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Традиционалну конференцију 
Војводина у 2022. у Великој сали 
Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и организацији Color 
Media Communications и магазина 
Diplomacy&Commerce отворио је 
председник Покрајинске владе Игор 
Мировић. 

- Циљ овог скупа је да предочимо шта 
ће у неким најважнијим друштвеним 
сферама живота донети година која 
је тек почела. За нас у Војводини 
је најважније питање унутрашњег 
заједништва. Приметио сам да смо брод 
који се зове Војводина протеклих шест 
година водили без иједног озбиљнијег 
међунационалог инцидента. То је од 
изузетног значаја за то наше заједништво 
које градимо јер је оно предуслов и то 
не само када је реч о односу већинског 
народа и мањинских заједница већ 
и о заједништву и солидарности и са 
оним мањинским групама које су увек у 
фокусу јавности и које се развијају и чија 
се права надограђују и у томе морамо да 
учествујемо свим својим капацитетима 
што и чинимо. Ово је предуслов 
за економски и укупни друштвени 
развој. И ми смо тај економски развој 
последњих шест година проводили на 
један осмишљени начин који је довео до 
конкретних резултата. Ова година мора 
бити година снажнијег континуитета у 
том смислу, мора да буде почетак новог 
развојног периода – истакао  је Мировић. 

- Са великим оптимизмом улазимо у 
2022. годину и када је реч о економском 
развоју и када је реч о очувању 
друштвене стабилности и особености 

коју Војводина има. Војводина је у 
протеклих шест година добила много 
конкретних ствари, није било празне 
приче, према програму који је био веома 
конкретан и очекујем да и у наредној 
години наставимо са истим темпом – 
закључио је Мировић. 

Председник Color Press Group и 
организатор конференције Роберт 
Чобан рекао је да има задовољство да 
већ четврту годину се овде окупљамо и 
разговарамо о кључним темама за даљи 
развој Војводине. 

- Не само да говоримо о достигнутим 
резултатима већ и да покушамо 

да предвидимо неке догађаје који 
ће се догодити у овој години и да 
скренемо пажњу људима који доносе 
одлуке на теме које се тичу свих нас. 
Конференција је постала препознатљива 
као догађај који отвара питања од 
значаја за развој Војводине у наредној 
години. Учесници ће кроз пет панела 
разговарати о привреди, здравству, 
туризму, култури и многим другим 
темама у условима нове нормалности. 
Управо зато и конференција се одржава 
у хибридном облику како би сви који 
нису у могућности да буду у свечаној 
сали, конфернецију могу пратити путем 

директног преноса на јутјуб каналу Color 
Media Communications. 

У првом панелу Војводина, европски 
регион – Како искуства из других држава 
могу да помогну напретку Покрајине 
говорили су Ненад Иванишевић, 
покрајински секретар за привреду и 
туризам, Бошко Вучуревић, председник 
ПКВ, Бала Тулиа Имола, министар, 
саветник амбасаде Румуније у Београду 
и Наташа Павловић, директорка 
Туристичке организације Војводине. 

Ержебет Марјанов 
Извор: НС репортер 

МИРОВИЋ: ЗА ВОЈВОДИНУ НАЈВАЖНИЈЕ 
ПИТАЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА 

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВОЈВОДИНА 2022.

Ово је година јубилеја Нарадоног 
хероја Жарка Зрењанина Уче, 
просветитеља, антифашисте и 
револуционара, легендарног 
Црвеног генерала, како су га назвале 
немачке окупационе снаге за Банат. 
Наврашава се 120 година од рођења 
(Избиште, 11.09.1902.) и 80 година 
од епског страдања (04.11.1942.)  
у Павлишу,  у окршају са 700 
припадника нацистичке, фолкс дојч 
дивизије, Принц Еуген.

То је био повод да се крене трагом 
Учиног организовања устанка 1941. 
године у Војводини,  пут Идвора, 
где је држао оперативне састанке 
са родољубима и члановима КПЈ, 
почетком јуна месеца. Успомену 
на те дане пренео нам је Живан 
Закић, председник месног 
удружења пензионера, које баштини 
слободарске традиције Идворана, 
код спомен табле и споменика са 
именима мештана, који су погинули 
у борби за слободу током свих ратих 
година и у завршним борбама за 
ослобођење, на Сремском фронту и 
Батинској бици. Поред Зрењанина 

на устаничком скупу учествовала 
су и браћа Стефановић Реља и 
Страхиња, Мита Живков и Борислав 
Петров. Своје аутентично виђење 

ратних догађаја и страдања мештана 
од Немаца и домаћих издајника у 
оупираном Идвору, испричао нам је  
најстарији мештанин, 94. годишњи  
Анђелко Михајлов Бата.  

Више од повода је чињеница да је у 
Идвору рођен осведочени родољуб, 
који је заложио своје целокупно 
богатство и све своје патенте, кажу да 

је тада био пети човек по богатству у 
Америци, за новчани кредит, којим је 
финасирано опремање српске војске 
за пробој Солунског фронта након 
албанске голготе. 

Михајло Пупин, научник светског 
гласа, који је човечанство задужио 
техничким проналасцима, а више 
тога задужио је српски род и 
југословенске народе, јер је заложио, 
осим целокупног иметка и патената, 
свој ауторитет, пријатељство  и 
утицај,  код тададашњег америчког 
председника Вудро Вилсона, да се 
мировним уговорима дефинише 
територија Југославије и Србије. 
Захваљујући њему, данас је Банат у 
саставу Србије. Када је заложио сву 
своју имовину за поменути кредит, 
питали су га: “Шта ће бити ако Србија 
изгуби рат и пропадне ?” Одговорио 
је: “Ако Србија пропадне, онда нека 
пропаднем и ја”. 

И ма колико год тога знали о 
Михајлу Пупину, уверили смо се 
да готово ништа не знамо о овом 
великану српске и светске историје 
и науке. О Пупиновом животном путу 
и делу надахнуто  је приповедала 
Јелена Колин, кустос Музеја „Михајло 
Пупин“.

Драгољуб Ђорђевић

ТРАГОМ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА УЧЕ
ОБЕЛЕЖЕНО 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НАРОДНОГ ХЕРОЈА
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САОПШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

ДАН ШКОЛЕ „СВЕТИ 
ТРИФУН“ ОДЛАЖЕ СЕ 

ЗА 25. ФЕБРУАР
Педагошки колегијум 

Пољопривредне школе „Вршац“ 
донео је на састанку одржаном 
у четвртак, 3. фебруара, одлуку 
да се прослава Дана школе 
„Свети Трифун“ и пропратна 
манифестација – додела награда 
за оцењена вина и јака алкохолна 
пића, одложи за петак, 25. фебруар 
2022. године. Ова одлука донета је 
због неповољне епидемиолошке 
ситуације у земљи.

Поводом 99 година од 
рођења Кориолан Добана, 
хероја у борби против фашизма 
у Другом светском рату, данас је 
у Куштиљу одржана свечаност 
и положени венци на споменик 
погинулим мештанима током 
Другог светског рата.  Такође 
је приређен и „Мали час“ из 
историје, заједно са Основном 
школом и Месном заједницом 
из Куштиља, а уз подршку Града 
Вршца.

– Хероји су људи који су нама 
пружили шансу за слободу и 
сваки пут када се сећамо њих, 
ми се сећамо онога што су они 
учинили за нас и слободу, коју 

су нам пружили. Слобода се 
увек плаћа најскупље, животом. 
Тако да је овај млади човек, 
Кориолан Добан, дао свој живот 
како би мештани овог села, али 
и не само они, могли да добију 
слободу, правду и истину. 
Јако је битно да овакве дане 
обележавамо како би и млађи 
људи могли да сазнају историју 
и дела оваквих херојских 
личности, истакао је Трајан 
Качина, члан Градског већа за 
културу.

Обележавање годишњице 
хероја из Куштиља покренуо 
је вршачки Градски одбор 
СУБНОР-а пре три године, а 

иницијатива је наишла на леп 
одзив мештана, месне заједнице 
и основне школе која носи 
његово име.

– Драго нам је што је наша 
иницијатива прихваћена од 
мештана Куштиља, али и од 
Града Вршца, јер Кориолан 
Добан је човек којим се можемо 
подичити. Он је млади човек који 
је свој живот ставио у службу 
родољубља,  рекао је Драгољуб 
Ђорђевић, председник Градског 
одбора СУБНОР-а у Вршцу.

Велики део организације 
обележавања дана рођења 
хероја из Куштиља, понела је 

управо и основна школа у овом 
месту.

– На данашњи дан 7. 
фебруара окупили смо се да 
прославимо ређендан хероја 
Кориолан Добана, по коме 
име носи основна школа у 
Куштиљу. Осим програма који 
смо организовали у школи, у 
претходном периоду готово 
сви ученици су узели учешће 
у литералном конкурсу који 
смо расписали на тему живота 
Кориолан Добана, истакао је 
Мирча Болдовина, директор 
основне школе „Кориолан 
Добан“ из Куштиља.

ОБЕЛЕЖЕНО 99 ГОДИНА ОД 
РОЂЕЊА ХЕРОЈА ИЗ КУШТИЉА

УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ВРШЦА „МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ“ ПРИРЕДИЛИ МЗ КУШТИЉ И ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ДРУГЕ ФАЗЕ У 
СТОП ШОПА ВРШАЦ 

ПОТПИСАНИ 
УГОВОРИ СА 

ЊУЈОРКЕРОМ, 
ПЕПКОМ И Н СПОРТ 
Аустријска компанија 

IMMOFINANZ ускоро почиње 
изградњу друге фазе у ритејл 
парку СТОП ШОП у Вршцу. 
Са додатних 2.000 м2, укупна 
продајна површина ће достићи 
око 10.300 м2.  Као и постојећи, 
новоизграђени капацитети 
биће 100% дати у закуп. Уговори 
су већ потписани са три нова 
закупца - Њујоркер, Пепко и Н 
Спорт.  Завршетак  планиране  
доградње  предвиђен  је  за  
трећи  квартал  2022.  године,  
када  је  планирано  и отварање. 
Проширењем продајног 
простора, СТОП ШОП Вршац јача 
своју позицију највећег објекта 
ове врсте у граду и околини.  
Од када је дошао у Србију 
2015. године, ИММОФИНАНЗ је 
значајно проширио свој ланац 
ритејл паркова СТОП СХОП, али 
и капацитете постојећих,  јер 
грађани уживају у овом концепту 
куповине. Изградњом додатног  
комерцијалног  простора  у  
Вршцу,  компанија  проширује  
микс  закупаца,  омогућавајући 
купцима да на једном месту 
задовоље своје широке куповне 
потребе.   IMMOFINANZ је 
отворио СТОП ШОП у Вршцу пре 
скоро четири године, у априлу 
2018. године, као шести у Србији. 
У међувремену, портфолио овог 
бренда у нашој земљи проширен 
је на чак 14 ритејл паркова СТОП 
ШОП, са укупно око 122,300 м2 
потпуно изнајмљеног продајног 
простора.  

Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца наставља са 
едукативним програмима и садржајима намењеним најмлађима. 
„Пажљивкова смотра“ реализована је у среду, 9. фебруара, у свим 
вртићима ПУ „Чаролија“ и свих 11 основних школа на територији 
Града Вршца. Тестове из познавања саобраћаја радило је 940 
ученика и више од 400 предшколаца, школе и вртићи формираће 
тимове који ће се такмичити на градској смотри 16. марта.

- Победници у све три категорије пласираће се на регионалну 
смотру, која ће се такође одржати у Вршцу и надамо се да 
ће наше екипе изборити пласман и на завршну републичку 
смотру. У питању је пројекат Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије, а на локалном нивоу пројекат реализује Савет 
за безбедност саобраћаја Града Вршца. Саобраћајно васпитање 
и образовање код деце потребно је започети што раније како 
бисмо подигли ниво њихове безбедности у саобраћају и створили 

одговорне учеснике у саобраћају, истакао је Мирослав Лепир, 
члан градског већа за образовање.

ОДРЖАНА „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“ У 
ВРШАЧКИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ВРТИЋИМА

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ВРШЦА 

Анализирајући протеклу годину у Националној служби 
за запошљавање филијала Вршац изражено је задовољство 
оствареним резултатима. О њима је на конференцији за медије 
говорила Сања Рабијац, Организатор програма запошљавања 
вршачке филијале Националне службе за запошљавање.

- Број незапослених активних тражиоца запослења закључно 
са последњим даном 2021. године био је 5963 лица. Од тога по 
Општинама за које је територијално одговорна Филијала Вршац, 
највећи број лица која траже запослење је у Вршцу, 3224, затим у 
Белој Цркви 1823 и у Пландишту 916, истакла је Рабијац и додала да 
је у протеклој години регистровано преко 500 радних места, чији се 
резултати запошљавања још увек прате.

Такође, презентовани су и резултати мера активне политике 
запошљавања Националне службе.

- У току 2021. године мерама активне политике запошљавања 
радно је ангажовано 124 лица, кроз програм Моја прва плата 
ангажовано је 105 лице, учешће је узело 66 послодаваца из 
приватног и јавног сектора, из Вршца, Беле Цркве и Пландиште. 
Кроз програм самозапошљавања 35 лица је регистровало 
предузетничку радњу. Претходне године забележена је повећана 
заинтересованост лица за овај програм.

Кроз програм функционалног основног образовања  уписано је 
45 лица у две основне школе, у Вршцу и Хајдучици.

- Што се тиче нефинансијских мера које спроводи НСЗ обуку 
Пут до успешног предузетника завршило је скоро 200 лица, а 
обуке за тражење посла преко 600. Напоменула бих да од ове 
године незапослена лица могу похађати ове обуке и преко онлајн 
платформе.

Сања Рабијац је на крају нагласила да су отворени конкурси 
за ову годину и подсетила послодавце да узму учешће у мерама 
активне политике.

 УСПЕШНА 2021. ГОДИНА
АНАЛИЗА ВРШАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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„КРУНИСАЊЕ ЦАРА ДУШАНА“ 
ПОНОВО ПРЕД ПУБЛИКОМ

Поводом обележавања Дана 
државности Републике Србије 
Народни музеј у Београду ће након 
обимних радова на конзервацији и 
рестаурацији, 11. фебруара у 12 часова 
свечано представити монументално 
дело Паје Јовановића „Крунисање 
цара Душана“, познато и под називом 
„Проглашење Душановог законика“. 

Композиција величине преко 
двадесет квадратних метара са 
темом која приказује чин крунисања 
цара Душана у Скопљу 1346. 
године, насликана је као поруџбина 
Краљевине Србије за потребе учешћа 
на Светској изложби у Паризу 1900. 
Године, где је слика добила златну 
медаљу. О томе колико је ово дело 
било цењено, говори и податак 
да је све до позних година живота 
Јовановић тему крунисања цара 
Душана сликао у више наврата, у 
различитим форматима, на више 
начина и за различите потребе. 

Са великом студиозношћу на 
слици је приказана 31 историјска 
личност, а визуелној реконструкцији 
историјског догађаја Јовановић је 
приступио аналитично и  марљиво, 
прикупљавши податке најпре у Бечу, 
а затим и у Венецији, Цариграду, 
Скопљу, Призрену и средњовековним 
манастирима проучавајући 
средњовековне одежде, краљевске 
орнате и историјске личности које су 
том догађају могле присуствовати. 

На дуготрајност рестаураторског 
процеса утицале су, пре свега, 
димензије слике од 390 са 589 
центиметара, али и свеобухватне 
анализе технике и сликарског 
поступка, које су му прeтходиле. 

У сарадњи са Технолошко-
металуршким и Хемијским 
факултетима Универзитета у 
Београду, стручњаци Народног 

музеја у Београду су испитали 
механичка својства платна и начин 
његове припреме за сликање 
како би прецизно био прорачунат 
иновативан начин затезања слике, 
први пут примењен у Србији. 
Класичан начин шпановања на рам 
је замењен новим конструисаним 
носиоцем са еластичним тензорима 
који равномерно, оптимално и не 
деструктивно, обезбеђују дугорочну 
стабилност слике. 

Аналитички приступ конзерватора 
открио је и сасвим оригиналан, без 
примера за поређење, поступак 

препарирања платна који нам је 
допунио знање о Паји Јовановићу 
као сликaрском технологу који је 
вешто манипулисао материјалима 
како би постигао ликовне вредности 
према својој уметничкој замисли и 
жељи наручиоца – краља Милана 
Обреновића. 

„Обележавајући Дан државности 
представљањем монументалног 
ремек-дела које живописаном 
пленеристичком техником језгровито 
представља  војну и политичку снагу 
изнова ћемо се подсетити трајних 
уметничких вредности и преглаштва 

музејских стручњака“, поручују из 
Народног музеја. 

О конзервацији и рестаурацији 
најмонументалнијe сликe која 
се чува у Народном музеју у 
Београду присутнима ће говорити 
чланови рестаураторског тима, 
док ће о поводу за њен настанак, 
историјским личностима и њеном 
значају за Јовановићев опус сви 
заинтересовани имати прилику да 
сазнају током стручног вођења које 
ће почети у 13.00 часова. 

РЕСТАУИРАНО РЕМЕК-ДЕЛО ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА  

КОТРЉАЈУЋЕ КАМЕНЕ КУГЛЕ
Надомак Куштиља налази се 

брдо Dealu Chureci, на којем у 
очи упада природни феномен. 
Са врха брда се котрљају 
камене кугле, округле попут 
ђулади, разних величина, 
које испадају из тунела за 
које је тешко поверовати да 
их је природа обликовала. 
Седиментне плоче на 
једнаким растојањима деле 
ове несвакидашње тунеле, 
а геолози сматрају да су 
кугле од пешчара настале 
радом таласа у литоралном 
делу мора. Само брдо према 
облику и површини веома 
подсећа на археолошко 
налазиште Жидовар. Испод 
брда се налазило српско 
село које су у средњем веку запалили Турци, док 
су становнике што побили, што одвели у робље. 
Мештани га зову Valea Srbii, што би значило српска 
долина. Паралелно са селом, на самој ивици докле 
Караш плави простирао се Via militaris, камени римски 

пут. Протеже се од Старе Паланке преко Црвене 
Цркве, између Крушчице и Добричева, мало даље 
од Чешког Села улази у Румунију, па кроз село Јам, и 
онда паралелно са реком Караш иде све до Варадије. 
Ту се рачва - један део иде иза наших планина према 
Марковцу, други скреће удесно према Карпатима.

ПРИРОДНИ ФЕНОМЕН НАДОМАК КУШТИЉА
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У четвртак је у Градској библиотеци Вршац 
приказан документарни филм „Учитељ из 
Дримкола“, аутора Бошка Милосављевића који 
је након пројекције одржао и предавање о мало 
познатим аспектима наше историје на које филм 
упућује, и о великом српском писцу Анђелку 
Крстићу, коме је филм и посвећен. 

- Анђелко Крстић је међу оним заборављеним 
писцима чија је судбина после Другог светског 
рата била упитна, зато што је и он, попут његовог 
исписника Григорија Божовића, био човек који је 
веровао у један идеал који је после Другог светског 
рата посматран другачије него што је посматран у 
време када се Стара Србија ослобађала од Турака. 
Анђелко Крстић је рођен 1871. године у Турској 
империји и био је упућен као и многи људи из тог 
дела света на печалбу, на то да оде далеко од куће 
да би његова породица могла да живи. Али, како је 
његов отац у Београду имао малу радионицу, радио 
је са оцем и успео да се школује. Након основне 
школе завршио је курс при Друштву Светог Саве. 
То је био учитељски курс и та установа је радила 
у спрези са тадашњом српском државом и они 
који би завршили тај курс после тога су често били 
слати у свој завичај или у друге граничне крајеве и 
ту су покушавали, уз невиђени притисак, да отворе 
српске школе, чиме се и он бавио. Немали број 
пута је био у турским затворима, немало пута је 
доживљавао разна шиканирања. Уочи балканских 
ратова био је затворен и била је могућност да као 
талац буде послат у Малу Азију, међутим, наша 
војска је стигла на време да ослободи те крајеве – 
каже аутор филма Бошко Милосављевић. 

Милосављевић истиче да је занимљиво да се 
Анђелко Крстић на књижевној сцени појавио пре 
многих других и почео да објављује већ у  19. веку, 

1899, када је први пут објавио једну репортажу 
у „Цариградском гласнику“, гласилу отоманских 
Срба. Међу првима који су уочили његов таленат 
био је Јован Скерлић. 

- Основни квалитет Крстићеве књижевности 
јесте класична, готово епска приповест о свету 
старе Србије и свему ономе што је тај свет морао да 
прође у тим турбулентним временима с краја 19. и 

у 20. веку. Као и многи други писци, носио је једну 
велику, односно монументалну замисао да опише 
пут једног човека који би био парадигма за све те 
људе и успео је 1932. године да објави самостално 
роман „Трајан“. У слично време изашла је и књига 
његових приповедака у издању Српске књижевне 
задруге, а пар година након тога добио је једну 
велику, престижну награду коју је додељивао Геца 
Кон, а кроз руке Нушића, односно Црњанског – 
објашњава Милосављевић. 

Нажалост, његова судбина после објављивања 
„Трајана“ била је још тежа него у младости, 

омеђена низом породичних трагедија, а касније и 
политичким притисцима. 

- После Другог светског рата, био је изложен 
различитим притисцима тада владајуће партије. 
Лазар Колишевски, први комуниста Титове 
Југославије у Македонији, и његова жена Љиљана 
Чаловска тражили су од Анђелка да се изјасни као 
Македонац, што он није био. Био је Србин, из околине 
Скадра пореклом, и држао је до тога. Без обзира 
на притиске којима је био изложен, није пристао 
да се изјасни другачије, а о томе сведоче бројни 
документи, искази, а на крају крајева и његова 
лична карта из ‘51. године где пише: националност 
– Србин. То није кључна ствар али је важна јер 
ми данас сведочимо да се у неким граничним 
пределима наше културе и историје, не само са 
Македонијом, него и са Хрватском или Босном, 
воде сличне полемике. Зато ми је било важно да 
истакнем и тај моменат његовог живота који се, на 
крају крајева, тиче српске културе. Податак који 
сведочи о томе да је он ипак првенствено српски 
писац, јесте и да је „Трајан“ први пут на македонски 
језик преведен тек 1987. године. Филмом, који 
смо снимали прилично дуго, око годину и по 
дана, боравећи и у тим пограничним крајевима 
данашње Македоније и Албаније, смо покушали да 
реконструишемо његов животни пут и његов пут у 
вези са литературом – закључује Милосављевић. 

Документарни филм „Учитељ из Дримкола“ 
приказиван је широм Европе и света, а права 
на приказивање откупила је и Радио телевизија 
Србије. Током нешто мање од сат времена трајања 
филма, о великом и заборављеном писцу говоре 
Гојко Божовић, Радивоје Микић, Урош Шешум, 
потомци, а наратор је Бранимир Брстина. 

Т.С. 

У БИБЛИОТЕЦИ ПРИКАЗАН ДОКУМЕНТАРАЦ „УЧИТЕЉ ИЗ ДРИМКОЛА“ 

ФИЛМ О ЗАБОРАВЉЕНОМ ВЕЛИКАНУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ  

У уторак је у Културном центру 
Вршац одржана промоција  
монографије „Са Богом мотике и игле” 
Михаела Павласека. Присутне су 
поздравили др Трајан Кацина, члан 
Градског већа за културу и Давор 
Стојковић, директор КЦ Вршац. 
Уводну реч имала је Драгана Радовић, 
председница Удружења Чешка 
беседа, а о монографији су говорили 
Коста Костић, члан Удружења, као и 
Блажена Лонец, секретарка Чешке 
беседе и председница црквеног 
одбора Чешке цркве Великог 
Средишта. 

- Ова књига антрополшки 
описује досељење Чеха пре две 
стотине година из Моравске у 
Велико Средиште. У питању је 
једна јединствена монографија, 
интересантна не само за њихове 
потомке, већ и за целу средину у 

којој су Чеси боравили. Чеси су 
својим доласком овде донели сасвим 

другачији начин живота. Они су сви 
дошли писмени и свако је у кући имао 

бар по једног занатлију, што је у оно 
време био велики престиж. Звали 
су их „књишки народ“. Оставили су 
дубок траг у једној многонационалној 
средини, а ова монографија то 
документује – рекао је Костић из 
Чешке беседе. 

Михаел Павласек завршио је 
докторске студије на Институту 
за европску етнологију Факултета 
уметности Масариковог универзитета 
у Брну, где ради као спољни наставник. 
Ради као истраживач на Институту за 
етнологију Академије наука Чешке 
републике. Поред вишегодишњег 
истраживања чешке мањине у 
источној и југоисточној Европи 
фокусира се на питање памћења 
људи са миграционим искуством и 
савременим облицима миграција и 
друштвене маргинализације. 

Т.С. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЧЕШКОГ АУТОРА МИХАЕЛА ПАВЛАСЕКА 

МОНОГРАФИЈА „СА БОГОМ МОТИКЕ И ИГЛЕ“ 

Поводом изложбе “Сјај 
руских сликара” из колекције 
Владимира у Градском музеју 
Вршац, у среду, 9. фебруара, 
одржана је уметничка 

радионица за децу. Малишани 
су најпре обишли изложбу, 
сазнали су ко су били руски 
сликари који су стварали у 
Србији и нашем граду, одакле 

су, када и зашто су дошли. 
Осим тога, учесници су кроз 
креативни део радионице 
приказали оно што је на њих 
оставило највећи утисак.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

„СЈАЈ РУСКИХ 
СЛИКАРА“ ОБАСЈАО 

ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ
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Композитор, извођач и музички 
педагог Срђан Марковић иза 
себе већ има завидну каријеру. 
Компоновао је музику за шездесетак 
позоришних, филмских и 
телевизијских наслова. У Музичкој 
школи „Јосиф Маринковић“ већ 
десет година предаје џез певање, 
а неки од његових ученика већ 
граде сопствене музичке каријере. 
Одрастао је уз својеврсан музички 
„педигре“, као син џез певачице 
Љиљане Сађил и контрабасисте 
Бранка Марковића, и унук џез 
саксофонисте Едуарда Сађила, а 
касније студирао композицију у 
класи чувене Исидоре Жебељан. 
Па ипак, о суштини музике говори 
једноставно, као о нечему што 
човека мора да „ломи“ и „покреће“ 
и да му „разгаљује душу“. Тако јој и 
приступа када ствара, трудећи се, 
према сопственом признању, да увек 
изнова „поверује срцем и душом у 
сопствено стваралаштво“. 

Одрастали сте у породици са изузетно 
богатим музичким наслеђем. Осим што вас 
је вероватно усмерила ка избору професије, 
мислите ли да је ова чињеница утицала 
и на ваш доживљај и поимање музике у 
детињству? Која су ваша најранија сећања на 
музику? 

- Одрастање у породици професионалних 
џез музичара оставило је и те како трага на 
моје музичко ткање. У том филигрантском 
раду, формирању музичког укуса, подједнако 
су учествовали и родитељи, џез певачица 
Љиљана Сађил и контрабасиста Бранко 
Марковић, као и деда, познати саксофониста 
и легенда југословенског џеза, Едуард Сађил. 
Код нас у кући музицирање никада није било 
питање некаквог мета стања нити посебних 
околности. Моји родитељи су се одувек бавили 
својим послом на један крање природан и 
непретенциозан начин. Музика је била део 
свакодневице. Мама и тата би често прекидали 
кућне активности и хватали би се контрабаса 
или клавира, да неку идеју разраде или да нешто 
пробају. Са дечјом занесеношћу слушали су 
плоче, тако да је музика М. Дејвиса, Колтрејна, 
Гилеспија, Метинија и других, стварала звучну 
кулису, константни фон мог детињства. Обзиром 
на такву атмосферу, не чуди анегдота везана за 
моје прве кораке, радо препричавана унутар 
моје породице. Са осмехом се понавља прича 

да сам се као мало дете, још не проговоривши, 
пентрао на сто опонашајући трубачки соло, са 
таквом изражајном прецизношћу својственом 
стилу, да су моји родитељи остајали без даха. 
Период инкубације и пасивног слушања 
џеза, свакако је кључан тренутак у развоју 
моје музичке перцепције, као и у стварању 
специфичног осећаја за фразу и пулсацију. 
Овакве идиоме, несвесно инкорпориране у мој 
музички израз, освестићу много година касније, 
бавећи се компоновањем и педагогијом. У мом 
случају, немогуће је било побећи од наслеђа и 
првих инпута. 

Како се даље одвијао ваш музички развој? 
- У адолесцентској потрази за идентитетом, а 

касније као млади уметник, осетио сам потребу 
да се одвојим од џез инфлуенце и да покушам 
да пронађем свој израз. Завршио сам теоретски 
одсек и клавир у МШ „Јосип Славенски“, у 
Београду, где сам открио чаробни свет класичне 
музике. Нову димензију у сензибилитету, као и 
апетит и узбуђење према делима Грига, Дебисија 
и Чајковског, отворила ми је проф. клавира, 
Диана Јовановић. Мудро бирајући програм, 
умела је да пробуди романтичарско-сањарску 
меланхолију, веома важне црте моје природе, 
рефлектоване кроз музику коју компонујем. 
Сјајни професори са теоретског одсека, 
наоружали су ме потребним алатима и помогли 

ми да разјасним и рашчланим замршене, веома 
често апстрактне, музичке појмове. Посебно бих 
издвојио Ану Богдановић, професорку солфеђа, 
као и Бебу Николић Вранић, професорку 
хармоније. Са таквом техничком спремом и 
једном здравом и добром основом, било ми је 
лако да касније пратим предавања на ФМУ. У 
том периоду, веома ме је разгаљивала соул и 
фанк музика. Лежерна а изазовна, са „масним“ 
дувачким аранжманима, скупим хармонским 
решењима, веома ритмична и груви. Посебну 
пажњу ми је привлачила изазовност вокалних 
деоница, тако да сам са великим жаром скидао 
разне вратоломије, трилере и украсе сјајних 
извођача. Певање постаје најспонтанији вид 
испољавања музичке врцавости и радости. 
Оваква шареноликост у звучном искуству, 
условила је да се заинтересујем за стваралачки 
аспект тог позива. Требало је помирити сва 
та, наизглед, непомирљива струјања у мени. 
Уписујем студије композиције у класи проф. 
Исидоре Жебељан. Најдрагоценије у контакту и 
сарадњи са магнетичном, а монашки скромном 
уметницом, свакако је отварање ка духовном 
и мистичном лицу музике. Филозофско-
трансцендентални аспект живота, оно нешто 
недокучиво и старије од нас, зове вас да 
преиспитате своје уметничке брзине и динамике 
и да на тренутак, немо и скрушено, заћутите. 
Исидора је то успевала да пробуди у нама, 
њеним студентима. Са једне стране дубоку 
интроспекцију и строгоћу у егзекуцији тренутне 

стваралачке истине, а са друге стране луцидно 
и разиграно дечје радовање процесу стварања. 
Дуалност њене уметничке и приватне појаве, 
резонирала је са вишеслојношћу мог карактера 
и сензибилитета. 

Потписали сте музику за низ 
позоришних представа, телевизијских 
пројеката... У чему је специфичност 

ИНТЕРВЈУ
СРЂАН МАРКОВИЋ, КОМПОЗИТОР И ПРЕДАВАЧ У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“: 

„РАЗИГРАВАЊЕ 
УМЕТНИЧКЕ МАШТЕ, 

ХРАБРО И БЕЗ 
УСТРУЧАВАЊА“ 

„Период 
инкубације 
и пасивног 

слушања џеза, 
свакако је 

кључан тренутак 
у развоју 

моје музичке 
перцепције. У 
мом случају, 
немогуће је 

било побећи од 
наслеђа и првих 

инпута“ 
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компоновања примењене музике? 

- Поред фасцинантне и плодне каријере 
на пољу савременог класичног стваралаштва, 
Исидора је оставила иза себе и сјајна дела која 
красе бројна позоришна и филмска остварења. 
Слушајући музику из представе „Леда“ или 
„Милева Ајнштајн“, као и многе друге, јасно ми 
се искристалисала потреба да се и ја опробам у 
примењеној музици. Идеални формат у коме ћу 
успети да оправдам и разиграм уметничку машту, 
храбро и без устручавања. Сценска музика 
је фантастично путовање у непознато, башта 
у којој цветају неодољиво опојни и зачудни 
цветови. У занатском смислу, представља 
изазов за композитора, полигон у оквиру којег 
преиспитујете научено и проширујете освојено. 
Радећи на најразличитијим насловима имао сам 
најбољу могућу школу коју композитор може 
да замисли. Праву променаду кроз различите 
жанрове, стилски времеплов кроз који сам се 
као музичар и аутор калио. Веома сам поносан 
на чињеницу да сам учествовао на остварењу 
шездесетак веома важних позоришних, 
филмских и телевизијских наслова. 

Како видите однос примењене музике и 
дела за које је писана? 

- Музика је изузезно важна за оснаживање 
и оживљавање драмског предлошка, помаже 
наративу да се расцвета и пренесе емоционално 
значење текста. Тема која прати одређену 
ситуацију или ликове треба да је довољно 
упечатљива и „кечи“, док осталим музичким 
средствима (хармонија, динамика, оркестрација) 
правите тонске слике и градите тензију. У 
представи „Бизарно“ (Народно позориште) 
потцртава се ритуал ужаса, алудирајући на 
утицај политички искривљене националистичке 
реторике, употребом бучне музике трубача. 
Музика у представи „Тероризам“ (Београдско 
драмско позориште) постаје есенција тензије, 
коришћењем шумова и експресионистичких 
крикова. У филму „Пролеће на последњем 
језеру“ (продукција РТС ), минималистички 
репетитивном клавирском темом у пратњи 
гудача, ствара се осећање безизлазности и 
суморног усуда, али променом храмоније у 
средњем делу, отвара се могућност наде и 
избављења итд. Музика даје просторност тексту 

и удахњује му пету димензију. На крају, познато је 
да се многа филмска и сценска остварења памте 
по безвременим музичким темама, које често 
могу да стоје као самосталне нумере, а не само 
као атмосферске допуне радњи. 

Да ли је случајност што је велики број 
пројеката за које сте писали музику био 
намењен најмлађој публици? Мислите ли 
да музика из дечијих филмова, емисија, 
представа, може имати улогу у обликовању 
музичког укуса младе публике? 

- Стваралаштво за децу је поље неслућених 
могућности у слободи и разигравању ауторовог 
креативног бића. Као императив, у првом 
плану је успостваљање контакта са оним 
најмаштовитијим и најлуциднијим простором 
унутар нас, у коме смо спремни да, чисти и 
растерећени од хтења и морања, кренемо пут 
аванутуре у непознато. Јер баш тамо негде, 
иза седам гора, чека нас наговештај истине, 
наслућен срцем детета. Малишани, а и они мало 
старији, публика су која не трпи мистификацију 
нити претерану интелектуализаију. Пред младим 
гледаоцем стојиш јасан и разоткривен. Нема 
концепта нити квазиуметничког нагваждања, 
постоји само потреба за разумевањем и 
препознавањем љубави и радости уложене 
у процес стварања. Уколико смо као аутори 
дозволили себи фантастичну потрагу за златним 
ћупом на крају дуге, успели смо да делујемо 
аутентично и уверљиво на младог човека у 
публици и да пређемо рампу. Компоновању 
музике за позориште за децу приступам веома 
одговорно, поштујући интелект и интуицију 
креативног и мислећег младог човека. Рад 
на бајци захтева да музика пуца од лепоте и 
разиграности, ту нема фолирања нити занатског 
шлајфовања и измишљања топле воде. Моје 
ауторство за децу инспирисано је великим 
продукцијама Дизнија, „Луни Тјунс“ цртаћима 
али и мрачним средњевековним бајкама и 
легендама, обојеним мистичним и моћним 
музикама Прокофјева, Стравинског и Равела. 
„Том Сојер и ђавоља посла“, са живим бендом 
на сцени и сонговима у духу досељеничке 
музике, „Чаробњак из Оза“ са соулфул и кантри 
мотивима (Позориште Бошко Буха ), „Пепељуга“, 
која кокетира са шпанским бароком уз дашак 
бајковитих музичких решења (Мало позориште 

„Душко Радовић“) као и луткарски серијал за 
децу „Кукурику шоу“, са скоро објављеним 
двоструким ЦД-ом и педесетак оригиналних 
нумера, само су неки од наслова у изузетно 
активној каријери у сфери дечјег стваралаштва. 
Драго ми је да сам сарађивао са храбрим и 
паметним редитељима који стваралаштво за децу 

не сматрају за трећеразредну уметничку 
форму, већ схватају значај и одговорност 
коју сви заједно имамо у креирању и 
подстицању критичког мишљења код 
будућих великих људи. У тренутку у коме 
је информација девалвирала својом 
претераном доступношћу, у коме су чула 
престимулисана непотребним садржајем, 
дете је наизглед заборавило како у своју 
свакодневицу да дозове машту. Управо се у 
том разигравању и размрдавању успаваних 
потенцијала крије могућност оздрављења 
савременог стваралаштва уопште. На 
нама великима је да покушамо да поново 
поверујемо срцем и душом у сопствено 
стваралаштво, како би оно добило духовно 
и емоционално значење без кога праве 
игре нема. У едукацији у формирању и 
форматирању некаквих бољих људи, боље 
сутрашњице, једино што можемо је да 
поново и сами поверујемо. 

У Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“ предајете џез певање. 
Како приступате раду са младим 
музичарима? 

- У Вршац долазим 2012. године, по 

препоруци моје колегинице, џез певачице 
Јелене Јововић. Морам да признам да нисам 
тако лако прихватио понуду, управо из разлога 
што џез музика никада није била до краја у 
мом фокусу, као једина и неприкосновена 
одредница. Да ли је пресудна била моја 
хороскопска комбинација и природа склона 
прихватању изазова или нешто друго, остаје 
магловито. У сваком случају, као музичару коме 
је било важно да артикулише и систематизује 

чиниоце сопственог звучно-музичког педигреа, 
упустио сам се у ту авантуру. Чињеница да у 
контакту са младим људима мобилишете снаге 
и научено, а да се притом и сами отварате да 
нешто ново научите, као професионалца вас 
надограђује на многим нивоима. Педагогија је 
простор у којем добијате тачан увид где сте у 
датом тренутку у односу на биће преко пута вас. 
Колико вас социјално-емоционална свесност 
и место са кога полазите, приближава нечијем 
свету. На који начин откључавате лепоту бића 
појединца. У приступу и раду са младим човеком, 
трудим се да не следим ригидне методолошке 
праксе. Ослушкујем и кокреирам са ученицима, 
поштујући њихове различите брзине и орбите, 
стимулишући и позивајући на аутентичност. 
Током десетогодишњег рада у школи, неколико 
мојих ђака се определило за професионално 
бављење музиком. Неки од њих, међу којима 
су Тања Филиповић, Ивана Милошевић и Бојан 
Божановић, наставили су да се школују на џез 
академијама у земљи и иностранству. Отварање 
одеска је пре тачно десет година потпомогла 
Олга Шинковић, отворивши пут мапирању нових 
генерација музичара, баш ту – у лепом Вршцу. 
Татјана Гердец Мрђа наставља да стратешки и 
енергетски развија школу у којој се моје колеге 
и ја осећамо добродошло и одрешених руку. У 
таквој клими раста и развоја, певачки стасавају 
неки нови клинци, које моја драга колегиница 
Александра Бијелић Алексијевић и ја помно 
пратимо и држимо им фиге. Без обзира на 
даље професионално усмерење или не, велика 

је срећа и привилегија раширити им крила и 
пусити их да упознају и опипају себе и свет, кроз 
племенито бављење музиком и истином. 

Како оцењујете савремену музичку сцену 
у Србији и где на тој мапи видите позицију 
џеза? 

- Савремена уметничка естетика 
подразумева конгломерат различитих 
могућности и опредељења, како у стилском тако 
и у продукцијском смислу. С једне стране имате 
презасићеност утицајима и садржајима, а са 
друге стране све већу глад за чистим и искреним 
изразом. У тој жанровској и стилској какофонији, 
која наизглед даје слободу у избору средстава, 
лежи највеће ограничење и јаловост аутора 
и извођача. Ментално-конструктивистички 
концепт у уметности преузео је примат над 
метафизичким и есенцијалним. То се посебно 
односи на савремену уметничку музику, 
која је постала и превише херметизована 
и интелектуалистички недоступна. Руку на 
срце, занатски и идејно често врло немушта, 
неталентована и ларпурлартистички 
бесмислена. У џез музици је ствар другачија, 
пре свега због саме природе стила која захтева 
комуникацију и експонираност извођача и 
аутора. Међутим, често у савременим џез 
тенденцијама, изостаје најважнији зачин самог 
стила. Како је и сам творац читаве парадигме, 
Дјук Елингтон, у наслову своје композиције 
објаснио „It don’t mean a thing if it ain’t got that 
swing“, тај карактеристичан swingpuls, сличан 
откуцајима срца или бату наших корака, то 
специфично и препознатљиво осећање изостаје. 
Поставља се питање да ли је џез и даље иста 
музика, ако је у самој сржи кастрирана и лишена 

основне погонске снаге. Овим превазилазимо 
домен музике и проблематизујемо питање 
саме духовности и духовног у будућности 
која нам долази. Да ли је есенција ствар 
прохујалих, „старих, добрих времена“ или смо 
ми као бића надолазеће сутрашњице дужни да 
сачувамо зрно магије и љубави, да га ојачамо 
и трансформишемо, кроз неку нову ренесансу 
израза. Јер ако нам се душа не разгаљује и не 
јеца, ако нас то нешто не ломи и не покреће, чиме 
се ми то заиста бавимо као уметници ? Ново да, 
увек... али на здравим и смисленим основама. У 
Срцу Срца, у Оку Душе. 

Т.С. 

 „Пред младим 
гледаоцем 
стојиш јасан и 
разоткривен. Нема 
концепта нити 
квазиуметничког 
нагваждања, 
постоји само 
потреба за 
разумевањем и 
препознавањем 
љубави и радости 
уложене у процес 
стварања“ 

„Педагогија је 
простор у којем 
добијате тачан 
увид где сте у 
датом тренутку 
у односу на биће 
преко пута вас“ 
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Знак жалости * Ношење беле 
боје код неких народа било је 
знак уцвељености, жалости. Такав 
је био случај у древној Индији 
који до данас упражњавају 
Роми, као најкаснији исељеници 
из ове земље. Етнограф Сима 
Тројановић (1862–1935) бележи 
да наше Ромкиње никад неће да 
се преруше у црнину, ма ко да 
им је умро, нити хоће да приме 
црне хаљине при продаји ствари 
нити на поклон. Аргивци (Грци 
на острву Аргосу у Пелопонезу) у 
старом веку носили су такође беле 
хаљине у жалости за покојницима. 
Ова појава забележена је и 
у неким деловима Мађарске 
и неким брдским пределима 
Немачке. Тројановић помиње да 
су се крајем 19. века ожалошћене 
Сарајке обрађивале (везивале 
главу) „белом јеменијом”. Код 
старих Грка и Римљана црнина, 
и загасита боја уопште, била је 
знак жалости, па се временом, с 
развојем хришћанства, пренела 
и на остале народе, мада су неки 
ранији хришћански проповедници 
осуђивали црнину „јер онда на што 
нада на онај други весели свет”. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ КОД 

НЕКИХ НАРОДА 
ОЗНАЧАВАЛА 

БЕЛА БОЈА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
БУДУЋНОСТ ЈЕ СТИГЛА  

ЛЕТЕЋИ АУТОМОБИЛ 
ПОСТАЈЕ СТВАРНОСТ 

Више од 100 нилских коња које је као егзотичне љубимце увезао 
наркобос Пабло Ескобар, суочавају се са неизвесном будућношћу 
у Колумбији пошто су их тамошње власти прогласиле „инвазивном 
врстом”.  После састанка специјалног комитета, одлучено је на 
основу научних и техничких студија да се нилски коњи ставе на 
списак „инвазивних врста”, саопштило је колумбијско министарство 
животне околине.  Стручна студија показала је велике ризике за 
екосистеме уз могући утицај на ендогене врсте у Колумбији. 

„То је прва фаза пре него што се одреди конкретна акција око 
тога шта ће се радити са том животињском врстом у земљи”, навело 
је министарство. 

Наркобос Пабло Ескобар оставио је Колумбији то оптерећујуће и 
неочекивано наслеђе, а нилски коњи, готово 30 година од његовог 
пада, слободно се крећу у водама реке Магдалена.  Колонија од 
више од 100 животиња важи данас за највећу групу ван Африке. Они 
су директни потомци пара нилских коња које је Ескобар увезао када 
је био на врхунцу славе, за зоолошки врт у својој хацијенди Наполес, 
око 100 километара јужно од Меделина.  После смрти Ескобара, 
убијеног у обрачуну са безбедносним снагама 1993. године, 
животиње су препуштене својој судбини, а огромна вила је такође 
напуштена.  Фламингоси, жирафе, зебре и друге животиње продате 
су другим зоолошким вртовима. Остављени на том месту без 
предатора нилски коњи су се размножавали, и постали атракција 

за светске медије, али изнад свега еколошки проблем и претња за 
становнике те планинске и тропске области.  Према проценама, 
број нилских коња би могао да се учетворостручи за десет година. 

„Колумбија себи не може да дозволи да се та врста развија 
на њеној територији”, рекао је бивши колумбијски министар за 
екологију Мануел Родригес. 

Иако план власти није откривен Родригес је учествовао у 
његовом прављењу. Он је рекао да је затражио од власти да 
употребе све мере за заустављање ширења ове врсте укључујући и 
лов. Од пре десет година научници Корнареа, регионалне државне 
агенције за заштиту животне средине, воде програм стерилизације 
ових нилских коња. До сада су хирушки успели да стерилишу 
десетак јединки, и око 40 помоћу лекова. Али по речима једног од 
званичника те агенције све везано за нилске коње је комплексно, 
скупо и опасно. И упркос напорима стерилизације животиња 
њихова популација наставља да расте. Он је рекао да убијање 
животиња остаје на столу и да је то потребна опција која би могла да 
буде последња могућност да се спречи да се проблем не погорша. 
Бивши министар Родригес рекао је да се ради о јединој инвазивној 
врсти те величине на свету, оценивши да су рибари и мештани у 
околини у опасности. 

Извор: Политика

Аутомобил који може да се из друмског возила 
претвори у летелицу за два минута и 15 секунди 
добио је сертификат Словачке саобраћајне управе 
да може да лети, преносе светски медији. Ова 
дозвола издата је након обављених безбедносних 
тестова који су трајали 70 часова и 200 полетања 
и слетања необичног возила и значи да је „летећи 
аутомобил” сада корак ближе да се нађе у продаји. 
Додуше, иако је компанија „Клајн вижн”, која је 
творац овог проналаска, добила сертификат о 
пловидбености, ономе ко буде управљао „летећим 
аутомобилом” биће потребна и летачка дозвола. 

Стручњаци поменуте компаније половином 
прошле године почели су да тестирају свој изум и 
припремају производњу већег броја ових возила. 

Реч је о хибридној летелици-аутомобилу „aircar” 
опремљеној „Бе-Ем-Ве” мотором који користи 
уобичајено гориво и има бензинску пумпу. Ово 
возило може да достигне брзину већу од 160 
километара на сат и да лети на висини од око 2.500 
метара, наводи Би-Би-Си. 

„Добијени сертификат нам отвара врата за 
масовну производњу веома ефикасних летећих 
аутомобила. То је званична и коначна потврда наше 
способности да заувек променимо начин путовања 
на средњим раздаљинама”, каже професор Штефан 
Клајн, креатор „летећег аутомобила”. 

У јуну прошле године „летећи аутомобил” 
успешно је обавио 35-минутни лет између 
међународних аеродрома у Нитри и Братислави, у 

Словачкој. Тада су из компаније „Клајн вижн” рекли 
за Би-Би-Си њуз да планирају лет између Лондона 
и Париза. 

Др Стив Рајт, виши научни саветник за 
авионику и авионске системе на Универзитету 
Западне Енглеске, рекао је да је вест о добијању 
дозволе добар корак за компанију и да је опрезно 
оптимистичан у веровању да ће видети једног дана 
већи број „летећих аутомобила” у ваздуху. Ипак, он 
сматра да ће до тог тренутка протећи још доста 
времена. 

И друге компаније широм света праве 
прототипове летећих возила која би била намењена 
за краће дестинације и знатно олакшала кретање.  

 Извор: Политика

НЕИЗВЕСНА БУДУЋНОСТ ЕСКОБАРОВИХ НИЛСКИХ КОЊА  

ЖИВОТИЊЕ ПРОГЛАШЕНЕ 
ИНВАЗИВНОМ ВРСТОМ 

Остаци две колосалне сфинге 
откривени су недавно приликом 
истраживања уништене гробнице 
краља Аменхотепа Трећег, објавило 
је египатско Министарство туризма и 
антиквитета. 

Египатско-немачки тим археолога 
пронашао је статуе до пола 
потопљене у води у храму у Луксору, 
у близини реке Нил. Ови стручњаци 
прво су открили велику колекцију 
огромних делова кречњака за које се 
касније испоставило да су остаци две 
велике статуе. 

На делу статуе који приказује 
главу краља Аменхотепа налази 
се немес – краљевски прекривач 

за главу, а представљао је један од 
симбола моћи египатских фараона. 
На зидовима храма откривени су 
и остаци цртежа који приказују 
ритуале и церемоније. Стручњаци из 
Египта и Немачке пронашли су и три 
бисте, као и три доња дела статуа, 
међу којима су остаци сфинге богиње 
лавице. 

Краљ Аменхотеп Трећи владао 
је Египтом пре око 3.300 година, у 
доба које се у историји означава 
као миран период напретка ове 
државе и њеног ширења. У време 
његове владавине Луксор је достигао 
врхунац у грађевинарству, а међу 
најпознатијима је Храм милиона 

година. Нажалост, овај храм је 
уништен у земљотресу који је 
погодио древни Египат. 

„Остаци великих сфинги које смо 
пронашли указују на то да је локација 
на којој се налазила гробница 
коришћена за церемоније славља 
и фестивале”, рекао је др Хориг 
Соросјан, вођа египатско-немачког 
истраживачког тима. 

После детаљног чишћења и 
обнављања статуа, археолози су 
пронашли натпис „обожаван од бога 
Амона Ра” који се налази у висини 
груди приказаног Аменхотепа Трећег. 

 Извор: Политика

АРХЕОЛОГИЈА 

ОТКРИВЕНЕ СФИНГЕ КРАЉА И БОГИЊЕ ЛАВИЦЕ 
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Дajу сe у зaкуп пoслoвни прoстoри у склaду сa Oдлукoм o дaвaњу у 
закуп пoслoвних прoстoрa Грaдa Вршцa („Службeни лист oпштинe 
Вршaц“ бр. 16/2017) нa кojимa прaвo  јавне свojинe имa Град Вршац, 
пoступкoм прикупљaњa писмeних пoнудa и тo:

1. Пословни простор означен са бројем 33  у Вршац , Светосавски 
трг 6б. у површини од 36,00 м2 (екстра зона) са почетном ценом од  
19.800,00 динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу  

2. Пословни простор на Тргу Светог Теодора вршачког 40 у 
површини од 75,00 м2 (екстра зона) са почетном ценом од  41.250,00 
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу  

3.   Пословни простор   у Месићу , Војвођанска 6  у површини од 
36,00 м2 (I зона) са почетном ценом од  5.400,00 динара месечно без 
ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу  

4. Пословни простор означен са бројем  2 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 27,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.960,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

5. Пословни простор означен са бројем  3 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

6. Пословни простор означен са бројем  4  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 35,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 16.800,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

7. Пословни простор означен са бројем  6 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 12.000,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу  

8.  Пословни простор означен са бројем  8 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.4 у површини од 44,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 21.120,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

9.  Пословни простор означен са бројем  14 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.680,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

10. Пословни простор означен са бројем  15 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.680,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

11. Пословни простор означен са бројем  16  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 18,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 8.640,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

12. Пословни простор означен са бројем  17 у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 15,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 7.200,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу   

13. Пословни простор означен са бројем  18  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 6.240,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу

14.  Пословни простор означен са бројем  19  у Вршцу, Зелена пијаца 
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са    почетном ценом од 6.240,00   
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу     

15. Пословни простор  у Вршцу, Доситејева бр.7 у површини од 
38,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 18.240,00   динара месечно без 
ПДВ-а

16. Пословни простор у Уљми , Трг Ослобођења 3 у површини од 
10,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 1.500,00   динара месечно без 
ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу 

 17.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 
11 у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa 
мeсeчнo без ПДВ-а            

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 

стaњу               
18.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 6 

у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo 
без ПДВ-а            

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу                  

19.       Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 
15 у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa 
мeсeчнo без ПДВ-а 

 Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу                  

20.  Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 9 
у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo 
без ПДВ-а                           

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу    

21.     Гaрaжa у Вршцу нa Анђе Ранковић 6б  oзнaчeнa сa брojeм 3 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo 
без ПДВ-а 

 Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу 

          У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и 
фактурисати у складу са Законом.

Грaд  Вршaц  пoслoвнe прoстoрe издaje у зaкуп путeм прикупљaњa 
писмeних пoнудa у зaтвoрeнoj кoвeрти ,и тo у виђeнoм стaњу.

Нa jaвнoм нaдмeтaњу путeм прикупљaњa писмeних пoнудa мoгу дa 
учeствуjу физичкa , прaвнa лицa и прeдузeтници кoja сe писмeнo кojи 
дoстaвe свojу пoнуду у зaтвoрeнoj кoвeрти дo   18.02..2022. гoдинe у 10 
чaсoвa. 

Приjaвe-пoнудe сe пoднoсe у писмeнoм oблику пoштoм или прeдajoм 
нa дeлoвoдник-писарницу Градске управе Града Вршца зaкључнo сa 
дaнoм  18.02.2022.г. у 10,00 чaсoвa a jaвнo oтвaрaњe приспeлих пoнудa 
oбaвићe сe дaнa 18.02.2022.г. у 12 часова у просторијама Одељења за 
имовинско-правне послове –Дворска 10а. 

Приjaвa, кoja сe дoстaвљa oбaвeзнo сaдржи: 
- дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата депозита се врши на текући рачун 

Града Вршца број 840-720804-40 са позивом на број 97     54-241 
- свe пoдaткe o пoслoвнoм прoстoру зa кojи сe приjaвa пoднoси, a кojи 

пoдaци су нaвeдeни у Oглaсу
- дoкaз у виду Рeшeњa o рeгистрaциjи издaт oд стрaнe AПР или дoкaз 

дa je пoднeтa приjaвa зa Рeгистрaциjу у AПР o тoмe,(прaвнa лицa и 
прeдузeтници) 

- зa физичкa лицa: имe и прeзимe, aдрeсу, кoнтaкт тeлeфoн, брoj личнe 
кaртe, jeдинствeни мaтични брoj грaђaнa,

- зa прeдузeтникe:имe и прeзимe прeдузeтникa, aдрeсу, брoj личнe 
кaртe, jeдинствeни брoj грaђaнa, нaзив рaдњe, мaтични брoj, кoнтaкт 
тeлeфoн;

- зa прaвнa лицa: нaзив и сeдиштe, имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa, 
кoнтaкт тeлeфoн,  

- писмeнa изjaвa пoднoсиoцa приjaвe дa ћe сe пoслoвни прoстoр 
прeузeти у виђeнoм стaњу и дa je учeсник jaвнoг нaдмeтaњa упoзнaт сa 
стaњeм у кoмe сe пoслoвни прoстoр нaлaзи и услoвимa пoд кojимa сe 
издaje у зaкуп

- кao и писмeнo пунoмoћje зa лицe кoje зaступa пoднoсиoцa приjaвe 
приликoм oтвaрaњa пoнудa .

Нeпoтпунe или нeблaгoврeмeнe приjaвe сe oдбaцуjу-нeћe сe узeти у 
рaзмaтрaњe.

Висинa дeпoзитa зa учeшћe нa jaвнoм нaдмeтaњу зa нaвeдeнe 
пoслoвнe прoстoрe и гараже изнoси 20%  oд висинe пoчeтнe цeнe зa 
зaкуп и уплaћуje сe пре предаје писмене понуде. Дeпoзит учeсницимa 
кojи нису успeли нa jaвнoм нaдмeтaњу бићe врaћeн oдмaх пo oкoнчaњу 
пoступкa  oтвaрaњa пoнудa.

Зaинтeрeсoвaни сe мoгу oбрaтити Одељењу за имовинско-правне 
послове Градске управе Града Вршца рaди дoгoвoрa зa oбилaзaк 
пoслoвнoг прoстoрa нa тeл.бр: 013/821-614 свaким рaдним дaнoм oд 
9,00 дo 14,00 чaсoвa зaкључнo сa 18.02.2022.. гoдинe.

Нajвишa пoнуђeнa зaкупнинa пo oснoву кojeг пoнуђaч стичe 
прaвo зaкупa прeдстaвљa зaкупнину зa пoслoвни прoстoр зa кojи je 
учeсник у jaвнoм нaдмeтaњу стeкao прaвo зaкупa. Уплaћeни дeпoзит 
нajпoвoљниjeм пoнуђaчу урaчунaћe сe у прву мeсeчну зaкупнину.

Приликoм пoтписивaњa угoвoрa o зaкупу пoлaжe сe финaнсиjски 
инструмeнт oбeзбeђeњa у oблику 2 рeгистрoвaнe сoлo мeницe сa 
мeничним oвлaшћeњeм у кoрист зaкупoдaвцa. 

Oглaс oстaje oтвoрeн 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa  у лoкaлнoм 
штaмпaнoм мeдиjу: „Вршaчкa кулa“.  

Обрадио:Хераковић Синиша  дипл.правник

 Град Вршац
 градоначелниk

 Митровић Драгана дипл.правник

Нa oснoву члaнa 9. Стaв 1. a у вези са чл. 11. став 1.  Oдлукe o дaвaњу у зaкуп пoслoвнoг прoстoрa  Грaдa Вршцa 
(„Службeни лист Града Вршца“ бр. 16/2017), Градоначелник Града Вршца дана 08.02.2022.год. дoнoси:

 O Д Л У К У
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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 (153)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ 
ВРЕМЕ НЕВИНЕ ИНДИВИДУАЛНОСТИ

Сазнање чак откровљење Чарлса 
Дарвина о еволуцији као међусобној борби 
надметању живих организма и природној 
селекцији дало је ветар у једра страстима 
либерарног капитализма свих врста.

Људи су повезани низом заједничких 
именитеља, језиком, вером, припадањем 
нацији, територији, породици, али увек 
остаје главни остатак, индивидуалност, 
заштићена приватност скривених мисли, 
идеја, планова акција, што свет покреће 
даље.

Пајин Триптихон је слика дискретне 
индивидуалности која се не намеће као 
престиж и парола којом се видају неке 
друге ране. Разлике међу људима, њихова 
приватност, машта,  у једном свету далеко 
мањих брзина, као успаваном острву 
ископаном из историје, даје сво време 
света људима за самопосматрање и 
самоперцепцију, а у то време  ти изрази 
нису још били исковани. 

Сваки појединачни ум био је свемир, 
удаљена галаксија, свет тајни и изненађења 
а уметност је у те светове убацивала кодове 
страсти за лакше пливања у све бурнијим 
водама преживљавања.

Чувени филозоф Славој Жижек у свом 
најновијем делу разматра садашњост која 
патоше будућност а то су експерименти 
чипа импланта који нас повезује са 

машинама компјутерима и међусобно.
Колика ће разголићеност ума бити и да 

ли ће постојати острва приватности у тој 
менталној огољености тек треба да се види, 
али ако ја мислима командујем компјутеру 
можда и тај компјутер може директно 
шаптати нашим мислима и на крају бити 
наша мисао. Да ли је наша индивидуалност 

нешто ексклузивно и ретко? Разноликост 
људских умова покретала је свет, 
давала шансу за уважавање и респект 
различитости а када сви постајемо једно, 

као велика сигурност колективне сајбер 
свести коју филмови ве опипавају, тек треба 
да се види да ли ћемо косити сајбер траву.

Скоро три године короне успорило 
је промену света који смо препознавали 
и који је подносио људе наслеђене од 
историјске биологије микросоцијалних 
програма.

Наравно, читљиви смо и без чиповања 
безбројним најинтимнијим информацијама 
које као слузав траг остављамо на мрежама 
свих врста које наш омиљени телевизор 

великог екрана непрестано сакупља о 
нама, безлично их обрађује да би читање 
нас постало рутински посао паметних 
алгоритама који знају све наше  потребе, 
жеље, склоности и могу да их пресретну. 

Наши снови испуњавају наше жеље које 
смо заборавили и чак смо их се одрекли 
употпуњавају равнотежу свемира нашег 
ума којег користимо као корисног идиота у 
славу цивилизованости.

Кад већ нисмо власници слике попут  
Триптихона, као једносмерне комуникације 
која исијава дискретну паметну енергију, 
покреће наше исцрпљене умове ка 
спасоносним обалама исконских искуства 
слике као оазе духа и егзистенције које 
замењујемо треперавим сликама екрана 
са бескрајним понудама бомбардовања 
наших сиротих незаштићених умова, и као 
да то није доста, ти исти екрани анализирају 
шта гледамо, колико, како, чак снимају и 
негде шаљу наше разговоре испред екрана, 
нас као отворених књига, и неки алгоритам 
ствара слику о нама, какву сви Фројдови 
света не би могли, читају нас, усмеравају и 
избељују нас као књигу правила, постајемо 
безопасни грађани глобалног света, 
предвидљиви, са уграђеним прекидачем за 
све наше превратничке намере чиме свет 
постаје безбедан.

Т. Сухецки

Гост Градске библиотеке прошлог 
четвртка био је Недељко В. Јовић, аутор 
приручника под називом „Млади под 
контролом... Дигитална деменција! Шта 
чинити?“. У свом раду у којем се ослања 
на различите ауторе, Јовић указује на све 
присутнији проблем такозване дигиталне 
деменције, феномена који подразумева 
низ симптома, међу којима су и несаница, 
проблеми са концентрацијом и памћењем. 

- Велике интернетске компаније су 
персонализовале резултате претрага и 
наша интересовања се региструју приликом 
сваког претраживања. Они полако али 
сигурно стичу власт над нама и обавијају нас 
такозваним „филтерским мехуром“. То је наш 
персонални интернет који мења оно што 
читамо и како размишљамо. То добровољно 
препуштање контроли информатичко-
технолошких механизама и одрицање 
од самоодређења, дугорочно производи 
стрес, односно поремећај памћења, пажње 
и концентрације који доводи до дигиталне 
деменције. Она је забележена у Јужној 

Кореји још 2007. године, а овај проблем 
и код нас већ дуго нараста и постаје све 
присутнији – каже Јовић. 

Аутор се залаже за успостављање 
самоконтроле уз помоћ, како каже, правила 
и ограничења. Поједностављено речено, 
Јовић предлаже ограничавање коришћења 
мобилних телефона у ноћним сатима, и то 
само радним данима. У свом приручнику, 
кроз низ примера, објашњава на који начин 
оваква ограничења доводе до побољшања 
квалитета сна, расположења и здравља 
младих људи. Савети из његовог приручника 
су, каже аутор, у пракси проверени међу 
учесницима пилот-пројекта у неколико 
основних школа у Руми, и дали су одличне 
резултате. 

- Показало се да се деменција 
дигиталне епохе превазилази дијалогом 
и стваралаштвом. Не треба ићи против 
деменције дигиталне епохе, већ треба ићи 
уз њу и прилагодити јој се – сматра Јовић. 

Т.С.

КАКО ПОБЕДИТИ 
ФЕНОМЕН ДИГИТАЛНЕ 

ДЕМЕНЦИЈЕ 

О ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАВИСНОСТИ ОД ИНТЕРНЕТА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
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К УЛ И Н  К У В А Р

ПЉЕСКАВИЦЕ 
ОД ПОВРЋА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 већа тиквица 
- 100 г шампињона
- 2 зелене паприке 
- 1 црни лук
- 1 шаргарепа 
- 1 јаје
- 1кашика гриза
- 1 кашика киселе воде
-зачин Ц 
- бибер, со 
- пршун
- презле 
- брашно

ПРИПРЕМА: Тиквице 
нарендати на крупно, печурке и 
шаргарепу на ситно.

Исецкајте ситно лук и паприку. Додати 
зачин Ц, бибер и со по укусу, мало 

сецканог першуна, јаје и киселу воду. 
Додати гриз и оставити да упије течност. 
Додати толико брашна да се добије глатко 
тесто. Правити пљескавице, уваљати их 
у презле и пржити у врелом уљу са обе 
стране док порумене.

БАКИНИ УШТИПЦИ

НАМИРНИЦЕ:

- 300 г брашна 
- 250 г ренданог качкаваља 
- 600 мл воде 
- 200 г маргарина
- 4 јаја 
- уље, со

ПРИПРЕМА: Прокувати воду и 
маргарин, додати брашно уз стално мешање. 
Када се добије лопта од теста, склонити са 
ватре. У прохлађено тесто додавати једно по 
једно јаје стално мешајуци, затим и рендани 

качкаваљ. Мешати да се смеса уједнаци. 
Кашиком потопљеном у вруће уље вадити 
уштипке и пржити у дубљем загрејаном 
уљу са обе стране док добију златно-браон 
боју. Вадити их на убрус да се оцеди вишак 
масноће и служити топле.

К О М П О Т 
ТО Р ТА  С А 

Б Р Е С К В А М А

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 6 јаја
- 150 г шећера
- 150 г брашна
- 2 кашике какаоа
- пола прашка за пециво
Фил:
- 3 јогурта (од 180 мл)
-500 мл слатке павлаке
- 3 кесице желатина у праху
- 150 г шећера
Остало:
- 2 дл слатке павлаке
- 5 бресака из компота

ПРИПРЕМА: Жуманца умутити 
са шећером, па им наизменицно додавати 
снег од беланаца и брашно. Додати 
прашак за пециво и какао, па добро 
умутити. Излити у округли плех и пећи у 
рерни загрејаној на 180°Ц, 45-50 минута 
(проверити чачкалицом). Охлађену кору 
пресећи да се добију 2 коре. Кору ставити 
на тацну, попрскати је соком из компотаmи 
уоквирити обручем. 

Умутити слатку павлаку са шећером. 
Желатин натопити са 5 кашика воде и 

оставити да набубри 10-ак минута. Загрејати 
1 јогурт на лаганој ватри. Додати желатин, 
растопити га, па додати и остале јогурте. 
Смесу помешати са слатком павлаком. Пола 
фила изручити на попрскану кору. Преко 
распоредити две исецкане брескве.

Поклопити другом кором, послагати две 
исецкане брескве и нанети остатак фила. 
Торту ставити у замрзивач на 2 х. Извадити 
из замрзивача, скинути калуп и украсити 
умућеном слатком павлаком и једном 
исецканом бресквом.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

194. фебруар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Plakett-díj a muzslyai 
Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Egyesületnek
A múlt csütörtökön Pali-

cson rendezték meg a 
Magyar Kultúra Napja 

vajdasági központi rendezvé-
nyét, ahol a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség díjait is 
kiosztották.

Az idén 75 éves muzslyai Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődé-
si Egyesületet Plakett-díjban ré-
szesítették.

A Vajadasági Művelődési 
Szövetség legrangosabb elis-
merését az Aranyplakattet Dr. 
Semjén Zsolt Magyarország 
miniszterelnök-helyettese ve-
hette át. 

A rendezvényen kiosztot-
ták a Magyar Életfa díjakat. Az 
idei kitöntetettek Birkás János, 
az adai Musica Humana kama-
rakórus nyugalmazott karnya; 
Brezovszki Eszter palicsi nép-
dalkörvezető, művelődés- és 
közösségszervező; Jódal Rózsa 
újvidéki tanár, író, szerkesztő; 
és Pintér József péterrévei szü-
letésű helytörténész. 

A muzslyai Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület mellett 
plakett elismerésben Komarek 
Magdolna nagykikindai közös-
ség- és művelődésszervező; Mi-
hók Attila csókai citerás, cite-
raoktató; Stefaniga Otília, az 
Óbecsei Schola Cantorum ala-
pító karnagya, valamint Varga 
Lívia adai művelődés- és közös-
ségszervező, a Vadvirág Hagyo-
mányápoló Kör alapítója és el-
nöke részesültek.

A Plakett-díjat Dobó József a 
muzslyai Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke és 

Kónya- Kovács Otília az Egye-
sület tagja vették át.

A Muzslai Petőfi Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület há-
borút követően 1947-ben ala-
kult meg Petőfi Sándor Kultú-
regyesület néven.

Az egyesület megalakulásá-
nak első éveiben a színjátszók 

voltak a legaktívabbak. 1949-
ben saját bevételükből sikerült 
a falu központjában egy épüle-
tet megvásárolniuk, és önkén-
tes munkával úgy rendbe hoz-
niuk, hogy az egyesület tevé-
kenységének megfeleljen. A fa-
lu és a helyi iskola pedagógusai 
szaktudásának, szellemi erejé-

nek bevonásával újabb szakcso-
portokkal bővült az egyesület. 
A múlt század ötvenes éveiben 
a színjátszás mellett a követke-
ző szekciók működtek: biliárd-, 
sakk-, népegyetemi-, könyvtár-, 
zene- és vigalmi szakosztály. 
Erre az időre vezethető vissza 
a néptánccsoport megalaku-
lása is.1970-ben a művelődé-
si egyesület kereteiben Szila-
si Mihály vezetésével megala-
kult a citerazenekar, mely az-
óta töretlenül jelen van a falu 

művelődési életében, sőt nem 
csak Muzslyán, hanem vajda-
sági szinten is képviseli a kö-
zösséget.1981-ben Gulyás Va-
léria vezetésével alakult meg a 
női kórus, mely hamarosan férfi 
tagokkal is bővült, és átalakult 
vegyes kórussá. A 2003-as évek 
körül és az azt követő években 
az intenzív tagtoborzásnak kö-
szönve a gyerekek bevonásá-
val újabb szakcsoportok ala-
kultak, mint a mazsorett cso-
port, a mesemondók szakkö-
re, a Margaréta leánykórus, az 
Apróka énekkar, de gyerekek-
ből álló citerazenekar (Pönge-
tő) is. Az ezt követő időszak-
ban 14 szakcsoport működött.A 
2003-as évek körül és az azt kö-
vető években az intenzív tagto-
borzásnak köszönve a gyerekek 
bevonásával újabb szakcsopor-
tok alakultak, mint a mazsorett 
csoport, a mesemondók szak-
köre, a Margaréta leánykórus, 
az Apróka énekkar, de gyere-
kekből álló citerazenekar (Pön-
gető) is. Az ezt követő időszak-
ban 14 szakcsoport működött. 

yesületünk előtt álló Petőfi 
mellszobrot is, melyet 2010 jú-
niusában állítottunk fel. A mu-
zslyai Petőfi azzal büszkélked-
het, hogy négyszer volt házi-
gazdája a Durindó népzenei 
szemlének (1977-ben, 1987-
ben, 1997-ben és 2014-ben), 
és kétszer a Gyöngyösbokréta 
néptáncszemlének. Ugyancsak 
kétszer voltak házigazdái a Vaj-
dasági Magyar Amatőr Színját-
szók Találkozójának (1999-ben 
és 2009-ben). 

MUZSLYA HELYI TANÁCSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Új utcanévjelző táblák
Muzslya Helyi Közössé-

ge Tanácsa a 2022-es év 
elején folytatta a megkezdett 
kommunális tevékenységeket, 
amelyek nagyban elősegítik a 
helybeliek és az idelátogatók 
mindennapjait. A tanács kez-
deményezésére a nemrégiben 
ismét új, többnyelvű utcanév-
jelző táblákat állíttattak, még-
pedig a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi – Nemze-
ti Közösségi Titkárságnál sike-

resen megpályázott eszközök-
nek köszönhetően. Eme támo-
gatásból a Becsei, a Bolmáni, a 
Kurunczi Illés, a Táncsics Mi-
hály és a Keszég Lázár utcák 
be-, valamint kijáratánál ma-
gyar, szerb, szlovák és román 
feliratú utcanévjelző táblák let-
tek elhelyezve. A táblák felállí-
tásában részt vettek a helyi kö-
zösség tanácsának és a Vajda-
sági Magyar Szövetség (VMSZ) 
helyi szervezetének tagjai.

BORBÉLY TIVADAR

MUZSLYÁN

Tüzelő jegyezhető elő
Mindannak ellenére, 

hogy mélyen a télbe 
járunk, a nagybecskereki 
rokkantnyugdíjasok köz-
ségi szervezete, már a kö-
vetkező télre gondol. Muzs-
lyán is az elmút héten meg-
kezdték és február 28 -ig  le-
het igényelni a tűzifát-tud-
tuk meg Pálinkás Erzsébet-
től a muzslyai rokkant- és 
öregséginyugdíjasok egye-
sületének titkárnőjétől. Ed-
dig csak a rokkantnyugdíja-
sok községi egyesülete ho-
zott olyan határozatot, hogy 

kellő időben gondoskodnak 
a tagság jövő téli tüzelőjé-
nek a beszerzéséről. Újdon-
ság, hogy ebben az évben 
csak hat havi lefizetésre le-
het rendelni 7200 dináros 
áron, az érdeklődöknek ma-
gukkal kell, hozniuk a sze-
mélyi igazolványukat, a tag-
sági könyvüket és az útolsó 
nyugdíj szelvényt. A meg-
rendelt tűzifa árát minden 
nyugdijkifizetéskor vonják 
le az ellátmányból kamat-
mentesen.

KÉP ÉS ZÖVEG PRECZ ISTVÁN

MEGÚJULTAK A NAGYBECSKEREKI 
PÜSPÖKSÉG IRODÁI A BETHLEN GÁBOR 
ALAPKEZELŐ ZRT. SEGÍTSÉGÉVEL

Az elmúlt évben a Püspökség pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-nél. A pályázat kiírásakor a támogatás különböző 
technikai eszközök vásárlása céljából lett meghírdetve, amely elnyerése 
után a püspöki és gazdasági irodák berendezései lettek felújítva. Új 
számítógépeket, irodai székeket és egy nyomtatót kapott a püspökségi 
titkárság valamint a püspökségi gazdasági iroda is.

 »Dobó József és Kóny-Kovács Otília átveszik a díjat

 »Új utcanév tábla

 »Egészségügyi vizsgálat zajlik

 »Már a jövő télre gondolnak

„
Az idén 75 éves 
muzslyai Petőfi 
Sándor Magyar 
Művelődési 
Egyesületet Plakett-
díjban részesítették

 »A díjazottak

MAGYAR KULTÚRA NAPJA VAJDASÁGI KÖZPONTI ÜNNEPSÉG

A HELYI TANÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Egészségügyi 
vizsgálatok Muzslyán
Néhány hónap kihagyás 

után, február 1-jén a 
nagybecskereki Dr. Boš-
ko Vrebalov Egészségügyi 
Központ ápolónői vérnyo-
más- és vércukorszintmé-
rést végeztek Muzslyán. 
Marta Vidić ápolónő el-
mondása szerint a polgá-
rok, főleg az idősek na-
gyon várták már a hely-
színi vizsgálatokat, sokuk 
ugyanis nehezen vagy egy-
általán nem tudja megolda-

ni a városba való utazást. 
Az ápolónő ezúton szeret-
né értesíteni a polgárokat, 
hogy – a Muzslya Helyi Kö-
zösség Tanácsával való si-
keres együttműködésnek 
köszönhetően – a vérnyo-
más és vércukorszintméré-
sek ezentúl minden hónap 
első keddjén lesznek meg-
szervezve, mégpedig a he-
lyi közösség épületében, 8 
órától 10 óráig.

BORBÉLY TIVADAR

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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Tel: 837-902
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 
м², на улазу у село, посађен са 
багремом, погодан за пчеларе. 
Тел. 064/425-6130.

Продајем плац са виноградом 
у Малом Жаму, на улазу у село 
одлична локација. Повољно. Тел. 
064/228-7558.

Продајем двоспратну кућу 
Трг Андрије Лукића 9 Вршац. Два 
улаза у зграду, спратови одвојени 
2 гараже и летља кухиња. Тел. 
065/994-3394.

На продају спратн кућа у 
Вршцу на Гудуричком путу у 
улици Озренска 5, са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 
часова Тел. 066/503-0323.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина плаца 
587 м² са малим воћњаком. Тел 
060/7342-609. 

На продају плац од 12 ари у 
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са 
комплетном инфраструктуром. 
Звати после 16 часова. Тел: 
066/503-0323.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 
354 м2 за комплетно реновирање 
или рушење, све комуналије. 
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, 
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина  
33. Тел 060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована 
са свом инфраструктуром. Тел. 
064/6859415 и 064/2805881.

Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској 
улици (иза психијатрије) вода, 
струје, плин. Тел. 065/88349000.

Продајем плац 13,46 ари, 
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

Викендица (спратна) у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана 
и укњижена, струја, вода, 
канализација, 48.000 €. Тел. 831-
134.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 
стрна, 100 метара од  асвалта, 
добро за  виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 
км од Вршца, у центру села. Цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Продајем стан 70 м² са 
двориштем 15х15 м, у лепом делу 
града (паркет, цг, аларм) није 
дворишни стан! Тел. 061/6509999.

Продајемо кућу 140 м у Пећкој 
15, плац површине 720 м. у 
склопу се налази гаража. Може и 
замена за стан. Тел 013/ 837631 и 
064/2805862.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/258-
3124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м², посебно гаража. 
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 
064/2805862.

На продају стан на првом 
спрату 57 м² у центру, боце за 
угљен диоксид 2 ком, Кирби 
усисивач. Тел. 064/2355436

Мењам новију кућу  са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829782

Мењам кућу са две стамбене 
целине  за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834926

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 
просторије на плацу од 5 ари. 
Тел.064/1286044 и 064/1541644.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 
стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 
у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 0638406977

Издајем стан запосленој 
девојци. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Стан  погодан за студенте  код 
Цвијићеве улице (Београд) Тел. 
065/4024342

Издајем мању собу у 
дворишном стану са употребом 
кухиње и купатила, искључиво 
ученици првог разреда средње 
школе. Тел. 063/8860704.

Мањи локал за издавање у 
Вршцу погодан за девојке које  
шминкају, раде нокте... Повољно. 
Може и за одлагање некварљиве  

робе. Тел 069/2119565.
Потребна кућа или стан за 

становањење. Тел. 064/9174777.

РАЗНО

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.Тел.062-437-236

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

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

Тел. 064/396-2064.
Вршим услужно култивирање 

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

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

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 електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, 
старинске пегле, 4 тепих стазе, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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један тепих и черупаљку за пилиће. 
Тел. 064/4902239

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

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

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

Продајем ормар за купатило 
за монтирање изнад веш машине 

нов, неотпакован, купљен у Лидлу 
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 
064/362-3640.

Продајем фрижидер од 150 
литара „Горење“ у одличном стању. 
Тел. 061/307-1085

Продајем четворокрилни 
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у 
одличном стању. Тел. 065/8340611

Продајем предратни круњач 
кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

Продајем џак за бокс, црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел. 
063/737-5149

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. Тел. 
064/1818917.

Продајем очуван трокрилни 
орман (шифоњер). Повољно. Тел. 
064/1818917.

Продајем конац за хеклање 
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели 
бр. 70.Тел. 063/8012554

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 

Тел. 064/3855729.
Дајем часове  енглеског 

основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 
прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-129.

Продајем гумени чамац „Зефир“ 
4К, диммензија 2,10х1,05 м, са 
веслима у одличном стању, погодан 
за пецање. Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 

рупа, као нове. Тел 060/8070109.
Продајем повољно електричне  

кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

На продају мања пећ на дрва. 
Тел. 061/2660848.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Купујем Сингер машину за 
шивење испаравну. Тел. 063/482418 
и 013/861-419.

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 
065/3184084.

Продајем казан за ракију 100 
литара, превртач. Тел. 064/8372635.

Стрељачком удружењу „Тане“ 
Вршац за потребе спортског 
стрељаштва  потребни пиштољи у 
калибру 9мм. Тел. 064/1170705

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице 

на струју, тепихе различитих 
величина, машине Багат и Сингер, 
бојлер плински.Тел. 830-753

Продајем тамно браон зимске 
кожне чизме високе бр 39 бр. Са 
крзном изнутра 2.500 д, кратке 
црне чизме са крзном 39 бр 2.000 
д, антилоп кожа зимске чизме 39 
бр. Бела кафа, 1.500 дин. кратку до 
колена крзнену бунду тамно браон 
42-44, 40 €. Тел. 064/1319128

На продају 12 кошница ЛР-
празне. Тел. 064/3511952

Продајем патике нове 39 број 
црно са малим апликацијама нове 
1.500 дин, и црне скроз 39 број 
1.000 дин и бунду од вештачког 
крзна црна дуга 42-44 број , нова, 
2.000 дин. Тел. 064/1319128

Повољно продајем 
комбииновани фрижидер Беко, 
310л. (још у гаранцији). Тел. 
062/255119.

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију  од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

Продајем писаћи сто и тренажер 
за ноге  цена 4.000 по комаду. Тел. 
064/9174777

Подајем велику празну 
гробницу са 6 места без споменика 
на Православном гробљу уз 
Павлишки пут , пренос  власништва 
тестаментом . Тел. 066/8076207.

Продајем стаклени сто са  четири 
столице и  електрични шпорет 
Горење са 4 рингле, очуван. Тел. 
063/1121270

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима 
и тајмером у комплету. Тел. 
064/6620457

Продајем два кауча, тросед, 
2 јоргана вунена, 2 бицикла, 2 
колица за вучу, ћилим, кожне јакне 
0132832336

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 0644222700

Продајем ауто приколицу 
„Техника“  торзиона са  малим 
точковима, носивости 400кг/100 
км/час, са атестом и свим  папирима 
регистрована  до 21.5.2022. Тел. 
064/2439202

Продајем две тракторске 

приколице „Кикинда“ једна 
киперка. Тел. 065/2579100.

Продајем Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 
(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-
915

Продајем ракију лозовачу и два 
бурета  од по 100 л. Тел. 060/3805110

Грађевински послови (зидаље, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 
061/2656204

Купујем собна врата са стаклом 
(димензије 90 цм). Тел 064/9174777

Пећ на дрва „Алфа плам“ , цена 
3.000 дин. Тел. 063/1509822.

Два женска бицикла 18 брзина, 
америчке производње, у одличном 
стању (као нови). Тел. 064/4256130

Продајем расипач ђубрива 
и сејалицу за жито 18 реди. Тел 
065/2579100.

На продају кожна јакна (тања) 
скоро нова, апарат за воду (греје и 
лади), радне ципеле бр 41, радне 
панталоне и радну јакну наранџасту. 
Тел. 064/1432911

Једнодевни товни пилићи „чили 
вили“ једнодневни гушћићи, младе 
коке носиље од  годину старости. 
Тел. 064/4256130

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 0613004439 

Продајем ауто Пежо 307, годиште 
2001. Тел. 060/4524929

Продајем зимске гуме, потпуно 
нове „Клебер“- крисалп ХП 185/65 
Р 1588Т на челичним фелнама (4 
комада). Тел. 065/3184084

Продајем  столице дрвене са 
наслоном  за ппоправку, угаону 
мању на развлачење (тросед)  и 
тренажер за ноге, погодан за кућне 
теретане, за женске особе. Тел. 
064/6357325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. Тел. 
064/1830018.

Купујем  улазна и унутрашња 
врата са стаклом. Тел. 064/9174777.

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906253.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.
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Пронађите у себи моћ и онда кад вам 
се чини да се све руши. Осетите спокој 
и поново поверујте у оно што живот 
може да вам донесе уз Четири индијске 
мудрости ауторке Каролин Фризу.

Принципи предочени у овој књизи 
испуниће вам душу и пратити вас док 
будете стварали нови поглед на живот. 
Неопходно је да схватите да нико не 
долази у наш живот случајно; да се све 
догоди тачно онда када треба; да је оно 
што се догодило једино што је могло да 
се догоди и да је прошлост оно што треба 
у прошлости и да остане.

Ови закони духовности носе поруке 
мира и захвалности које нам омогућавају 
да начинимо корак уназад и пронађемо 
у себи моћ онда када нас догађаји ударе 
свом снагом.

„Ово је позив да се доживи лично 
искуство.“ – C News

Књигу Четири индијске мудрости, 
која ће вам помоћи да се вратите свом 
унутрашњем бићу и поново осетите 

радост живота, потражите на сајту 
vulkani.rs и у свим књижарама Вулкан.

ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 
кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге „Четири 
индијске мудрости“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Излаз“, освојиле су је Гордана Бељин и 
Драгана Петровић. Честитамо! Награде 
се могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 
до 17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

ПРИЧЕКАЈТЕ 
СВОЈ ТРЕНУТАК, 
И ОН ЋЕ ДОЋИ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ О ДРЕВНОЈ ФИЛОЗОФИЈИ ЖИВОТА 
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Отварањем железничке 
станице 18. јула 1858. године, 
Вршац је непосредно повезан 
са већ поменутим трговачким 
регионима. Трговина вина 
достигла је изванредан успон. 
Већ крајем јануара 1859. 
године извезено је 40.000 
ведра столних и дугих вина у 
Беч и Регенсбург.

Тада, али и пре, од овде 
произведених вина 75% 
било је бело и 25% црно. 
Култивисане сорте грожђа 
биле су за: а) за бела вина: 
мађарка, мало меснато 
грожђе (црвени штајншилер) 
и у задње време  племенити 
рајнски и италијански ризлинг. 
Затим стоне сорте, као дренак, 
мускат и смедеревка; б) за 
црна вина: плава кадарка, 
која даје и суварак. Коначно, 
магличасто плаво грожђе 
(Nebelblaue Farbertraube). 
Уобичајна резидба  врши 
се на тај начин што се на 
чокоту формира глава из 
које сваке године никну 
нови ластари. Не користе се 
притке. Обрада земље била 
је једноставна и ефикасна: 
рашчишћавање, орезивање 
(са посебним ножем 
чији је врх закривљен ка 
унутрашњости), три пута 
окопавање, везивање, 
берба и загртање. Због тога 
се и могло конкурисати у 
светској трговини.

Пошто је вршачко вино 
већ  три месеца након 
бербе зрело за буре и питко 
а уз то још и благо, винарски 
трговци га радо купују, али 
га не стављају у промет под 
правим именом порекла 
“вршачко вино”, већ (нарочито 
у Аустрији) да би га  мешали са 
киселим вином.

Године 1866. С. Пфајлшмид 

донео је први виноградарски 
плуг у Вршац.

Р е н т а б и л и т е т 
виноградарства био је разлог, 
да се 1870-1871. године 
градски пашњак у комплексу 
од 1.526 јутара расподели 
земљопоседницима, што је 
довело од дугогодишњих 
неслога у општини.

Тада је вршачко вино, 
захваљујући железници 
брзо и лако нашло тршиште 
у аустријским  наследним 
земљама и у Немачкој, што је 
омогућило пораст благостања 
становништва.

У Вршцу је 1873. године 
било 2.255 власника 
винограда, а у грунтовници је 

било убележено 8.973 јутара 
и 687 кв. хвати винограда. Ту 
треба додати око 3.000 јутара 
винограда, који  грунтовно 
још нису били регистровани. 
У вршачком атару виногради 
су се  протезали на површини 

од 12.000 јутара, а ова се 
цифра може повећати на 
15.000 јутара, када додајемо 
винограде у власништву 
Вршчана у суседним местима. 
Када на једно јутро рачунамо 
производњу од 50 ведра, 
добијемо укупну производњу 
од 750.000 ведра (424.425 
хл.), која у родној години 
може достићи и један милион 
ведара (565.900 хл. или 5.659 
вагона). Са пуним правом су 
тада Вршчани могли објавити 
да је Вршац био највеће 
произвођачко место вина 
у бившој аустроугарској 
монархији,а можда и у целом 
свету.

Светска изложба одржана у 
Бечу 1873. године пружила 
је Вршчанима први пут 
прилику, да са својим 
производима у великој 
размери иступе пред свет. На 
овој изложби је суделовало 
37 наших излагача са 227 
експоната. Иако тада није 
постигнут очекивани  успех, 
томе није био крив сам 
производ.

За ову изложбу професор 
Лудвиг Водецки саставио је 
једну пропагандну брошуру, 
а професор Игнац Румлер, 
послат је на изложбу ради 
њене студије, објавио 
је штампани извештај о 
искуствима и опажањима на 
тој изложби.

У шездесетим и 
седамдесетим годинама 
био је Антон Ветрел, 
винарски агент, редован и 

вредан извештач о вршачком  
виноградарству у иностраним 
новинама, нарочито у листу 
“Вајнлаубе” (“Weinlaube”- 
лишће винове лозе) који је 
излазио у Клостернобургу.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (23)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 

113, 24. ФЕБРУАР 1984. 

ИЗМЕНЕ У ПОРЕСКОЈ  ПОЛИТИЦИ
Од почетка године важи нови Покрајински закон којим 

се утврђује катастарски приход за  сваку од 50 општина 
у Војводини. Наравно, и у Вршцу ова проблематика 
заокупља пажњу  земљорадника, а већ неколико недеља 
одржавају се скупови у месним заједницама на којима 
се детаљно разматрају нови законски прописи. Акцију, 
за једно са  Социјалистичким савезом, води Општински 
секретаријат за финансије и судећи по  досада одржаним 
састанцима посао се обавља на најбољи начин.

Суштина новог закона огледа се у повећању катастарског 
прихода који је у Војводини односно у веćини општина, 
повећан четири пута. У вршачкој општини катастарски 

приход  већи је  3,5 пута. Тако се, на основу тога, укупна 
издвајања земљорадника по једном хектару креће од 1.857 
до 8.550 динара, зависно од класе земљишта. Но, најбоље 
је рећи целу скалу. Власник једног хектара прве класе има 
укупне обавезе, годишње, од 8.500 динара, једног хектара 
друге класе 6.210, треће 5.250, четврте 4.564, пете 3.917, 
шесте  2.871, седме 1.875.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10  БРОЈ 

113, 24. ФЕБРУАР  1984. 

ПРВИ ОЛИМПИЈСКИ ПОБЕДНИК
И на ванредним “Међуолимпијским играма” у Атини 

1906. године приређеним поводом 10-годишњице 
обнављања олимпијских такмичења, у репрезентацији 
Мађарске наступио је  наш Војвођанин Ђорђе Стантић из 
Суботице. Он је најпре наступио у пешачењу (ходању) на 
1500 метара, али је због болова у поребрици напустио 
такмичење.

Стантић је учествовао 
и у ходању на 3000 
метара и стигао трећи. 
Али како су прва двојица 
такмичара последњих 
50 метара претрчали 
стазу, што је противно 
правилима, они су били 
дисквалификовани, и стога 
је Стантић проглашен за 
олимпијског победника. 
Како пешачење (ходање) 
на 3000 метара није 
било предвиђено у 
програму Игара, већ је 
ова дисциплина накнадно 
убачена, он није добио 
златну медаљу, већ утешну 
награду - пехар, дар грчког 
принца Ђорђа. 

За репрезентацију 
Мађарске на овој 
Олимпијади били су пријављени двојица наших Војвођана, 
од којих је један наступао, а други није.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У Србији због коришћења дувана годишње превремено умре 
15.000 људи. Употреба дувана повезана је са повећаним ризиком 
оболевања и умирања од болести органа за дисање, болести 
срца и крвних судова, бројних малигних и других обољења.  Ове 
године 31. јануар, Национални дан без дувана у Србији, обележен 
је под слоганом 365 дана без дувана. Поред указивања на штетне 
ефекте употребе дувана и дуванских производа и изложености 
дуванском диму, посебно се наглашава значај престанка пушења 
што је и тема овогодишње кампање, кажу у Центру за промоцију 
здравља Института за јавно здравље Војводине. 

- Примена мера контроле дувана 
заснованих на доказима, довела је до 
смањења учесталости пушења у многим 
земљама. Ипак још увек више од једне 
милијарде људи у свету пуши, од тога 
скоро 80 одсто њих живи у земљама са 
ниским и средњим приходима. Изложеност 
дуванском диму повезана је са осам 
милиона превремених смртних случајева 
у свету годишње. У Србији због коришћења 
дувана годишње превремено умре 15.000 
људи. Употреба дувана повезана је са 
повећаним ризиком оболевања и умирања 
болести органа за дисање, болести срца и 
крвних судова, бројних малигних и других 
обољења. Зависност од дувана је призната 
као болест у Међународној класификацији 
болести СЗО (МКБ 10). 

Контрола дувана довела је до смањења 
учесталости пушења у многим земљама, 
али упркос томе у свету и даље пуши сваки пети одрасли 
становник. 

- У претходним годинама на тржишту су се појавили нови 
дувански и никотински производи чија популарност расте. 
Загревани дувански производи и електронске цигарете, 
представљају нови изазов у глобалним напорима за заштиту 
становништва од последица употребе дувана и изложености 
дуванском диму. Најновији резултати истраживања Канцеларије 
за превенцију пушења Института за јавно здравље Србије, 
показују да је 2020. године пушило 36% пунолетних становника 
Србије. 

У Србији је употреба дувана већ дуги низ година један од 
најзаступљенијих фактора ризика по 
здравље, што потврђују и резултати 
Истраживања из 2019. године. 

Као и до сада, већи проценат пушача 
дуванских производа је забележен код 
мушкараца (33,9 одсто), него код жена 
(30,1 одсто), наводе у Центру за промоцију 
здравља Института за јавно здравље 
Војводине. 

- У пoглeду гeoграфскe 
распрoстрањeнoсти, рeгиoн Шумадиje 
и Западнe Србиje сe истичe пo мањeм 
прoцeнту свакoднeвних пушача (23,9 
одсто), дoк je у Вojвoдини и Јужнoj и 
Истoчнoj Србиjи вeћи прoцeнат пушача 
кojи припадаjу узраснoj групи oд 15 дo 19 
гoдина (21,4 одсто, oднoснo 17,5 одсто). 
Рeзултати Истраживања 2019. гoдинe 
указуjу на пoтрeбу унапрeђивања закoнскe 
рeгулативe и њeнe имплeмeнтациje. Овo, 

измeђу oсталoг, прoизилази из налаза да je скoрo пoлoвина 
станoвништва (48,9 одсто) стариjeг oд 15 гoдина била излoжeна 

дуванскoм диму у затвoрeнoм прoстoру сваки дан, а скoрo истo 
тoликo (49,1 одсто) нeпушача je билo забринутo збoг штeтних 
пoслeдица излoжeнoсти дуванскoм диму пo сoпствeнo здрављe. 

Посебно осетљива популација су млади. 
- Ранo oтпoчињањe пушeња пoвeзанo je са интeнзивниjим 

пушeњeм у oдраслoj дoби и чeшћoм пojавoм здравствeних 
прoблeма пoвeзаних са пушeњeм и  брojним хрoничним 
нeзаразним oбoљeњима тoкoм живoта. Нe пoстojи бeзбeдан нивo 
излoжeнoсти дуванскoм диму из oкoлинe. 

Више информација о овој кампањи можете пронаћи на 
страницама сајта Института за јавно здравље Војводине на izjzv.
org.rs. 

Зоран Сурла 
НС репортер 

Родитељ у просеку објави скоро 1.500 фотографија 
свог детета на интернету пре него што оно напуни пет 
година, подаци су истраживања које је спроведено међу 
2000 родитеља који користе друштвене мреже од стране 
сајта из Велике Британије Tech Parent Zone , који се бави 
изазовима дигиталног доба. Како је истакнуто, посебно 
забрињава када се узме у обзир да нешто више од 
четвртине родитеља има подешавања на јавни приступ, 
што значи да свако може да види шта објављују, чак и ако 
нису пријатељи. 

- Данас није неуобичајено ни да се фотографије деце 
постављају на интернет пре него што се роде и то је тренд 
који прати све већи број будућих родитеља у Србији. Није 
реткост ни да родитељи праве инстаграм и фејсбук налоге 
своје мале деце. Имајућу у виду ове податке УНИТАС, 
међународна хуманитарна организација која се бави 
борбом против трговине људима, указује на потребу за 
едукацијом родитеља и деце о безбедном и одговорном 
понашању у виртуелном свету. Иако постоје варијације 
у погледу учесталости и начина коришћења интернета, 
проблеми и изазови су слични свуда у свету. Ризици 
објављивања дечијих фотографија су велики, будући 
да предатори на Инстаграму вребају налоге родитеља 
на којима се налазе овакве фотографије – наведено је у 
истраживању. 

Слике деце преузете са друштвених мрежа њихових 
родитеља чине чак 50 одсто материјала који је пронађен 
на сајтовима педофила у Аустралији. Иако се копиране 
фотографије саме по себи не би сматрале материјалом 
за експлоатацију, на тим сајтовима често су праћене 
коментарима у којима је дете експлицитно представљено 
као сексуални објекат. 

Фондација УНИТАС која спроводи обуке у области 
безбедности младих на интернету широм Србије пружа 
савете родитељима да предузму мере предострожности, 
како би заштитили своју децу од ризика који постоје на 
друштвеним мрежама. 

- Пре свега, будући да потпуна заштита података 
на интернету не постоји, потребно је да избегавате 
објављивање имена и презимена вашег детета, као и 
адресе. Од велике је важности да искључите локацију и 
не објављујете слике на којима се види и јасно препознаје 

ваша улица, крај у коме живите или школа коју дете 
похађа.  Ако се ипак одлучите да објавите фотографију 
свог детета, савет је да се не види јасно профил лица. 
Обавезно подесите налог да он буде приватан, како би 
само ваши пријатељи могли да приступе садржају који 
делите. Притом најбезбедније је да међу пријатељима 
имате само особе које познајете у стварном животу. Иза 
виртуелних пријатеља могу да се крију предатори којих 
је у свакој секунди на интернету више од 750.000. Они 
веома лако проналазе могуће жртве пратећи навике, 

понашања, места која родитељи посећују са децом, па је 
због тога потребан посебан опрез када се фотографишете 
на местима где редовно или с времена на време боравите. 
Уколико постављате слике с одмора, препорука је да их 
објавите након повратка, како потенцијални предатори 
не би имали актуелне информације о вашем кретању – 
појашњено је. 

Марија Магдалена Идеи Трифуновић 
Извор: НС репортер 

ЧАК 1.500 ФОТОГРАФИЈА 
ДЕТЕТА ДО ПЕТЕ ГОДИНЕ ЗАВРШИ ОНЛАЈН 

РИЗИЦИ ОБЈАВЉИВАЊА ДЕЧИЈИХ ФОТОГРАФИЈА СУ ВЕЛИКИ, БУДУЋИ ДА ПРЕДАТОРИ НА ИНСТАГРАМУ ВРЕБАЈУ 
НАЛОГЕ РОДИТЕЉА НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ОВАКВЕ ФОТОГРАФИЈЕ

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА У СРБИЈИ

МОЖЕМО – 365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА 

ОДГОВОРНОСТ ЈЕ НА 
СТАРИЈИМА 

Иако се данас доста тога одвија у виртуелном свету, а деца 
одрастају уз нове технологије и друштвене мреже, велика 
је одговорност на родитељима, а најважнија препорука је 
да време које дете проводи онлајн буде ограничено. Како 
напомињу, само на тај начин интернет остаје безбедно поље 
забаве, разоноде и нових сазнања. 

Скoрo пoлoвина 
станoвништва (48,9 одсто) 

стариjeг oд 15 гoдина 
излoжeна је дуванскoм 

диму у затвoрeнoм 
прoстoру сваки дан, а 

скoрo истo тoликo (49,1 
одсто) нeпушача je билo 
забринутo збoг штeтних 
пoслeдица излoжeнoсти 

дуванскoм диму пo 
сoпствeнo здрављe 
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ОФК ВРШАЦ – ОФК КИКИНДА 2:1 (1:0)
Вршац, гледалаца 150, судија: Небојша 

Сантрач (Павлиш), стрелци: Терзић у 41. и 
Сарајлин у 70. минуту из једанаестерца за ОФК 
Вршац, Ђукић у 68. минуту за ОФК Кикинду

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Илић, Стојковић, 
Бељин, Крстић, В. Благојевић, Вујић, Терзић, 
Османагић, Главинић, Новаковић. Играли су 
још: Марковић, Пајевић, Лазевски, Качаревић, 
Сарајлин, Нецин, Секулић, Делић, Грек, 
Николић.

ОФК КИКИНДА: Савков, Степанчев, Терзин, 
Рељић, Радовановић, Мастило, Стевановић, 
Говернор, Моровић, Ивановић, Молнар. Играли 
су још: Шаре, Божић, Кецман, Јарић, Николић, 
Зељковић, Ђукић, Милошевац, Ћирић, 
Француски, Милошевић.

Вршчани су у четвртом припремном мечу за 
пролећни део сезоне у Српској лиги Војводина 
забележили трећу победу и по први пут играли на 
обновљеном помоћном терену Градског стадиона 
који је сада модеран спортски објекат са вештачком 
травом и осветљењем. У спортској историји Вршца 
остаће записано да је први меч на новом терену 
са вештачком травом ОФК Вршац одиграо против 

Кикинђана, победио, а први погодак постигао је 
млади Дарко Терзић.

Домаћи су до предности дошли у финишу првог 
полувремена када је после једне гужве у казненом 
простору Кикинђана, Терзић захватио лопту и 
снажним и прецизним ударцем сместио је у мрежу.  
У наставку се водила изједначена борба, играло се 
отворено, сваки од ривала имао је своје прилике, 
Кикинђани су једну од својих искористили преко 
Ђукића у 68. минуту и стигли до изједначења. Ипак, 
само два минута касније, Стојковић је продро у 
шеснаестерац ривала, непрописно је заустављен, а 
са беле тачке сигуран је био Сарајлин и обезбедио 
тријумф Вршчанима.

У до сада одиграним припремним мечевима ОФК 
Вршац је савладао Пролетер из Банатског Карловца 
(8:1), Јединство из Влајковца (6:1) и одиграо без 
голова против Јединства из Банатског Карађорђева. 
У наредној утакмици изабраници трнера Ненада 

Мијаиловића одмериће снаге у суботу са екипом 
БСК из Борче.

Б. Ј.

У ВРШЦУ ОДИГРАНА ПРВА УТАКМИЦА НА НОВОИЗГРАЂЕНОМ ТЕРЕНУ СА ВЕШТАЧКОМ ПОДЛОГОМ

СВЕЧАНА ВРПЦА ПРЕСЕЧЕНА ПОБЕДОМ

ФУДБАЛ

Ф
ото: Б. Јосимов

Нова страница вршачке фудбалске историје: ОФК Вршац 2021/22

СЛОДЕС – ВРШАЦ 69:89 (21:19, 19:23, 15:29, 14:18)
Београд, Хала Слодес, гледалаца 50, судије: Пешић, 

Миздрак, Влаховић.
СЛОДЕС: Анђушић 7, Миљеновић 13, Радовић 12, Хукић 

9, Караџић 15, Јоцић 3, Ђорђевић 2, Ризнић 5, Кнежевић, 
Нешовић 3.

ВРШАЦ: Радовановић 1, Л. Јовановић 2, С. Јовановић 8, 
Агоч 7, Илић 23, Нешић, Јурчек 9, Васиљевић 19, Јековић, 
Мајсторовић, Тејић 5, Јузбашић 15.

Кошаркаши Вршца забележили су десету првенствену 
победу,  убедљиво савладавши последњепласирани 
Слодес и дефинитивно се укључили у борбу зе место у 
Суперлиги. За изабранике тренера Владимира Ђокића 
утакмица као да је почела у другом полувремену. У првом 
једва да су успели да се загреју, јер су после десет минута 
игре домаћи играчи били бољи у свим елементима а 
Вршчани једва да су стигли до 40 одсто успешности у шуту 
из игре. У другом периоду вршачку машину покренуо је 
Слободан Јовановић када је из брзе транзиције погодио 
тројку за прво вођство (25:23).

У другом полувремену Вршчани су заиграли као 
препорођени и врло брзо на терену успоставили однос 
снага у складу са разликом у квалитету две екипе. У 
нападу није било импровизација већ је коришћена велика 
предност у висини и снази Васиљевића и Јузбашића у 

односу на центре Слодеса па је Вршац на овом мечу више 
од половине својих кошева (52 поена) постигао из рекета. 
У финишу треће четвртине Вршац је захваљујући доброј 
унутрашњој игри високих играча отворио се и простор 

спољним играчима за шут са дистанце, а преломни 
тренутак догодио се у финишу трећег периода када је 
најбољи играч утакмице, Војин Илић, погодио тројку, 
у следећем нападу то је учинио и Богдан Тејић, чиме је 
створена двоцифрена предност 64:50. До краја утакмице 
резултатских узбуђења није било, Вршчани су рутински 
привели меч крају и забележили убедљив тријумф. 

У суботу је Вршац у Миленијуму требало да дочека 
екипу Младости из Земуна, међутим због згуснутог 
распореда у такмичењу АБА 2 лиге, тај меч је одложен.

ПОБЕДА ВРШЧАНА У ЗАОСТАЛОЈ УТАКМИЦИ 20. КОЛА КЛС

ФЕЊЕР ОСТАО У БЕОГРАДУ

КОШАРКА

Ф
ото: М

. Ж
ивковић

Форма у успону: Војин Илић

ТАБЕЛА КЛС
1. Војводина 22 14  8  36
2. Динамик  21 13  8  34
3. Слога  20 13  7  33
4. Слобода 19 13  6  32
5. Златибор 18 13  5  31
6. Здравље 18 11  9  31
7. ОКК Београд  20 10 11  31
8. Младост 19 11  8  30
9. Вршац  19                   10  9  29
10. Раднички 19  9 10  28
11. Нови Пазар 19  9 10  28
12. Дунав  19  8 11  27
13. Металац 19  7 12  26
14. Колубара 18  7 11  25
15. Тамиш 18  6 12  24
16.Слодес  21  2 19  23
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