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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”

ПРОБЛЕМИ РАДНИКА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ СА НEСАВЕСНИМ И БАХАТИМ ПОНАШАЊЕМ ПОЈЕДИНИХ СУГРАЂАНА

ПАЉЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА – ВЕЛИКА ШТЕТА И ВЕЛИКА ОПАСНОСТ
Протеклих месеци писали смо о 

акцијама и активностима ЈКП “Други 
октобар” који се односе на уређење града, 
градских четврти понаособ, сеоских 
подручја, заштићених природних добара. 
Али, наши комуналци кажу да изгледа 
нису сви грађани заинтересовани за 
естетику урбаног простора па из немара 
или намерно, из обести, наносе штету 
не само ЈКП-у него и Граду и животној 
средини те у крајњем случају свима нама 
и себи.

Сведоци смо да је у последње време 
изграђено доста контејнерских места, 
али забрињава податак да је запаљено 
и изгорело 37 контејнера од 1.1 м³ и 5 
контејнера од 5м³. Можда овај податак 
незначи неким суграђанима ништа, али 
ако се зна да та штета износи преко 
милион динара новца свих грађана 
Вршца, и да се за исти новац могло купити 
посуда за смеће за два градска или сеоска 
насеља, податак је, ипак, забрињавајући.

- Немамо објашњење зашто се пале 
контејнери и апелујемо на све наше 
суграђане када виде да се то дешава 
да скрену пажњу и пријаве. Желим 
да похвалим сарадњу са органима 
Министарства унутрашњих послова, 
нарочито ватрогасно-спасилачке 
јединице, које  нам стално излазе у сусрет 
да благовремено угасимо запаљено 
контејнерско место. Јер, није само 
штета на контејнерима, већином су ти 
контејнери близу аутомобила, гаража, 
стамбених објеката, тако да штета може 
да буде још већа. Правити такве испаде је 
не само некоректно, већ и веома опасно. 
Још један апел суграђанима да се чува 
мбилијар који се постави, јер је у интереу 
свих нас да наша средина буде чиста и 
лепа, каже Велизар Вемић, шеф Службе 
изношења смећа у ЈКП „Други октобар“.

Метални контејнери, колико-толико 
се и могу поправити, док пластични 
веома често у потпуности буду уништени. 

Парадоксално је што се то дешава 
већином у летњим месецима, додаје 
Вемић и наглашава да грађани који се 
греју на чврсто гориво воде рачуна и 
пажљиво одлажу пепео током грејне 
сезоне. 

- Осим материјалне штете, постоји и 
велика опасност да се пламен рашири 
на околно растиње или аутомобиле, али 
и да угрози безбедност пролазника. ЈКП 
“Другиоктобар” је у протеклетригодин
енабавиопосудезасмећезасваиндивид
уалнадомаћинства – куће (2400 канти). 
Трудимо се да домаћински мпословањем 
изађемо грађанима у сусрет и да уредимо 
просторе за одлагање отпада, набавимо 
посуде, однесемо отпад на време што 
смо марљиво урадили и током ванредног 
стања. Боримо се да нам Град изгледа 
уредно и због изгледа и због хигијене, 
о којој сви треба да водимо рачуна. 
Очигледно је неким суграђанима то само 
наш посао, али не и њихова обавеза. 

Јесте то наш посао, али је начин одлагања 
смећа огледало свих нас, и нас који се 
бавимо тиме и вас који сте корисници. 
Сви смо ми у истом животном простору, 
закључио је Вемић.

УСПЕХ ВОЈВОЂАНСКЕ АГРАРНЕ ПРИВРЕДЕ

КРЕИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ 
АМБИЈЕНТА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ
За првих шест месеци 

војвођански привредници 
реализовали су 40,9% укупне 
спољнотрговинске размене 
аграра Републике Србије, што је 
око милијарду евра, и већа је за 
11,2% у односу на исти период 
прошле године. 

Да ли се онда може рећи да је 
прва половина године успешна 
за војвођанске привреднике 
упркос пандемији ?

- Извоз аграра међугодишње 
посматрано у АП Војводини 
већи је за 6,6%, док је увоз 
већи за 22,8%, објашњава 
председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић. 

- Занимљиво је да је 
производ са највећим учешћем 
у извозу аграрних производа 
у Србији кукуруз, а скоро три 
четвртине од тога су  извозници 
из АП Војводинe.  За првих шест 
месеци кукуруз је извезен у 
вредности од 190 милиона 
евра. Упоређивањем са 
претходне две године бележи 
се константан раст извоза. С 
друге стране у првој половини 
године бележи се највећи раст 
код извоза соје од 57,8%. 

Да ли је пандемија имала 
утицаја и на пораст потражње 
за неким намирницама?

- Најзначајнији увозни 
производ су банане, а за првих  
шест месеци највећи раст 
забележен је код увоза меса 
од домаћих свиња и лимуна.
Раст увоза лимуна могао би 
да се објасни чињеницом 
да је у другом таласу короне 
порасла продаја здраве хране 

у малопродаји за око 40% а 
воћа 20%. Иначе у првих шест 
месеци у Војводини бележи се  
пораст промета робе на мало у 
трговини од 2,9%. Досадашње 
мере Владе утицале су битно, 
поред очувања радних места 
и опстанка малих и средњих 
предузећа, и на потрошњу,  
истиче Вучуревић. 

Оно што засигурно 

представља веома озбиљан 
потенцијал економског развоја 
и укупне макроекономске 
стабилности јесте управо 
аграрна спољна трговина 
Војводине. Покривеност увоза 
извозом у спољнотрговинској 
размени аграрних производа  

је врло висока (219%) . То значи 
да извоз аграрних производа 
чини једну четвртину укупног 
војвођанског извоза, док је 
учешће увоза у укупном увозу 
11,7%. 

Да ли се у време Ковида -19 
ради на новим пројектима ? 

- П р и в р е д н а 
комора Војводине је, 
као део јединственог 
коморског система, ту за 
наше привреднике. И сада, 
у оваквим условима радимо 
на новим пројектима. Иако 
су резултати у области 
пољопривреде, о којима сам 
говорио, најистакнутији, јер смо 
препознатљиви као регија у 
којој доминира пољопривреда, 
треба истаћи снажну 
прерађивачку индустрију у 
којој прехрамбена индустрија 
представља значајан део. Као 
што сам рекао ми у комори 
радимо на новим пројектима 
и налажењу нових тржишта. 
Радимо на припреми  нове 
инвестиције са једним нашим 
привредником - инвестиција 
би у својој средини требало да 
донесе  више од 100 радних 
места и да донесе девизни 
приход од 20 милиона евра 
годишње. На том примеру 
видите да привреда не стоји и 
не може да стоји и да се трудимо 
да развијамо идеје и утичемо 
на заједничко креирање 
привредног амбијента у нашој 
земљи, поручује председник 
Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић. 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА 
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
Учитељски факултет Београд – Наставно одељење Вршац у прву 

годину студија за школску 2020/2021.годину уписаће кандидате који су 
завршили средње образовање у четворогодишњем трајању на:

- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику

• буџет: 24 кандидата
• самофинансирање: 9 кандидата

Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 02. и 03. септембра 2020. 

Године од  10,00 до 13,00  часова у Београду (и за наставна одељења у 
Вршцу и Новом Пазару);

Провера  склоности и способности (говорне, физичке и музичке) 
обавићесе у Београду              04.септембра 2020. године од 09,00 часова. 
Провера је елиминаторног карактера.

Кандидати који задовоље на провери способности класификациони 
испит полажу 07. септембра 2020. године у Београду и то:

- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност. 
од 10,30 час.;

- Објављивање резултата: 08. септембра 2020. Године до 18,00 
часова;

- Приговори на ранг листу се подносе 09. септембра 2020. Године од 
10,00 до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку по 
приговору најкасније до 10. септембра 2020. године у 12,00 часова.

- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата, 
биће објављена                11. септембра 2020. Године до 17,00 часова.

- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 12. септембра 2020. године 

у Београду.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

Аграрна спољна трговина Војводине 
озбиљан потенцијал: Бошко Вучуревић, 

председник Привредне коморе Војводине

Румунија је најзначајнији 
извозни спољнотрговински партнер 
покрајине, а Немачка увозни. 
Војвођански привредници остварују 
највећи суфицит из размене са 
земљама Европске уније – чак 51 %.  

Докле овако? – Уништени контејнери на вршачким улицама

ПИРОМАНИМА КАЗНЕ 
ДО 25.000ДИНАРА

У ЈКП „Други октобар“ настављају да 
апелују на свест и савест суграђана да 
брину о имовини свих грађана Вршца, 
да надлежним органима пријаве сваки 
случај намерног паљења контејнера, 
али и наглашавају да су за неодговорне 
и бахате спремне казнене одредбе.

- Одлуком о одржавању чистоће 
Града Вршца одговорнима за овај 
прекршај прописују се казнене 
одредбе у износу од 2500 до 25 000 
динара за физичка лица.
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РОДИТЕЉИМА ОСТАВЉЕН ИЗБОР ХОЋЕ ЛИ 
ДЕЦА ДОЛАЗИТИ У ШКОЛУ ОД СЕПТЕМБРА 

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”

Институт за jавнo здрављe Вojвoдинe и 
даљe oцeњуje eпидeмиoлoшку ситуациjу 
у АП Вojвoдини каo нeпoвoљну, али 
са тeндeнциjoм пoбoљшања. Из ове 
институције је саопштено да је 10. августа у 
Војводини било 3.584 активних случаjeва, 
од чега наjвeћи брoj у Нoвoм Саду, 1.461. Из 
Института за јавно здравље Војводине наводе 
и да је токoм прeтхoднe нeдeљe и викeнда 
рeгистрoван пад брojа рeгистрoваних 
случаjeва у oднoсу на прeтхoдни пeриoд 
и да се oваj трeнд пада наставља другу 
нeдeљу за рeдoм. Мeђу oбoлeлима, тoкoм 
прeтхoднe нeдeљe, дoминира раднo активнo 
станoвништвo. 

Прeтхoднe нeдeљe пoнoвo je 
рeгистрoвана ширoка гeoграфска 
распрoстрањeнoст вируса на тeритoриjи 
свих oпштина у пoкраjини, штo указуje на 
пoтрeбу примeнe мeра заштитe и у нарeдним 
нeдeљама, саопштили су надлежни.  
Нeпoвoљна ситуациjа рeгистрoвана je на 
тeритoриjи Нoвoг Сада, Врбаса, Срeмскe 
Митрoвицe, Кикиндe, Панчeва, Румe, Бачкe 
Паланкe, Субoтицe, Вршца, Зрeњанина, 
Алибунара, Тeмeрина, Бeoчина, Бача, Кулe, 
Бачкe Тoпoлe, Бeчejа, Сoмбoра, Инђиje и 

Титeла. Епидeмиoлoшка ситуациjа сe и даљe 
oцeњуje каo нeсигурна на тeритoриjи свих 
oсталих вojвoђанских oпштина. 

Институт пoзива свe да сe настави са 
нeoпхoдним спрoвoђeњeм прoглашeних 
мeра кoнтрoлe прeнoшeња бoлeсти какo 
би сe наставилo даљe oпадањe трeнда 
oбoлeвања. Институт за jавнo здрављe 
Вojвoдинe апeлуje на грађанe Вojвoдинe 
да сe пoнашаjу oдгoвoрнo и прeпoручуje 
да сe стриктнo придржаваjу свих раније 
прописаних мeра прeдoстрoжнoсти и 
упутстава надлeжних eпидeмиoлoшких 
служби. 

Извор: 
Институт за јавно здравље Војводине 

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА СЕ БЛАГО ПОБОЉШАВА 

НАДЛЕЖНИ УПОЗОРАВАЈУ ДА ЈЕ РАНО ЗА ОПУШТАЊЕ 

Већ неко време у Вршцу и насељеним 
местима уређују се саобраћајнице, 
како улице, тако и локални путеви. 
Нови асфалтни покривачи резултат су 
реализације пројекта јавно-приватног 
партнерства Града Вршца. У току су и 
радови у самом центру, испред Градске 
куће.

- Ради се реконструкција коловоза у 
дужини од 110 м, скинута је постројећа 
коловозна конструкција у дебљини 
од 12 до 14 цм, а код контролниих 
испитивања доњих носећих слојева 
да они нису баш подобни, тако да ће 
морати да се изврши замена у дебљини 
од 25 до 30 цм, објашњава Милан 
Прунић, из Одељења за инвестиције 
и капитална улагања. – Ако задовоље 
резултати геоменханичких испитивања, 
вршиће се израда носећег и завршног 
хабајућег слоја. 

Прунић је нагласио да се ових 

дана ради завршни хабајући слој на 
релацији Велико Средиште – Гудурица 
и додао:

- Урађено је око 1.550 м асфалт бетона 
у ширини од 6 м, а сад се завршава још 
250 м тако да ће бити комплетирана 
деоница од Великог Средишта до улаза 
у Гудурицу. Радови на свим пунктовима 
одвијају се предвиђеном динамиком. 
Протекле недеље завршене су битно 
носећи и хабајући слојеви у улицама 
Негошева, Козарачка, Цара Лазара 
и Патријарха Рајачића, а следеће 
недеље вршиће се израда банкина 
у тим улицама и интензивираће се 
радови на делу општинског пута од 
Вршца до Павлиша - од обилазнице 
до улаза у ово насељено место, око 
1.000 м. Вршиће се стругање постојећег 
асфалта и појачање доњих носећих 
слојева коловозне конструкције.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО - ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ГРАДА ВРШЦА

НОВИ АСФАЛТ ЗА УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ

У ПРОСТОРИЈАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

ОДРЖАНА ПРВА АВГУСТОВСКА АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Прва акција добровољног 
давалаштва крви (ДДК) у августу 
одржана је у просторијама Црвеног 
крста Вршац, у Змај Јовиној 9, у уторак, 
11. августа. Вршчани су се, и овога 
пута, одазвали у солидном броју и тако 
поново показали своју хуманост. Акција 
је организована по свим важећим 
сигурносним мерама прописаним у 
борби против ширења коронавируса.

- Сви који се осећају здраво, нису 
путовали у претходних 28 дана, нису 
имали температуру, вирус и нису 
били у контакту са особама које имају 
симптоме вируса били су у могућности 
да дају крв, поручује Сузана Цветановић, 
секретар Црвеног крста Вршац. – Знамо 
да су залихе крви потребније у летњем 
периоду, а сада је и због КОВИД-а 19 
потребно да се акцијама добровољног 
давалаштва крви одазове што више 
грађана.

Цветановићева је нагласила да су 
се првој акцији у августу одазвале 24 
особе и додала:

- Из тог разлога апелујемо на 
грађане, добровољне даваоце крви, 
али и све оне које се осећају здраво, да 

покажу хуманост и у већем броју. Нова 
прилика за то је следећа акција која је 
заказана за 24. август, од 9 до 12  часова 

у просторијама Црвеног крста Вршац.
Ј.Е.

  

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.

Компанија задржава право да не изврши избор 
по овом огласу.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДА ВРШЦА 
УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ГИЗ-А

СОЦИЈАЛНА 
ИНКЛУЗИЈА РОМА И 

МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
„Социјална инклузија Рома и 

осталих маргинализованих група“ 
назив је пројекта који спроводи Град 
Вршац, у сарадњи са овдашњим 
Центром за социјални рад и 
Асоцијацијом грађана “Импулс” . 
„Кула“ је у прошлом броју писала 
о реализацији пројекта, али се 
поткрала једна грешка. Реализацију 
пројекта самостално финансира 
Немачка агенција за развој ГИЗ, а 
не уз подршку Европске уније како 
је речено у тексту у броју 1285. 
Извињавамо се ГИЗ-у и читаоцима и 
захваљујемо се административцима 
ГИЗ-а који су нам омогућили да 
дођемо до праве информације и 
исправимо грешку.

„Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, 
настава у основним школама планирана је да 
крене уживо и то у преподневној смени нижи 
разреди, а поподне од петог до осмог“, изјавио је 
министар просвете Србије Младен Шарчевић. 

Упоредо са часовима у школи планирано је 
да почне и настава на даљину за основце, јер ће 
родитељима бити остављена могућност да бирају 
да ли ће децу да шаљу у школу или да их оставе код 
куће и да прате ТВ наставу. 

Могућност да бирају имаће сви – родитељи 
ученика нижих разреда и старији разреди основне 
школе. Провера знања-оцењивање, обављаће се 
искључиво у школи, саопштили су надлежни. 

Шарчевић каже да се родитељима оставља 
могућност да бирају, али да је препорука да нижи 
разреди основне школе крену од 1. септембра у 
школу, нарочити први разред због социјализације 
и прилагођавања на школску средину. Министар 
наводи да ће часови трајати 30 минута, да ће ђаци 
од првог до четвртог разреда имати по четири 
часа, од петог до седмог пет, а осми разред шест 

часова дневно. 
Између часова планирани су петоминутни 

одмори, а после другог часа одмор од 15 минута. 
Након сваког блока наставе учионице морају да се 
дезинфикују, по препорукама које су припремили 
епидемиолози. Сва одељења у којима има више од 
15 ученика делиће се у две групе. 

Извор: Танјуг 

Оцењивање искључиво у школи: Младен 
Шарчевић, министар просвете

Одржана прва августовска акција добровољног давалаштва крви
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Јапански град Нагасаки обележио 
је 9. августа 75. годишњицу америчког 
бомбардовања атомском бомбом 
позивајући светске вође и сопствене 
лидере да учине више за увођење забране 
нуклеарног оружја. 

У 11.02 по локалном времену, тачно 
када је авион Б-29 бацио бомбу од 4,5 тона 
са плутонијомом названу „Дебели човек”, 
преживели из бомбардовања у Нагасакију 
и други учесници минутом ћутања одали 
су почаст за више од 70.000 мртвих. 

Ово бомбардовање 9. августа 1945. 
догодило се три дана пошто су САД 
бациле атомску бомбу на Хирошиму, а 
том првом нуклеарном нападу у историји 
човечанства, погинуло је 140.000 људи. 
Јапан је 15. августа капитулирао, и тиме је 
завршен Други светски рат. 

На церемонији у Парку мира у 
Нагасакију, у смањеној верзији због 
пандемије коронавируса, градоначелник 

Томихиса Тауе прочитао је изјаву мира. 
У изјави се изражава забринутост што 

земље са нуклеарним оружјем последњих 
година одустају од напора за разоружање. 
Уместо тога оне унапређују нуклеарно 
оружје и смањују га ради лакше употребе, 
рекао је градоначелник, преноси Бета. 

Тауе је посебно указао на САД и Русију 
због појачаног ризика зато што су укинуле 
Споразум о нуклеарним снагама средњег 
домета. 

„Као последица тога претња од 
употребе нуклеарног оружја постаје све 
реалнија”, рекао је Тауе. Он је указао да је 
Споразум о неширењу нуклеарног оружја 
(НПТ) ступио на снагу пре 50 година. 

Тауе је позвао САД и Русију да покажу 
како може да функционише њихово 
нуклеарно разоружање и процес 
ревидирања тог уговора идуће године. 

„Прави ужас нуклеарног оружја 
није још на одговарајући начин пренет 

свету” упркос напорима преживелих 
од атомских бомби, да Нагасаки буде 
последње место где се таква трагедија 
догодила, рекао је он. 

Он је такође позвао јапанску владу 
и посланике да брзо потпишу Уговор 
о забрани нуклеарног оружја из 2017. 
године. 

Јапански премијер Шинзо Абе више 
пута је одбио да потпише тај уговор, 
наводећи да јапански приступ није да 
заузима стране већ да служи као мост 
између земаља са нуклеарним оружјем и 
оних које га немају и да охрабрује дијалог 
да би се постигла потпуна забрана за 
нуклеарно оружје. 

Преживели и групе пацифиста сматрају 
да Јапан одбијањем да потпише Уговор о 
забрани нуклеарног оружја заправо стаје 
на страну САД-а и других нуклеарних 
држава. 

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НА 75. ГОДИШЊИЦУ БОМБАРДОВАЊА 

НАГАС АКИ ПОЗИВА НА ЗАБРАНУ НУК ЛЕАРНОГ ОРУ Ж ЈА  

Кинески технолошки гигант Хуавеј суочава се са несташицом 
чипова за процесоре паметних телефона због америчких санкција 
и биће приморан да обустави производњу својих најнапреднијих 
чипова, рекао је један од директора компаније Ричард Ју. 

Према његовим речима, производња чипа Кирин, који је 
дизајнирао Хуавеј биће обустављена 15. септембра јер је за њихову 
производњу неопходна америчка технологија, преноси Танјуг. Додао 
је да компанија није у могућности да направи сопствене чипове. 

„То је за нас велики губитак. Овогодишња генерација Хуавејевих 
чипова Кирин могла би да буде последња”, рекао је Ју, преноси АП. 

Хуавеј технолоџис, једна од највећих произвођача паметних 
телефона и опреме за мрежу нашао се у центру тензија између САД 
и Кине око безбедности и технологије, у које је укључена и кинеска 
апликација ТикТок. 

Вашингтон је Хуавеју онемогућио приступ компонентама 
произведеним у САД, као сервисима за мобилне телефоне, као што 
је „Google music”. 

Санкције су пооштрене у мају, када је Бела кућа забранила 
добављачима широм света да користе америчку технологију у 
производњи компонената за Хуавеј. 

Извор: Политика

Кинески технолошки гигант Хуавеј суочава се са несташицом 

РАСТУ ТЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ КИНЕ И САД 

 Х УАВЕ Ј ОБУС ТАВЉА ПРОИЗВОДЊУ ЧИПОВА ЗБОГ 
АМЕРИЧКИХ С АНКЦИЈА 

Лична заштитна опрема за 
једнократну употребу (ППЕ) значајно 
доприноси већ озбиљној кризи 
пластичног загађења, упозоравају 
стручњаци. 

Процењено је да се широм света 
месечно користи 194 милијарде 
једнократних маски и рукавица као 
резултат пандемије коронавируса, 
показало је истраживање у области 
животне средине, преноси СкајЊуз. 

ППЕ се најчешће прави од различитих 
пластика, укључујући полипропилен, 
полиетилен и винил, преноси Танјуг.

Волонтери широм Велике Британије 
сведоче о великом порасту количине 
смећа на улицама, плажама, у каналима 
и рекама као резултат маски за 
једнократну употребу. Пластичним 
маскама за једнократну употребу које 
заврше у мору могло би бити потребно 
и до 450 година да се потпуно разграде 
и напусте морски екосистем, према 
подацима „Океани без отпада”. Чак и 
ако се правилно одложи, тврди се да се 
ППЕ не може рециклирати, јер се сматра 
медицинским отпадом. 

Извор: Политика

МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ ВЕОМА ЗАГАЂУЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЗА РАЗГРА ДЊУ МАСКЕ 
ПОТРЕБНО 450 ГОДИНА 
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Како сте се и када нашли у 
фудбалској причи?

- У Павлишу, где сам одрастао, 
ниједан спорт није присутан 
осим фудбала. Као и осталој деци, 
фудбал је и мени био све у животу 
и тако сам кренуо са 10 година, 
придружио сам се другарима који 
су већ почели да тренирају. Почео 
сам озбиљније да тренирам и, 
како је време одмицало, све ми се 
више свидело. Био сам редован и 
кренуо сам од пионира, па кадета... 
Почео сам у ФК „Црвена звезда“ из 
Павлиша, 1988. Први тренер био 
ми је Милан Благојевић - Благоје 
из Павлиша. Ту сам играо све до 
кадета. 

Не сећам се тачно прве утакмице, 
али памтим да смо играли против 
„Радничког“ и „Вршца“, биле су то 
баш добре утакмице, пионирски 
дербији. Добро памтим и кад сам 
ушао у омладинце Павлиша, било је 
то у утакмици против Ковачице, кад 
сам дао важан гол. Био ми је то први 
гол у каријери, и данас га памтим. 
Био сам срећан. Мој покојни отац 
је пратио фудбал, ишао са мном на 
утакмице, али баш на ту утакмицу 
није ишао. Сећам се да ми је рекао 
да ако дам гол, он ће да поједе 
копачку. Кад сам се вратио кући, 
дао сам му копачку и рекао:“Ево, 
ћале, ја сам дао гол, а сад је ред да и 
ти испуниш обећање!“. 

Како даље иде Ваша 
фудбалска каријера?

-  Био сам до кадета у Павлишу 
и кад сам кренуо у Пољопривредну 
школу, почео сам да тренирам за 
ФК „Вршац“. Моји Павлишани су 
били мало љути, али то је била 
моја одлука. У ФК „Вршац“ били 
су тада сви кадети, сви смо били 
иста генерација. Тренер нам је био 

Бранче Окретић. Била је супер 
екипа, добро друштво, са некима 
се и данас дружим. После 6 месеци, 
већ сам полако куцао на врата првог 
тима. Тада су „Вршац“, „Раднички“ и 
„Црвена звезда“ из Павлиша били 
иста лига. На наговор Мише Јањића 
и Чеје, директора Ливнице, вратио 
сам се у Павлиш. Сећам се, у среду 
сам напунио 16 година, играо 
сам за омладинце Павлиша, али 
тренирао сам све време за први 
тим Павлиша, тренер је био чувени 
Преда. За само пар дана, одмах 
у суботу, играли смо утакмицу 
против „Радничког“ из Вршца, 
дерби. Пошто сам напунио 16 
година, могао сам, са специјалним 
лекарским прегледом, да играм за 
први тим. Сећам се да је дувао неки 
ветар, пун стадион у Павлишу, био 
сам најмлађи играч, победили смо 
са 3:2. Та ми је утакмица остала у 
сећању, и тадашња вршачка ТВ је 
преносила утакмицу, све је било 
супер, мојој срећи није било краја. 
Тако сам кренуо да играм за први 
тим у Павлишу. После годину 
- две, кад је „Раднички“ ојачао, 
били су лига више, звали су ме 
да пређем код њих. Међутим, у 
Павлишу нису хтели ни да чују, 
а и ја сам већ био интересантан 
па ми је много њих обећавало да 
ћу да пређем у неке клубове, али 
ме никад нико није нигде одвео. 
Тако сам остао у Павлишу до 18. 
године. Били смо Војвођанска 
лига. Мештанин Павлиша Милан 
Јањић (председник омладине 
Југославије) обећао је да ће ме 
одвести у „Хајдук“ из Куле. Мислио 
сам да ће бити као и са осталим 
бројним обећањима, али није. Кад 
се завршила лига, одемо ми за Кулу. 
А, тамо, диван стадион, „Хајдук“ 

доживео праву експанзију, супер 
организован клуб... Свог најбољег 
играча (Стојисављевића) продали 
су „Партизану“ за 900.000 тадашњих 
немачких марака. „Хајдук“ је тада 
био 11. на табели у Првој А лиги, 
од 12 екипа. Имали су паре, могли 
су да купују искусне играче да би 
остали у лиги. Прошао сам са њима 
припреме, а договор је био да ћу се 
вратити да још годину дана играм 
за Павлиш. На припремама на 
Власинском језеру је било око 30 
нових играча. Било је напорно, али 

имао сам неку своју визију, желео 
сам да се борим, да успем. Долази 
код  мене тада директор клуба 
Лола Ћуровић и честита ми што сам 
постао члан „Хајдука“. Ништа ми 
није било јасно. Тек сутрадан читам 
у „Журналу“ да сам из павлишке 
„Црвене звезда“ отишао у Кулу. 
Тренер „Хајдука“ је био Мирослав 
Вукашиновић. Мислим да је свему 
томе пуно допринео Ђорђе Мохан, 
мој тренер у Павлишу. После сам 
од мојих чуо и да су људи из Куле 
били у Павлишу и све договорили 
да пређем код њих. 

Како Вам је било у Кули?
- Били смо у Херцег Новом 

на припремама, прву утакмицу 
играли смо против „Будућности“ 
из Подгорице. Нисам играо,  јер 
нису били сређени папири, али 
био сам у најужем избору за 
најбољи састав. Друго коло играли 
смо код куће против Бечеја, 
играо сам целу утакмицу, добили 
смо 2:0. Никад пре нисам играо 
пред пар хиљада људи, моји из 
Павлиша дошли да ме гледају, 
ударила нека топлота, ја трчим, 
не знам ни где трчим, ноге ми се 
одсекле... Кренуло нам је и на крају 
полусезоне завршимо на 4. месту 
и изборимо Интертото куп. Уз све 
то, ја добијем позив за омладинску 
репрезентацију Југославије да 
играм квалификације за светско 
првенство. Играо сам реванш у 
Тел Авиву (Израел). Нисам имао 
пасош, успео сам да средим за 
један дан. Изгубили смо. Нисмо се 
пласирали на светско првенство, 
али ја сам добио највишу оцену од 
свих играча. У тој репрезентацији 
су играли Матеја Кежман, Дејан 
Станковић, Марко Пантелић... 
После тога тренер Ђорђе Коковић, 
селектор, предложио је Милану 
Живадиновићу да ме пребаци да 
играм за младу репрезентацију 
Југославије. Добио сам позив и био 
сам на мини припремама са њима.

Да ли је било неких позив да 
пређете у други клуб?

- У то неко време, појави се и 
прича за „Обилић“. Долазили су, 
уходили ме, да пређем да играм 
за њих, међутим, нисам хтео. Онда 
је уследила озбиљна прича за 
београдску „Црвену звезду“. Били 
су одушевљени са мном, а тада је 
на тој мојој позицији (везни играч) 

у „Звезди“ играо Дејан Станковић. 
Отишао сам са Миланом Јањићем у 
„Звезду“, на Маракану. Били су тамо 
Драган Џајић и Миша Маринковић, 
секретар клуба. Џајић ми је рекао 
да сам им јако интересантан, 
пратили су ме већ дуже време. Али, 
рекао ми је, ако те сад доведемо, 
питање је да ли ћеш играти, јер 
ми имамо Дејана Станковића кога 
сад гурамо. Тако да је боље да за 
сад играш у Кули у Првој лиги. Био 
сам задовољан разговором, нисам 
никоме ништа говорио.

Стиже ми позив за олимпијску 
репрезентацију Југославије (до 23 
године). Били смо на Кипру, играо 

сам 2 утакмице. Све ми се тако 
брзо издешавало. За годину дана 
кренуло је ни из чега и дошло до 
тога да играм за репрезентацију 
Југославије. Били смо са Кулом на 
припремама у Француској. „Хајдук“ 
је у мени препознао могућност 
да оствари јако велики трансфер. 
Замислите кад је директор дошао 
код мене и рекао: “Хоћемо ли ми да 
покријемо стадион ил` нећемо?!“ 
То су трансфери били око 3 до 
4 милиона немачких марака. 
Рекао ми је да треба да идем за 
Француску. Долазили су људи из 
Француске да ме прате, били су по 
недељу дана у Кули. 

Којим путем креће ваша 

АЛЕКСАНДАР КИРКОВ, БИВШИ МЛАДИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЕЛИКА НАДА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФУДБАЛА:

СРЕЋАН САМ, БИО САМ ДЕО 
ЛЕПЕ ФУДБАЛСКЕ ПРИЧЕ!

Александар Кирков заволео је фудбал још као дечак 
док је јурио за лоптом по прашњавим павлишким 
сокацима. Почео је са 10 година и током 28-годишње 
каријере потврдио је свој велики таленат. Био је 
млади репрезентативац Југославије, велика нада 
југословенског фудбала. Успеси су се врло брзо низали. 
За њега су били заинтересовани из београдске 
„Црвене звезде“, желели су  га у својим редовима и 
Французи. Али, баш када је требало да се остваре 
сви ти снови, да изгради каријеру, живот га је омео. 
Судбина је, каже, умешала прсте.
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каријера? Кажете да је судбина 
умешала прсте. Како?

- Е, онда, долази утакмица, 
осмина финала Купа Југославије, 
играмо против „Спартака“ из 
Суботице. И буквално у последњем 
минуту доживео сам тешку повреду 
колена. Изнели су ме са терена и 
судија је одсвирао крај утакмице! 
Пукли су ми лигаменти колена! 
Максимално су се ангажовали 
сви из клуба, пробали смо да 
санирамо без операције. Међутим, 
после 3-4 месеца, ипак сам морао 
на операцију. Прође и тај период 
опоравка, Французи из Сент Етјена 
су и даље били заинтересовани, 
пратили ме. Чекали су да се 
потпуно опоравим и да пређем код 
њих. Завршена прича. Али, тада 
се поново умешао прст судбине. 
Дошао је нови тренер Кузељевић, 
почео сам да играм. Можда, ипак, 
нисам био физички довољно 
спреман, а он ме је прерано гурнуо 
у ватру, тако да сам повредио и 
друго колено. Повредио сам се 
на утакмици у Чачку. Све што ми 
се десило са првим коленом, исто 
се догодило и са другим. Кад се 
све то издешавало, рекао сам 
људима из Француске да ме опет 
чека дуг опоравак, контакти су се 
прекинули. 

Кад сам се, после опоравка, 
вратио на терен, уговор са Кулом 
ми је истекао (био је на 6 година), 
играо сам 6 месеци за „Пролетер“ из 
Зрењанина. Било је то на позајмицу, 
били су 3. лига. Успели смо да се 
пласирамо у 2. лигу. После тога 
вратио сам се у „Вршац“ на годину 
дана, а онда ме је тренер Небојша 
Петровић, чувени Марадона из 
Панчева, одвео у „Силекс“ из 
Кратова (Северна Македонија), 
тадашњег прволигаша. За годину 
дана, колико сам тамо био, 
изборили смо Интертото куп. 
Играли смо против „Бејтара“ из 
Јерусалима. Било је то једно лепо 
поглавље моје фудбалске каријере. 

Вратио сам се поново у ФК 
„Вршац“. Били смо 3. лига, играо 
сам 2 године. После сам отишао у 
„Долину“ из Падине на 6 месеци. 
Када се формирао ОФК „Вршац 

јунајтед“ и кренуо од најниже лиге, 
придружио сам се. Било је то све 
на лепој другарској бази. Били су 
ту Драган Бирђан, Миша Бељин, 
Мића Субић, Сале Станковић... 
добри и спортисти и људи. Тако 
смо од лепог дружења дошли на 
праг 3. лиге. Имао сам тада већ 
35-36 година. Долазили су млађи 
играчи, више себе нисам ту видео, 
кренуле су и неке друге обавезе и 
одлучио сам да одем у Павлиш, да 
играм још 6 месеци и да званично 

окончам своју спортску каријеру, 
после 28 година активног играња. 
Био сам задовољан. Било ми је 
пуно срце. Могу да кажем да сам 
генерално задовољан шта сам 
све прошао. То је лепо животно 
искуство. Упознао сам много људи, 
стекао бројне пријатеље широм 
целе бивше Југославије. Тако сам 
„окачио копачке о клин“. Био сам 
после једно 6-7 година тренер у 
„Вршац јунајтеду“, али нисам могао, 
јер имам пуно обавеза на послу. 
И даље сам у клубу, као секретар, 
а и делегат сам на Војвођанској 
лиги. Клуб је тако добро уређен, 
скоцкан, да ми је милина да дођем 
на стадион и видим све то. ОФК 
„Вршац“ је сад у одличном стању, 
и организација, и другарство... на 
нивоу Суперлиге. 

Шта сте почели да радите 
кад сте престали да се бавите 
спортом?

- Пред завршетак каријере, 
почео сам да размишљам чиме 
да се бавим касније у животу. 
Тако сам у 32. години уписао 
факултет због посла. Студирао 
сам 4 године, завршио сам 
економију на приватном факултету 
у Вршцу. Након тога сам уписао 
специјалистичке студије на 

Техничкој школи у Пожаревцу, тако 
да сам сад струковни инжењер 
заштите на раду. Бавим се заштитом 
на раду и противпожарном 
заштитом. Радим у Агенцији 
„Заштита“, са својим ујаком, овде у 
Вршцу. Ја сам лице за безбедност 
и здравље на раду. Контролишемо, 
вршимо обуке, превентивне 
прегледе... као раније што је било 
ХТЗ. Свака фирма мора да има лице 
са лиценцом да може да обавља 
те послове. Иначе, бавим се и 
уметничком столаријом. Правим 
кухиње, плакаре, ормане... Овај 

хоби се већ доста проширио, имам 
баш пуно посла. 

Реците нам нешто о свом 
детињству?!

- Рођен сам 19. октобра 1978. у 
Завидовићима (БиХ). Покојни отац 
се звао Васил, мајка се зове Љубица, 
а имам и рођену сестру Снежану. 
Моји су живели у Павлишу, а ја сам 
рођен у Босни док је мајка била у 
посети родбини. Ми нисмо имали 

мобилне као данас деца. Узмеш две 
цигле, направиш гол и удри фудбал, 
по цео дан, на сваком ћошку, у 
патикама, ципелама, боси... Сећам 
се када су недељом долазили 
ујаци, играли смо редовно фудбал 
на мале голиће. Знали су да волим 
фудбал. Ујак код кога сад радим 
правио ми је металне голове, која 
срећа!

Имате ли своју породицу?
- Тренутно живим са својом 

девојком, нисмо још званично 
венчани, али живимо заједно. 
Анастасија Гусић и ја ћемо се 
ускоро венчати. Она је из Сомбора, 

али овде ради већ 14 година. 
Живимо лепо, добро нам је, срећни 
смо, задовољни, све иде својим 
током. 

Још увек нисте изгубили 
спортске навике?!

- Не, не, не. Срећан сам што сам 
био у спорту, то ми је помогло и у 
послу, и у животу уопште, али и 
што сам задржао тај спортски дух. 
Сада су ми јако битни планинарење 

и бициклизам. Имам добру групу 
пријатеља и другара и често 
идемо на планинарење и вожњу 
бициклима. Лепо нам је, уживамо и 
у природи и у дружењу.

Шта Вам је фудбал значио, 
спорт уопште?

- Све је то нека борба, жеља 
за победом, доказивањем, да 
достигнете циљеве које сте себи 
поставили... Чудан је и леп тај осећај 
кад победиш, кад имаш добру 
екипу, човек је некако срећнији кад 
је у спорту. Мене је фудбал чинио 
срећним, много. 

Били сте изузетно 
талентовани. Да ли Вам је жао 
што се судбина умешала и није 
дозволила да остварите сјајнију 
каријеру за коју сте имали све 
услове?

- Како да није. Сваком 
нормалном човеку било би жао. 
Али, прихватио сам то као прст 
судбине, те повреде које су ме 
зауставиле да остварим лепшу 
каријеру. Ја прихватам ствари 
такве какве јесу. Тако је ваљда 
морало да се догоди, живот је то, и 
успони и падови. Трудио сам се да 
из свих незгода, које ми се догоде, 
извучем неку поуку, важно је да 
ме не деморалишу. С друге стране, 
срећан сам јер сам, ипак, био део 
једне лепе фудбалске приче којом 
се не могу многи похвалити. Остала 
су бројна пријатељства, познанства, 
и данас кад се сретнемо, радо се 
подсетимо на та лепа времена. 

Јованка Ерски
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ КАО ИНСПИРАЦИЈА 

„ПЕТРОГРАДСКИ ЛИСТ“ У 
РОМАНИМА ВАЊЕ БУЛИЋА 

Из штампе су управо 
изашли деветнаесто 
издање „Симеоновог 
печата“ и једанаесто 
издање „Јовановог 
завештања“, романа 
Вање Булића. А у 
октобру ће приликом 
званичне посете 
Београду, Владимир 
Путин, председник 
Русије, вратити 
Србији „Петроградски 
лист“, истрегнуту и 
украдену страну 166 
из Мирослављевог 
јеванђеља. Какве везе 
имају ове две вести? 

М и р о с л а в љ е в о 
јеванђеље се седам 
векова налазило у 
манастиру Хиландар, 
у Светој гори, јединој 
монашкој држави на 
свету. Радње оба романа 
Вање Булића везане су 
за манастир Хиландар 
и значајну улогу у њима 
има Мирослављево 
јеванђеље, које је се 
нашло у едицији Унескоа 
„Памћење света“ као 
једно од 120 највреднијих 
непокретних добара 
у историји људске 
ц и в и л и з а ц и ј е . 
„Петроградски лист“ 
је 1848. Године ножем 
исекао из Мирослављевог 
јеванђеља руски владика 
Порфирије Успенски и 
предао га на дар руском 

цару. 
„Петроградски лист“ 

је, поред живих ликова, 
у ствари главни јунак 
романа „Јованово 
завештање“. Постојала 
је клетва у Хиландару 
да ће се догодити нешто 
страшно ономе ко отуђи 
Мирослављево јевађеље. 
А након што је 1896. Године 
Александар Обреновић 

из Хиландара донео у 
Београд Мирослављево 
јеванђеље, угасиле су 
се три династије, чији су 
монарси Мирослављево 
јевађеље, или крадени 
део, сматрали и користили 
као личну својину. 
Тако су са последњим 
владарем из лозе 
нестали Обреновићи, 
Карађорђевићи у Србији 
и Романови у Русији. Сва 

три монарха су убијена. 
У роману „Јованово 

завештање“, постоје два 
тајна друштва – у Србији 
„За краља и отаџбину“ 
и у Русији „За цара и 
отаџину“. Руско тајно 
друштво жели да врати 
„Петроградски лист“ у 
Србију, а српско друштво 
жели да комплетирано 
„ М и р о с л а в љ е в о 
јевађеље“ врати на 
Хиландар, јер постоји 
веровање да ће се 
повратком најзначајнијег 
ћириличног списа 
на Хиландар вратити 
монархије у Русију и 
Србију. 

Дивна тема за 
размишљање шта ће се 
догодити када Владимир 
Путин донесе у Србију 
„Петроградски лист“... 

Извор: Лагуна 

П р о г л а ш е н а 
„својеврсном рок библијом”, 
култна књига Ивана 
Ивачковића „Уметност 
побуне – The Rolling Stones“ 
стиже у новом, проширеном 
и допуњеном издању 
Лагуне. 

Потврђени ауторитет 
у свету рок критике, 
Ивачковић је прво издање 
ове књиге објавио пре 
више од двадесет година. 
„Уметност побуне” стекла 
је изузетну популарност 
код читалаца, а медији су је 
оценили као „револуцију у 
нашем рок издаваштву“ и 
„ауторски потез највишег 
нивоа“. 

„Најновије издање, које је 
управо објавила Лагуна, има 
неке нове текстове, пошто су 
The Rolling Stones неуморна 
група, па стално нуде свеже 
разлоге за писање”, каже 
Ивачковић. „Књига има и 
нови дизајн, а ту су и неке 
нове фотографије. Издвојио 
бих фотографију Мика 
Џегера, коју је снимио мој 
драги пријатељ, београдско-
вашингтонски фотограф 
Каменко Пајић. То је 
можда најбоља Џегерова 
фотографија коју сам икада 
видео, а видео сам их заиста 
безброј. Иначе, срећан сам 

због тога што књига тако дуго 
живи и што интересовање за 
њу не јењава. Сваки аутор 
прижељкује својим књигама 
такву судбину“. 

 Ивачковић каже да је дуг 
живот који има „Уметност 
побуне” великим делом 
резултат дуговечности 
самих Стоунса, као и да је та 
група током вишедеценијске 
каријере пролазила 
кроз разне фазе: „Током 
шездесетих сматрали су их 
бендом који је венчао рај и 
пакао. Током седамдесетих 
претворили су се у децу 
капитализма. Током 
осамдесетих показали су да 
ризница није испражњена, 
и одбили сврставање у 
категорију ’старих добрих’ 
где су, под условом да су 
имали среће, завршили 
њихови вршњаци. Најзад, 
током деведесетих, а 
и у новом миленијуму, 
праћени милионима 
обожавалаца, популарнији 
него икад, показали су 
како се може пркосити 
законима природе”. Осим 
што је написао књигу о 
Стоунсима, који су му, 
како каже, обележили 
живот, Иван Ивачковић је 
водио кампању за њихов 
београдски концерт, 

одржан 2007. године на 
Ушћу. Касније је био њихов 
ВИП гост у Немачкој и 
Аустрији. Ивачковић убраја 
личне сусрете са Џегером, 
Ричардсом и осталима међу 
своје најлепше успомене и о 
тим сусретима говори као о 
„остварењу дечачких снова“. 

Проширено и допуњено 
издање књиге „Уметност 
побуне – The Rolling Stones “ 
можете пронаћи од петка, 7. 
августа, у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн 
књижари www.del� .rs и на 
сајту www.laguna.rs.  сајту 
www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

„УКРОЋЕНА КРАЉИЦА“ ФИЛИПЕ ГРЕГОРИ 
Филипа Грегори је 

светска бестселер ауторка 
и краљица историјских 
романа. Њен најпознатији 
роман „Друга Боленова 
кћи“ објављен је 2002. и по 
њему је снимљен истоимени 
филм. Издавачка кућа Лагуна 
објављује нови роман 
Филипе Грегори „Укроћена 
краљица“ у преводу 
Александре Чабраје, 
и с т о р и ј с к о - п о л и т и ч к и 
роман који читаоцима 
представља Катарину 
Пар, прву даму енглеске 
учености. 

Катарина Пар, 
тридесетогодишња удовица 
у тајној вези са новим 
љубавником, нема избора 
кад јој краљ Хенри VIII – 
човек који би јој могао бити 
отац и који је сахранио 
четири жене – нареди да се 
уда за њега. 

Катарина је потпуно 
свесна опасности са којом се 
суочава: претходна краљица 
је потрајала шеснаест 
месеци, а она пре ње једва 
годину и по дана. Међутим, 

Хенри обожава своју нову 
невесту, а Катаринино 
поверење према њему 
јача док она уједињује 
краљевску породицу, 
окупља круг радикалних 
мислилаца у срцу двора 
и влада краљевством као 
намесница. Ипак, да ли је све 
то довољно да би се осетила 
сигурно? 

Ауторка која је описала 
све Хенријеве краљице 
осликала је дубоко интиман 
портрет и последње међу 
њима: жене које је жудела за 
страшћу, моћи и учености на 
двору суровог тиранина. 

„Катарина Пар била 
је изузетно образована 
и префињена жена која 
је умела да мисли својом 
главом, да неосетно 
наметне своју вољу, али 
и да се сачува од опасних 
дворских сплеткарења 
и погибељних завера. 
Као велика заговорница 
протестантизма бавила 
се превођењем верских 
текстова и тако остала 
упамћена као једна од 

првих ауторки у британској 
књижевности“, рекла нам 
је Александра Чабраја, која 
је на српски језик превела 
чак девет књига Филипе 
Грегори. 

„Укроћену краљицу“ 
можете пронаћи у свим 
књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари 
www.del� .rs и на сајту www.
laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

„ДРУГА ПЛАНИНА“ ДЕЈВИДА БРУКСА У ПРОДАЈИ 

ШТА ЖИВОТ ЗАИСТА ЧИНИ ПОТПУНИМ?
 Свет нам говори да 

треба да следимо само своје 
интересе: успех у каријери, 
висок статус у друштву, 
да имамо лепе ствари. 
„Наше друштво пати од 
недостатка повезаности, од 
непостојања солидарности“, 
каже угледни амерички 
новинар и писац Дејвид 
Брукс у књизи „Друга 
планина“ и истиче „да је 
једини излаз повратити 
равнотежу, изградити 
друштво које људе усмерава 
ка изградњи односа с 
другима, ка заједници 
и ка обавезивању – ка 
свему оном за чим 
најдубље жудимо, па ипак 
то подривамо својим 
хипериндивидуалистичким 
начином живота“. 

На првој планини 
сви морамо да обавимо 
одређене животне задатке: 
да формирамо свој 
идентитет, одвојимо се 
од родитеља, однегујемо 
своје таленте, изградимо 
сигуран его и покушамо 
да оставимо неки траг у 
свету. Људи који се пењу 
том првом планином много 
размишљају о томе како да 
стекну углед. Непрекидно 
прате резултате. Како 
се котирам? Где сам ја 

у поређењу с другима? 
Сувише су посвећени себи. 

Али када у животу 
искусимо и неке тешке 
ствари, период патње 
прекида површни ток 
оваквог свакодневног 
живота. Схватамо да новац 
и лепе ствари нису довољни 
и да не могу да нам пруже 
утеху. Некима су потребни 
такви тренуци да би се 
посветили нечему што је 
изван њих, виши домет, 
зближавање са другим 
људима, алтруистички 
циљеви. Почињемо да 
желимо нешто што истински 
вреди желети, нешто 
узвишеније. То значи бити 
на другој планини. 

„Ако прва планина 
има везе с изграђивањем 
ега и дефинисањем тога 
ко сте, друга планина 
има везе с одбацивањем 
ега и са губљењем себе. 
Ако прва планина има 
везе са стицањем, друга 
планина има везе са 
доприношењем. Ако је 
прва планина елитистичка, 
подразумева успон, друга 
је егалитаристичка – значи 
бити међу онима којима је 
потребна помоћ, и заједно 
с њима делити живот“, 
каже Брукс. Према речима 

аутора, „први циљ ове 
књиге јесте да покажем 
како људи прелазе с прве на 
другу планину, да покажем, 
корак по корак, детаљно 
и конкретно, како изгледа 
дубља и радоснија врста 
живота“. 

Књигу „Друга планина“ 
као и претходни наслов 
Дејвида Брукса у издању 
Лагуне „Друштвена 
животиња“ можете пронаћи 
у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари 
www.del� .rs и на сајту www.
laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

ПРОШИРЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ КУЛТНЕ КЊИГЕ ИВАНА ИВАЧКОВИЋА 

„УМЕТНОСТ ПОБУНЕ – THE ROLLING 
STONES“ У ПРОДАЈИ ОД 7. АВГУСТА 
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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

Реалистичка фигурација безначајна је сама 
по себи, ако није уметнички кодирана. Пајин код 
Триптихоном веома је дискретан. Показује се 
стрпљивима, упорнима, осећајнијима. Огромне 
дозе савремених, а антиуметничких пракси трајно 
су  осакатиле нашу осећајност која напросто не 
реагује на уметничке суптилности. Човек данас 
може да чита песму или посматра слику као лични 
тест колико је људскости у њему остало.

Изгледа да данас ни сваки хиљадити човек не чита 
песме иако биће наших речи вапи да га спасимо од 
вербалне ноћне море испразне употребе говора. 
Ми не морамо знати теорију уметности, правила 
композиције јер нам такво знање и не помаже ако 
у квази уметности нема шта да се чује, види, осети. 
Али, ако је уметничка логика високог домета, ни 
криви ни дужни, ми реагујемо или нам се бар коју 

секунду јави сигнал о уоченој логици вишег реда.
Мало је сликара који сатима могу да меморишу 

карактер и форму ликовне логике. Она се јавља и 
код сјајних уметника на махове, сигналише да смо 
у неким деловима слике успели, док други чекају 
хемијско прочишћење елемената слике. Реторта 
или посуда у којој кувамо сопствену осећајност 
менталне хемије греје нашу вољу, месијански 
сигнали су прави катализатори, а индикатори 
успешних реакција су емоције, осећања, вредности, 
као кратки удари ватре који брзо оду.

Космос сјајно функционише већ дуго као чудесно 
јединство информатичког софтвера и хадвера. 
Замислимо наше компјутере где чип сипамо као 
густу супу, а састоји се од безброј бесконачно малих 
микрочипова који информацију коју обрађују 
преживљавају и приказују а не баве се пружањем 

услуга већ јачањем сопственог опстанка. Компјутер 
би то хтео кад би могао, овако, он је још увек 
послушни идиот који упија безброј програма којима 
га кљукају паметни људи. Истовремено, људи теже 
идеалу да постану компјутерски програм који не 
пати већ се заувек игра.

Када ће се те две линије развоја  сударити и 
повезати у велики информациони сингуларитет и 
да ли ће  чип постати жив а живо ткиво се прелити у 
технолошко тело, неко ће видети.

Наша друштвена фикција је наш оперативни  
идентитет, а  наш стварни идентитет не пуштамо  ни 
у снове да се небисмо употпунили. 

Пајин Триптихон нуди употпуњење за велики 
тест људскости.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (80)

ПАЈИН ТРИПТИХОН  КАО МОСТ МЕЂУ СВЕТОВИМА

Национални савет чешке 
националне мањине расписао је фото 
конкурс на тему старих фотографија 
које приказују музички живот Чеха 
у Србији. Фото конкурс има за циљ 
да помогне сакупљање материјала 
и старих аутентичних фотографија 
из прошлости те да подстакне 
интересовање припадника чешке 
мањине за културу и историју Чеха 
у Србији и тако допринесе њеном 
очувању, образлажу организатори. 

На конкурс се могу слати старе 
фотографије које приказују музичке 
оркестре, певачке групе, хорове, 
музичаре, певаче, народне музичке 
инструменте, произвођаче музичких 
инструмената и друге форме и 
манифестације музичког живота Чеха 
у Србији, а уз сваку фотографију треба 
бити приложен и опис, који укључује: 
име музичара, певача, окружење (село/

град), приближну годину или деценију 
порекла фотографије и друге познате 
податке и занимљиве чињенице о самој 
фотографији. На конкурсу се може 
учествовати са неограниченим бројем 
старих фотографија, а фотографије се 
могу скенирати у високој резолуцији 
и послати електронски на и-мејл 
адресу: ceskanarodnirada@yahoo.
com. Оригиналне фотографије које 
су дате Националном савету биће 
дигитализоване и затим враћене 
власнику, а рок за достављање 
фотографија је 30. септембар. 

Организатори најављују да учеснике 
фото конкурса очекују занимљиве и 
богате награде. Приспеле фотографије 
заједно са њиховим описом биће 
презентоване на сајту Националног 
савета чешке националне мањине. 

Т.С. 

Од понедељка, 10. августа, у простору Дома војске, може 
се погледати изложба „Архитектура у Салцбургу“, која је 
уприличена у сарадњи Културног центра са Аустријским 
културним форумом из Београда. 

„Изложба „Архитектура у Салцбургу“ води нас кроз 
историју настанка аутентичних архитектонских целина 
у граду који већ вековима исписује значајне странице 
културне историје Аустрије, Европе и света. Све до првих 
година 19. века Салцбург се налазио у посебној политичкој 
позицији као самостална архиепископија, која је била знатно 
већа од данашње истоимене савезне покрајине у Аустрији. 
Инвеститори у архитектуру у главном граду, али и у овој 
црквеној држави у целини вековима су били надбискупи са 
епитетом владара, чији је узор био Рим. Они су ангажовали 
италијанске градитеље и на тај начин допринели да се 
Салцбург развије у изузетан барокни град. За даљи развој 
архитектуре био је пресудан све већи значај рекреативног 

и културног туризма. Пример у том смислу је Бад Гаштајн, 
бања која је изграђена око спектакуларног водопада. 
Критика негативних резултата реконструкције након 
Другог светског рата, 1970-тих година је довела до оштрих 
контроверзи у Салцбургу. Путем „реформе архитектуре“ 
из 1983. године, успешно је спроведен пројекат који је 
широм Европе привукао пажњу, а чији исход је резултирао 
грађевинским објектима који су привукли међународну 
пажњу. На 17 панела налазе се примери најзначајнијих 
архитектонских решења у Салцбургу и околини, као и 
текстови из којих сазнајемо детаље о идејној позадини и 
историјском контексту у коме су настајала“, речи су Јелене 
Глишић из Аустријског културног форума. 

Организатори напомињу да је изложба отворена 
за јавност у складу са противепидемијским мерама 
превенције. 

Т.С. 

У ДОМУ ВОЈСКЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

„АРХИТЕКТУРА У САЛЦБУРГУ“ 

ФОТО КОНКУРС НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

МУЗИЧКИ ЖИВОТ ЧЕХА У СРБИЈИ 
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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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 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 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 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 
л е г а л и з о в а н и м 
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

Продајем 2 стана, 
гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 
833-478

Продајем кућу на 
Маргитском насељу са 
две стамбене целине и 
незавршено поткровље 
(нова страна ) плус 
мања кућа излази на 
стару улицу Маргитска 
Цена 69000 плус 25000. 
Тел.064/6357325

Продајем кућу у 
горанској улици на 
лепом месту код „Виле 
брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 
064/3759459

П р о д а ј е м 
четворособни стан 71м², 
ул Војводе Книћанина 
70. Тел. 064/2582696 и 
807-585

На продају викендица 
у Думбрави 112 
м²(сутерен плус 
приземље) на плацу 
од 5517 м². Тел. 
064/5852997

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

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

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

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

Издајем полунамештен 
једнособан стан у 
згради на супер месту у 
ужем центру града.Тел. 
063/8281153

Издајем  намештен  
комфоран двособни 
стан у Новом Саду. Тел. 
066/8204221

Издаје се дворишни 
стан. Тел. 013/806-235

Издајем гаражу на 
употребу у ул. Војводе 
Книћанина 70. Тел. 
064/2582696

РАЗНО
Правим (месим) ситне 

колаче и домаћу супу по 
наруџбини од домаћих 
јаја у Малом Жаму. Тел. 
060/3050960, 013/838-
351 и 060/4441538.

Продајем два 
стилска трпезаријска 
ормара. Повољно. Тел. 
060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
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065/3355343
Продајем повољно  

2 пећи од 5 kw и 
7 k w , ф р и ж и д е р , 
шиваћи машину Багат, 
једнокрилни мањи 
дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица 
за свињокољ, старији 
женски бицикл. Тел. 
834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 
4 м, очуван, беле боје. 
Цена 100 евра. Тел. 
066/41 5959. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и 
квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 
061/2342612

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном 
опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

П р о д а ј е м 
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 
т р п е з а р и ј у ( к о м о д а , 
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.

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

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

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Хонда 
-200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/1867385

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
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.

П р о д а ј е м 
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
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

Спремам станове, куће 
и пословне  просторије. 
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.

П р о д а ј е м 
фрижидер „Горење“ 
и с п р а в а н ( в и с и н а 
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

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

П р о д а ј е м 
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
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.

Продајем повољно два 
мања тепиха и две стазе 
и више разних лустера. 
Тел. 063/1077271.

На продају храстова 
бурад за ракију, вино 
60л и 80л очувана, регал 
трокрилни, косачица 
бензин Томосова. 
Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Кавез за 20 кока 

са аутомацким 
појилицама, 18-
то недељне коке 
носиље, канте за маст 
разне величине. Тел. 
064/4256130

Продајем два бицикла 
, веш машину“Тојоту“,2 
вунена јоргана. Тел. 
013/2832536

Продајем дрво живота 
разних величина и 
витирину. Тел. 2824135 
и  064/4902239

Продајем 3 тепиха 
2х1,20 м, округло 
огледало, стону 
лампу, лустер са три 
крака, комбиновани 
фрижидер висина 
1,85 м са фиокама. Тел. 
064/9158835

Продајем виноград 500 
метара  од раскрснице  
за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, 
габарита 100 х 20 мтара. 
Тел.  063/7306041

Продајем кућу, 
замрзивач, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растуривач за 
ђубриво, тегле од 1 кг. 
Тел. 013/2832536

Продајем  повољно 
цреп полован, 
Полумедитеран 500 
ком. Тел. 065/3525920

Продајем повољно 
два бицикла (точак 
24 цола) скоро нов за 
већу децу, тротинет 
„риаер“ за већу децу 
и одрасле (носивости 
до 100 кг)нов, 
ормарић (ципеларник) 
80х95х40цм. Тел. 
063/1077271

Продајем LEG MAGIC 
справу за вежбање 
ногу и писаћи сто. Тел. 
064/6357325

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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.

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

На продају ауто 
марке „Тавриа“ 1991 
годиште у одличном 
стању, регистрован 
до децембра. Тел. 
064/9912221

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

И за здравствене прилике доста је учињено 
ове периоде. Неспомињући здравствене 
благодети од испоправљане и нове калдрме 
као и засађених млогих дрвета, закључено 
је г. 1873. да се подигне већа кланица 1), што 
није због новчане оскудице изведено. Тек г. 
1885. узета је ова прилика поново у претрес. 
10. новембра споменуте године закључи 
репрезентанција да подигне кланицу свотом 
од 18.189 ф. Овај закључак и министарство 
пољопривреде je одобрило и предрачун од 
19.507.19 ф на знање узело 2).

На место такозване српске болнице, 
која је 1872. год. напуштена, назидала је 
српска православна цркв. општина дом 
благоденејанија поред православног гробља.

Некадашња немачка а данас једина варошка 
болница не одговара потребама данашњег 
времена, што је више пута спомињао 
пређашњи вар. физик др. Миша Деметровић а и 
г. 1885. садашњи др. Ал. Фиц. На примедбе овог 
последњег закључи варош, да изида општинску 
болницу, и да узме у закуп занатлијску болницу 
годишње за 350 ф., и 12 кревета, док своју не 
сврши 3). 

Млого помажу здравље и оним 
млогобројним артешки студенац, који су у ново 
време бушили. Г. 1875. подигла је вар. српска 
цркв. општина, по жељи даровалаца  браће 
Илије и Марка Кузмановића, артешки студенац 
за 800 ф, са спомеником овим добротворима. 
Но од г. 1880. фирма Вал. Најкома синови Ј. 
Сајдл избушили су преко 20 студенаца, који су 
права благодет оним крајевима.

И лекарнице намложене су.  Год. 1878. јунија 
месеца створена је и трећа лекарница (код 
“краља угарског св. Стевана”) Севастијан Страх.

Г. 1881. Л. Шулц оснује укупно друштво 
“Нијетет” које се може мерити са  Entr. des 
P.Funebres великих вароши 

- Исте године  постало је овде кат. ратарско  
укопно друштво (“Oekonomen-Leichenwagen 
-Verein”), које набави мртвачка кола за чланове 
своје. Пре тога ратари се служили занатлијским 
колима.

И односно нашег војничког гарнизона 

догодиле се промене. Г. 1872. премештена 
је одавде у Карансебеш резервна команда 
инфантеријске регименте барона Алемана 
бр. 43., а вршачка околина додељена је  инф. 
регименти бр 61. са резервном командом у 
Тамишграду. 2. новембра и.г.оставише нашу 
варош официри и гарнизон 4). На место ових 
војника дође нам 1. децембра споменуте 
године ескадрон хусара цара Ф. Јосифа 1. Да се 
ови коњаници сместе, варош даде оправити, 
свотом од 10.000 ф. Гринвалдову кућу 
(некадашње “угар. круна”) коју је год. 1872. за 

34.000 купила као касарну. У овој кући била 
је пре тога смештена резервна команда  43. 
инфантеријске регименте 5). Од овога времена 
пак до данас нису се догодиле никакве измене 
ни односно касарне, ни односно гарнизона 
коњице.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (228)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Записник седнице од 30. априла 1873.
2) Записник седнице од 18. октобра 1886.
3)Записник седнице од 10. новембра  1885.

4) “Werschetzer Gebirgabote” г. 1872., бр 44
5) Записник седнице од 30. септембра и 22. октобра 1872.

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, 27 ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 510, 14. 

ЈУН. 2002.

ДРАГАН РИСТИЋ, 
ВИЦЕШАМПИОН

У организацији Пауерлифтинг клуба „Вршац“, у суботу је одржано 
такмичење за најјачег човека Југославије. Такмичење је одржано на 
градском тргу, а учествовало је седам такмичара из целе Србије, у 
пет дисциплина. 

- У дисциплини вучења возила, први је био Радојица Маринковић 
из Новог Сада, други Вршчанин Драган Ристић, док је треће место 
припало Синиши Јовићу из Ниша. 

- У дисциплини ношења терета, Игор Митровић из Београда је 
био први, друго место је заузео Вршћанин Драган Ристић, а треће 
Радојица Маринковић из Новог Сада.   

- У дисциплини 
превртања аутомобила, 
Београђанин Игор 
Митровић је освојио прво 
место, друго је припало 
Вршчанину Драгану 
Ристићу, а треће Синиши 
Јовићу из Ниша.

- У дисциплини 
превртања гума, 
Новосађанин Радојица 
Маринковић био је први, 
друго место освојио је 
Вршчанин Драган Ристић, 
док је треће место припало 
Синиши Јовићу из Ниша.

- У дисциплини држања 
аутомобила на косе 
равни, најиздржљивији 
био је Небојша Радочај 
из Кикинде, друго место 
је заузео Радојица 
Маринковић из Новог 
Сада, а треће је припало 
Радовану Бајару из 
Кикинде. Представник 
Вршца, Драган Ристић у овој дисциплини освојио је четврто место.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 27 ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 510, 14. 
ЈУН. 2002.

НЕК СВУД ЉУБАВ СЈА
Више од 1.300 ученика из целе Србије поделило је радост 

музицирања у Вршцу, у оквиру трећег Републичког такмичења 
хорова и оркестара основних и основних музичких које је одржано 
почетком овог месеца у Вршцу, под покровитељством Министарства 
просвете и спорта Србије, Заједнице музичких и балетских школа 
Србије и СО Вршац, а у организацији Основне музичке школе “Јосиф 
Маринковић” из Вршца.

Под геслом заједничке песме “Нек свуд љубав сја”, норвешке 
композиције, у аранжману Златана Вауде, наступио је 21 хор у 
категоријама: малих школа, млађих узраста основних, старијих 
узраста основних и категорији музичких школа. Вршачки хористи 
били су заступљени у категоријама старијих узраста основних 
и музичких школа и освојили прва места: хор Основне школе 
“Младост”, диригент Маријана Париповић, у конкуренцији 9 хорова 
ове категорије и хор Основне музичке школе “Јосиф Маринковић”, 
диригент Олга Шинковић у конкуренцији 7 хорова. За победника 
фестивала проглашена је Музичка школа “Живорад Грбић” из 
Ваљева, диригент Светлана Ненезић.

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

С
САВИЋ, Душан (рођен 1955.), југословенски 

репрезентативац и интернационалац. 
Легендарни центарфор Црвене звезде у чијем 
дресу је одиграо укупно 410 утакмица и постигао 
266 голова. Са црвено-
белима освојио је три 
титуле првака Југославије 
(1977, 1980, 1981) и један 
Куп (1982). Два пута је био 
први стрелац шампионата 
(1975 - 20 голова, 1979. – 24 
гола). За репрезентацију 
Југославије одиграо је 
12 утакмица и постигао 
5 голова. Богату 
и н т е р н а ц и о н а л н у 
каријеру остварио је у 
Француској наступајући 
за Лил (1983-1985) и Кан (1985-1989). Ипак Дуле 
Савић интернационалну каријеру није почео у 
Француској. 

Питање гласи, да ли знате у којој земљи и 
у ком клубу је Савић почео интернационалну 
каријеру?

САВИЋЕВИЋ, Дејан (рођен 1966.), 
југословенски репрезетативац, један од 
најбољих европских фудбалера свих времена. 
На прволигашкој сцени најпре се доказао 
у подгоричкој Будућности (1983-1988), где 
је забележио 130 
наступа и постигао 33 
гола.  Прославио се 
у Црвеној звезди за 
коју је у периоду од 
4 године (1988-1992) 
одиграо 82 утакмице 
и постигао 27 голова. 
Освојио је три титуле 
првака Југославије 
(1990, 1991, 1992), Куп 
Југославије (1990), Куп 
шампиона (1991) и 
Интерконтинентални куп (1991).  Године када је 
Црвена звезда постала првак Европе изабран 
је за другог најбољег европског фудбалера (иза 
Папена). Интернационалну каријеру остварио је 
у дресу Милана (1992-1998), три пута је освојио 
титулу првака Италије, Куп шампиона (1994) 
и Суперкуп Европе (1994). Играчку каријеру 
завршио је у Рапиду из Беча. Као репрезенативац 
Југославије одиграо је 56 утакмица и постигао 19 
голова.

Питање гласи: Ко је Савићевићу дао 
надимак геније?

САНТРАЧ, Слободан (рођен 1946, преминуо 
2016.),југословенски репрезентативац и најбољи 
стрелац  југословенског фудбала свих времена. 
Фудбалски је стасао у Ваљеву, у екипи Металца, а 
1965. постао је члан ОФК Београда у чијем дресу 
је за 9 година (1965-1974) постигао 186 голова. Са 
„романтичарима са Карабурме“ освојио је Куп 
Југославије 1966. после победе над загребачким 
Динамом (6:2) и био стрелац два гола. 1972. 
године био је освајач Бронзане копачке као 
трећи стрелац Европе са 34 гола (први је био 
Немац Герд Милер). 
Две сезоне провео је 
у Партизану са којим 
је освојио титулу 
првака Југославије 
(1977/78) и титулу 
С р е д њ е е в р о п с ко г 
купа. Последњи, 
218. првенствени 
гол, Сантрач је 
постигао као играч 
земунске Галенике, 
против Будућности. 
Био је селектор 
р е п р е з е н т а ц и ј е 
Југославије на 
Светском првенству у Француској 1998., касније 
је у Кини освојио дуплу круну као тренер 
Шандонга. 

Питање гласи: Колико пута је Сантрач био 
најбољи стрелац првенства Југославије?

СПАСИЋ, Предраг (рођен 1965.), 
репрезентативац Југославије и интернационалац. 
Изузетан таленат показао је у крагујевачком 
Радничком за који је играо пет година (1983-
1988). Прославио се у дресу Партизана за који 
је наступао две сезоне и освојио Куп Југославије 

(1989). Због изузетних физичких карактеристика 
тренери су га 
прозвали „српски 
Бригел“ док је за 
навијаче Партизана 
био „војвода Спале“. У 
дресу репрезентације 
Југославије одиграо 
је  31 утакмицу и 
постигао 1 гол. 
Био је учесник 
Светског првенства 
у Италији 1990. 
После шампионата 
Спасић је започео 
интернационалну каријеру и остварио трансфер 
који је за многе био велико изненађење.

Питање гласи: Да ли знате у којој земљи и у 
ком клубу је Спасић почео интернационалну 
каријеру?

СТАНКОВИЋ, Бранко (рођен 1921, преминуо 
2002), истакнути југословенски репрезентативац 
и тренер. Каријеру је почео у сарајевској 
Славији, наставио у 
београдском БСК-у, 
а славу је стекао 
играјући за Црвену 
звезду (1945-1958). 
У црвено-белом 
дресу одиграо је 495 
утакмица, постигао 
36 голова, освојио 
4 титуле првака 
Југославије (1951, 
1953, 1956, 1957) 
и три Купа Југославије (1948, 1949, 1950). За 
репрезентацију Југославије одиграо је 61 
утакмицу и постигао 3 гола.  Играо је на два 
олимпијска турнира (1948, 1952) и на два 
светска првенства (1950, 1954). По завршетку 
играчке каријере постао је тренер и новосадску 
Војводину довео до титуле првака Југославије 
(1966). Са Црвеном звездом освојио је две титуле 
првака Југославије (1981, 1982) и Куп (1982). 

Питање гласи: Који је највећи успех 
на међународној сцени остварио Бранко 
Станковић као тренер Црвене звезде?

СТОИЧКОВ, Христо (рођен 1966.), бугарски 
репрезентативац и интернационалац. Каријеру 
је почео у екипи Марице из Пловдива а 
прославио се у софијском ЦСКА са којим је 
три пута био шампион Бугарске и три пута 
освајач Купа.  Због 
туче на утакмици 
ЦСКА-Левски 1985. 
године доживотно 
је дисквалификован 
из фудбала, али је 
после 10 месеци 
рехабилитован. 1990. 
прешао је у Барселону 
и постао фудбалски 
мит. Са Барсом је 
освојио 5 титула 
првака Шпаније (1991, 
1992, 1993, 1994, 1998), Куп шампиона (1992) 
и Куп победника купова (1997). Поред Барсе 
Стоичков је играо за италијанску Парму, Ал 
Наср, Кашиву, Чикаго а каријеру је завршио у 
Ди Си Јунајтеду из Вашингтона. После играчке 
почео је тренерску каријеру, водио је Барселону 
(2003/04, био селектор Бугарске (2004-2007).

Питање гласи: Да ли знате које је 
појединачно признање освојио Стоичков у 
својој последњој сезони у ЦСКА 1990. године?

СТОЈКОВИЋ, Драган (рођен 1965.), један 
од најбољих југословенских фудбалера свих 
времена, пета Звездина звезда. Поникао је у 
нишком Радничком, 
прошао све млађе 
селекције клуба, у 
првом тиму играо 
је пет сезона (1981-
1986). Потпуну 
афирмацију доживео 
је у Црвеној звезди 
за коју је одиграо 120 
утакмица и постигао 
54 гола. Освојио је 
две титуле првака 
Југославије (1988, 
1990) и један Куп (1990). 
И н т е р н а ц и о н а л н у 
каријеру почео 

је у Француској, у Олимпику из Марсеја, у 
том тренутку то је био рекордан трансфер 
југословенских играча од 8 милиона долара. У 
сезони 1990/91 играо је за Верону, а по истеку 
уговора са Олимпиком отишао је у Јапан. У 
дресу Нагоје играо је седам сезона, освојио 
Куп Јапана и био најбољи играч Џеј лиге (1995). 
Репрезентативац СФРЈ, СРЈ и СЦГ, укупно 84 
утакмица, 15 голова. Од фудбала се опростио 
2001. када је постао председник Фудбалског 
савеза Србије и Црне горе.

Питање гласи: Који рекорд је до 2004. 
године држао Стојковић када су у питању 
Европски шампионати?

СУШИЋ, Сафет (рођен 1955.), југословенски 
репрезентативац, интернационалац и тренер. 
Каријеру је почео у Криваји из Завидовића. 
Као јуниор постао је члан Сарајева  за који је 

одиграо више од 600 утакмица и постигао 400 
голова. Један је од најбољих фудбалера у Босни 
и Херцеговини свих времена. За репрезентацију 
Југославије одиграо је 54 утакмице и постигао 
21 гол. Проглашен је за најбољег фудбалера БиХ 
у 20. веку. Радио је као тренер у Француској и 
Турској, био је селектор Босне и Херцеговине.

Питање гласи: У ком клубу је Сушић играо 
као интернационалац где је проглашен за 
једног од најбољих странаца који су икада 
играли?

Т
ТЕВЕЗ, Карлос Алберто (рођен 

1984.), аргентински репрезентативац и 
интернационалац. Каријеру је почео у млађим 
селекцијама Олд Бојса, прославио се у дресу Боке 
Јуниорс (2001-2005).Био је интернационалац у 
бразилском Коринтијансу (2005), у првој сезони 
је на 29 утакмица 
постигао 21 гол. Играо је 
за све репрезентативне 
селекције Аргентине. 
Са Боком Јуниорс 
(2003)  освојио је титулу 
првака Аргентине, 
Копа Либертадорес и 
Интерконтитнета лн 
куп.  За репрезентацију 
Аргентине одиграо је 
76 утакмица и постигао 
13 голова. У Европи 
је био велика звезда, 
Манчестер јунајтеда, 
Манчестер ситија и Јувентуса, али европску 
каријеру није почео ни у једном од тих клубова.

Питање гласи: У ком клубу је Тевез почео 
интернационалну каријеру у Европи?

ТОРЕС, Фернандо (рођен 1984.), један од 
најбољих шпанских нападача новијег доба. 
Каријеру је почео као голман, али му је као 
клинцу избијено неколико зуба па се одлучио 
да буде нападач. Играчки је стасао у Атлетику из 
Мадрида, од 2002. био је стандардан првотимац 
„јорганџија“, са 19 година био је капитен тима. 
Одиграо је 214 утакмица и постигао 82 гола. 
Каријеру је потом наставио у Енглеској, прешао 
је у Ливерпул (2007-
2011) за 27 милона 
фунти, потом је 
играо у Челзију 
(2011-2015), нешто 
мало у Милану (2014 
позајмица), да би 
2015. остварио жељу 
да поново заигра за 
Атлетико. Каријеру 
је завршио у Јапану 
у екипи Саган Тосу. 
За репрезентацију Шпаније одиграо је 110 
утакмица и постигао 38 голова.

Питање гласи: Како је Торес добио свој 
надимак Ел нињо (клинац)?

ТРИФУНОВИЋ, Александар (рођен 1954.), 
југословенски репрезентативац, ас Партизана. 
У сениорској конкуренцији дебитовао је у 
краљевачкој Слоги (1971-1975) а играчки се 
прославио као члан 
Партизана (1975-
1983). У црно-белом 
дресу одиграо је 
436 утакмица и 
постигао 119 голова. 
Са Партизаном 
је три пута био 
шампион Југославије 
(1976, 1978, 1983). 
За репрезентацију 
Југославије одиграо је 
11 утакмица и постигао 
2 гола. Дебитовао је на 
квалификационом мечу за Светско првенство у 
Аргентини против Румуније (6:4) када је постигао 
један погодак.

Питање гласи: У којој земљи и у ком 
клубу је Аца Трифуновић играо као 
интернационалац?

ТРАПАТОНИ, Ђовани (рођен 1939), 
италијански фудбалер и тренер.  Највећи део 
своје играчке каријере провео је у Милану 
(1959-1971), са којим је освојио две титуле 
првака Италије (1962, 1968), два Купа шампиона 
(1963, 1969), Куп победника купова (1968), 
Интерконтинетални куп (1969). У дресу Милана 
одиграо је 274 утакмице и постигао 3 гола. 
Каријеру је завршио у Варезеу. Тренерску 

каријеру почео је у млађим категоријама Милана, 
а прославио се у Јувентусу (1976-1986) са којим је 
освојио шест титула првака Италије (1977, 1978, 
1981, 1982, 1984, 1986), два Купа (1979, 1983), Два 
Купа УЕФА (1977, 1993) и Куп победника купова 
(1983/84). Са Интером је освојио Куп Италије 
(1989) и Куп УЕФА (1990/91), водио је и Каљари 
и Фиорентину. Титулу првака Немачке освојио 
је као тренер Бајерна из Минхена (1996/97), 
титулу првака Португалије као тренер Бенфике 
(2004/05), титулу првака Аустрије са Салцбургом 
(2006/07).

Питање гласи; Током тренерске каријере 
Трапатони је два био био национални 
селектор. Коју репрезентацију је водио осим 
Италије?

Одговори из прошлог броја: 1. Пеле 
се опростио од репрезентације Бразила 
1971. на утакмици против Југославије 
(2:2), 2. Владимир Петровић Пижон је на 
Мундијалу 82 постигао гол против Хондураса 
из једанаестерца (1:0), 3. Пирло је као 
интернационалац играо у САД, за Њујорк 
Сити на заласку каријере (2015-2017), 4. 
Платини је рекордер по броју узастопних 
титула најбољи играч Европе. Једини је 
који је то признање освојио три пута за 
редом (1983,1984,1985), 5. Просинечки је 
интернационалну каријеру почео у Реалу из 
Мадрида, 6. Ференц Пушкаш држи рекорд 
по броју постигнутих голова у финалима 
Купа шампиона, постигао је 4 гола против 
Ајнтрахта из Франкфурта (7:3) у финалу 
1960. године, 7. Радановић је одлучујући 
гол за пламсан на Еуро 84 постигао против 
Бугарске, 8. Раул је интернационалну 
каријеру почео у немачком Шалкеу, 9. Раш 
је једну сезону играо као интернационалац у 
Јувенстусу (1986/87), 10, Ото Рехагел је титулу 
првака Европе освојио са Грчком (2004), 11. 
Роналдињо је интернационалну каријеру 
у Европи почео у Париз Сент Жермену, 12. 
Роналдо је интернационалну каријеру почео 
у ПСВ-у из Ајндховена.

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

СПОРТ
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ФУД БА Л

Фудбалери ОФК Вршца успешно 
су завршили припреме за нову 
сезону у Српској лиги Војводина и 
потпуно спремни дочекују меч 1. 
кола на Градском стадиону, против 
екипе 1. маја из Руме, истакао је 
шеф стручног штаба ОФК Вршца 
Ненад Мијаиловић. Много новитета 
карактерише нову сезону; сви мечеви 
играће се без присуства гледалаца, 
лига је проширена на 20 клубова, 
на крају сезоне испашће најмање 
шест тимова и дефинитивно, биће 
то најдужа сезона у последњих 
неколико деценија јер ће се одиграти 
38 кола. Због свега тога и припремни 
период вршачких фудбалера трајао је 
неубичајено дуго, чак седам недеља.

- Очекујем да већ на старту 
покажемо како смо се спремили 
током лета. Радили смо пуних седам 

недеља, одиграли осам утакмица 
и, што је најважније, успели смо да 
задржимо костур тима који је прошле 
сезоне освојио четврто место и  
остварио најбољи пласман у историји 
вршачког фудбала. Нисмо довели 
много новајлија, дошла су четворица 
младих играча рођених 2001.године: 
Андреј Пуповић је на позајмици из 
Црвене звезде, Матеја Грек и Драган 
Матковић долазе из Војводине, док 
је ЛазарПоповић стигао на позајмицу 
из Вождовца. Пето појачање је 
Емил Османовић, бивши играч 
Младог радника и Новог Пазара, 
иначе повратник на наше терене из 
Немачке. Са нама је и Андреј Ивковић 

из Пролетера из Банатског Карловца. 
Очекујем да нам се касније прикључи 
и Мики Бабић, када се буде завршило 
првенство на Исланду, реферисао је 
Мијаиловић биланс прелазног рока 
ОФК Вршца.

Шеф струке Вршчана 
прокоментарисао је и број тимова у 
Српској лиги Војводина.

- Мислим да је број тимова у лиги 
превелик, али како нама тако је свима. 
Осетиће се то на квалитету, пре свега 
јер је и у Суперлиги и Првој лиги број 
лигаша 20. Доста играча из наше лиге 
отишало у виши ранг такмичења и сви 
клубови су подмладили саставе. Моје 
мишљење је да нису сви спремни 
за овакав формат такмичења, али 
на нама је да будемо спремнији од 
других, јасан је Мијаиловић.

Већ у сезони 2021/22 број лигаша 
вратиће се на 16 а то значи да ће на 
крају ове сезоне најмање 6 тимова 
испасти из лиге. Уколико из Прве 
лиге испадне неки од војвођанских 
клубова, увећаће се и број тимова који 
ће напустити друштво српсколигаша.

На старту шампионата ОФК 
Вршац дочекује једног од највећих 
фаворита за титулу којег води бивши 
тренер Вршчана Радован Радаковић. 
Мијаиловић је свестан снаге 
противника, али и квалитета свог 
састава.

- Румљани су уз Раднички из 
Сомбора највећи фаворити за висок 
пласман. Финансијски моћан клуб, са 
одличним тренером, али нас очекује 
иста обавеза коју ћемо имати у свим 
осталим мечевима, идемо на победу 
уз максимално залагање и борбеност 
до задњег секунда. Укратко, 
применићемо рецепт који нас је 
прошле сеоне довео на позицију 4.

Меч ОФК Вршац – 1. мај игра се у 
суботу са почетком у 17 часова, без 
гледалаца на трибинама.

ПОЧИЊЕ НОВА ФУДБАЛСКА СЕЗОНА БЕЗ ГЛЕДАЛАЦА НА ТРИБИНАМА

ВРШЧАНИ СПРЕМНИ ЧЕКАЈУ 
РАДАКОВИЋЕВЕ РУМЉАНЕ

ПОРАЗ 
САМО ОД 

ОМЛАДИНАЦА 
ЗВЕЗДЕ

Током припремног периода 
ОФК Вршац је одиграо 
осам контролних мечева. 
Забележене су четири победе, 
три нерешена резултата 
и један пораз. Два пута су 
се изабраници тренера 
Мијаиловића састали са 
Јединством из Влајковца (5:0, 
2:0), савладали Младост из 
Омољице (1:0) и Борац из 
Сакула (3:0). Нерешено си 
играли са Степојевцем (1:1), 
Железничаром из Панчева 
(1:1) и Омладинцем из Нових 
Бановаца (1:1), једини пораз 
претрпели су од омладинаца 
Црвене звезде (0:3).

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО

ОФК Вршац - 1. Мај Рума, 
Бачка 1901 – Омладинац (м. Бановци), 
Хајдук 1912 (Кула) - ОФК Стари Град (Б. Паланка),  
Дунав (С. Бановци) - Војводина 1928 (Перлез), 
Слога (Чонопља) - Козара(Б.В. Село), 
Слобода(Н. Козарци) - Раднички 1912 (Сомбор), 
Борац (Сакуле) - Јединство (СП), 
Динамо 1945 - Бечеј 1918, 
Тиса(Адорјан) - Раднички (Зр), 
Младост (НС)- Братство 1946 (Пригревица).

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 1. КОЛО

ВЛАЈКОВЧАНИ У ВОЈВОДИ СТЕПИ

Младост (о) -Јединство (НБ), 
Јединство (БК) - Крајина (Крајишник), 
Будућност (С. Црња) – Пролетер (Б. Карловац), 
Борац (Старчево) - ОФК Кикинда 1909, 
Банат (Чента) - Омладинац ФАМ (Ботош), 
Црвена звезда (В. Степа) - Јединство (В), 
ЖАК (Кикинда) -  Слога (Пландиште),  
Раднички (Сутјеска) – Бегеј (Житиште), 
Нафтагас (Елемир) - Раднички (Ковин).

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 1. КОЛО

УЉМАНИ У ПАВЛИШУ

Хајдучица – Југославија, 
Црвена звезда - Партизан (У), 
Раднички (Б) - Банат (И), 
Стрела - Спартак 1911, Долина - Партизан (Г), 
Будућност (А) - Полет (Ид), 
БАК – Потпорањ, 
Стари Тамиш - Слога (БНС)

Нови вршачки адути: Емил Османовић, Андреј Ивковић, Матеја 
Грек, Андреј Пуповић, Драган Матковић и Лазар Поповић
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