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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Матуранти основци резервисали су своја 
места у вршачким средњим школама. После 
првог уписног рока, остала је само по која 
празна клупа.

Једно слободно место у „Тесли“

Према речима директора Жељка 
Ивковића, у Школском центру „Никола 
Тесла“, после првог уписног рока остало 
је слободно једно место за профил 
електротехничар аутоматике (4. степен). 

- Највеће интересовање било је за 
образовне профиле електротехничар 

рачунара и за финансијски администратор, 
каже директор Ивковић. - Ове године уписали 
смо: 29 ученика за образовни профил 
електротехничар аутоматике (ту је остало 
једно слободно место), електротехничар 
рачунара (30 ученика), машински техничар 
за компјутерско конструисање (30 ученика), 
техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ 
машина) такође 30 ученика и финансијски 
администратор (30 ученика).

Када је реч о трогодишњем школовању, 
одељење трећег степена уписано је 
за аутомеханичара 13 ученика и за 
образовни профил прецизни механичар 15 
средњошколаца првака.

Директор Ивковић је изразио наду да 
ће пандемија коронавируса доволити да се 
наредне школске године настава одвија у 
школским клупама.

Пољопривредна школа све пожељнија

Директор Срђан Клиска задовољан је 
првим уписним роком који је показао, каже 
Клиска, да је Пољопривредна школа „Вршац“ 
све пожељнија из године у годину.

- Пољопривредна школа „Вршац“ 
је ове 2020. године конкурсом добила 

квоту од 139 ученика који су могли да се 
распореде у 5 одељења, односно 6 смерова, 
објашњава Клиска. -  Ове године ученицима 
су на располагању за упис били смерови: 
Пољопривредни техничар, прехрамбени 
техничар, туристичко-хотелијерски 
техничар, руковалац-механичар 
пољопривредне технике, пекар и кувар. 
Упис је прошао одлично, пет од укупно 
шест смерова апсолутно су попуњени без и 
једног слободног места за август, а у једном 
остало је још неколико слободних места које 
ће вероватно до септембра бити попуњена 
како је пристигло доста молби за прелазак у 
нашу школу.

Све веће интересовање ученика за све 
смерове Пољопривредне школе директор 
Клиска објашњава чињеницом да највећи 
број радних места у Вршцу и околини 
управо чине запослени у пољопривреди, 
производњи хране и угоститељству. 

- Оно на шта сам посебно поносан то 
је да смо се пре пар година и изборили 

да се не гасе одељења пољопривредне и 
прехрамбене струке, јер би Вршац остао 
без кадрова у овој области која се и највише 
запошљава, и испоставило се да је ово била 
добра одлука Министарства просвете које 
је уважило наша образложења, подсећа 
Клиска. - Пољопривредна школа „Вршац“ 
се, из дана у дан, модернизује, набавља 
нова средства и опрему за наставу и учење, 
ради на подизању знања и вештина својих 
наставника и и тиме привлачи све већи број 
ученика који ово препознају, а траже нова 
знања и усвајање практичних вештина.

Двоје гимназијалаца више него лане

У септембру ће у школске клупа првих 
разреда Гимназије „Борислав Петров Браца“ 
сести укупно 139 ученика.

- То је два ученика више него прошле 
школске године, објашњава в. д. директора 
Маја Рајковић. – У првом кругу уписа у први 
разред природно- математичког смера 
уписано је 54 ученика, 60 на друштвено- 
језичком и 24 ученика на општем смеру на 
румунском језику. У другом кругу, који је 
био 13.јула, још једну ученицу смо уписали 
у природно- математички смер, тако да 
је укупно уписано 139 ученика. Има још 5 
места у природно- математичком смеру и 6 у 

општем смеру на румунском језику.
В. д. директора Рајковић каже да је 

задовољна уписом и додаје:
- С обзиром на то да је мањи број 

ученика завршио осми разред него прошле 
године, задовољни смо уписом, стандардни 
одзив био је за природно-математички и 
друштвено- језички смер. Када се упореде та 
два смера нешто веће интересовање је било 
за друштвено- језички смер. Добар одзив је 
био и на општем смеру на румунском језику.

Уписано 160 првака у Хемијско - медицинској школи

- Ове године наша школа је уписала 
160 ученика у два подручја рада: прво 
подручје- Здравство и социјална заштита: 
смерови Медицинска сестра техничар 
30 ученика и  исто толико на смеру 
Фармацеутски техничар, истиче Снежана 
Илић, директорка Хемијско медицинске 
школе. - У подручју рада хемија, неметали 
и графичарство уписали смо 4 одељења: 
Хемијски лаборант - 30 ученика, техничар 
за хемијску и фармацеутску технологију 
такође 30 ученика, техничар за полимере 
16 ученика + 5 молби за пребацивање 
из других школа у септебру месецу. Сва 
наведена занимања су у четворогодишњем 
трајању, а у трогодишњем трајању уписано 
је 23 ученика, смер Израђивач хемијских 

производа.  
Директорка Илић наглашава да је 

последњих пар година све мање ученика 
који завршавају малу матуру што се 
одражава и на број уписаних средњошколаа 
првака.

- Ове, као и претходних година, за упис 
ученика у први разред конкурисали смо 
за 7 одељења, објашњава Илићева. - У 
фебруару су нас обавестили да се смер 
Хемијско-технолошки техничар укида, па 
смо морали да конкуришемо са новим 
смером Техничар за рециклажу, поред још 
једног који смо планирали ове године да 
уведемо као новину - техничар за полимере. 
Због опасности ширења заразе од КОВИД-а 
19 уведено је ванредно стање, образовно-
васпитни рад у свим установама одвијао 
се путем наставе на даљину тако да само 
презентација која је ишла на друштвеним 
мрежама и виберу није била довољна да два 
нова смера која смо планирали да упишемо 

ове године буду адекватно представљена 
будућим ученицима (техничар за полимере 
и техничар за рециклажу).

Директорка Хемијско - медициинске 
школе посебно је, каже, поносна на 
генерацију врло успешних ученика који 
су, након завршетка школовања у овој 
средњошколској образовној установи, 
уписали жељене факултете. Њих 54 уписало 
је фармацеутски факултет, медицински 
факултет, хемијски факултет, природно-
математички факултет, технолошки факултет, 
филозофски факултет, филолошки факултет, 
економски факултет, пољопривредни 
факултет... 

Ови резултати, сматра Илићева, сведоче 
о квалитетном раду свих запослених у 
Хемијско -медицинској школи.

Ј.Е.

ЗАВРШЕН УПИС СРЕДЊОШКОЛАЦА У ПРВИ РАЗРЕД

ТЕК ПО НЕКА ПРАЗНА КЛУПА
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Ових дана са Вршачких планина стиже нам 
прелепа вест. Младунци патуљастог орла нова 
су гнездарица Вршачких планина. Потврђено 
је гнежђење једног пара у чијем гнезду су два 
младунца. Последње регистровано гнежђење 
ове врсте у Војводини било је пре више од 100 
година.

Патуљасти орао (лат. Hieraaetus pennatus) је 
средње велики орао из породице јастребова 
(лат. Accipitridae), који се гнезди на ширем 
подручју јужне Европе, у северној Африци и 
деловима југозападне Азије. Дужине је од 42-49 
цм, а распон крила му је од 110-135 цм. Јавља се 
у две фазе обојености перја (морфе): као светла 
и тамна морфа. Насељава станишта са очуваним 
комплексима шума и отворених терена 
(шумостепе, долине великих река, мозаична 
медитеранска и субмедитеранска подручјима) 
у равницама и побрђу. Гнезда гради на дрвећу. 
Типична је селица и зиму проводи у подсахарској 
Африци и јужним деловима Азије. Главна храна 
су му гуштери, други гмизавци и мањи глодари. 
Због таквог плена насељава подручја где је он 
доступан, пре свега стеновита брда, планине 
и јужније крајеве европског континента. Као 
и остале врсте птица грабљивица, угрожавају 
га нестанак станишта, узнемиравање у доба 
репродукције, тровање глодара ротантицидима, 
употреба пестицида на бази хлора, крађа јаја и 
птица из гнезда, итд.

Бригу о биљном и животињском свету на 
Вршачким планинама воде чувари природе ПИО 
”Вршачке планине” којим управља ЈКП “Други 
октобар” 365 дана у години. Свакодневно се 
спроводе мере заштите, у складу са потребама 

ради се и практична заштита. Сарадња са 
стручним институцијама је на највишем нивоу. 
Такође се ради и на едукацији школараца и 
становништва, као и посетиоца вршачких 
планина.

“Ово географско подручје- Вршачке 
планине, Мали Рит и уопште овај део Баната је 
јако интересантан јер се практично налази на 
тромеђи 3 велика региона - једно је панонска 
низија, са друге стране Дунава је Балкан, а 
источно је карпатски регион и сваки регион 
за себе има биолошке карактеристике које се 
практично овде сучељавају и на овом подручју 
могу се наћи специфичности сва три региона 
и зато је ово подручје јако интересантно јер је 
веома богато диверзитетом”, каже Миливоје 
Вучановић, чувар вршачких планина.

Предео изузетних одлика „Вршачке планине“ 
се целом својом површином налази на подручју 
Града Вршца, на територији осам катастарских 
општина: Сочица, Јабланка, Месић, Вршац, 
Велико Средиште, Мало Средиште, Гудурица 
и Марковац. Подручје обухвата површину од 
5.328,86 хектара, од чега је 4.157,32 (78,02 одсто) 
у државној својини, 40,44 ха (0,76 одсто) у јавној 
својини, у приватној својини је тек 315,13 ха, 
односно 5,91 одсто, док су 641,06 ха у другим 
облицима својине, а за 174,92 ха нема података. 
На подручју ПИО „Вршачке планине” установљен 
је режим заштите првог степена на површини 
од 167,60 хектара, што је три процента укупне 
површине. Други степен заштите важи за 
највећи део Предела, на површини од 3.342,43 
ха (62,7одсто), а режим заштите трећег степена 
на површини од 1.818,84 ха (34,1 одсто).

ПАТУЉАСТИ ОРАО СЕ ПОСЛЕ 100 ГОДИНА ПОНОВО ГНЕЗДИ НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

ПОВРАТАК КРИЛАТИХ СТАРОСЕДЕЛАЦА 
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Претходних дана, са 
побољшањем временских 
прилика, настављени су и радови 
на асфалтирању појединих улица 
у граду. 

- Тренутно се у Улици Патријарха 
Рајачића струже постојећи асфалт 
и поставља тампон, а на оним 

деоницама где стругање није 
било могуће, радници скидају 
постојећи асфалт механизацијом 
– каже Милан Прунић из 
Одељења за капитална улагања и 
инвестиције. 

Ових дана постављају се 
завршни слојеви асфалта и у 

Његошевој, Козарачкој и Улици 
Цара Лазара. Из Одељења за 
капитална улагања и инвестиције 
поручују да радови теку 
планираном динамиком и да 

се њихов завршетак очекује 
почетком августа када ће се 
кренути са радовима на путу 
Вршац – Павлиш. 

Извор: ТВ Банат 

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА У АВГУСТУ 

Према званичним подацима, на 
територији Вршца је током другог 
таласа корона вируса регистровано 
између 50 и 60 позитивно тестираних 
пацијената. Надлежни кажу да се 
епидемија још увек не стишава, али 
да, на срећу, ни број новооболелих 
не расте. Општа болница Вршац још 
увек није у систему ковид болница, и 
према речима надлежних, за сада ни 
нема назнака да ће бити. Пацијенти из 
Вршца збрињавају се на инфективном 
одељењу Опште болнице, док се они 
са тежом клиничком сликом упућују у 
Панчево, Београд и Нови Сад. 

- Други талас још увек траје и не 
можемо рећи да се стишава, али оно 
што је можда охрабрујуће то је да се 
не повећава број новооболелих у 
односу на претходне дане. Дневно 
бележимо између десет и четрнаест 
новооболелих на територији целог 
округа, од тога на територији Вршца 
између четири и осам новооболелих 
сваког дана. Имајући у виду те податке 
можемо рећи да на неки начин у овом 
моменту стагнира епидемија, али је 
још увек велики број људи којима је 
потребна лекарска помоћ и који се 
обраћају ковид амбуланти за преглед 
и даљу лабораторијску анализу. 
Од почетка овог другог таласа, на 
територији Вршца имамо између 
50 и 60 новооболелих. Велики број 
њих је имао лакшу клиничку слику и 

био на кућном лечењу, док се један 
број пацијената лечи болнички. Све 
противепидемијске мере о којима 
смо говорили морају и даље бити 
на снази, а најбитније је да грађани 
буду самодисциплиновани, да воде 
рачуна о свом здрављу, носе маске у 
затвореном простору и на отвореном 
тамо где не може да се обезбеди 
довољна дистанца, да избегавају 
скупове и места која посећује велики 
број људи – рекла је Љиљана Лазић, 
директорка Завода за јавно здравље 
у Панчеву. 

Према речима докторке Лазић, 
у Општој болници у Вршцу има 
довољно особља, здравствена 
заштита се пружа сваком пацијенту 
који се обрати у ковид амбуланту 
или на инфективно одељење, а 
обезбеђено је све што је потребно 
и за дијагностику и терапију. Она 
је потврдила и да заражених има и 
међу медицинским особљем, али је 
нагласила да, по епидемиолошким 
анализама које су рађене, они 
највероватније нису заражени у 
болници већ на неком другом месту. 
Потврдила је и да је број пацијената 
са клиничком сликом упале плућа у 
односу на претходне године повећан, 
што се у ситуацији епидемије и 
очекује, али и да међу њима има и 
оних који су негативни на корона 
вирус, додајући да се и њихово 

здравствено стање прати. 
Према последњим званичним 

информацијама, у Републици Србији 
је до 15 часова 22. jула регистровано 
укупно 22.031 потврђени случај COVID 
19. Од последњег извештаја тестирани 
су узорци 11.521 особa од којих је 

426 позитивно. На респираторима је 
укупно 205 пацијената. У последња 24 
часа преминуло је 8 пацијената, а од 
почетка епидемије њих 499. Укупан 
број хоспитализованих пацијената 
тренутно је 4.619. 

Т. Станојев Косановић

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА ПОШТУЈУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКЕ МЕРЕ

У ВРШЦУ ПЕДЕСЕТАК НОВООБОЛЕЛИХ 
ОД ПОЧЕТКА ДРУГОГ ТАЛАСА 

У Вршцу дневно између 4 и 8 новооболелих од коронавируса: Др Љиљана Лазић, директорка 
Завода за јавно здравље Панчево

Милан Прунић

Радови у улици патријарха Рајачића
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Поларни медведи ће бити истребљени до краја века уколико се не учини 
више за борбу против климатских промена, предвиђа студија. Научници тврде 
да су неке популације већ достигле границе преживљавања јер се арктички 
морски лед смањује, преноси Би-Би-Си. 

Студије показују да ће пад морског леда вероватно смањити број поларних 
медведа, али нова студија објављена у часопису „Nature Climate Change” 
открива и када би се то могло догодити, преноси Би-Би-Си. 

Моделирањем употребе енергије поларних медведа, научници су могли 
да израчунају границе издржљивости животиња. Према сценарију високих 
емисија гасова са ефектом стаклене баште, вероватно ће све популације 
поларних медведа, осим неколико најсевернијих, нестати до 2100. године, 
показало је истраживање. Чак и ако се постигну умерени циљеви за смањење 
емисије, неколико популација ће нестати, преноси Танјуг. 

Налази се подударају са претходним пројекцијама да ће поларни медведи 
вероватно постојати до 2100. године само у неколико популација веома 
далеко на северу ако се климатске промене наставе истим темпом. 

„Поларни медведи већ седе на врху света; ако лед оде, они немају где да 
иду”, рекао је доктор Стивен Амструп, главни научник компаније „Полар Берс 
Интернешонал”, који је такође био укључен у студију. 

Он је објаснио да ћемо прво остати без младунаца, који ће се рађати, али 
женке неће имати довољно телесне масти да би произвеле млеко. Месоједи 
се ослањају на морски лед Арктичког океана како би ловили фоке. Како се лед 
топи, животиње су приморане да прелазе велике раздаљине покушавајући да 
пронађу храну и прехране своје младунце. 

Поларни медведи су уврштени у угрожене врсте Међународне уније за 
заштиту природе, а климатске промене су кључни фактор њиховог нестајања. 

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АКО СЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ НАСТАВЕ  

ПОЛАРНИ МЕДВЕДИ ЋЕ НЕС ТАТИ ДО 2100. ГОДИНЕ 

Камиони без возача могли би да почну да 
саобраћају аутопутем између Москве и Санкт 
Петербурга пре 2024. године, изјавио је заменик 
руског министра за саобраћај Алексеј Семјонов. 

Семјонов је истакао да почетак употребе 
роботизованих камиона зависи од 
инфраструктурних прилагођавања, с обзиром 
на то да се овакав саобраћај знатно разликује од 
саобраћаја такве врсте возила када се користе 
као такси превоз. 

Упркос томе, он верује да је саобраћање 

оваквих камиона на аутопуту М-11 између 
Москве и Санкт Петербурга могуће и то 
вероватно и пре 2024. године, а план је да се 
обезбеди још једна трака за ова возила, јавља 
Тасс а преноси Танјуг. 

У Москви и Татарстану је 2018. године отпочео 
експеримент на роботизованим аутомобилима, 
а број региона у којима се спроводе тестови је 
недавно проширен на 13. 

Извор: Политика

ИЗ РУСКОГ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ПОРУЧУЈУ: 

ЗА ТРИ ГОДИНЕ РОБОТИ ЋЕ ВОЗИТИ КАМИОНЕ ОД МОСКВЕ ДО ПЕТРОГРАДА 

Стручњаци НАСЕ су, током 
својих истраживања, у више наврата 
усмеравали ласерске зраке ка 
површини Месеца како би обавили 
разне научне прорачуне. Месец 
ће ласером гађати поново да би 
покренули потрагу за водом која је, 
како тврде, вероватно заробљена 
испод његове површине. 

Ова агенција издала је саопштење 
у којем истиче да раде на развоју 
малог сателита названог „Месечева 
батерија” који ће користити са циљем 
да детектују воду која је вероватно 
заробљена на дну крaтера којих на 
Месецу има много и до којих никада 
нису успели да допру сунчеви зраци. 

Барбара Коен, главни истражитељ 
мисије каже да, иако верују да у 
дубоким и мрачним кратерима има 
леда, још немају довољно података 
или доказа. Њихов  план јесте да једног 
дана пошаљу астронауте на Месец, 
али пре тога морају да буду потпуно 
сигурни да тамо има воде како би 
изузетно скупа мисија била успешна. 

Сателит „Месечева батерија”, осим 
што ће бити учесник прве мисије 
потраге за водом на Месецу, користиће 
нову врсту горива које је безбедније за 
транспорт и складиштење, преносе 
електронски медији. 

Џон Бејкер, пројект менаџер 
„Месечеве батерије”, каже да 
ова технологија може знатно да 
смањи трошкове истраживања и 
допринесе стицању нових сазнања 
о површини Месеца како би се што 
боље припремили за будући долазак 
истраживача НАСЕ на Земљин 
природни сателит. 

Научници већ дуже времена 
сматрају да постоји велика шанса да 
се нађе вода на тлу Месеца, јер су 
још почетком 1971. године открили 
трагове водене паре, док су 2009. 
године нашли прве трагове залеђене 
воде на његовој површини. 

Годинама касније научници су 
све више и више учили о траговима 
воде на Месецу, њеној старости… 
Дошли су и до сазнања да на његовим 

половима постоје трагови воде.  
Нова  мисија трајаће два месеца, за то 
време сателит ће слати зраке преко 
јужног пола Месеца како би помогао 
у проналажењу дубоких кратера 
који досад нису били видљиви. Осим 
тога, подаци до којих буде дошао 
сателит моћи ће да се упореде са 
великом количином података који су 
досад сакупљени у другим мисијама 
истраживања Месеца. 

Сунчеви зраци допиру до кратера, 
али се никад не дешава да обасјају 
њихову унутрашњост. То је и разлог 
зашто су ти кратери веома хладни. 

Мисија „Месечеве батерије” само 
је претходница пред организацију 
мисије „Артемис” током које ће 2024. 
године амерички астронаути поново 
крочити на површину Месеца у циљу 
оснивања првог људског насеља. 
Међутим, због пандемије вируса 
корона није искључено да ће мисија 
бити одложена за неко боље време. 

Извор: Политика

Стручњаци НАСЕ су, током Сателит „Месечева батерија”, осим 

НАСА ЛАСЕРОМ ТРАЖИ ВОДУ НА МЕСЕЦУ 

 НАУЧНИЦИ РАЗВИЈА ЈУ „МЕСЕЧЕВУ БАТЕРИЈУ“  
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Како и када почиње винска 
прича Недин?

- Ја сам имао велику жељу да 
имам виноград. Када сам се оженио, 
наш први корак, моје супруге и мене, 
био је да посадимо виноград, 1994. 
Са првим родом из нашег винограда 
почели смо да производимо прве, 
мале количине вина. Тако смо 1996, 
1997. почели са неком симболичном 
количином вина. Препознали смо 
да то може да се претвори у посао. 
Почели смо да производимо малу 
количину  вина, 1998.- 99. године, 
полако да проналазимо муштерије. 
Свидела су им се наша вина. Кренули 
смо да излажемо на сајмовима, 
дошла су и прва признања која су 
нас мотивисала да још озбиљније 
приступимо производњи вина од 
2000. Подигли смо и нови подрум 
2005., временом се указала потреба 
да се повећавају засади, да купујемо 
и садимо нове винограде. Радили 

смо то постепено, данас је ово једна 
озбиљнија прича, живимо искључиво 
од производње и продаје вина, с тим 
што производимо и грожђе. Јер, вино 
правимо искључиво од грожђа из 
наших винограда. Наш први виноград 
био је на пола хектара, те 1994., данас 
у власништву имамо 15-16 ха земље. 

Од тога су виногради на 5-6 ха, имамо 
хектар крушке, шљиве, остало је у 
припреми, јер сваке године подижемо 
између 50 ари и хектара новог засада 
винограда. Планирамо да постепено 
повећавамо производњу грожђа, не 
одједном.

Које сорте грожђа и која вина 
производите?

- Од белих сорти то су италијански 
ризлинг, рајнски ризлинг, бели 
бургундац, траминац, а од црвених: 
каберне совињон, мерло. Прошле 
године подигли смо нови засад 
марселана, код нас релативно новија 
сорта црвеног грожђа, мада у свету 
већ доста позната. Имамо и мускат 

отонел, ове године планирамо још 
пола хектара. Тако ћемо постепено 
повећавати и производњу вина. 
За сада смо на неких 20.000 до 
25.000 л, зависно од године и 
рода. Од поменутих сорти грожђа, 
производимо и истоимена вина: 
италијански ризлинг, бели бургундац, 
траминац, мускат отонел... од црвених 
имамо једну купажу - вино „Вера“, 
каберне совињон и мерло. Од белих 
имамо купажу која се зове „Бели крст“, 
по томе нас већ добро познају. Радимо 
је 12 година по истом рецепту: 4 сорте 
грожђа. 

Како сте освајали тржиште?
- У склопу винарије, направили 

смо винску салу, 2012. Дошли смо 
на ту идеју како бисмо највише вина 
продавали код куће. Винска сала има 
70-так места, сад је мало проширујемо, 
јер јако пуно вина пласирамо баш ту у 
сали, од 60 до 70 одсто производње, 
првенствено кроз вински туризам, а 
прославе и нека таква дешавања су у 
склопу тога. Основна замисао је била 
да кроз винске приче, дегустације, 
пласирамо своја вина. Примера ради, 
дође нам аутобус гостију из наше 

земље или иностранства, направимо 
дегустацију и људи купују вина. 
Наравно, ту су и тамбураши и закуска, 
јер како кажу, вино се не пије без 
виљушке. Тако смо, на неки начин, 
заокружили причу: наши виногради, 
грожђе, сировина, производимо наше 
вино, а винска сала је место за добар 
део пласмана вина. 

- Када нам дођу гости, поготово 
из иностранства, ми волимо да им 
испричамо мало о винској традицији 
и историјату Гудурице. Раније су 
винарије биле друштвене, али 
Гудуричани су увек правили вино 
за своје потребе. Највећи део рода 
грожђа откупљивали су „Вршачки 
виногради“. Мени је јако жао што 
сада у нашем селу од регистрованих 
винарија само ми живимо у Гудурици. 

Остали власници су из Вршца, 
Београда, што није лоше, али штета 
што нема више Гудуричана. У Гудурици 
је сада 5-6 регистрованих винарија, 
мада је још много њих који се баве 
производњом мањих количина вина, 
али нису регистровани. Винари у 
Гудурици су у добрим односима, 
имамо своје Удружење „Винско село“. 
Имамо и удружење на нивоу Јужног 
Баната где су искључиво регистроване 
винарије. Радимо на томе да добијемо 
географско порекло за наша вина. 
Вина су нам регистрована по Закону 
о вину и ракији, а у процедури смо да 
добијемо и географско порекло.

Како је винска прича Недин 
временом постала породични 
бизнис?!

-  Супруга је била код куће, подизала 

ЈОСИФ НЕДИН, ВЛАСНИК ПОРОДИЧНЕ ВИНАРИЈЕ „НЕДИН“ У ГУДУРИЦИ:

ОДУВЕК САМ ЖЕЛЕО ДА 
ИМАМ СВОЈ ВИНОГРАД!

Још као дечак, док је распусте проводио код 
бабе и деде на селу, Јосиф Недин је пожелео да има 
свој виноград. Када се оженио, почео је полако 
да остварује ту своју жељу, заједно са супругом 
Снежаном, у Гудурици. Ишли су корак по корак. Од 
првог винограда на пола хектара, стигли су данас 
до вишехектарских засада, до породичне винарије 
„Недин“, винске сале у којој организују дегустације 
за љубитеље вина и винског туризма из земље и 
иностранства и пласирају око 70 одсто годишње 
производње. Вина „Недин“ прочула су се међу онима 
који знају шта је то добра капљица, те су временом 
виноградарство и винарство постали све уноснији и 
прерасли у породичан посао.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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децу, радила кућне послове. Ја сам 
радио у „Вршачким виноградима“ 
до 2015. Упоредо са тим пословима, 
радили смо заједно наш виноград. 
Од те 2015. ово нам је постао основни 
посао и извор прихода. Проширили 
смо производњу, подигли смо тада 
још винограда, а и  неке засаде 
воћњака. У послове су се укључили 
сви чланови наше породице. Син је 
остао са нама, радимо заједно. Ћерка 
долази повремено, кад има више 
посла.

Производња грожђа и вина 
тражи велики труд, рад, али и 
знање. Како сте Ви учили?

- Ја сам по струци авиомеханичар. 
Одувек сам желео да имам 
виноград, мада нисам ни сањао 
да ћу овако озбиљно да се бавим 
виноградарством и винарством. 
Кренуло је из љубави, показало се да 
може и да се заради и тако смо стигли 
довде. Нажалост, много сам учио на 
својим грешкама. Није то нимало 
лако, тако да волим да своје знање и 
искуство радо поделим са другима. 
Учим се и дан данас, волим да посетим 
било које предавање, семинар, јер 
има ту свашта добро да се научи и чује. 

Како данас функционише 
породична винарија „Недин“?

- Као и читав свет, коронавирус 
је успорио и наш рад. У почетку је 
стагнирала и сама продаја вина, сада 
то већ иде устаљеним темпом. Не 
долазе нам веће групе, али долазе 
људи у мањим групама, појединачно 
да купе наше вино, да дегустирају. 
Отказано нам је 360 уплаћених 
аранжмана из Аустрије због КОВИД-а 
19, али недавно смо урадили добру 
реклама за бечку ТВ за наредну годину. 
Не стајемо, морамо да мислимо и на 
време после коронавируса. Радимо 
и даље на промоцији вина, али и 

нашег села. Нажалост, мало људи 
зна шта је Гудурица некад била, а ми 
бисмо волели да она буде поново 
препознатљива на винској карти. Јер, 
цена грожђа и вина на европском 
тржишту одређивала се некада према 
роду у Гудурици. Овде је било 3.500 
хектара под виноградима, огромне 
површине и за веће виноградарске 
крајеве. Наше село имало је струју 
пре Вршца, у селу су радиле 3 
банке, школа,  амбуланта... то су 
импозантни подаци. Обележено је 
500 година од првог писаног податка 
о гудуричком виногорју и вину, 1999. 
И данас гудуричка вина, као и вина 
наше винарије освајају признања 
за врхунски квалитет на бројним 
сајмовима. Већином су за бела 
вина, јер су код нас заступљеније 
беле сорте грожђа већ одавно, 
мада се, у последње време, саде 
и врхунске сорте црвеног грожђа 
(каберне совињон, мерло) које 
постижу одличне резултате. Мислим 
да није поднебље одлучивало да 
су заступљеније беле сорте, већ да 
је то била одлука људи. У бившој 
Југославији била је незванична 
подела тако да су се бела вина 
производила у Банату и Словенији, а 
црвена у Македонији... Данас се овде 
код нас више пију бела, него црвена 
вина. Видимо то и по продаји. 

Да ли на јесен очекујете добру 
бербу, а касније и добро вино?

- За сада је све добро, обећава и 
добар род и квалитет. Ако будемо 
имали доста сунца, биће лепа берба.  
У производњи грожђа, август је 
пресудан. Ако до августа сачувате 
здраво грожђе и ако послужи време, 
буде сунца, онда грожђе буде добро и 
квалитетно. За сада смо успели у томе, 
тако да очекујемо солидан род, добар 
квалитет, а од такве бербе и вина су 
врхунска.

Какве то тајне и лепоте вино 
носи? Шта је, за Вас, вино?

- Вино је нешто необјашњиво. Два 
пута сам видео колико јако волим 
вино, једном када су ме на снимању 
неке емисије питали шта је вино за 
мене - једноставно сам почео да 
плачем, кренуле су ми сузе, чисто, из 
душе, био сам изненађен, ни сам не 
могу то да објасним. Обично кажем да 

сам љубоморан једино на људе који 
кажу да виноград и вино воле више од 
мене. То је немогуће, не постоји. 

Виноградарство је тежак посао. 
Кажу прво рудник, онда виноград. 
Данас се доста ради механизовано, 
и ми машински радимо око 70 
одсто. Много је лакше него некада, 
али и даље виноград тражи слугу, а 
не господара, како кажу. Волим да 
имам лепе винограде, лепо грожђе. 
Трудимо се да од тога произведемо 
добро вино. Људи су, с годинама, то 
препознали. Вино има важно место 
у историји човечанства, са вином 
се људи рађају, са вином умиру. Кад 

човек пронађе своје вино, пронашао 
је себе. 

Реците нам нешто о себи. Где сте 
рођени?

- Рођен сам у Великом Средишту, 
1971. После 4-5 година, моји 
родитељи су се преселили у град, 
тако да сам у Вршцу завршио основну 
школу и средњу, за авиомеханичара. 
Био сам одличан ђак, са одличним 
сам завршио и занат. Али, нажалост, 
нисам се много бавио својим занатом 
у животу. Док сам био у војсци, у 
Нишу, радио сам пар месеци као 
авиомеханичар. Добио сам потврду 
за 9 месеци радног стажа као 
авиомеханичар, за полагање лиценце. 
Кад сам се вратио кући, било је то 
време када су већина фирми, па и 
Привредна авијације и Пилотска 
академија, почеле да стагнирају и 

пропадају, тако да за мене није било 
посла у струци. Чекао сам неко време, 
али када сам се оженио, морао сам да 
нађем неки посао. Тако сам почео да 
радим у „Вршачким виноградима“.

- Кад сам био у 7. разреду, вратили 
смо се  на село што је била жеља и 
сестрина и моја. Касније смо добили 
још једног брата, 13 година је млађи 
од мене. Док смо били у Вршцу, сестра 
и ја смо сваки викенд и цео распуст 
проводили код бабе и деде на селу. 
Имао сам лепо детињство. Ја волим 
село, никада се нисам покајао што 
сада живим у Гудурици са својом 
породицом. Моја мајка се звала Вера. 
Њој смо посветили и једно наше вино 
– „Вера“. Отац Јосиф живи у Великом 
Средишту. Имам сестру Илону, старију 
2 године од мене, и млађег брата 
Иштвана. И мамина и татина породица 

су староседеоци на овим просторима 
већ неколико векова. 

Када сте формирали своју 
породицу?

- Оженио сам се у новембру, 1993. 
Супруга ми је Снежана Плавшић из 
Гудурице. Било је то време најјаче 
економске кризе, али нама то није 

сметало. У нашој љубави није било 
кризе! Снежана и ја имамо троје 
деце: најстарију Наталију (26), Јелену 
(24) и Ненада (21). Наталија студира 
географију, има још 2-3 испита. 
У Новом Саду је, планира да се 
врати кући. Јелена се удала, живи у 
Швајцарској већ пар година. Ненад је 
са нама код куће, живимо и радимо 
заједно. Наша деца су увек радила 
са нама, све троје. Често су нас људи 
питали како смо успели да натерамо 
децу да раде са нама. Снежана и ја их 
никад нисмо терали, само им нисмо 
ни бранили да раде. Радили су кад 
су имали вољу, стекли радне навике. 
Сада су одрасли, вредни људи који се 
не стиде ни свог рада, ни порекла, што 
ми је посебно драго. Снежа и ја смо 
успели да их изведемо на прави пут, 
срећни смо због тога.

Мислим да је у животу важно да 
човек себи не задаје велике циљеве 
и велике прохтеве, јер онда ће увек 
бити незадовољан и несрећан. Пар 
људи ми је рекло да им се чини да 
сам срећан и задовољан. Јесам. Све 
оно што сам замишљао, планирао, 
урадио сам три пута више од тога. 
Моји планови су били скромни, корак 
по корак, мало по мало, никако све 
одједном. Срећан је онај човек који 
је умерен и скроман, који уме да 
пронађе праву меру!
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

Његове књиге померају границе 
у савременој српској литератури. 
Размрдавање вијуга, сусрет са 
чудесним, необичним али и 
застрашујућим, раскошна машта и 
особени хумор заштитни су знак овог 
аутора. Овога пута Урош Петровић је 
написао збирку песама за размишљање 
– „Камиле су дебеле“. 

Прво прочиташ песму, па прође 
неколико тренутака, па тек онда 
схватиш у чему је поента! 

Књига садржи 32 песме које 
размрдавају најтананије 
нити логике и брусе 
оштрину ума. Само 
одабрани могу одмах 
да схвате у чему је 
поента ових песама за 
размишљање. Провери 
да ли си међу њима! 

Када смо питали 
Уроша како је настала 
књига „Камиле су 
дебеле“, добили смо 
занимљив одговор: „Ову 
књигу су оригинално 
писале животиње. Ја сам 
је само прибележио... 
Животиње се понашају 
паметније од људи. 
Ова књига је, донекле, 
збирка изузетака”.  

Књига садржи и 
специјални додатак, 
32 загонетна питања 
о животињама 
и представља иновативни 
концепт питања која покрећу 
процес разиграног размишљања, 
промишљања разних могућности, 
проналажења алтернативних идеја и 
решења, повезивања свега што се зна 
и претпоставља. 

„Посебно сам уживао у одабиру 32 
загонетна питања о животињама, која 
су специјални додатак овој књизи. 
Реч је о мозголомној потрази за 
одговорима коју сам већ опробао са 
хиљадама људи свих узраста. Пут до 

решења је увек урнебесан!“, рекао нам 
је Урош. 

Књига обилује сјајним илустрацијама 
Алексе Гајића. 

„Алекса и ја смо се лудо забављали 
током година настанка ове књиге. Чини 
ми се да се при листању страница још 
увек чује наш пригушени кикот.“ 

Наравно, ово нису песме само за 
децу, једино што ће деца понекад 
морати да помогну родитељима да их 
схвате. „Само у два случаја, потреба 
ће бити обратна“, каже Урош и додаје: 

„Ово је књига која се 
игра са мозгом, али не 
на прву лопту“. 

Књиге Уроша 
Петровића су годинама 
међу најчитанијим 
н а с л о в и м а 
књижевности за децу 
и младе, а њихови 
преводи су објављени 
у Италији, Грчкој, 
Северној Македонији, 
Словенији, Румунији, 
Чешкој и Мађарској. 
Пише за све узрасте. 
По роману „Пети 
лептир“ снимљен је 
први 3Д играни филм 
у историји српске 
к и н е м а т о г р а ф и ј е . 
Добитник је више 
награда за књижевност 
(„Невен“, „Доситејево 
перо“, „Гордана 

Брајовић“…) и фотографију. Коаутор 
је програма „НТЦ систем учења“, 
гостује као предавач у школама и на 
факултетима у земљи и иностранству. 
Био је председник Менсе Србије и 
један је од најуспешнијих решавача ИQ 
X теста на свету. 

„Камиле су дебеле“ можете пронаћи 
од среде 15. јула у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари www.del� .rs 
и на сајту www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

Луна је у новој школи, у пубертету и 
у великим проблемима: сви прате њене 
влогове о супер девојкама, треба да глуми 
у „Ромеу и Јулији“, многи је не разумеју 
и... можда се заљубила. Луна најпре мора 
да научи да престане да обмањује оне с 
којима се свакодневно сусреће... али и 
себе! У томе ће јој помоћи њен млађи брат 
Југ, који није обичан дечак, и једна прича о 
зачараном псу... 

„Загрли Месец“ је нови 
роман Данице Богојевић, 
који је илустровала 
Александра Илић, 
изванредно написана, 
топла и промишљена 
прича о томе да 
прихватање истине носи 
са собом и неописиву 
магију. 

Даница нам је открила 
да је роман настао као 
њена реакција на једну 
тужну вест из новина 
о вршњачком насиљу. 
„Живимо у свету у коме смо 
присиљени да константно 
другима причамо о 
себи. Друштвене мреже, 
блогови, влогови… Лако 
се можете изгубити у свему 
томе, тешко је раздвојити 
истину од лажи, посебно 
ако сте дете. А можете 
пожелети и да себе мало улепшате 
пред другима. ’Загрли Месец’ је заправо 
метафора, да загрлиш себе онаквог какав 
заиста јеси и да поносно засијаш пред 
свима. То је најважнија порука коју морамо 
пренети млађим генерацијама. То је 
најважнија поука и за многе од нас“. 

Ово је прича о једној збуњеној 
девојчици, која успешно води свој влог и 
још успешније скрива једну тајну. Међутим, 

ствари се мењају и она ће морати да 
научи најважнију лекцију. За добру причу 
потребни су храброст и истина. 

„Верујем да ће људи који причају 
приче променити свет набоље. И да ће 
и ова прича бити једна од тих. Баш као и 
моја јунакиња Луна, која својим причама 
покушава да помогне свом брату и 
неким непознатим људима који прате 
њен влог. Роман се заправо бави једном 

веома озбиљном темом“, 
рекла нам је Даница. 
„Ово је прича и о једном 
суперхероју. Али нећу 
вам ја причати о њему. 
Препустићу то Луни. И да, 
заборавих да напоменем, 
ово је прича и о једном 
зачараном псу“. 

Даница Богојевић је 
рођена 1981. године у 
Ужицу где и данас живи 
и ствара. Пише за децу 
и одрасле. Њене приче 
су уврштене у више 
регионалних зборника. 
„Загрли Месец“ је њен 
други роман, 2016. је 
објавила књигу „Тајна 
Искре“. 

Даница је истакла да 
је писање за децу одувек 
био велики изазов за њу. 

„Док пишемо 
константно изнова упознајемо себе. 
Радећи за најмлађе пробудила сам један 
диван и заборављени део себе. Вероватно 
онај најважнији“. 

Сјајан роман о одрастању „Загрли 
Месец“ можете пронаћи у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, 
онлајн књижари www.del� .rs и на сајту 
www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

НКЊИГА ЗА ДЕЦУ 21. ВЕКА 

„КАМИЛЕ СУ ДЕБЕЛЕ“ УРОША ПЕТРОВИЋА 

 Да ли је историја 
била фантастично 
погрешно представљање 
стварности – кључно је 
питање које нобеловац 
Марио Варгас Љоса 
поставља у свом роману 
„Бурна времена“, којим 
нас је, можемо слободно 
да кажемо, изненадио. 
Ослањајући се тематски 
на „Јарчеву фешту“, у 
позним стваралачким 
годинама написао је 
засигурно један од својих 
најбољих романа. 

Након војног удара 
који је пуковник Карлос 
Кастиљо Армас извео 
1954. године у Гватемали 
уз финансијску и 
логистичку помоћ 
Сједињених Америчких 
Држава, продубила се 
криза у односима Истока и Запада чије 
се последице по Латинску Америку 
осећају и данас. 

На сцену романа ступају три жене: 
Марта Бореро Ламас (истовремено 
трагична жртва и џелат политичко-
шпијунских афера, осветница и 
опортуниста), Марија Кристина 
Виланова (образована жена напредних 
идеја, саветница и супруга председника 

Гватемале Хакоба 
Арбенса) и Одилија 
Паломо (законита 
супруга диктатора 
Кастиља Армаса, 
жена која се бори 
за лични интерес). У 
њиховим судбинама 
огледаће се судбине 
свих латиноамеричких 
народа. 

Не хајући да се замери 
политичким моћницима, 
Марио Варгас Љоса је, 
вешто претварајући 
историјске личности 
у књижевне ликове, 
написао снажан, свеж, 
пикантан, динамичан 
роман који готово 
пророчки упозорава на 
оно што нас чека ако 
подлегнемо популизму, 
медијској манипулацији, 

мачизму, ауторитарности и рециклажи 
превазиђених политичких решења. 

Роман „Бурна времена“ можете 
пронаћи од понедељка 20. јула у 
свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари 
www.del� .rs и на сајту www.laguna.rs.  

Извор: Лагуна 

РОМАН О ЛАЖИ КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА ИСТОРИЈУ

„БУРНА ВРЕМЕНА“ МАРИЈА ВАРГАСА ЉОСЕ 

Лагунина едиција „Без превода“ 
постаје богатија за збирку прича 
хрватског писца, новинара и сценаристе 
Анте Томића „Погледај што је мачка 
донијела“. 

Наслов најбоље описује ове приче – 
мачке имају обичај да нам донесу пред 
ноге баш оно што не 
желимо да видимо, па се 
тако и Томићеви јунаци у 
овим причама суочавају 
с нежељеним људима и 
нежељеним ситуацијама. 

„Приче сам писао у 
различитим приликама, 
успутно и ријетко, 
годинама, обично за 
новине, по наруџби 
и без намјере да их 
сакупим у књизи. 
Нећете ми вјеровати, 
оне су то направиле 
саме. Незадовољне да 
их занемарујем, моје 
рођене приче су се 
састале, пркосно устале 
против мене и изашле у 
збирци ’Погледај што је 
мачка донијела’“, на свој 
начин нам је објаснио 
аутор. „Ја сам практично 
стављен пред готов чин, присиљен да 
признам очинство, али опет, није ми жао. 
Добра је то књига. Свјетска здравствена 
организација каже да је најбољи 
лијек против коронавируса који овога 
тренутка имамо”. 

Томић на оригиналан начин 
проговара о свакодневици, указује на 

неправду, али и идеју да живот врло 
често не пита, него само сервира, баш 
попут мачке која свом власнику понекад 
пред ноге донесе нежељеног миша. 

У овој збирци, чешће него иначе, 
аутор провлачи и музику, тако да 
уживамо у стиховима Боба Дилана, 

Спрингстина и других 
врхунских музичара. 

Анте Томић 
(1970, Сплит) студије 
филозофије и 
социологије завршио 
је на Филозофском 
факултету у Задру. 
Објавио је романе 
„Што је мушкарац без 
бркова“ (адаптиран 
за позориште; филм у 
режији Хрвоја Хрибара), 
„Ништа нас не смије 
изненадити“, (адаптиран 
за позориште; филм 
„Караула“ у режији 
Рајка Грлића), „Љубав, 
струја, вода, телефон“, 
„Грађанин покорни“ 
(Награда Киклоп), 
Чудо у Поскоковој 
Драги“, „Пуноглавци“ 
и „Величанствени 

Поскокови“. 
Збирку „Погледај што је мачка 

донијела“, која садржи дванаест прича, 
можете пронаћи од четвртка 16. јула 
у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари 
www.del� .rs и на сајту www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

ЦРНОХУМОРНЕ ПРИЧЕ О МАЛИМ ЉУДИМА 

„ПОГЛЕДАЈ ШТО ЈЕ МАЧКА ДОНИЈЕЛА“ АНТЕ ТОМИЋА  

РОМАН О ОДРАСТАЊУ И ПРИХВАТАЊУ РАЗЛИЧИТОСТИ 

„ЗАГРЛИ МЕСЕЦ“ ДАНИЦЕ БОГОЈЕВИЋ 
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Пише: Тамаш Фодор

Листајући публикацију 
„Археолошка налазишта у Србији“ 
из 1951. године налетели смо на 
следећу информацију, заправо 
белешку Феликса Милекера коју нам 
преноси Милутин Гарашанин: “На 
Капелском Брду у Вршцу откопана 
је по Милекеру, једна секира од 
нефрита. Милекер наводи да се на 
северној падини Капелског Брда 
налази велико преистори(ј)ско 
насеље, које по Јанкулову, припада 
халштатском периоду. По овом 
последњем писцу постоји овде 
„гето-дачко ушорено гробље“(?).“ 
Заинтригирани овим податком, 
прелистали смо публикацију Феликса 
Милекера из које је податак преузет; 
ради се о публикацији „Délmagyarors
zágrégiségleleteiahonfoglaláselőttiidő
kből” (Антички налази Јужне Угарске 

из времена пре освајања државе) из 
1897. године. Публикација нажалост 
није преведена на српски језик. Аутор 
је локалитету који се налази на платоу 
између некадашњег хотела „Турист” 
и цркве Светог Теодора Вршачког 
посветио читаво поглавље. Наводи да 
га је у неколико наврата истраживао, 
прво 4. септембра 1880. године, да 
се локалитет налази у близини јарка 
„Postklinge” (познатији под називом 
„Ђавоља јазбина”, „Teufelschlucht” 
и „Ördögárok”) који раздваја брдо 
„Миса” од брда на којем се налази 
Кула, у близини виле „Quisisana” Јохана 
Цофмана саграђене 1891. године. 
Брежуљак са платоом је у заветрини, 

у близини је неколико извора 
пијаће воде, дрвне грађе и дивљачи 
вероватно никада није недостајало, 
а са платоа се отвара видик од 

севера до југа, што нам говори да се 
радило о стратешки веома погодном 
и важном месту. Милекер наводи 
да је пронашао гомилу керамичких 
уломака, чак 50 огњишта, као и бројне 
остатке људских костију; пронашао је 
и фигурину коју није датирао, али која 
би по својим атрибутима могла да 
припада периоду Халштата (око 500 
год. п.н.е.), будући да су на фигурини 
видно истакнути мушки атрибути 
у виду бркова, витког је стаса, док 
су фигурине из рањих периода 
биле у великој већини са женским 
атрибутима, заобљеног тела и 
стилизоване без фацијалне пластике. 
Фигурина подсећа на келтске 
представе ратника, а керамика 

и облик насеља у виду каменог 
круга упућује на Келте, евентуално 
Трачане, Илире или Гето-Дачане; 
свака је претпоставка валидна, 
будући да се ради о народима који 
су настањивали ове пределе током 
првог миленијума п.н.е. и оставили 
бројне и видне трагове, а чији су 
обичаји и култура били веома слични 
те их је тешко разликовати. Да ли 
се радило о сталном насељу или 
о логору, не можемо да знамо без 
детаљног (модерног?) истраживања 
у виду геомагнетног скенирања, 
будући да се камени круг који се 
види како из сателита, тако и из 
данашњег клуба „Изазов”, простире 
сасвим извесно и у дубину. Аутор 

ових редова ће локалитет са великом 
дозом резерве назвати мегалитским, 
будући да у свакодневном говору 
„мегалитско” означава нешто велико, 
док савремени археолози под 
мегалитским подразумевају и мање 
грађевине, све док су зидане од 
камена. Истраживање би показало 
да ли се радило о људској творевини, 
или природној коју су због камења 
поређаног у круг изабрали будући 
„станари”. Милекер уз насеље наводи 
и гробље на југозападној падини 
брежуљка, али још приликом писања 
публикације, дакле крајем 19. века, 
са жаљењем констатује да се због 
садње винограда и преоравања 
терена трагови насеља и гробља 
све мање виде... међутим, развој 
технологије, у овом случају употреба 
Гоогле Мапс програма и снимака из 
ваздуха, у комбинацији са старим 
фотографијама и разгледницама на 
којима су видљиве виле, виногради, 
као и читав плато без растиња, 
омогућио нам је тачно (поновно) 
лоцирање локалитета, и сада не 
можемо а да се не питамо каква би 
се грађевина показала када би се око 
камења разгрнула земља, а брежуљак 
добио озбиљно истраживање...  

КУЛИНА ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА

АРХЕОЛОШКЕ ТАЈНЕ ВРШАЧКОГ БРЕГА

Локација неистраженог археолошког локалитета налази се између некадашњег 
хотела „Турист“ и цркве „Светог Теодора“

Фигурина коју је на локалитету 
пронашао Феликс Милекер датира из 

времена 500 година пре нове ере
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PINGVIN
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

Posebna ponuda BOSCH alata

Људи на Триптихону јесу  типична Банатска 
питомина, али са дозом исконске самосвести. Пајин 
цивилизацијски значај је што је први насликао 
портрет човека ослобођеног средњовековне 
навике и исконског страха. Он је пружио 
модел држања погледа, самосвести  и воље 
који су посматрачи спонтано упијали као 
матрицу цивилизацијског успона.

Паја је изјавио- живот је овај само сан и 
сен.

Показало се да није ова загонетна изјава 
логика суштинске тајне постојања човека 
његовог смисла  у много већој причи.Некад 
чувен филозоф Бартранд Расел изјавио је: 
„Чини ми се да ми живимо у једном упорном 
сну, који често личи на ноћну мору, из кога 
се не можемо пробудити“.

Сам споменути филозоф спада у плејаду 
пробуђених људи, оних који су се издигли 
изнад обичних ставова и стања свести, погледали 
много ширу слику која се интуитивно одувек 
приказује и сигурно је сваки човек негде  у полусну 
види, али је свестан не може одгонетнути.

Људи удављени тричаријама свакодневног 
живота једноставно немају времена да препознају 
себе. Религија у свом почетном тренутку 
иницијације објаве указивале су  на то а кад су се 

претвориле у институције окивале су ум пораженог 
човека који очекује милост.

Уметност се ту одувек налазила као дискретни 
помагач раста човека који делује споља преко 

хемије човека од сполњег света.Буђење сневањем 
је пак ониричко искуство нешто што долази из 
друге физике воље и логике.

Паја је већинну својих слика обликовао 
сценографски као да ми јесмо у животу на 
својеврсној сцени, мање или више свесни 
професионални глумци, понекад и публика 
а права публика, она која нам понекад 
аплаудира у сновима, држи се на дистанци. 
Људи су то одувек осећали, митски је 
именујући покушавајући да  унапред 
написаној улози ипак одиграју неки свој 
мизансцен.

Уметничко искуство нуди осећај буђења 
у сну, тај стварни украден поглед у дубоко 
ткиво хемије ума, коју тиме стаје под 
хаковану контролу, али нема шансе да се 
неко из квантног циркуса не поигра том 
истом хемијом, сигналима као ударцима 

судбине. СпавачиузјавуПајинесликеукраду и 
својеличнобуђење.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (77)

ПАЈИН ТРИПТИХОН СЛИКА ПРОБУЂЕНОГ ЧОВЕКА

Четврдесет година уметничког 
стваралаштва и 63 године живота 
биле су повод за академског сликара 
Ђуру Павкова да отвори самосталну 
изложбу у просторијама Клуба 
ликовних уметника Вршца „Паја 
Јовановић“, у Стеријиној 69, 22. јула. 
Поставка садржи 24 акта, а реч је 
о плавој фази коју уметник овако 
објашњава:

- То је мој нови циклус, настао 
последњих месеци, у време 
коронавируса, каже Павков и додаје, 
кроз шалу, како неким радозналим 
неверним Томама објашњава како 
му је преостало много плаве боје па 
је решио да је утроши, као Пикасо 
у својој плавој фази. – Плава боја, 

византијско плаво има дубоку 
симболику, истинољубивост, 
православље, правдољубивост, 
борба за правду...

Отварање изложбе прилагођено 
је прописаним мерама заштите од 

ширења КОВИД-а 19. Љубитељи 
ликовне уметности и стваралаштва 
Ђуре Павкова испоштовали су и 
потребно растојање, а носили су и 
заштитне маске. Изложба ће бити 
отворена две недеље. Посетиоци 

ће, такође, морати да испоштују све 
заштитне мере током посете овој 
занимљивој осамдесет и некој (како 
аутор каже) самосталној изложби 
Ђуре Павкова.

Ј.Е.

У КЛУБУ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВРШЦА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

ПЛАВА ФАЗА СЛИКАРА ЂУРЕ ПАВКОВА

У плавој фази: Ђура Павков
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

Zelena energija u poljoprivredi i građevinarstvu
Investiciona konferencija, 1-2 oktobar, 2020. 

KonferencijaSEE ENERGY-
Connect&Supply II 2020 po drugi put 
održaće se u novosadskom Sheraton 
hotelu 1. i 2. oktobra ove godine. 

Cilj konferencije je upoznavanje 
sa aktuelnim poslovnim i zakonskim 
okruženjem i umrežavanjem 
domaćih i međunarodnih kompanija 
uključenih u sektor obnovljivih izvora 
energije.  

Uticaj na razvoj sektora OIE od 
biomase i solara na području Srbije 
je od fundamentalnog značaja, a 
kako izveštaj Evropske komisije o 
napretku procesa pristupanja u 
EU za zemlje Zapadnog Balkana 
očekujemo na jesen, konferencija će 
biti pravo mesto za nova saznanja i 
diskusiju stručnjaka iz date oblasti.

Organizatori konferencije su 
Nacionalna asocijacijacija za 

biomasu “SERBIO” u partnerstvu sa 
GIZ DKTI i Ambero Consulting-om. 
Generalni sponzor “Energotehnika 
Južna Bačka”, predstaviće kroz svoje 
projekte društvenu odgovornost i 
spremnost da preuzme i najsloženiju 
ulogu u projektima od vitalnog 
nacionalnog značaja. Prvi dan 
Južna Bačka predstaviće svoje 
projekte i planove u oblasti biomase 
i kogeneracije, dok je drugi dan 
rezervisan za energiju sunca i vetra.

Prisustvo na konferenciji je 
besplatno uz obaveznu registraciju 
putem e-mail pošte na see-energy@
serbio.rs. Program konferencije i 
njene učesnike možete pogledati 
na sajtu organizatora www.serbio.rs. 
Jezik konferencije je engleski i srpski. 
Za inostrane učesnike obezbeđeni su 
prevodioci. 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Врло повољно кућа на продају у 
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/8076858.

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, може замена за 
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, Трг Андрије 
Лукића 4/2. Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив.Трг Андрије Лукића. 
Поглед на улицу. Тел. 064/3962064

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура. 
Тел. 065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије Лукића 4/2. Тел. 
064/2098617.

Хитно продајем леп и комфоран 
стан у цетру града од 66 м². Тел. 
065/3379985

Продајем кућу у солидном стању, 
кућа је усељива, налази се у Вршцу, 
улица Далматинска бр.1. Тел. 
063/320019

Продајем викендицу у Дубовцу 
30м од Дунава, на плацу од 7 
ари, кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ 
прозори, сигурносна  врата. Тел. 
065/2510357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/1081097

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. Тел. 
063/8100154.

Продајем кућу са двориштем и 
баштом у Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. Тел. 
062/1081097.

Продајем кућу на спрат. Цена тел. 
67.000 €. Тел. 064/9174777.

Продајем или мењам за 
једнособан стан 1. или 2. спрат, 
кућу приземну са малим плацем, 
потребно реновирање уз договор. 
Тел. 064/9174777.

Продајем приземну кућу од 80 м², 
угао Козарачке и Скадарске улице. 
Цена 18.000 €. Тел. 064/1226129.

Продајем кућу у Влајковцу, ул. 
Железничка 34. Тел. 064/8263038

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. Лукића. 
Тел. 064/2805881

На продају двособан стан 65 м² 
на Војничком тргу и трособан стан 
67 м² код Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на Гудуричком 
путу, десна страна, има градски 
водовод, шест километара од 
центра Вршца, испред раскрснице 
за Велико Средиште. Тел. 
060/1671519

Продајем једнособан стан 20 м² 
Трг  св.Теодора  3/4 Вршац.Тел. 063/ 

81-00-154
Купујем једнособан стан или 

гарсоњеру, предност новија 
градња. Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. 
Тел. 063/1303001

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, 
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 
834-128 

Продајем кућу у Павлишу, три 
велике собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. Тел. 
063/8909960.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² 
са кућом 48 м² Вноградарски пут 6. 
Тел. 063/8309960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах 
усељива у Карпатској у Вршцу. 
Цена 63.000 €Тел.060/0839339 

На продају кућа са баштом у 
Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837631 и 
064/2805868.

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 
069/3545058

Продајем  двособан комфоран 
стан од 66 м² на 4. спрату на 
Омладинском тргу бр. 15. Тел. 
063/8512698

Плац на продају, грађевинско 
земљиште 440 м². Улица 
Авијатичарска бб. Тел. 065/3131000

Продајем двособан стан 56 м²-3, 
1. спрат, двособан, реновиран, Трг 
Константина Спајића, плин, може и 
опремљен. Тел. 061/1530800

Нова спратна кућа у Вршцу са 
две одвојене целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим плацем. Тел 
060/4911005

Продајем спратну кућу од 200 
м²и приземну од 70 м² на плацу 
2200 м² са базеном за купање из 
гараже. Тел. 064/2717123

Продајем локал од 23м2 са 
подрумом од 16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Тел. 060/0940333.

Продајем кућу у Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 064/8263038.

Продајем кућу у Иланџи са 
нус просторијама и плацем. Тел. 
063/1815504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², застакљена 
тераса, подрум, реновирана 
кухиња, купатило, све ново, паркет, 
преко пута социјалног, улични, 
високо приземље, 41.000€. Тел. 
063/7615969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу кућу. Тел. 
064/37591459

На продају двособан стан од 59 м² 
Трг Андрије Лукића, 2 спрат, поглед 
на улицу, уз стан иде кухиња, 
плакар и клима. Тел. 064/3962064

Продајем приземну кућу 60 м² 

код Маргитског насеља – почетак. 
Цена 26.000€. Тел. 064/9174777

Продајем сеоску кућу 30 км 
од Вршца, у добром стању са 
купатилом, цена 5.000 €. Тел. 
022/441005

На продају кућа ул. Сремска 
5, има 4 собе, кухиња, купатило, 
шпајз, предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу је  
две школе и три маркета. Тел. 
064/2262910.

Мељам гарсоњеру у центру 
Вршца за Панчево или Београд, уз 
договор. Тел. 060/1671519

Продајем на  Вршачком брегу 
плац 60 ари, потез Павлишко брдо 
погодно за виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Продајем приземну кућу од 80 м², 
угао козарачке и Скадарске улице. 
Цена 18.000 €. Тел. 064/1226129

Кућа центру Иланџе старија 
кућа на продају. Цена договор. 
Тел. 063/7440598 и 013/836340.и, у 
центру ул. Светозара Марковића 
на продају, цена повољна. Тел. 
063/7440598

Продајем плац 12 ари у Павлишу 
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. 
Тел. 062/329812.

За  продају кућа на селу 9 км 
од Вршца, цена повољна. Тел. 
013/830753

Продајем кућу 75м² у Бихаћкој 
51, чврста градња,са свим 
комуналијама, плац 3 ара. Тел. 
062/411175

Продајем кућу улица Златиборска 
Вршац. Тел.060/4141266

Продајем гарсоњерру 35 м² на 5. 

спрату, Хемоград. Тел. 063/8055785
Повољно продајем кућу 

у Банатској Суботици са 
легализованим помоћним 
објектима (штала, свињци, летња 
кујна, амбар на пола ланца земље) 
и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири центар, 
брег приступачан прилаз. Тел. 
064/8795697

Купујем већи конфоран стан са 
лифтом, новије градње, предност 
центар. Тел. 064/8795697

Продајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца одмах усељива. Тел. 
060/7401210 и 060/1671519

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем собу на спрату 

ученицама, студентима или 
самцима. Посебан улаз, купатило, 
употреба кухиње, кабловска, 
интернет. Станоја Главаша на 
Војничком тргу. Тел. 013/806214 и 
065/6688383.

Издајем пословни простор на 
Омладинском тргу,  згодан за 
фризере, кафић, играоницу било 
коју самостзалну делатност. Врло 
повољно. Тел. 064/1704999

Издајем магацин 300м² у Вршцу, 
Подвршанска 17, 300 € месечно. 
Тел. 063/8100154

Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406

Издајем трособан стан на првом 
спрату. Тел. 064/2355436

Издаје се намештена гарсоњера 
код железничке станице у Новом 
Саду. 130 €. Тел. 062/8284002

Изаје се намештен једно и по 
собни стан (35 м² плус тераса 
10 ) у Београду, Мирјево 3, цена 
180 евра, обавезан депозит. Тел. 
064/2599960.

Издајем комфоран једнособан 
стан, засебан улаз, клима, бвеш 
машина, соба, купатило, чајна 
кухиња. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Издајем сттан у приземљу 
куће близу Миленијума. Тел. 
065/8321410 и 060/8435003

Издајем намештен једнособан 
стан од 35 квадрата на Војничком 
тргу, са централним грејањем, 
преко пута Идее, контакт телефон 
063/324025

Кућа за издавање са  окућницом 
и великом баштом у Потпорњу. Тел. 
063/8829782.

Издајем намештени стан 
дворишни за две самице, студенте, 
брачни пар. Слободан од 1. августа. 
Тел. 063/81032280

Издајем једнособан намештен 
стан у центру код катедрале. Тел. 
064/4256180. 

Издајем двособан намештен стан 
са свим неопходним уређајима 
у најужем центру Вршца. Тел. 
063221304

Издајем двособан стан намештен 
на Војничком тргу. Тел. 064/1757698

РАЗНО
Продајем малокалибарску 

пушку. Тел. 064/3511952
Продајем стеге за цеви за скелу. 

Тел. 837-631
Продајем дрвену столарију у 

одличном стању, собна врата, 
прозорре са ролетнама, храстову 
трокрилне капије 2 комада. Тел. 
060/0873863.

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, сто, 
столице), храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 и 
807-793

Продајем замрзивач, фотељу на 
расклапање, машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. Тел. 
064/1319128.

Бицикл мушки, ауто приколицу, 
светларник 2,50х1,40 м, улазна 
врата дим 2,00х1,30м. Тел. 
064/4256130

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. Тел. 
063/8769824

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. Тел. 
060/8435003.

Продајем једнокрилни 
дупли прозор висине 115цм, 
ширине 65, дубине 15,5 цм 
термоакомулационе пећи од 5 
и 7 киловата заједно за 12.000 
динара, чучавац за пољски wc Тел. 
013/834549 и 065/8834549

Продајем хармонику 80 басова, 
Багат шиваћу машину , старији 
женски бицикл, електричну пећ 
од 5 и 7 kw, стаклене тегле,  тучану 
каду,  двокрилни дупли дрвени 
мањи прозор чучавац за пољски 
wc. Тел. 065/8834549

На продају угаона гарнитура 
за спавање, бојлер на струју од 
80 л, дечији бицикл као нов. Тел. 
064/2805881

Масажер за  цело тело, два 
масажера за ноге, све под 
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и 
061/6806244

Продајем фурнирано крило за 
лева собна врата, за шток 205х90 
цм. Тел. 063/8769824

Продајем стаклене флаше 
литарске винске и од киселе воде, 
тегле стаклене са поклопцем. Тел. 
065/8834549

Бутан грејалица за собу на 
точкиће, боца позади, продајем 
повољно и хитно. Тел. 063/482478 
и 861419.

Замрзивач од 150 л за продају , 
повољно 100 €. Тел. 013/837-631 и 
064/2805862

Пензионер 65 год. чувао би 
и одржавао кућу и двориште 
даваоцу становања уз плаћање 
трошкова –могућ сваки договор- 
уговор. Тел. 064//1850079.

На продају замрзивач 150 л. 
полован 100 €. Тел. 837-631 и 
064/2805862

Продајем мотокултиватор Хонда 
-200 €, замрзивач Ободин 310 л. -80 
€. Тел. 063/1867385

Продајем мотокултиватор 
Агрина цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ 

ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 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.

Због новонастале 
ситуације и затварања 

Агрико пијаце 
обавештавамо вас да 

куповину цвећа и расада 
за дворишта можете 

обавити у стакленику у 
улици Загорке Маливук 

бр. 14, радним даном од 
7 до 15 часова. Постоји 

могућност доставе цвећа 
на кућну адресу у Вршцу. 

Информације на тел: 
063/353-720.

КОНКУРС
за пријем у радни однос

За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу, 
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује 
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и 
друго помоћно особље.

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном 
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести 
позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном 

радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове из 
конкурса неће се разматрати у даљем поступку пријема, 
а кандидати о томе неће бити посебно обавештени.

Рок за достављање пријава је 31. 7. 2020.

Компанија задржава право да не изврши избор по 
овом огласу.
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063/1867385.
На продају сетвоспремач 2,9м 

цена 600€, монтажну ауто гаражу 
500€, цистерну „Ореина“ за осаку 
1.600€ Тел. 063/1867385.

Продајем круњач Пољострој 
120€, абриктер, циркулар и 
бушилица 600€, култиватор  150€, 
Тел. 063/1867385

На продају леђна моторна 
прскалица цена 60€, круњач Лифам 
100€, комбинирка Миостандард 
350€. Тел. 063/1867385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, лампа стона 
велика. Тел. 060/0833293.

Продајем један ланац земље у 
Избишту, потез Врбара , погодан за  
воћњак или башту. Тел. 835-391

Продајем плинске половне пећи 
и чаробну пећ на чврсто гориво. 
Тел. 064/2625554.

Продајем лустере-кугле, машину 
за развијање теста Петерх, 
тексас јакну са крзном, шаховску 
гарнитуру, електрични шпорет, 
репродукцију пејзажа, црне 
ципеле. Тел. 832-267.

Продајем трпезаријски округли 
сто са четири столице.Тел. 
064/3208200

Плиносервис врши поправку 
плинских бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 063/482418 и 
013/861419

На продају плинске пећи и 
плински бојлери више комада. Тел. 
063/482418

Услужно вршим култивирање и 
орање мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 063/8321772

Услужно вршим кошење траве 
и кречење плацева моторним 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 063/8321772

На продају  круњач прекрупар 
Лимфан С. Пазова. Исправан. Тел. 
064/5128473

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, црне 
боје, исправна, цена 50 €. Тел. 
061/3071085

Продајем кавез за коке носиље 
10 ком. као и ракију од  кајсије. Тел. 
065/2579100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума исправна 
у одличном стању, цена 80 €, 
договор. Тел. 061/3071085.

Продајем половни намештај, 
спаваћа соба, трпезарија, два 
кауча, орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3 

м,светларник 145х250, балконска 
врата дупла 2,30х70, прозор 
са ролетном 1,60 х 1,20, врата ( 
дупла) 2,30х90, бицикл мушки. Тел. 
064/4256130 

Мешаона сточне хране 
капацитета 150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 063/262840

На продају ћурићи тек излежени, 
домаћи мали и већи. Цена 300 дин 
ком. У Малом Жаму. Тел. 013/838-

440
Продајем кућу, 2 приколице, 2 

плуга, вагу од 500 кг, растурач за 
вештачко убриво, тегле од 1 кг. Тел. 
013/2832-563

На продају две трубе „Кинг“, 
бакарни казан, тучани казан, 
фуруна, корито за клање свиња. 
Тел. 064/3962064

Продајем мушки бицикл унис 
спринт Смедеревац МБС3. Тел. 
013/833-123 и 063/85925407.

Телефон са факсом, дечији 
бицикл, спортска справа-лег мађик, 
застакљен прозор старински алат- 
машина за предење, телевизор, 
туш када. Тел. 013/830-753.

Продајем дводелну судоперa  од 
росфраја, трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, тепх 3х2 м, 
лустер са пет кугли,  мали прозор 
60х60  застакљен има шалон. Тел. 
061/1844316

Продајем 6 нових писаћих 
столова (три мања три већа) 
клуб сто метал стакло, модеран, 
полован лежај  и вршачки камен. 
Тел. 060/0821134

На продају дрвени држачи 
за  мобилне телефоне, кавез за 
зечеве, куниће и сл. Зидне полице 
за цвеће, кућице за псе и мачке. 
Тел. 064/9912221

Уступам два гробна места на 
Српском православном гробљу 
уз договор, близу цркве. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

Купујем мању камп приколицу у 
исправном стању. Тел. 060/1671519 
и 013/401-210

Вршим услуге чишћења тавана, 
подрума, глетерско молерске 
фарбарске  послове, претресање 
кровова чишћење црепова 
и каљева. Тел. 061/1036528 и 
063837860

Продајем спаваћу собу, два 
ормана, два кревета, наткасне . Тел. 
061/1570550

Продајем термоакумулациону 
пећ, плинску грејалицу зидну и alt 
deutsch орман. Тел. 061/1570550

На продају њива крај пута за 
Београд у правцу Кевериша, 
површине 93 ари и 15 м². Тел. 
065/6919699 и 0684063899.

Спремам станове, куће 
и пословне  просторе. Тел. 
063/1842709

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере. Тел. 063/482418 и 
064/3892738

Продајем 2 фотеље као нове, 5 
ком. тепиха разних величина. Тел. 

064/4902239.
Комплетна адаптација вашег 

стамбеног простора, керамика, 
вода, канализација...дугорочно 
искуство, приступачне цене. Тел. 
061/2263850

Одговорна педантна жена 59 
година радила би у породици, код 
старијих особа или чувала дете. 
Тел. 061/2059900.

Продајем слике, графике, 
цртеже, повољно, урамљено. 
Предајем енглески и ликовно 
основцима, такође мењам и 
продајем гардеробу мањих 
бројева. Повољно. Тел. 069/626699

Проадјем веш машину А класе 
„Горење“ senso care, 6,5 капацитета 
стару 2,5 годнине у одличном 
стању, исправну. Цена 100 €. Тел. 
061/3071085.

Продајем фрижидер „Горење“ 
исправан(висина кухињских 
делова) цена 30 €, у добром стању. 
Тел. 061/3071085.

Продаје се три тепиха, тросед, 
двосед, фотеља, собни регал, 
машина за прање судова, две 
трпезаријска витрина  и мешалица  
за бетон. Тел. 069/1117040

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

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT 63090 
АА класа, 6 кг. цена 80 еура. Тел. 
064/8956970

Продајем тросед, двосед 
и фотељу Симпо, очувано у 
одличном стању. Тел. 064/2057353

Продајем фрижидер „Горење“ 
исправан, цена 30 €, тегле 
стаклене од 1 кг, 10 дин. комад. Тел. 
062/5420665

Продајем зидну плинску 
грејалицу, пећ на плин, бицикл 
(мушки) брзинац, металне канте 
за маст разне величине. Тел. 
064/4256130 и 013/806-451

На продају права домаћа јаја, 
коке, патке, пилићи, јечам, жито на 
мерицу. Могућа кућна достава. Тел. 
060/4441538

Продајем заклане патке и коке 
домаће у Малом Жаму. Могућа 
кућна достава. Тел. 838-351, 
060/4441538 и 060/3050960

Продајем металостругарски 
алат, урезнице, нарезнице, бургије, 
ножеве, специјалне видије и друге 
алате. Тел. 064/4902239

Обављам услугу уношења 
и слагања цепаница. Тел. 
063/8961606.

Продајем точак за аутоматика, 
тв црно бели, мушко – женске 
бицикле, бутан боцу мању. Цена по 
договору. Тел. 066/411496

Треба Вам помоћ у кући, нега 
старијих особа? Звати на број тел. 
062/522792. Унапред захвална. 
Очекујем Ваш позив у што хитнијем 
року.

Обављам посао уношења и 
слагања цепаница (дрва). Тел. 

064/1354375
Продајем 2 комбајна у Малом 

Жаму Змнај 142, један за делове. 
Тел. 063/8301643

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова цена 296 дин м2,превоз на 
адресу купца.

Тел.062-437-236
Коке носиље на продају. Тел. 

063/262840
Продајем ловачку пушку 

„Застава“ калибар 16 и карабин 30-
06 „Застава“ само уз дозволу. Тел. 
013/836-548 и 064/2717088.

Продајем доње кухињске 
елементе 42х60х85 са фиокама 
3000 исто са вратима 2.000, 
ормарић (ципеларник) 80х40х95 
3.000, полице 80х30х110,  1000. Тел. 
063/1077271

Продајем сто и столица. Тел. 
064/2262883

Продајем мушки спортски 

бицикл са брзином „Рог“ 4000, 
алуминијумске мердевине 2х9 
газишта 6000, мале металне 
мердевине 4 газишта 1300. Тел. 
0631077271

Продајем лов. Карабин 30-06 
са штехером, оптика 6х42 носач 
оптике „швеник“ лов пушку кал. 12 
ТОЗ – 34- Е само уз дозволу. Тел. 
013/836-548 и 064/2717088.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2, дизел, 1988. 
годиште, у одличном стању. Тел. 
063/304163

Купујем мању исправну камп 
приколицу. Тел. 060/1671519 

Продајем  Опел Астра 1,4  Б 
твинпорт, 2008 годиште, централна 
брава АБС, електроподиѕачи 
стакла, клима, нов акумулатор, 
регистрована  до 17. 03. 2021. 

год. власник. Цена 1.700 €. Тел 
061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 49 
кубика, нове гуме, 2000 годиште, 
регистрован за двоје, може замена 
за ауто (доплата, договор). Тел. 
061/3071085

Ауто приколица на продају, 
димензија 175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Продајем ауто Мазду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 400€. 
Тел.013/2891209.

Застава 101 на продају, 
регистровна до децембра, цена 
200€. Тел. 062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 2008, 
регистрован до 2020. Тел. 
064/4533780.

Оргинал точкови за цитроен, 
челичне фелне /4 рупе, Р16,1 
Мишелин гуме 205/55, раткапне- 
Цитроен. Тел. 062/1175955

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

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 

ДУШАН ПАНИЋ 
Мајор, Начелник ПС Вршац

Био си наш понос, топлина, сигурност и доброта. Увек благ и 
диван када је најтеже. 

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Воле те заувек твоји,
 супруга Марија, ћерке Сашка и Дуца, зет Вукашин и Панта, 

сестра Љиљана са породицом

Дана 13. 7. 2020. године напустио нас је наш највољенији

ДУШАНУ ПАНИЋУ 
Почивај у миру
   Породица Сфера

Последњи поздрав нашем драгом
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Год. 1882. вар. власт нареди, 
да се у променади понамешта 
јошт неколико клупа, а нем. 
р.к. цркв. општина  назида 
кућу у р.к.гробљу. 1882 и 1883. 
назидана је Бајићева палата.

Год. 1884. поправљене су нем. 
комуналне школе  и сазидана  
кућа спахије А. Лазаревића. Ове 
године донесе  репрезентација 
правила за зидање у вар. 
околини. Г. 1884. назидано је 
стрелиште у вар. башти, а г. 
1885.  ватрогасни депо. Има се 
јошт споменути, да се од год. 
1881. јаче отпочела претресати 
вар. калдрма и нова подизати. 
Од 1884. г. она има двапутвећу 
вредност с тога, што је од 
гранита. Год. 1881. варошка је 
околина нивелирана. Год. 1885. 
довршена је Фишова фабрика 
спирита, а вар. “Милица” 
назидала је стрелиште на 
“Јазми”, која се  почела  живље 
посећивати.

САд че се и зид око 
владичанског двора срушити, 
да се подигмне, на заузимање 
администратора Нектарија 
Димитријевића, гвоздена 
ограда за 8600 фор. из срб. 
народ. фонда у Карловцима. 
Радња је већ издата.

За улепшавање изван вароши 
млого вреде у последње  
време подигнути друмови, 
одавна нужни обрту. До г. 1877. 
подигнути су били државни 
друмови на Кутрицу, Тамишград, 
Белу Цркву и Панчево, но варош 
оправи исте године јабучки 
пут, 1880. и 1881. Војводиначки, 
1880-1882., Месићки 1881., 
Павлишки и пут Селишта, 1883. 
и 1884, Куштиљски пут, а 1885. 
такозвани “широки пут# преко 
рита. 1).

 С похвалом спомињемо, да 
је за улепшавање варошимлого 
урадила задруга  перивоја (Park-

Verein), која  се је  9. фебруара 
конституисала. Цел је ономе 
друштву да  украшава  варош, 
подижуђи и шиређи баште и  
перивоје варошке. За 3 године 
од како ово друштво постоји, 
оно је доиста млого урадило, 
што се има приписати  у заслугу 
друштвеном председнику 

Леополду Енциману, 
потпредседнику Едварду 
Ритингеру и одборнику Фр. 
Семајеру као и доброј вољи 
и заузимљивости садањег 
градоначелника Јована 
Семајера. Јошт у  зиму 1883/4. 
купила је варош по жељи овога 
друштва  два винограда уз вар.
башту, један северно а други 
источно од ње 2). , да прошири 
вар.башту. На једном делу овог 
другог винограда подигнуто је 
стрелиште, а први је виноград 
дрвима засађен, па ће се 
касније кад дрва ојачају свезати 

са  баштом. Ово друштво, које 
је год. 1885. и 1886. назидало 
лепу стаклену кућу, сасвим је  
прерушило стару вар. башту. 
Само веће радње навађајући, 
ово је друштво, уживајући 
поверење, помагало вароши  да 
се  засади дрвима оно празно 
место на крају панчевачке улице, 
што је грађанство тражило. Исто 
тако неки грађани на немачкој 
страни подигоше својевремено 
алеје. Но год. 1886. , с пролећа 
, ово друштво засади о свом 
трошку перивој на излазу 
између Цофмановог подрума и 
железничке  постаје, 4 ланца и 
128  хвати. Овај перивој врло ће 
се  лепо развити.

 Наша је варош осветљена 
и данас  старим материјалом, 
али је и то напредак, што су 
фењери удвостручени. Но да 
испричамо зашто Вршац нема 
боље  осветљење . Јошт пре  год. 
1872. покренуто је питање, да 
се у Вршцу  заведе осветљење 
гасом. Шта више говорено  је и 
о друштву за осветљење, али од 
свега тога не би  ништа. Но год. 
1872. прихвати се озбиљно ова 
прилика. У репрезентантској 
седници 19. августа и.г. донесе 
се једногласни закључак, да се  
заведе осветљење гасом и да се  
односно тога са Карлом Еигелом 
у Берлину склопи уговор 3). С 250 
фењера требало је  осветлити 
пијаце  и главније улице. 
Сачињени уговор  потврди и 
министарство. Али подузимач 
не одржи ни 1. тачку уговора, 
већ напусти да му пропадне и 
кауција, што је положио. Ово 
питање  покренуто је и г. 1882.,  
уз поднешени оферт неког Ј. 
Пипика 4), али је овом приликом 
остало нерешено, шекајући 
на резултате електричног 
осветљења.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (225)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)По подацима вар. мерничког звања
2) Северни од Кека 1/2 ланца, за 800 ф. (Записник седнице од 29. 
јануара) источни од Кека 1 3/4 ланаца за 1930 ф (Записник седнице од 
10. фебруара 1884.)

3) Записник седнице од 19. августа 1872.
4) Седница од 23. марта 1882.

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.- 

Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана, 
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 437, ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ 

ИЗЛАЖЕЊА 24. 23. ЈУЛ 1999.

БЕНЗИНСКА ПИЈАЦА
По свему судећи, пресељењем продаваца бензина и 

нафте на простор код градске депоније, нађена је, у овом 
тренутку, најповољнија локација за нафтни бизнис. Тако 
више нема гужве код ресторана „Путник“ код граничног 
прелаза Ватин, а простор пред овим угоститељским 
објектом враћен је првобитној намени односно служи као 
безбедан паркинг за теретна возила на путу ка Румунији 
или при доласку из ње. Ни локација код „Панонијиних“ 
објеката на пола пута до границе није  била одговарајућа 
јер ју је било неопходно очистити до почетка жетве и 
осталих пољопривредних радова. Тако је, као најсрећније 

решење, за ту намену опредељен део градске депоније 
који годинама није био у функцији. Простор од 4 хектара 
је распланиран и посут шљунком, направљене су рампе, 
обезбеђена вода, постављени монтажни објекти са 
брзом храном. Читав посао је организовало  Комунално 
предузеће „Други октобар“ у чијој надлежности је 
депонија. 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 437, ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ 
ИЗЛАЖЕЊА 24. 23. ЈУЛ 1999.

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ РЕКОРДИ
У организацији 

Пауерлифтинг клуба 
„Вршац“ и Спортског савеза 
нашег града у суботу, 10. 
јула  у дискотеци Вива одржано 
је  31. сениорско првенство 
првенство Југославије у 
пауерлифтингу. 

Учествовали су најбољи 
такмичари девет домаћих 
клубова (Вршац, Београд, 
Приштина, Ниш Панчево, 
Сомбор, Кикинда...) а 
постављени су и нови државни 
рекорди. Члан београдског 
„Партизана“ Жељко Шкрба 
(категорија преко 125 кг) 
подигао је тежину од 242,5 кг 
и поставио апсолутни рекорд 
у дисциплини бенчпрес. То је 
највећа тежина подигнута на 
такмичењима у Југославији 
у свим категоријама у 
дисциплини бенчпрес. 
Апсолутни државни рекорд у 
дисциплини „мртво дизање“ 
(вучење) поставио је такмичар 
Добривоје Ђорђевић, члан ПЛК 
„Вршац“ категорија до 100 кг 
подигавши тежину од 313 кг. 
Изузетне резултате постигао је 
млади Данијел Гајта, члан ПЛК 
„Вршац“, који је у категорији 
до 75 кг поставио чак три 
југословенска јуниорска 
рекорда, а проглашен је за 
најјачег такмичара на овом 
првенству.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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С П О Р ТС К И  К В И З

И
ИЛИЕВ, Ивица (рођен 1979.) био је 

од најталентованијих фудбалера у својој 
генерацији. Прошао је све селекције 
београдског Партизана и потписао први 

професионални уговор са црно-белима 
1997. године. Са Партизаном је пре одласка у 
иностранство освојио три титуле првака државе 
(1999, 2002, 2003) и Куп (2001), а у свом другом 
мандату међу црно-белима освојио је дуплу 
круну у сезони 2010/11 и био најбољи стрелац 
лиге са 15 голова. Са Партизаном је два пута 
играо у групној фази Лиге шампиона у сезонама 
2003/04 и 2011/12. Илиев је интернационалну 
каријеру почео у Италији а завршио у Пољској. 
Носио је дрес, Ђенове, солунског ПАОК-а, 
немачког Енерги Котбуса, израелског Макабија 
из Тел Авива. Играчку каријеру завршио је у 
пољској Висли из Кракова 2013. године. 

Питање гласи: Да ли знате у ком 
италијанском клубу је Ивица Илиев започео 
интернационалну каријеру?

ИТАЛИЈА, једна од најјачих светских 
фудбалских сила. Четири пута је освојила 
тилитулу првака света (1934, 1938, 1982, 2006.) 
и једном била првак Европе (1968). Фудбал у 
Италији има дугу традицију, претеча му је била 

фирентинска игра Калчо, која  се играла све 
док Британци нису стигли на Апенине и донели 
правила модерног фудбала. Фудбалски савез 
Италије основан је 1898. године и има 19.966 
клубова. Рекордер по броју титула је Јувентус са 
35, следе Милан и Интер са по 18 титула. Једини 
клуб у Италији је који свих 86 сезона у историји 
одиграо у Серији А је Интер. Питање гласи:

Да ли знате који је најстарији италијански 
клуб и први шампион Италије?

ИВКОВИЋ, Томислав (рођен 1960), голман, 
репрезентативац Југославије. Рекордер 
је по броју клубова из којих је позиван за 
репрезентацију Југославије (Динамо Винковци, 
Црвена звезда, Тирол, Вакер Инсбрук, Винер 
Беч, Генк, Спортинг Лисабон). Мрежу „плавих“ 
чувао је на 39 мечева и више наступа од њега 
у националном дресу од свих југословенских 
голмана имали су само Беара (59) и Шошкић 
(50). Каријеру је почео 
у загребачком Динаму 
са којим је освојио 
Куп 1980. године. За 
Црвену звезду је имао 
46 наступа и освојио 
је дуплу круну 1984. 
године. Ивковић 
је члан генерације 
репре зентативаца 
Југославије која 
је на Светском 
првенству у Италији 
1990. догурала до 
четвртфинала где 
је елиминисана од 
Аргентине, после 
извођења једанаестераца. Ивковић је познат по 
томе што је те године два пута одбранио пенал 
најбољем играчу света, као голман Спортинга 
у Купу Уефа против Наполија и као голман 
Југославије против Аргентине. 

Да ли знате о ком играчу је реч?

Ј
ЈУГОВИЋ, Владимир (рођен 1969. 

године), југословенски репрезентативац и 
интернационалац. После потписивања уговора 
са Црвеном звездом 
шест месеци провео 
је на позајмици у 
Раду. У првом тиму 
Звезде је од 1990.
освојио је три титуле 
првака (1990, 1991, 
1992), Куп (1990), 
Куп шампиона и 
Интерконтинентални 
куп (1991). 
Интернациона лну 
каријеру Југовић је 
почео у Италији, у 
екипи Сампдорије, 
за коју је играо две 
године (1993-1995) и освојио је Куп Италије 
(1994). Од 1995 до 1997. био је члан Јувентуса 
са којим је освојио титулу првака Италије и Куп 
шампиона (1996). У Италији је још наступао за 
Лацио и Интер, у Француској је играо у Монаку, 
у Аустрији за Адмиру а интернационалну 
каријеру завршио је у Немачкој у екипи Алена.
За репрезентацију Југославије одиграо је 41 
утакмицу и постигао три гола. Био је учесник 
Светског првенства у Француској 1998. Питање 
гласи:

Током своје интернационалне каријере 
Југовић је једну сезону (1988/89) одиграо у 
Шпанији. Да ли знате за који клуб?

ЈОКАНОВИЋ, Славиша (рођен 1968.), 
југословенски репрезентативац, један од 
најбољих задњих везних у својој генерацији. 
Поникао је у 
пионирима Новог 
Сада, а од 1988. 
до 1990. био 
је првотимац 
Војводине. Одиграо 
је 54 утакмице у 
дресу Новосађана и 
постигао 10 голова, 
дао је изузетан 
допринос освајању 
титуле шампиона 
Југославије 1989. 
године. Каријеру је 
наставио у Партизану 
(1990-1993), одиграо 
61 утакмицу и 
постигао 21 гол. Освојио је са црно-белима 
Куп Југославије (1992) и титулу шампиона  
државе (1993). Током своје интернационалне 
каријере наступао је у Шпанији за Овиједо, 
Тенерифе и Депортиво из Ла Коруње.  У 
дресу репрезентације Југославије одиграо 
је 64 утакмице и постигао 10 голова. Играо 
је на Светском првенству у Француској 1998. 
и Европском првенству 2000. у Белгији и 
Холандији. Данас је успешан и цењен тренер.

Питање гласи: У којој земљи и у ком клубу 
је Јокановић завршио интернационалну 
каријеру?

ЈЕШИЋ, Миодраг, југословенски играч и 
тренер. На прволигашкој сцени појавио се 
у дресу Партизана (1974-1985), одиграо 342 
утакмице и постигао 81 гол. Освојио је две титуле 
првака Југославије са црно-белима (1978, 1983). 
Био је 8 пута репрезентативац Југославије и  
постигао 2 гола. Као 
и н т е р н а ц и о н а л а ц 
Јешић је са великим 
успехом играо за Алтај 
чији је био капитен. У 
Трабзонспору је играо 
када га је водио тренер 
Тома Калоперовић. 
Тренерску каријеру 
Јешић је започео у 
Обилићу 1993., а затим 
водио Крајишник, 
Раднички са Новог 
Београда, Млади 
радник из Пожаревца, 
Раднички из Ниша, 
ОФК Београд, а са 
Партизаном је освојио титулу шампиона 
државе 2000. године. Касније је радио у Тунису, 
Турској, Ирану, Румунији и Бугарској. 

Током своје тренерске каријере Јешић је 
био тренер Вршца. Питање гласи да ли знате 
које године?

К
КОВАЧЕВИЋ, Дарко (рођен 1973. у Ковину), 

играчку каријеру почео је у Радничком из 
Зрењанина а афирмисао се у Пролетеру 
за који је наступао три сезоне (1991-1994). 
Прве трофеје у каријери освојио је као играч 
Црвене звезде чији је дрес носио (1994-1996) 
на 47 прволигашких утакмица и постигао 37 
голова.  Као интернационалац прославио се 
у дресу шпанског Реал Сосиједада за који је 
у 98 утакмица постигао 41 гол и постао жива 
легенда клуба. 1999. године његов трансфер 

у Јувентус био је један од највећих у историји 
југословенског фудбала (12 милиона фунти), али 
је у конкуренцији Инзагија, Дел Пјера и Трезегеа 
ретко добијао шансу. Прешао је у Лацио где 
се није прославио и одиграо свега седам 
утакмица за тај клуб. Поново се вратио у Реал 
Сосиједад, играо још шест сезона у Шпанији 
(2001-2007), а играчку каријеру завршио је у 
атинском Олимпијакосу 2009. године. Државни 
репрезентативац био је 59 пута и постигао 10 
голова.

Питање гласи: У којој земљи је Ковачевић 
започео своју интернационалну каријеру и 
за који клуб је играо?

КЕМПЕС, Марио (рођен 1952.), аргентински 
репрезентативац 43 пута и стрелац 20 голова. 
Био је најбољи стрелац првенства Аргентине 

1976, најбољи играч Јужне Америке, најбољи 
играч света 1978. и најбољи стрелац Светског 
првенства у Аргентини 1978. године. У својој 
играчкој каријери у Аргентини са Ривер Платом 
је освојио титулу првака 1981. године.

Питање гласи: У којој земљи и у ком 
клубу се прославио Кемпес током своје 
интернационалне каријере?

КАТАНЕЦ, Срећко (рођен 1963. године), 
југословенски репрезентативац. Поникао је у 
љубљанској Олимпији 
за коју је играо три 
године (1981-1984), 
касније је две сезоне 
био члан загребачког 
Динама (84/85, 85/86), а 
прве трофеје у каријери 
освојио је са Партизаном 
за који је наступао од 
1986. до 1988. Освојио 
је са црно-белима 
титулу првака државе 
1987. Интернационалну 
каријеру започео је у Немачкој, у екипи 
Штутгарта, у Бундес лиги је одиграо 26 утакмица 
и постигао 1 гол. Потом се преселио у Италију 
где је освојио Куп победника купова 1990. и 
титулу првака Италије 1991. године.

Питање гласи: Са којим клубом је Катанец 
освајао трофеје у Италији?

Л
ЛАМПАРД, Френк (рођен 1978.), енглески 

репрезентативац, тренер. Био је велики ас 
лондонског Челзија за који је играо 13 година 
(2001-2014) на 429 утакмица и постигао 147 
голова. Са Челзијем је освојио три титуле 
првака Премијер лиге Енглеске 4 ФА Купа, 
Лигу шампиона и УЕФА Лигу Европе. 2005. 
године проглашен је за најбољег играча у 
избору ФИФА. Играчку каријеру наставио  је 
у екипи Манчестер Ситија, а завршио као 
интернационалац у америчкој МЛС лиги као 

члан Њујорка. У репрезентацији Енглеске 
одиграо је 106 утакмица и постигао 29 голова. 
Тренерску каријеру почео је у Дерби Каунтију, 
тренутно је тренер Челзија.

Питање гласи: У фудбалској школи ког 
клуба  је поникао Лампард и чији је дрес 
носио током првих година своје каријере?

ЛАЗОВИЋ, Данко (рођен 1983), 
репрезентаивац СЦГ и интернационалац. 
Поникао је у крагујевачком Радничком из кога 
је као тринаестогодишњак дошао у Партизан. 
За први тим црно-белих одиграо је 96 утакмица 
и постигао 50 голова, освојио је две титуле 
првака државе (2002, 2003). Интернационалну 

каријеру започео је у Холандији, а 2010. године 
наставио у Русији у екипи Зенита. У клубу из 
Санкт Петербурга одиграо је 51 утакмицу и 
постигао 17 голова. После позајмице Ростову, 
Лазовић се вратио у Партизан и освојио још 
једну титулу првака државе. Касније је играо у 
Кини за Пекинг, а играчку каријеру окончао је у 
Мађарској као члан Видеотона.

Питање гласи за која три клуба је Лазовић 
наступао као интернационалац у Холандији?

ЛАЛАТОВИЋ, Ненад (рођен 1977.), 
репрезентативац СР Југославије и тренер. 
Поникао је омладинској школи Црвене звезде 
за коју је наступао 
осам година (1994-
2002), одиграо 118 
утакмица и постигао 
5 голова. У црвено-
белом дресу освојио 
је две титуле првака 
државе (2000, 2001)и 
два Купа Југославије 
(2000, 2002). За 
р е п р е з е н т а ц и ј у 
Југославије одиграо је 
једну утакмицу, 2000. 
године против Грчке. 
Тренерску каријеру 
започео је у Срему из 
Сремске Митровице, 
а водио је екипе Пролетера из Новог Сада, 
Напретка из Крушевца, Црвене звезде, Борца 
из Чачка, Чукаричког, Радничког из Ниша, 
актулени је тренер Војводине.

Питање гласи: У којој земљи је Лалатовић 
играо као интернационалац и са којим 
клубом је освојио титулу првака?

Одговори из прошлог броја: 1. Први 
шампион Енглеске био је Престон Норт 
Енд. 2. За Самјуела Етоа Реал из Мадрида 
је проценио да неће бити велики играч. 
3. Црвена звезда је у финалу Купа 2004. 
савладала Будућност из Банатског 
Двора са 1:0 голом Жигића. 4. Драган 
Жилић је први репрезентативац СЦГ 
који је играо као интернационалац 
у Хрватској као члан Ријеке.5. Илија 
Завишић је као интернационалац играо 
у Немачкој за Ајнтрахт из Франкфурта. 
6. Валтер Зенга је у Србији био тренер 
Црвене звезде.

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

СПОРТ
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