбеника у организацији 
Туристичке организације Вршца. 

- Туристичка организација Вршац 
већ седам година организује Сајам 
половних уџбеника. Школарци имају 
прилику да се друже и уједно набаве 
уџбенике за наредну школску годину 
по веома повољним ценама – рекла је 
Јасна Живковић из ТОВ-а. 

Сајам се традиционално организује 
два пута током летњег распуста – 
прве недеље по завршетку школске 
године, а затим поновљени након 
недељу дана. 

- Они који нису успели да на првом 
Сајму набаве све што им треба, сада су 
могли то да ураде. Сада им предстоји 
одмор од два месеца и желимо им 
да се лепо проведу, а у септембру 
крену спремни да стичу нова знања – 
додала је Јасна Живковић. 

ШКОЛСКЕ КЊИГЕ ПО ВЕОМА 
ПОВОЉНИМ ЦЕНАМА 

ОДРЖАН ДРУГИ САЈАМ ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА У ДОМУ ВОЈСКЕ 

И ОВЕ ГОДИНЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ПЕТРОВДАНСКИ 

ШАХОВСКИ ТУРНИР 

Удружење грађана за неговање шаховске традиције Вршац, 
позива све љубитеље шаха на 7. Петровдански брзопотезни 
шаховски турнир. Турнир ће се одржати у понедељак, 12. јула на 
Градском језеру. 

Упис играча почиње у 16:15, а такмичење у 16:45. Организатори 
напомињу да је број учесника ограничен и да ће предност имати 
раније пријављени такмичари. Играће се 11 кола по швајцарском 
систему, са по пет минута по играчу за целу партију. Судија турнира 
је ФИДЕ арбитар Зоран Станимировић. 

Од такмичара се очекује да донесу своју шах гарнитуру и 
шаховски часовник, а за најбоље су обезбеђене награде. 
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Наступајући викенд у Вршцу 
обележиће Винофест. Ова 
традиционална манифестација која 
се 9, 10. и 11. јула одржава по 15. пут, 
ове године ће бити на отвореном, на 
Градском тргу. 

- И пре него што се десила ова 
ситуација са коронавирусом, после 
14. Винофеста, већ је планирано да 
се он измести на Градски трг. Тада су 
планови предвиђали да се Винофест 
одржи недељу дана после Првог маја, 

када су временски услови идеални, 
међутим, ове године то још увек 
није било могуће. Када су мере мало 
попуштене, чим су се стекли какви-
такви услови за организацију неке 
манифестације, ово је била прва са 
којом смо хтели да покушамо да се 
вратимо у нормалу. У договору са 
винарима одабрали смо 9, 10. и 11. јул, 
а с обзиром да су временски услови 
врло проблематични и не зна се 
колике ће бити врућине, Винофест ће 
се одржавати у вечерњим часовима, 
од 18 до 24 часа – каже Татјана 
Палковач, директорка Туристичке 
организације Вршца. 

За учешће на овогодишњем 
Винофесту до сада је пријављено око 
40 излагача, тренутно само из Србије, 
међутим, међу винима пријављеним 
за оцењивање налазе се и вина из 
Румуније. С обзиром да је ове године 
Винофест на отвореном, неће бити 
наплаћивања улазница, али ће се 
куповати гравирана чаша, која ће 
коштати 250 динара, и бонови за 
дегустацију вина, по цени од 100 
динара. Свечано отварање Винофеста 
планирано је да се деси у Музичком 
павиљону на Градском тргу, где ће 
бити додељене и медаље за најбоља 
вина, и то на почетку манифестације, 
а не на крају, као што је то до сад 

био случај. Комисију за оцењивање 
вина и ове године чине стручњаци 
из Енолошке станице која је сваке 
године партнер Винофеста. 

- Имаћемо и госте из Туристичке 
организације Пирота који ће 
промовисати своје специјалитете – 
пеглану кобасицу, пиротски сир и 
своја вина, као и госте из Ниша, који 
ће промовисати свој регион и своје 
производе. Надамо се стабилизацији 
за следећу годину и планирамо да 
као и раније, имамо минимум пет 
држава учесница Винофеста – додаје 
Татјана Палковач, наглашавајући да 
и винарима из других земаља много 
значи присуство на Винофесту и 
освојене медаље за квалитет, па и са 
њихове стране постоји велика жеља 
да се следећи Винофест одржи у 
редовним условима. 

Поред могућности да дегустирају 
и купе одлична вина из Вршца, 
Гудурице, али и остатка Србије, 
посетиоци Винофеста ће и ове године 
имати прилику да пробају и неке 
гастрономске специјалитете јер ће 
се на манифестацији представити 
и медари и произвођачи сирева. 
За атмосферу током Винофеста 
побринуће се тамбураши, „Стари 
знанци“ из Велике Греде и „Панонски 
боеми“ из Панчева, а на Градском 
тргу ће бити постављена и банатска 
кућица где ће бити пулт туристичке 
организације. 

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

САЈАМ ВИНА ОВОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ТРГУ 
15. ВИНОФЕСТ У ВРШЦУ 

ГРОЖЂЕБАЛ СВЕ 
ИЗВЕСНИЈИ 

Према речима директорке 
Туристичке организације 
Вршца Татјане Палковач, ова 
организација већ увелико 
ради на прикупљању понуда 
за програм и планирању 
Грожђебала, али са одступницом 
која зависи од епидемиолошке 
ситуације. Ако ситуација буде 
стабилна, Дани бербе грожђа ће 
се одржати током трећег викенда 
септембра. 

Први Винофест на отвореном окупиће 
40 излагача: Татјана Палковач, 

директорка Туристичке организације 
Вршац

Награђени са последњег одржаног Винофеста
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Вршачки Градски базен од прошлог четвртка је 
отворен за купаче, сваког дана од 10 до 19 сати, а 
од ове сезоне посетиоцима ће на располагању бити 
новоизграђене свлачионице, тоалети и тушеви

у чију је изградњу уложено преко 12 милиона 
динара. Како истичу из Града Вршца, улагања у 
базен наставиће се и у будућности па ће тако бити 
изграђен и базен за непливаче. 

Сезона купања на Градском базену почела је 1. 
јула, а цене карата остале су непромењене још од 
првог дана. Одрасли ће улаз плаћати 250 динара, 
док ће деца до 12 година и пензионери карту 
плаћати 100 динара. 

- Званично је почела сезона купања на Градском 
базену, који нажалост прошле године није радио 
због пандемије, али сам заиста радостан што 
је Град Вршац омогућио још боље услове за 
посетиоце. Још прошле године завршили смо 
другу фазу радова која је обухватала изградњу 
мокрих чворова, тоалета и свлачионица. На жалост, 
тада нису коришћене, али сада ће грађани имати 

прилику да уживају у још већем комфору – истакао 
је Дејан Сантрач, заменик градоначелнице Вршца. 

Сантрач најављује нова улагања у Градски базен 
и градњу још једног мањег базена за непливаче. 

- Град Вршац наставиће да улаже у инфраструктуру 
на овом спортском – рекреативном комплексу и за 
следећу сезону планирамо да изградимо и један 
мањи базен за непливаче у коме би могло да се 
учи пливање, јер је олимпијски базен намењен 
искључиво за пливаче.

Управљање базеном поверено је „Миленијуму“ 
и они заиста ревносно брину о свему, а нарочито 
о безбедности. Зато молим суграђане да се 
придржавају свих упутстава и правила, јер 
безбедност је увек на првом месту – објаснио је 
Сантрач. 

ПОЧЕЛА СЕЗОНА КУПАЊА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ 

СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ЈОШ ЈЕДАН БАЗЕН 
ЗА НЕПЛИВАЧЕ 

У уторак је у Градском музеју Вршац одржана 
промоција првог броја научног часописа за 
историју, друштвене и хуманистичке науке под 
називом „ACTA PANNONICA”, у издању Центра 
за банатске студије. О покретању пројекта, 
структури часописа и плановима за наредне 
бројеве говорили су испред Центра за банатске 
студије историчари професор др Мирча Маран 
и Невен Даничић, затим сарадници у изради 
часописа др Ивана Спасојевић, историчарка 
Архива САНУ-а, и генерални секретар Матице 
српске др Милан Мицић и Ивана Ранимиров, 
кустоскиња и директорка Градског музеја Вршац. 

Како је истакао Невен Даничић, професор 
историје у вршачкој Гимназији, иза Центра за банатске студије који ради већ седам година, 

већ је низ успешних пројеката, међу којима и два 
филма, низ предавања, изложби и публикација. 
Иницијатор последњег пројекта Центра за 
банатске студије, покретања часописа „ACTA 
PANNONICA” био је др Милан Мицић, који истиче 
да је историја Баната бајковита баш као и сам 
Банат. 

- Постојала је потреба да Банат добије један 
овакав часопис и да се банатска историја која 
је сложена, контроверзна, слојевита и чудесна, 
почне кроз њега систематски – рекао је Мицић. 

- Мислим да се историја вратила у Вршац. 
Она дуго није била присутна у Вршцу, није 
било праве акције када је реч о историјским 
истраживањима. Зато је ово за мене велики дан 

– рекао је др Мирча Маран, главни и одговорни 
уредник часописа „ACTA PANNONICA” и изразио 
наду да ће часопис постати традиционалан. 

У првом броју часописа налази се неколико 
рецензија и седам научних радова, од чега 
четири из области историје и три из домена 
хуманистичких наука. Ауторка једног од 
објављених радова др Ивана Спасојевић 
нагласила је значај проучавања прошлости и 
преношења знања новим генерацијама. 

- Велика ми је част што сам део уређивачког 
одбора и ауторског тима првог броја часописа 
„ACTA PANNONICA”. Сан свих нас био је да 
представимо овај дивни простор и његову 
историју, а затим знајући прошлост и преносећи 
је младима и свима које она занима, пренесемо 
племениту идеју за своје доба и доба које долази 
– рекла је др Ивана Спасојевић. 

Циљ часописа је да кроз објављивање 
резултата савремених научних радова прикаже 
различите аспекте банатских студија и оживи 
вредности уткане у историју ових простора. 

- Велика је заслуга целог уређивачког одбора 
који је уложио изузетан труд и рад, али и Града 
Вршца који је подржао пројекат. Са радошћу 
очекујемо други број до краја године – закључила 
је Ивана Ранимиров, директорка Градског музеја 
Вршац. 

Т.С. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ПРОМОВИСАН ПРВИ БРОЈ НАУЧНОГ ЧАСОПИСА У ИЗДАЊУ ЦЕНТРА ЗА БАНАТСКЕ СТУДИЈЕ 

 „ACTA PANNONICA”, ИСТРАЖИВАЊА 
СЛОЈЕВИТЕ И ЧУДЕСНЕ ИСТОРИЈЕ БАНАТА 

Још већи комфор за кориснике Градског 
базена: Дејан Сантрач, заменик 

градоначелнице Вршца
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Поводом 80 година Устанка 
народа Србије и Југославије, 4. јула, 
у Београду, код куће Рибникара 
и споменика “Позив на устанак”, 
одржана је централна свечаност 
под покровитељством председника 
Републике Србије. Поред удружења 
антифашиста из свих некадашњих 
република Социјалистичке 
Југославије, у церемонији су 
учествовали и представници ФИР 
- Савеза антифашиста Европе, који 
броји 29 чланица и чије је седиште 
у Берлину. Делегацију је предводио 
председник Ханти Вилмош, иначе 
из Будимпеште. Председник ФИР 
је прихватио  позив председника 
СУБНОР Вршца да посети наш град.  
Добродошлицу у Вршац, Вилмошу 
Хантију и његовим сарадницима, 
пожелео је председник Скупштине 
Града Вршца, Др Предраг Мијатовић, 
у присуству чланова Већа, Славише 
Максимовића и Мирослава Лепира. 
Потом су гости посетили Алеју 
вршачких великана у Руском парку, 
Саборну и Католичку цркву и Градски 
музеј. У просторијама  СУБНОР вођени 
су разговори на тему нови облици 

фашизма у  Европи и свету и улога 
антифашиста у борби за слободу 
и мир, као темељно  опредељење 
савременог света. У Сали хероја 
СУБНОР, гости су се упознали са 

историјским личностима вршачког 
антифашистичко корпуса из Другог 
светског рата. На крају посете, 
делегације ФИР и СУБНОР Вршца, 
положиле су венце и поклониле 

се сенима бораца за слободу код 
Спомен костурнице ослободиоца на 
вршачком гробљу. 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА АНТИФАШИСТА ЕВРОПЕ, ВИЛМОШ ХАНТИ, У ПОСЕТИ ВРШЦУ

ОБЕЛЕЖЕНО 80 ГОДИНА ОД УСТАНКА 
НАРОДА СРБИЈЕ 

Ф
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Књижевна општина Вршац и ове године 
приређује изненађење Вршчанима, купачима 
на Градском језеру. Корисна и инспиративна 
идеја КОВ-а да на племенит начин испуни време 
суграђанима који бораве на градској плажи, 
пријаће љубитељима писане речи. 

„Дрво живота“ сугеришући значај књига и 
племенитих сазнања којима човек обогаћује свој 

живот у дружењу са њима, биће и ове године на 
градском језеру. Књижевна општина Вршац моли 
суграђане да књиге позајмљују, прочитају и врате 
на „Дрво живота“. 

„Молимо вас, не носите књиге кући како би оне 
остала пријатна лектира, корисно задовољство и 
додатно опуштање суграђанима у току целе летње 
сезоне“, поручују из КОВ-а. 

И ОВОГ ЛЕТА КУПАЧЕ ЧЕКАЈУ 
КЊИГЕ НА „ДРВЕТУ ЖИВОТА“ 

АКЦИЈА КОВ-А НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

 ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: „БИРО ПЛУС“  ДОО из Вршца, 
Ул.Стеријина бр.19 

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: „БИРО ПЛУС“  ДОО из Вршца, 
ул.Стеријина бр.19 за потребе Инвеститора Пинку Ема и Пинку Трајан  
из Вршца, ул.Копаоничка бр.60.

 Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде 
Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 
16.07.2021. године.

 Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе 

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

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

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички 
пројекат је портал града Вршца: http://www.vrsac.com/ 

У складу са чланом 60.- 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, 

  оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта бр. УП-13/21 од јуна 2021. за Објекат за технички преглед возила до 3,5т на кат.парц.

бр.28227 КО Вршац, у Вршцу, Гудурички пут бб.
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Некадашњи тренер 
кошаркашица Вршца 
и члан стручног штаба 
репрезентације Србије, 
Богдан Буљ, лето проводи 
у Вршцу, чекајући нови 
ангажман. Сезону је 
успешно завршио у 
румунском Араду, 
са великом радошћу 
дочекао је успех женске 
репрезентације Србије 
на Европском првенству, 
обрадовао се повратку 
кошаркашица Вршца у 
прволигашко друштво и 
присећа се дана проведених 
у најмногољуднијој земљи 
света уочи пандемије 
коронавируса. О свему томе 
популарни Жиле причао је 
за читаоце „Вршачке куле“.

Како си као некадашњи део 
националног тима доживео 
успех српских кошаркашица?

- Феноменална ствар за 
српску кошарку и спорт уопште. 
Ово што су девојке направиле 
ове сезоне је наставак серије 
освајања трофеја и можда 
врхунац генерације предвођене 
најбољом играчицом шампионата 
Соњом Петровић, капитеном 
Јеленом Миловановић и осталим 
девојкама, које су чиниле ослонац 
репрезентације у претходних 
шест година када су се освајале 
медаље на европским, светским 
првенствима и Олимпијади у Рију. 
Посебан је куриозитет што је ова 
титула првака Европе освојена 
без иједног пораза на турниру. 
За шест година освојити четири 
медаље значи постати важан део 
историје српског спорта, то је 
успех који није успела да оствари 
ни репрезентација Југославије. 

Који су по теби били кључни 
детаљи на Европском првенству 
у Валенсији? 

- Мислим да смо били 
најквалитетнија екипа на турниру, 
а кључни детаљ је победа против 
Шпаније у четвртфиналу. До 
сада никада нисмо савладали 
ту репрезентацију на великим 
такмичењима, девојке су коначно 
пронашле начин како се побеђујуе 
велика Шпанија и то на њеном 
терену, то им је дало велико 
самопоуздање, нарочито у финалу, 
у коме су буквално доминирале. 
Француска на свом путу до финала 
није имала посебно тешких и 

неизвесних мечева, а Србија је на 
великим такмичењима редовно 
побеђивала. 

То се догодило и на 
Европском првенству 2015. у 
Будимпешти, тада си и ти био 
део стручног штаба. 

- Француска је на овом 
првенству играла у скоро 
непромењеном саставу у односу 
на шампионат 2015. и није 
имала решења за нашу чврсту 
одбрану ни сада као ни пре 
шест година. Мислим да је наша 
репрезентација у финалу овог 
шампионата пружила најбољу и 
назрелију партију, видело се то у 
сигурности коју имамо у нападу, 
велика Француска није имала 
никаквог решења. 

Причало се 2015. године, 
после освајања европске 
титуле, како би тај успех 
могао позитивно да се одрази 
на развој женске кошарке 
у Србији. Сведоци смо да у 
претходних пет година није 
било неког значајнијег развоја 
и да ли мислиш да би нешто на 
боље могло да се покрене после 
ове златне медаље? 

- Чињеница је да се успех из 
2015. године није позитивно 
одразио на српску клупску 
кошарку. Марина Маљковић је 
осмислила и покренула одличан 
пројекат за омасовљење наше 
женске кошарке, али тај процес  
треба да траје бар два олимпијска 

циклуса да би нека од девојчица 
дошла до кадетске или јуниорске 
репрезентације. Кошаркашки 
савез Србије помаже колико год 
може, и финансијски и стручно, 
али мислим да би држава могла 
озбиљније да стане иза пројекта 
јачања клупске кошарке. 
Неопходни су нам јаки клубови 
и јака лига, видели смо да је у 
репрезентацији само једна млада 

и перспективна играчица, Маша 
Јанковић, све остале девојке иза 
себе имају озбиљне иностране 
каријере. Драго ми је да се Вршац 

вратио у прволигашко друштво, 
где му је по традицији, квалитету, 
броју трофеја, свакако место, али 
ништа то неће вредети ако не 
буде било континуитета. Да би се 
то десило неопходна је синергија 
клуба,  Града Вршца и спонзора. 

Иза тебе је успешна сезона 
у Румунији, да ли је твој Арад 
освајањем трећег места 
испунио очекивања управе? 

- Освојили смо треће место, 
иза Светог Ђорђа, који је играо 
квалификације за Евролигу и 
пласирао се међу осам у Еврокупу, 
и екипе Сатумаре. То су клубови 
са далеко већим буџетима од 
нашег. Капитен нашег тима је 
бивша играчица Вршца Бранкица 
Хаџовић, она игра у Румунији већ 
шест година, ту је још једна српска 
интернационалка, Каракашевић, и 
две америчке играчице. Правило 
у румунској лиги је да две домаће 
играчице увек морају бити на 
терену, од тога једна млађа од 23 
године. Сви су у клубу задовољни 

оствареним пласманом имајући 
у виду околности. Није било 
могућности да играмо утакмице у 
припремном периоду, првенство 
се играло у тзв „балонима“, без 
публике, пуно утакмица на 
гостујућем терену, велики број 
епидемиолошких тестова, много 
неизвесности. 

Да ли је остварени пласман 
довољан да и наредне сезоне 
имаш уговор са румунским 
клубом и какви су ти планови? 

- Већ после две недеље ја сам 
се сасвим одморио и спреман 
сам за рад. Навикао сам да током 
лета имам репрезентативне 

активности и у мушким и у 
женским селекцијама. Видећемо, 
све је неизвесно, свуда је тешка 
финансијска ситуација, сви 
клубови су смањили буџете, 
ангажују домаће тренере, јесмо 
остварили зацртани циљ прошле 
сезоне, али некада ни резултат 
није довољан за наставак 
сарадње. 

Размишљаш ли о могућности 
да радиш поново у Србији? 

- Наравно да бих волео да 
радим у Србији уколико је у питању 
нормална прича, финансијски 
стабилна, јер морам да водим 
рачуна о својој породици. 

БОГДАН БУЉ, КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР

УСПЕСИ НАШИХ КОШАРКАШИЦА СУ 
ВАЖАН ДЕО ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ СПОРТА
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Спреман сам да се окушам и у 
вођењу мушких екипа, видећемо 
шта ће донети будућност. 

Занимљив део твог живота 
и професионалне каријере је 
период који си провео у Кини. 
Тамо си боравио 2019. године 
непосредно пред избијање 
пандемије коронавируса. Како 
си се адаптирао на живот у тој 
нама далекој земљи? 

- Занимљива је прича 
уочи одласка у Кину. У другој 
половини 2019. године био сам 
без ангажмана и једног дана 
супруга Ивана играла се са нашом 
ћеркицом Нином, гледали су 
карте у атласу. Нина је показала 
прстом и рекла: „Тата хоћу да ме 
водиш у Кину!“. Недуго затим, 

звао ме је бивши клуб из Арада 
да се вратим јер су остали без 
тренера, али је уследио и  позив 
из агенције менаџера Владе 
Лукајића који ме је питао да ли 
бих хтео да радим у Кини. Наравно 
да је то био врло примамљив 
изазов, ушао сам у преговоре са 
Кинезима, али сам ипак прихватио 
понуду Арада јер је одлазак у 
Кину још увек био неизвестан. 
Међутим, по завршетку сезоне у 
Румунији ја сам потписао уговор 
са Вуханом. 11. маја прославили 
смо освајање трећег места у 
румунском првенству, а 12. маја 
био сам са породицом у авиону 
на путу за Кину. Било је то велико 
искуство, не само кошаркашко 
већ и животно. 

Како је изгледао први 
контакт са Кинезима по 
доласку? Ко вас је дочекао? Где 
сте били смештени? 

- Кинези су ме подржали у 
намери да дођем са породицом 
и без проблема испунили тај 
мој захтев. Дочекали су нас 
феноменално, константно смо 
били на вези за време путовања, 
кад смо мењали летове, а по 
доласку смештени смо били 
у павиљону компаније која је 
власник клуба. У питању је млад 

клуб, Вухан Сенгефан, који игра 
највиши ранг у кинеској женској 
кошарци (WCBA). Претходне 
сезоне дебитовали су у првој 
лиги и по први пут су тада имали 
тренера странца. У првих месец 
дана било нам је тешко да се 
прилагодимо на климу, на велику 
влажност ваздуха која је тамо 
присутна, али касније је било 
лакше. 

Како си се снашао у кинеској 
кошарци? 

-  У почетку смо максимално били 
концентрисани на упознавање 
начина функционисања тог клуба, 
упознавање њиховог  начина 
игре и односа према спортским 
обавезама. Играчице јесу радне, 
дисциплиноване, али до скоро оне 

су били аматерски тим и требало 
је да прође доста времена да се 
привикну на захтеве европског 
система какав сам ја желео да 
наметнем. Кинези имају потпуно 
другачије поимање спорта од 
нас, код њих се победе и порази 
доживљавају са другачијим 
емоцијама, нема толико нервозе 
кад се изгуби и нема толико 
еуфорије кад се победи. Имао 
сам ситуацију да сам морао да 
објашњавам, не само играчицама 
већ и власницима клуба, да нема 
потребе да девојке тренирају 
цео дан већ да колико тренирају 
толико треба и да се одмарају. 
Направили смо велики помак у 
односу на претходну сезону, и 
у начину рада и у броју победа, 
али и у индивидуалном квалитету 
играчица. 

Како је изгледао живот у 
компанијском павиљону? Какве 
услове за рад имају тренери и 
играчице? 

- Компанија је обезбедила 
идеалне услове за рад. Изграђен 
је копмлекс са спортском халом 
и теренима на отвореном, 
отворени и затворени базени, 
фитнес центар, омладинска школа 
одлично функционише. Комплекс 
је у потпуности на располагању 

клубу 24 сата дневно, има идеалне 
услове за индивидуални рад, за 
опоравак, све играчице живе 
заједно у истом комплексу зграда, 
имају организован образовни 
програм, учење енглеског језика, 
имају изузетно широк спектар 
могућности за рад. 

Колико се кинеска кошарка 
разликује од европске? 

- У кинеској лиги правило 
је да клубови могу ангажовати 
само једну страну играчицу и 
то је обично неко велико име 
из женског НБА. То су играчице 
које играју за велики новац и 
доприносе великој популарности 
кошарке у Кини. Интересантно је 
да су те године у кинеској првој 
лиги која броји 18 клубова радила 

три наша тренера и сва три су 
некада водила Вршац. Марина 
Маљковић била је тренер Шангаја, 
Мирослав Попов је водио Тјанђин 
и ја Вухан.  Играло се по систему 
сличном НБА, три утакмице 
недељно, имали смо, рецимо, 
ситуацију да смо са границе 
према Русији, где је у децембру 
температура била минус 30, седам 
сати авином путовали на југ, на 
море, где је температура била 
плус 20. 

Какав је град Вухан? 
- Вухан је модеран град, у 

великој експанзији, није у духу 
већине традиционалних кинеских 
градова. Зову га и „мали Чикаго“, 
због инфраструктуре и великог 
броја мостова по чему је  сличан 
америчком граду. Већ после пар 
месеци сами смо могли да га 
обилазимо, град има 22 милиона 
становника, Ивана је била 
задужена да се распита о свему 
што треба и вреди обићи у Вухану, 
а касније, обишли смо све велике 
кинеске знаменитости, Велики 
зид, Забрањени град... 

Како су људи у Вухану 
реаговали када је најављено 
закључавање града због 
пандемије? 

- У децембру 2019. из Србије су 

нам јавили да се у Кини појавио 
вирус од кога људи умиру, али 
нисмо имали могућност да то 
овде пратимо нити смо ишта 
чудно примећивали.  У јануару 
2020. завршили смо први део 
првенства, требало је да уследи 
пауза и позван сам на разговор 
са мојим кинеским менаџером 
и руководством клуба где су 
они предложили да направимо 
споразум о раскиду уговора.Били 
су изузетно коректни, исплатили 

су цео износ предвиђен уговором, 
схватио сам да се нешто чудно 
дешава. Нисмо знали право стање 
ситуације, нису хтели да нам кажу 
шта је у питању, али наслутили смо 
да се нешто спрема. Спаковали 
смо се и одмах отпутовали у 
Србију.  Пет дана после тога 
уследила је невероватна паника, 
саопштено је да се град закључава 
и да нико неће моћи да уђе ни 
да изађе. Кондициони тренер 
наше екипе остао је у Вухану 
пет дана после нас и буквално у 
последњем тренутку успео је да 
напусти град пред закључавање. 

Сад кад вратим сећање  уназад на 
тај период схватам да смо имали 
невероватну срећу, да смо били 
поштеђени те панике, нервозе, 
неизвесности и да смо прошли 
кроз све то потпуно безболно. 

Какав си утисак стекао о 
Кинезима? 

- Изузетно пријатан народ, 
воле Србе као нацију, поштују и 
цене наше кошаркашке квалитете, 
има доста наших тренера у Кини, 
велики број ради са млађим 

категоријама. Изузетно је тешко 
доћи до ангажмана на овом нивоу 
такмичења и мислим да смо и 
Марина и Мирослав и ја достојно 
репрезентовали српску и вршачку 
кошарку. 

Амбиције у будућности? 
- Желим да остварим 

инострани ангажман, можда у 
некој јачој европској лиги, можда 
да се окушам у мушкој кошарци, 
али видећемо. Можда уследи опет 
нека пауза, тренерски посао је 
такав. 

Б. Јосимов 
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Француски министар пољопривреде Жилијен Денорманди изјавио је да 
се назив „шампањац” може користити само за пенушава вина произведена у 
истоименом региону у Француској, иако друге државе с времена на време 
покушавају да полажу право на тај назив као да је њихов, наводи Танјуг. 

Денорманди је тиме реаговао на вест да је Русија у петак донела закон 
којим се од страних произвођача пенушавих вина захтева да свој производ 
као такав описују на полеђини боце, а не и на предњој страни, док само 
произвођачи руског „шампањског” могу и даље да користе израз, преноси 
Ројтерс. 

„Можете да замислите реакцију француских власти”, рекао је Денорманди 
за радио Суд, наглашавајући да реч „шампањац” потиче из истоименог 
„предивног региона Француске, где се производи шампањац”. 

Извор: Политика

Лапонија, најсевернија финска арктичка регија 
забележила је током таласа врелине који траје 
недељама, највишу температуру за више од једног 
века: 33,6 степени Целзијуса. 

Ту температуру измерио је јуче Фински 
метеоролошки институт у својој најсевернијој 
станици Утсјоки-Кево, код границе с Норвешком, 
јавља Бета-АФП. 

Институт је навео да је само једном измерена 
виша температура у Лапонији - од 34,7 степени 
Целзијуса у области Инари Туле у јулу 1914. године. 

Почетак јула био је изузетно врућ у Лапонији, 
једној од последњих дивљина у Европи, познатој 
по екстремно хладним зимама. 

„Изузетно је у Лапонији да се измери температура 
изнад 32 степена Целзијуса”, рекао је Јари Туовинен 
метеоролог у Финском метеоролошком институту 
за јавну финску телевизију YЛЕ. 

Он је рекао да је садашњи топлотни талас у 
Лапонији резултат високог притиска који изазива 
топао ваздух у тој области. Поред тога топао ваздух 
долази из Централне Европе и креће се ка северу 
преко Норвешког мора. 

Нордијски суседи Норвешка и Шведска такође 
су недавно забележили високе температуре на 
северу, где је норвешка општина Салтдал била ове 
недеље на чак 34 степена Целзијуса. 

Највиша температура икад забележена у 
Финској била је 37,2 степена Целзијуса у источном 
граду Јенсуу 2010. године, јавила је финска 
телевизија. 

Извор: Политика

Институција власти * 
Парламент представља 
најважнију институцију власти и 
политичког одлучивања у једној 
држави. Његово име изведено је 
од латинске речи парларе, што 
значи говорити. Према томе, 

парламент је „место у којем 
се говори, дискутује”. У нашем 
језику се користи назив народна 
скупштина. Парламент је веома 
стара институција, јер се трагови 
срећу још у феудализму. Сматра се 
да је парламент настао у Енглеској, 
као резултат борбе између 
буржоазије и племства, са једне 
стране, и монарха, са друге стране. 
У својим првим облицима, као 
феудално-сталешка скупштина, 
представљао је првенствено 
аристократију и свештенство. 
Током времена се демократизовао 
и усавршавао, укључујући и остале 
друштвене слојеве. Парламент 
има и одређене слабости и мане: 
вербализам, политикантство, 
разне злоупотребе, подмитљивост 
и друго. Лењин га је, због тога, с 
презиром назвао „брбљаоница”. 
Без обзира на све слабости и 
недостатке, значај парламента 
у демократизацији и напретку 
људског друштва изузетно је 
велики, основ је демократије и 
људског напретка. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА 

ПРЕДСТАВЉА 
ПАРЛАМЕНТ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СПОР ОКО ПРАВА НА ИМЕ  

ФРАНЦУСКА РЕАГУЈЕ НА 
„ШАМПАЊАЦ” У РУСКОМ ЗАКОНУ 

НЕЗАПАМЋЕНЕ ВРУЋИНЕ У ФИНСКОЈ АРКТИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЛАПОНИЈА ПОГОЂЕНА РЕКОРДНИМ 
ТОПЛОТНИМ ТАЛАСОМ 

Шангајски музеј астрономије, који је 
иначе највећи планетаријум на свету по 
величини објекта, биће отворен 17. јула, 
најављено је из планетаријума. 

Музеј се простире на површини од 
приближно 58.600 квадратних метара 
и налази се у посебној зони слободне 
трговине Кине под називом Линганг. 

Нови музеј је огранак Шангајског 
музеја науке и технологије, преноси 
Синхуа. 

Обављена су испитивања, а покренут 
је и званични сајт, као и Вичет профил 
музеја. 

Технологије попут визуелизације 
података, проширене стварности, 
виртуелне стварности и биометријске 
технологије представљене су како би 
помогле посетиоцима да стекну знање о 
астрономији и науци кроз интеракцију, 
преноси Танјуг. 

Извор: Политика

У ШАНГАЈУ СЕ ОТВАРА НАЈВЕЋИ ПЛАНЕТАРИЈУМ НА СВЕТУ 

ИСКОРАК У БУДУЋНОСТ  
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

У понедељак 5. јула,  у свечаној сали КОЦ-а 
“Вук Караџић“ најбољим ученицима основних 
школа Општине Пландиште, генерације 
2020/2021. председник општине, Јован Репац, 
свечано је уручио Вукове дипломе, књигу и 
новчану награду у износу од 20.000 динара. 
Поздрављајући све присутне и честитајући 
изузетан успех ученицима, председник је 
пожелео да сви ученици упишу жељене школе и 
заврше жељене факултете. 

Председник је такође рекао да је за ове 
изузетне ученике у доба он лајн наставе битно да 
нису изгубили континутет  учења и да општина 
мора да буде поносна на њих. Ове године је  2 
вуковца више него прошле године. Општина ће 
пратити ових 13 вуковаца и помагати у даљем 
школовању програмима који постоје као помоћ. 

- Гледамо да улажемо у образовање 
што је више могуће. Буџет општине Пландиште 
није као буџет неког града, али мислим да ће 
20.000 динара, са колико је Општина наградила  
Вуковце, њима значити за неки џепарац на 
летовању . Ове године, иако времена нису 
лака, ми спо дупло увећали награду за Вуковце.  

Свакако су ова деца заслужила више од 
награде зато ћемо и даље водити  рачуна о 
њима и пратити њихово школовање, рекао је 
председник општине Пландиште, Јован Репац, 
поводом уручења награда најбољим основцима.

На свечаној додели диплома и награда били 

су Магдалена Тошић, заменик секретара СО 
Пландиште,  Татјана Ђорђијевски, просветни 
инспектори и директори основних школа: Сава 
Дивљаков (ОШ“Доситеј Обрадовић),  Вишња 
Манојловић (ОШ „Јован Стерија Поповић“)  и 
Мирослав Маричић (ОШ „Јован Јовновић Змај“), 
разредне старешине и родитељи награђених 
ученика. 

У ОШ “Доситеј Обрадовић“, највећој на 
територији општине Пландиште са подручним 
одељењима, ове године је било 10 ученика 
Вуковаца: Дуња Дракулић, Милан Панић, Тина 
Пантић, Огњен Стефановски, Никола Вучковић, 
Илија Ћалић, Лара Деспотовски, Вукашин 
Деспотовски, Жељана Гроздановски и Виола 
Мориц. Ученик генерације је Тина Пантић .

 У ОШ ”Јован Стерија Поповић“ у Великој 
Греди ове године је Андреј Матијевић  носилац 
Вукове дипломе  и уједно ученик генерације. 
У ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици, у 
школској 2020/2021. години су две ученице 
носиоци Вукове дипломе, Ива Зизовски и Вања 
Везмар. Ученица генерације је Ива Зизовски.

ВУКОВЦИМА УРУЧНЕ 
НАГРАДЕ И ДИПЛОМЕ

Као једна од централних тема од значаја 
за реформу јавне управе, увођење функције 
управљања људским ресурсима у локалне 
самоуправе траје већ дужи низ година у 
Србији. Значајну подршку на том путу за 
50 општина и градова пружа Канцеларија 
Савета Европе у Србији кроз програм 
„Управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи“ који од 2016. године заједнички 
финансирају Европска унија и Савет Европе 
са 4.000.000 евра.

Недавно је у Бечеју, Ковину, Зрењанину, 
Панчеву, Пландишту и Смедереву, а у оквиру 
друге фазе поменутог програма, окончан 
једногодишњи процес трансформисања 
организације рада локалних службеника 
и његово усаглашавање са модерним 
начелима управљања људским ресурсима. 

„Локалне самоуправе са којима је Савет 
Европе радио, направиле су велики помак 
у модернизацији службеничког система и 
интерној организацији рада. То увек значи 
и да су оне унапредиле и квалитет услуга 
које пружају грађанима и привреди, што 
је најважнији циљ реформе јавне управе“, 
рекао је Александар Јовановић, менаџер 
поменутог Програма Савета Европе на 
сусрету са локалним медијима из општина 
Панчево, Ковин, Зрењанин, Пландиште, Бечеј 
и Смедерево, захваливши им се на сарадњи. 

Да би се боље мерило како напредују 
општине, у оквиру Програма је развијен 
индекс учинка локалних самоуправа у 
управљању људским ресурсима. У локалним 
самоуправама које су учествовале у овом 
Програму забележен је пораст учинка за 20 
одсто и у просеку је њихов индекс учинка 
сада око 70 одсто. Локалне самоуправе које, 
пак, нису имале подршку Савета Европе 
подигле су свој учинак за само 8 одсто. 

Општине Бечеј, Ковин, Зрењанин, 
Панчево, Пландиште и Смедерево оствариле 
су велике помаке у унапређењу управљања 
људским ресурсима у својим локалним 
управама. 

Канцеларија Савета Европе недавно 
је расписала конкурс за добијање 
бесповратних средстава за унапређење 
унутрашње организације рада и стручно 
усавршавање запослених у локалним 
самоуправама. Укупна вредност средстава 
планираних за бесповратну подршку 
локалним самоуправама је виша од пола 
милиона евра. Јовановић је, током сусрета 
са новинарима, позвао локалне самоуправе 
да се информишу о условима конкурса 
и пријаве за ову врсту помоћи. Више 
информација о овом конкурсу потражите на: 
https://bit.ly/3hfQtm6

Са локалним медијима је разговарао и 
представник Сталне конференције градова 
и општина, Никола Тарбук, који је говорио 
о томе да је за модеризацију службеничког 
система најважније континуирано стручно 
усавршавање запослених, како би они 
били оспособљени да решавају све захтеве 
грађана и привреде. 

Пракса развијених европских 
земаља је показала да квалитет локалне 
администрације најдиректније утиче на 
квалитет живота грађана. Спремност и намеру 
да добро управљање постане њихова пракса 
исказале су скупштине општина Бечеј, Ковин, 
Зрењанин, Панчево, Пландиште и Смедерево 
усвојивши и модел Декларације о улози 
функције управљања људским ресурсима у 
локалној самоуправи. На њима је да наставе 
да раде на унапређењу управљања људским 
ресурсима ради постизања заједничког 
циља - транспарентне, одговорне и ефикасне 
локалне самоуправе.

САВЕТ ЕВРОПЕ О РЕФОРМИ 
ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У 
ПАНЧЕВУ, КОВИНУ, ЗРЕЊАНИНУ, 
ПЛАНДИШТУ, БЕЧЕЈУ И 
СМЕДЕРЕВУ

ВЕЛИКИ ПОМАК У 
МОДЕРНИЗАЦИЈИ 
СЛУЖБЕНИЧКОГ 

СИСТЕМА 

ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Данас су делегације  општине Пландиште у знак сећања на жртве  
Другог светског рата,  погинуле у антифашистичкој борби  положиле венце 
на Спомен плоче палим борцима  у Великој Греди, Хајдучици, Старом Лецу, 
Дужинма, Марковићеву, Милетићеву, Банатском Соколцу, Купинику и 
Великом Гају.  Заједно са њима били су и представници Удружења ратних 
војних инвалида општине Пландиште. У саставу делегација које су испред 
општине Пландиште, на Дан устанка народа Србије против окупације 

у Другом светском рату положиле венце,  били су:  Јован Репац и Душан 
Ћурчић, председник и заменик председника општине, Горан Доневски и 
Владан Младеновић, председник и заменик председника СО  Пландиште, 
Тања Петровић, Зоран Петровић и Мирјан Грбић, већници и Славко Русић 
иЈован Јованчевић, председник и заменик председника  Удружења ратних 
војних инвалида општине Пландиште.

.

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА 
СПОМЕНИКЕ ПАЛИМ БОРЦИМА 

У ЗНАК СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Полагање венаца жртвама у Другом светском рату у Хајдучици и Банатском Соколцу
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Школски центар „Никола Тесла“, разредни старешина Светлана Родловачки

„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Школски центар „Никола Тесла“, разредни старешина Горан Деђански
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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 (123)

ТРИПТИХОН И СЕЋАЊЕ НА БУДУЋНОСТ 
ДОСТОЈАНСТВА

Пајин Триптихон је документ  и 
приручник исконског достојанства 
човека који је  искорачио из  читаве 
вечности страхова, панике, незнања, 
потлачености и домогао се парчета 
раја у једном теснацу времена и 
простора.

Безброј пута понављана опаска 
да је Паја Јовановић први насликао 
човека који мисли дакле анализира, 
промишља, упоређује, склања из 
свог ума патину, грмље предрасуда,  
искрчио је  простор око прве идеје 
грађанске самосвести која је у 
стању да препозна битно, потисне 
прозаично које запажа фабриковане 
масовне страсти које не троше чинећи 
нас предвидљивим и употребљивим. 

Пајин Триптихон је химна која се 
ретко пева и често заборавља, о тешко 
досегнутој и то још теже  задрживој 
мисли самосвести грађанске 
филозофије која каже иш свему што 
препознаје као  вирус информације 
програма потчињавања. Тај 
поглед који допире много даље од 
конформизма мирења се личном 

срећом по мери туђе несреће кварио 
је посао свима којима је остатак света 
само средство.

Пред нашим очима, а скоро 
неосетно, одвија се права драма 
коју не би декодирао ни Шекспир ни 
Достојевски који су се бавили, ипак 
оним што су могли знати, а то је стална  
могућа паника наших мисли између 
рутине промишљања и огромног 
непремостивог зида незнања, ко смо, 
шта то у нама функционише па се 
човек бавио другим људима физичким 
светом одгонетајући његове тајне да 
би тек данас могао, не само стручњак 
већ свако, да искру своје мисли 
схвати и штити као највећу вредност 
у свету који у светлу блештавих 
сазнања постаје фатаморгана утвара, 
сајбер пројекција која би да прогласи 
паразитом, тек илузијом оно што 
гасне због умора и оно што нас чини 
кад схватимо ко смо, и онда поново 
и поново као највећа а најфаталнија 
мистерија света. 

Светом стално језде заставници, 
штитоноше наших права, слобода, 

заступници наших интересовања који 
нас ослобађају користећи нас као 
оруђе и оружје.

Пајин Триптихон је попут 
најчистије воде за умивање, попут 
оних чудотворних извора који скидају 
мрену тј копрену вида и драма новог 
препознавања света постаје нешто 
нормално, обично па заборавимо на 
опрез да то треба да чувамо.

Пајин Триптихон је чак еколошки 
панфлет из давних времена, живот 
ако је могуће то саобразан са 
потенцијалима природе. 

Сваки наш удисај и издисај 
претвара се у несвесни осећај 
кривице што арчимо ресурсе 
живе планете. Треба да се пазимо  
новоизмишљеног демона загађења 
чији лик фабрикују управо они који 
нас наводе на еколошка злодела.

Свет одувек функционише 
јеретички, реметилачки, дешавала 
су се времена када су биљке тако 
успешно прочистиле атмосферу 
планете да је мањак угљендиоксида  
убрзао ледена доба и дубоки 

сан и помор свега живог да онда 
благодарна ужасна катастрофа, 
неки моћни несвесни вулкан загреје 
планету и истопи окове живота.

Ова причица не треба да нас 
реши  еколошких одговорности, 
али треба да нас ослободи притиска  
манипулације да се опет осећамо 
криви као у повојима какве нове 
религије.

Стотина квадратних километара 
голети вршачких брда са редовима 
виноградских засада постају чудесан 
глобалан експеримент хватања угљен 
диоксида из атмосфере и његово 
конзервисање у бурад и флаше да би 
се негде далеко све то рециклирало 
на радост винопија, несвесних своје 
веће мисије.

Стерија нас је научио да ствари 
јасније видимо кад им се смејемо него 
кад их се ужасавамо, тај педагошки 
пример учења мењања насликао 
је Паја на хиљада слика да заштити 
људску мисао.

Т. Сухецки

Певачка група „Исток десет“ из 
Вршца недавно је наступила на 
концерту македонских изворних 
песама у Културном центру Новог 
Сада у оквиру манифестације „Дани 
македонске културе“ коју по 15. пут 
организује македонско друштво 
„Кирило и Методије“ из Новог Сада. 
Група „Исток десет“ извела је 11 
македонских песама, а на концерту је 
наступило и Женско певачко друштво 
„Соња Маринковић“ из Новог Сада. 

- Репертоар наше групе садржи 150 
песама – српских, румунских, руских, 
а овом приликом представили смо 
се избором македонских песама 
које певамо – истакла је Биљана 
Петрићевић, уметнички руководилац 
групе „Исток десет“. 

Новосађани су наступ Вршчана 
испратили са великим задовољством, 
публика је певала, а на крају и заиграла 
заједно са певачима. Благодарницу 
и велику захвалност на учешћу 
истакла је испред организатора Васка 
Чергоска. 

- Ово је још једна прилика да 
успоставимо нове контакте и 

представимо наш град на најбољи 
могући начин, а сарадње са Културним 

центром из Новог Сада и нових 
наступа сигурно ће бити и у наредном 

периоду – рекли су чланови певачке 
групе. 

ПЕВАЧКА ГРУПА „ИСТОК ДЕСЕТ“ НАСТУПИЛА У НОВОМ САДУ 

КОНЦЕРТ МАКЕДОНСКИХ ИЗВОРНИХ ПЕСАМА 



ПЕТАК •  9. јул 2021.ВРШАЧКА КУЛА12



ПЕТАК • 9.  јул 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1313

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

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK     ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   ž.r. 200-
2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов   
Редакција: Тијана Станојев, Иван Јосимов    Маркетинг и огласи А. Бенка 

 Штампа: Штампарија Борба Београд  
CIP - Каталогизација у публикацији 
библиотеке Матице српске, Нови 

Сад • Недељно
Ovo izdanje je prijavljeno za odit 

kod ABC Srbija
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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

Продајем плац са виноградом у 
Малом Жаму, на улазу у село одлична 
локација. Повољно. Тел. 064/2287558.

Купујем гарсоњеру или једнособан 
стан .Тел. 064/1284698

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

Издајем собу, купатило, чајна 
кухиња, клима, засебан улаз, 
запосленој девојци. Тел. 060/1671519, 
013/401210.

Издајем  једнособан стан преко 
од комуналног, етажно грејање, 
намештен. Тел.061/7477410

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 тросед, кауч, 2 фотеље, 
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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 

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

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 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. 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.

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

Продајем  два  исечена  стабла 
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-210.

Продајем орнар за купатило за 
монтирање изнад веш машине нов, 
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун 
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач „Кирби“, трофазни 
електромотори, хаварисана „Застава“ 
128. Тел. 064/2355436.

Продајем нове росерај шерпе и 
тигањ у оргинал паковању и мали 
старији телевизор. Тел. 064/4902239

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/8012554

АУТОМОБИЛИ
 ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем мотор Т-12 у исправном 
стању, цена по договору, хитно. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем Заставу 101, годиште 
2005. нерегистрована у добром стању, 
пређено 80.000. Цена по договору. 
Тел. 063/7306041

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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

Треће вршачко акционарско друштво јесте 
“Цигљарско и грађевинарско друштво у  Вршцу”, 
основано 1869. са 1000 акција по 120 фор., што 
чини 120.000 фор. капитала у акцијама. Год. 
1883. ово друштво имало је чисте добити  9215 
фор., те је плаћало једну дивиденду са 10 фор 
(8.33%); год. 1884. била је 8 фор. (7%). Напротив 
1880., 1881., и 1882., због хрђаве радње, није 
било никакве дивиденде.

Билансија од 31. декембра 1884.
Актива:
- 125 властитих акција 15.000 фор., - готовина 

486 фор., - цигаља 5.563 фор., - угљена 36 
фор., - вредност машине за грађење цигље 
и локомотиве 4.517 фор., - вредност пећи, 
настрешница за сушење цигље и других зграда 
61.804фор., - вредност студенаца 326фор., - 
вредност орачих земаља 8.095фор., - вредност 
постојећег Fundus – Instructus-a  5.825фор., 
- цигљарски алати 1.557фор., - дужници у 
текућем рачуну 3.136 фор., - ефекти 5.786фор., - 
улози од уштеде 19.500фор. Укупно 131.984фор.

Пасива:
-Главница у акцијама 120.000 фор., - резервни 

фонд 3.334 фор., - неподигнута дивиденда 210 
фор., - чиста добит год 1884. 8.440 фор. Укупно 
131.984 фор.

Од 1. фебруара 1886. овде постоји, у свези 
са  кр.угар. поштом, збиралиште кр.угар. 
поштанске штедионице. А сада се оснива и 
друштво за штедњу и преујмове.

Да би колико толико илустровали, шта 
потроши вршачко становништво  на животним 
потребама, навешћемо ове податке. Године 

1884. беше у Вршцу, заједно са хотелима, 110 
гостионица, у којима се источило 5578 хл вина, 
1500 хл пива и 1198 хл ракије. Исте године 
заклало се је: 1128 говеда, 1111 телади, 4812 
свиња, 8111 оваца и 17.804 јагњета, осим тога 
продато је још на 2130 кг меса (саламе и др). Но 
овде није урачунато још неких 7000 хл вина и 
200 хл ракије, што  виноделци од свог властитог 
производа потроше , као ни 4000-5000 свиња, 
закланих ради домаће потребе, на које се не 
плаћа порез.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (272)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

17. ТРГОВИНА И ИНДУСТРИЈА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 
462, 21. ЈУЛ 2000. 

ПРВЕ КАПИ ИЗ ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ

Мештани Војводинаца, приредили су свечаност поводом 
пуштања у рад новог водовода, првог који је изграђен за нешто 
више од пет столећа колико постоји насеље. 

Након музичког програма, 
који су приредили чланови 
хора четворогодишње основне 
школе, истуреног одељења 
ОШ „Кориолан Добан“ из 
Куштиља, на свечаности 5. 
јула, присутне је поздравио 
одборник СО Вршац Јонел Лађа, 
директор ЗЗ „Младост“. Он се 
захвалио у име мештана свим  
институцијама, организацијама 
и појединцима који су дали свој 
допринос изградњи водовода у 
Војводинцима. У свом обраћању 
директор Лађа је истакао да су у 
Републици Србији сви једнаки, 
са истим правима, да практично 
не постоје националне мањине, 
што потврђује и брига Владе 
РС према припадницима  свих 
народности.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 
462, 21. ЈУЛ 2000. 

ПОРАСТ СОПСТВЕНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ

Почетком деведесетих година пословање ДП „Граничар“ 
сводило се на 80 одсто услужног клања и само 20 одсто сопствене 
производње. Од 1996. године бележи се пораст сопствене 
производње, (клање и прерада откупљене стоке), која данас 
заузима 60 одсто од  комплетног привређивања „Граничара“.

По речима директора Јована Тасића ни вршачку индустријску 
кланицу, која се бави производњом меса и сухомеснатих производа 
и услужним клањем, нису заобишле многобројне тешкоће. Највећи 
проблем је диспаритет између набавне цене стоке, која се креће од 
40 до 45 динара за кг живе ваге, и продајне цене  меса у просеку 95 
динара зависно од врсте и квалитета. Последица тога је смањење 
упослености производних капацитета вршачке кланице за 20 одсто 
у поређењу са 1999.

- До прошле године половина производње за време 
туристичке сезоне одлазила је на црногорско приморје, 
рекао је директор Тасић. Он је додао да сада своје производе  
пласирају највећим делом на београдско тржиште, дунавским 
градовима Кладову, Великом Градишту, као и великим  
системима кланичнеиндустрије (Карнекс, Јухор) који преузимају 
полупроизводе и сировину.

- Највећи послови услужног клања , које је заступљено са 40 
одсто у укупној производњи, обављају се за „Вајдом“и „АМ продукт“ Вршац.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

18.  КОМУНИКАЦИОНА СРЕДСТВА
Међу свим саобраћајним средствима 

без сумње је железница на првом месту. 
Железничка пруга, што додирује Вршац, јесте 
темишварско - бајзашка споредна линија ав.уг. 
државне железнице. Друштво, које је власник 
ове железнице, добило је пре неколико година 
дозволу ради припреме за панчевачку пругу, 
као што је вел. кикиндско -вел. бечкеречком 

железницом друштва издата дозвола за вел. 
бечкеречку споредну пругу. Телеграф води 
северно преко Тамишграда, а јужно у Белу 
Цркву, одакле се опет више линија  грана, а од 
1884. чак и у Варадију. Царски друмови воде у 
Тамишград, Панчево и Белу Цркву, а жупанијски 
у Бокшан и Оравицу, са В. Бечкереком нема 
непосредне везе.
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Љубитељима аутора Милоша 
Латиновића Вулкан издаваштво 
представља нови роман –
Дугодневица. Писац упућује 
читаоцима неодољиви позив 
на једнодневно путовање и 
истраживање града на ушћу две реке, 
с ликовима чију животну структуру 
испуњавају сећања на дивне дане 
детињства, страсне љубави и 
уметничка достигнућа, али и страхови 
за будућност. 

Занимљивост лутања, важност 
љубави, уметнички доживљај, 
опрезност спрам жеља у основи 
су романа Дугодневица. Можете га 
прочитати за дан, али ћете га памтити 
годинама.

 
О ликовима у роману Дугодневица 

Латиновић истиче: „Можда јесу 
усамљеници, идиоритмици у 
великом граду, али њихове мисли, 
њихова искуства, ставови, анализе 
људи које сусрећу, представљају 
бриљантну анализу света у којем 
живимо. Пролазећи улицама, преко 
тргова, кроз уске пролазе и мирисне 
баште иза високих зидова, свако 
својом путањом, откривају прелепе 
видиковце и скривена тајна места 
града који су постепено открили. Он 
је њихов мада су у њега дошли.“ Град 

Латиновићевих јунака постаје један 
од ликова романа.

Милош Латиновић аутор је збирки 
прича, романа, књига есеја и десетак 
драмских текстова, као и више од 
сто различитих књижевних прилога. 
Вулкан издаваштво је до сада 
објавило пет романа овог аутора – 
Сто дана кише, Шекспиријенс, Четири 
лудила, Шекспиров клијент и Етапе 
ноћи.

„ВУЛКАН“ 
И 

„ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и 
„Вршачка кула“ настављају да 
награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо 
два примерка романа Милоша 
Латиновића „Дугодневница“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НОВИ РОМАН 
МИЛОША ЛАТИНОВИЋА 

„ДУГОДНЕВИЦА”
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СЛАДОЛЕД ОД 
ЛУБЕНИЦЕ

СЛАДОЛЕД ОД 
АНАНАСА  

ПРИПРЕМА: Ананас процедити, па уситнити у 
блендеру. Воду са 9 кашика шећера ставити да се 
кува, око 5 минута. Беланца умутити и у танком 
млазу уливати у врућ сируп. Непрестано мутити 
док се смеса не удвостручи (око 10 минута). 
Умутити слатку павлаку са 2 кашике шећера и 
екстрактом ваниле. У беланца додати уситњен 
ананас, умућену павлаку и лагано промешати, да 
се све уједначи. Изручити у калупе за сладолед и 
замрзнути.

СЛАДОЛЕД 
ОД КУПИНЕ  

СЛАДОЛЕД 
ОД КАФЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 шољице млека 
- 3 шољице слатке 
павлаке
- 1 шољица шецера
- 4 јаја 
- ½ кашицице екстракта 
ваниле
- 1/3 шољице јаке кафе

НАМИРНИЦЕ:

- 4 кесице шлага
- 2 кг лубенице (са 
кором)

НАМИРНИЦЕ:
  

- 4 дл млека 
- 2 кашике 
јогурта
- 200 г 
маскарпоне сира 
- 1 кашика млека 
у праху
- 1 кашицица 
густина 
- ½ кашицице 
вештацког засла 
иваца
- 200 г купина
- мало цимета

ПРИПРЕМА: Помешати кашику млека са 
млеком у праху и густином. Добро измешати. 
Скувати млеко да прокључа. Додати му смесу 
млека у праху и кувати на лаганој ватри

5-6 минута, уз непрестано мешање, док смеса 
не почне да се лепо згушњава. Кад се млеко 
охлади, додати му јогурт, сир и заслађивач. Све 
добро уситинити у блендеру, додати купине, па 
поново изблендирати. На крају додати цимет 
и промешати. Сипати у пластичну посуду и 
ставити на сат-два у замрзивач.

ПРИПРЕМА: Млеко скувати са 
слатком павлаком. У томе растопити 
шећер, непрестано мешајући. Посебно 
умутити јаја, пола кашичице екстракта 
ваниле и јаку кафу. У то додати претходно 
укувано млеко са павлаком и шећером. 
Кувати око 15 минута на лаганој ватри, 
уз непрестано мешање. Смесу излити у 
пластичну посуду, поклопити и ставити у 
замрзивач да се добро стегне (3-4 сата).

ПРИПРЕМА: Припрема: Лубеници уклонити кору, па 
исећи на коцкице и уклонити семенке. Умутити да се добије чист 
сок. Одвадити 5 дл, додати шлаг у праху и све умутити миксером 
док се не згусне (око 3-4 минута највећом брзином). Ставити у 
замрзивач.

НАМИРНИЦЕ:

- 250 мл слатке павлаке 
- 11 кашика шецера 
- 1 кашицица екстракта 
ваниле

- 3 беланцета
-  ананас из конзерве (око 
500 г) 
-  60 мл воде

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЛЕТЊА ОСВЕЖЕЊА
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СПОРТ

Европско првенство у фудбалу је традиционално такмичење 
националних селекција европских земаља. Завршни турнир, 
коме претходе квалификационе утакмице, игра се сваке 
четири године.  Прво такмичење одржано је 1960. године, а 
одиграно је под именом Куп европских нација. Истина, идеја 
о организацији једног оваквог такмичења датира још од 1927. 
године, али је актуелна постала после оснивања Европске 
фудбалске уније (УЕФА) 1954. године. Договор око одржавања 
такмичења покренут је на састанку у Келну 1957. године, а 
званично је установљено на конгресу УЕФА у Копенхагену. Прве 
квалификационе утакмице одигране су у јесен 1958. Према 
утврђеном договору, завршница се играла као турнир са четири 
екипе; две полуфиналне утакмице, за треће, односно прво место. 
Домаћин првог завршног турнира била је Француска.

1960. ФРАНЦУСКА
Учешће у првом Купу европских нација, на позив УЕФА, потврдило је 17 

земаља (СССР, Француска, Румунија, Грчка, Турска, Норвешка, Југославија, 
ДР Немачка, Португал, Пољска, Данска, Аустрија, Мађарска, Шпанија, 
Бугарска, Чеехословачка, Ирска). Фаворит је била, у то време веома успешна 
селекција Мађарске. Међутим, Мађари нису успели да  изборе пласман ни за 
четвртфинале такмичења, у које су се пласирале репрезентације Југославије, 
СССР-а, Француске, Аустрије, Португала, Румуније, Чехословачке, и Шпаније. 
Француска, званично трећа нација света са првенства 1958. године, победила 
је у четвртфиналу Аустрију (5:2) у Паризу.  Противници у полуфиналу били су 
Чехословачка, СССР и Југославија. Полуфинални сусрет у Паризу, на Парку 
принчева, између Француске и Југославије донео је доста узбуђења. Французи 
су водили су са 4:2 а на крају је Југославија славила (5:4). У великом преокрету 
у завршници меча, Југословени су постигли три гола и пласирали су се у 
финале. У другом полуфиналном мечу, који се играо у Марсеју, СССР је била 
боља од Чехословачке (3:0). Финални меч СССР – Југославија (Париз, Парк 
принчева) завршен је нерешеним резултатом 1:1. Галић је довео југословенску 
репрезентацију у вођство (41. минут), изједначио је Метревели (49. минут). У 
продужетку Југославија није имала среће. Виктор Понедељник је у 113. минуту 
затресао мрежу Видинића и тако је репрезентација СССР-а, предвођена 
легендарним Лавом Јашином, остварила тријумф на првом Купу европских 
нација.

Француска 1960.

Полуфинале: Југославија - Француска 5:4, СССР - Чехословачка 3:0
За 3. место: Чехословачка - Француска 2:0
Финале:Париз, 10.07. СССР - Југославија 2:1 (0:1)
СССР: Јашин, Чекели, Војнов, Масленкин, Нето, Иванов, Матревели, 

Понедељник, Бабукин, Мески.
Југославија: Видинић, Дурковић, Јусуфи, Жанетић, Миладиновић, Перушић, 

Матуш, Јерковић, Шекуларац, Галић, Костић.
Стрелци: Метревели, Понедељник, Галић
Судија: Елис (Енглеска)
Гледалаца : 17.966

1964. ШПАНИЈА 

Репрезентација Југославије није се пласирала у завршни део такмичења. 
После победе у првом колу квалификација над Белгијом (3:2 у Београду и 
1:0 у Бриселу), поражена је од Шведске у другом кругу квалификација (3:2 у 
Малмеу и 0:0 у Београду). Поред Шведске у четвртфинале су се пласирале 
репрезентације Француске, Мађарске, Шпаније, Ирске, Данске, Луксембурга и 
СССР-с. Поклоници фудбала имали су прилику да прате веома узбудљив део 
такмичења. Данска је елиминисала Луксембург (3:3, 2:2, 1:0) тек после треће 
утакмице на неутралном терену у Амстердаму; Шпанија је била боља од Ираца 
- 5:1 у Севиљи уз пораз (0:2) у реваншу у Даблину, Мађарска је у обе утакмице 
победила Француску - 3:1 у Паризу и 2:1 у Будимпешти; СССР је у Стокхолму 
изборио реми (1:1) са Шведском и победу у Москви од 3:1. У полуфиналу, 
Шпанија је у Мадриду била боља од Мађарске (2:1), СССР у Барселони од 
Данске (3:0), Утакмица у Мадриду донела је узбудљив преокрет, резултат је све 
до 113.минута био 1:1, када је брзоноги Амансио постигао победоносни гол. 
Јунак утакмице био је Луис Суарез, првотимац Интера. 

У финални део такмичења пласирале  су се репрезентације Шпаније и 
СССР-а. Политички односи између ове две земље, који су у том тренутку само 
донекле били успостављени, носили су одређен ризик. Ипак, све је протекло у 
најбољем реду. На стадиону Сантјаго Бернабеу у Мадриду трибине су биле пуне 
и пратила се добра игра. Репрезентација Шпаније повела је већ у 6. минуту, 
када је Педро постигао гол. Само два минута касније, изједначио је Кусеинов. 
Мудром тактиком СССР је умирио моћне индивидуалце у саставу Шпаније. Ипак, 
у 84. минуту Марселино је донео победу Шпанцима. Тако је Шпанија постала 
првак Европе, а Мађари су у утакмици за треће место у Барселони победили 
Данску (3:1). Европски шампионат од овог такмичења постаје спортски догађај 
године на коме снаге одмеравају најбоље европске националне селекције. Још 
су само четири члана УЕФА, Кипар, Финска, Шкотска и Немачка, на такмичење 
гледали са неповерењем.

Шпанија 1964.

Полуфинале: Шпанија –Мађарске 2:1, СССР-Данска 3:0
За 3. место: Мађарска –Данска 3:1
Финале: Мадрид, 21.06.
Шпанија –СССР 2:1 (1:1)
Шпанија: Ирибар, Ривиља, Оливеља, Калеха, Фуесте, Зоко, Аманисио, 

Переда, Марселињо, Суарез, Лапетра.
СССР: Јашин, Шустиков, Антикин, Мудрик, Шестерњев, Вороњин, Корнејев, 

Чисљенко, Иванов, Понедељник, Чушјанов.
Стрелци: Переда, Марселињо (Чушјанов)
Судија: Холанд (Енглеска)
Гледалаца: 125.000

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ 
У БУДУЋНОСТ...

ФУД БА Л
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