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У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА У ЗОНАМА
ЗАШТИТЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

Чувари заштићеног природног добра и Шумарска служба на
Вршачким планинама у наредном периоду појачаће контролу
употребе квадова, осталих АТВ возила, крос мотоцикала као и
других моторних возила за које је вожња строго забрањена у
зонама првог и другог степена заштите на Вршаким планинама,
које иначе нису предвиђене за саобраћај нити имају путну мрежу.
На Вршачким планинама, саобраћај за моторна возила дозвољен
је само у 3. зони заштите. Саобраћај се одивија асфалтним путем
до „Славишине ливаде“, подножја Вршачке куле и одмаралишта
Црвеног крста, као и земљаним путем до Планинарског дома и на
краку који се одваја до Шумареве куће.
- Јавно комунално предузеће „Други октобар“ са својом
службом Зеленило и чуварима природе је старалац заштићеног
природног добра. Све чешћа је употреба квадова и осталих
моторних возила на Вршачким планинама, па се чак улази и у
прву зону заштите, где се чан не упућују ни службена возила.
Ангажована су два чувара природе који ће имати овлашћења да
легитимишу и издају прекршајне пријаве свима који не поштују
забрану употребе моторних возила – рекла је Драгана Шипош,
шеф службе Зеленило у ЈКП „Други октобар“.

Појачане контроле спроводиће се због спречавања ремећења
мира ретких и угрожених животињских врста које живе на
Вршачким планинама, а њихов број није мали и неке се могу

заиста сматрати природним благом Србије. Годинама већ,
захваљујући чуварима заштићеног природног добра и шумарској
служби, животињски фонд се значајно обновио. Након 120 година
на Вршачким планинама поново живи патуљасти орао, али и три
пара орла змијара од укупно осам колико их има у Војводини.
Обновљен је и фонд срнеће и јеленске дивљачи, дугорепе и
уралске сове, али и многих других ретких и заштићених врста.
Све ово значајан је разлог за појачане контроле у заштићеним
зонама Вршачких планина, а представници чуварске службе
ЈКП “Други октобар” као и шумарске службе ЈП Војводина шуме,
осим контроле, имају и службена овлашћења легитимисања, као
и издавања прекршајне пријаве на лицу места. Подсећамо да су
на основу предлога Завода за заштиту природе Републике Србије,
Вршачке планине као предео изузетних одлика заштићене
доношењем аката о заштити, сагласно члану 129. став 1. тачка 2. и
члану 43. став 3. Закона о заштити животне средине, а на седници
Скупштине Града Вршца одржаној 11.10.2017. донета је Одлука
којом се ЈКП “Други октобар“ додељују обавезе управљача ПИО
“Вршачке планине“ дефинисане Законом о заштити природе.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ УРАДИЛА ДОПУНУ ВИНСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЕЛЕЖЕНЕ ВИНАРИЈЕ И ТУРИСТИЧКИ
ЛОКАЛИТЕТИ У ГУДУРИЦИ И ШУШАРИ

Пре неколико година постављена је винска
сигнализација и обележени су вински подруми
и винарије у селу Гудурица како би се туристи
и посетиоци лакше сналазили. У међувремену
се регистровало јеш неколико винарија и
током прошле године у Гудурици су обележене
Винарија Рњак и Винарија Мишић, што ће
омогућити туристима који индивидуално долазе
у ово винско село лакше сналажење.
Такође, Туристичка организација Вршац
заједно са МЗ Шушара реализовала је пројекат
постављања туристичке сигнализације и
обележавању туристичких локалитета у
месту Шушара. Обележено је скретање за
Загајичка брда пре уласка у село, постављена је
сигнализација у центру села за Загајичка брда,
цркву Св. Ласла, Каштел Маријета и постављена
је табла са информацијама о ветрењачи и испред
Каштела Маријета.
Љубитељима природе, лова, биолози,

планинарима, рекреативцима који уживају
у лепотама пешчаре и Загајичким брдима,
постављена сигнализација биће од користи.
Постављање
табли
и
туристичке
сигнализације у Шушари финансиран је
од стране Покрајинског секретаријата за
образовање, управу и националне заједнице, а
постављање винске сигнализације финансирала
је Туристичка организација Вршац.

ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ТО ВРШАЦ
Туристичка организација Вршац је и током
2020. године, урадила двојезични каталог
„Вршачке манифестације“. Каталог је штампан
на српско-румунском и српско-мађарском
језику и у њему су представљене све наше
велике манифестације са којима је Вршац
познат у земљи и иностранству. Пре свега, ту су

Дани бербе грожђа, Винофест, Вршачки венац,
Вршачка позоришна јесен, али и оне новије, али
исто тако познате и посећене, као што су Винд
фест, Way of Life, сеоске славе.
Средства за израду каталога Вршачке
манифестације добијена су по конкурсу
Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и националне заједнице.
Такође, МЗ Гудурица и Туристичка
организација Вршац урадила је промотивни
материјал о Гудурици и то на српском, мађарском
и румунском језику којим се промовише село
као виноградарски крај и као мултинационална
средина. Средства су такође обезбеђена на
конкурсу код Покрајинског секретаријата за
образовање, управу и националне заједнице.
Промотивни материјал биће подељен
винаријама у Гудурици и на сајмовима туризма у
земљи и иностранству на којима ће учествовати
Туристичка организација Вршац.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОВОГОДИШЊУ ИЗЛОЖБУ ВИНА И ЖЕСТОКИХ ПИЋА

СТИГЛО НАЈВИШЕ УЗОРАКА

- Произвођачи послали укупно 236 узорака, највише од кад се смотра одржава - Стигло је 136
воћних ракија, 29 лозових ракија, 33 узорка белих вина, црвених вина 19, затим 5 розеа и 14
специјалних пића Изложба вина и жестоких пића,
која се традиционално одржава у
Пољопривредној школи „Вршац“
поводом школске славе Светог
Трифуна, биће ове године другачија
због КОВИД-а 19, али и најбогатија,
судећи према броју узорака које су
доставили произвођачи за анализу.
- Стигло је највише узорака од
када се ова манифестација одржава,
каже Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“. Стигло је 136 воћних ракија, 29 лозових
ракија, 33 узорка белих вина, црвених
вина 19, 5 розеа и 14 специјалних
пића, укупно 236 узорака. Узорци
су пристигли из свих крајева Србије
што манифестацији даје републички
карактер. Вина ће се оцењивати
хемијски и органолептички, а јака
пића органолептички.
Према речима директора Клиске,
овогодишња изложба реализује се
под сасвим другачијим условима због

пандемије коронавируса уз комплетно
поштовање важећих епидемиолошких
заштитних мера.
Проглашење
победника
биће одржано на Дан Светог
Трифуна,14. фебруара, у 10 часова, на
конференцији за медије, наглашава
Клиска. – Дипломе и пехари неће бити
уручивани лично произвођачима
најквалитетнијих вина и ракија, већ
ће бити достављени путем поште, због
тренутне епидемиолошке ситуације.
На Дан Светог Трифуна биће орезан
чокот винове лозе у винограду Школе,
затим биће резање славског колача,
као и проглашење победника на
традиционалном школском ликовном
и литерарном конкурсу. Истом
приликом биће представљене и
Виноградарске новине.
Нажалост, овог пута неће бити
свечане приредбе, коју сваке године
припремају ученици Пољопривредне
школе „Вршац“ и на којој се уручују

награде учесницима традиционалне
смотре оцењивања квалитета вина и
алкохолних пића. Разлог је епидемија
коронавируса.
- Поготово нам је жао зато што се
ове године обележава и сто година
постојања Пољопривредне школе
у Вршцу, истиче директор Клиска. Став наставничког већа и руководства
Школе је да се свечана академија,
изложба о стогодишњици Школе,
као и представљање Монографије
школе одржи чим се стекну услови за
тако нешто. Новина је и да је од ове
године Свети Трифун и Дан школе, а
такву одлуку донео је Школски одбор
на последњем састанку. Одлука је
донета једногласно, тако да је укинут
претходни Дан школе који није имао
озбиљније историјско упориште у
овој установи, нити је као такав и
обележаван.
Директор подсећа да је Свети
Трифун,
према
релевантним

Срђан Клиска:
Дипломе и пехари биће
достављени добитницима поштом
историјским
подацима,
у
Пољопривредној школи обележаван
од оснивања 1921. године до почетка
Другог светског рата, затим још и 1945.
године, као велика занимљивост, и
обновљен 1991.
Ј.Е.

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”
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НАСТАВЉА СЕ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ КОВИДА 19 У ВРШАЧКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

ДО САДА ВАКЦИНИСАНО
ВИШЕ ОД 3.900 ГРАЂАНА

У Дому здравља у Вршцу до сада је вакцинисано
више од 3.900 грађана. Грађани пријављени преко
портала Е-управе вакцинишу се свакодневно, у
периоду од 8 до 15 часова, а из Дома здравља
поручују да вакцине континуирано стижу и да их
има довољно за све пријављене.
- На основу препорука Института за јавно
здравље Србије у Вршцу се континуирано спроводи
ванредна препоручена имунизација против
ковида 19. Заинтересовани грађани пријављују се

искључиво преко портала Е-управе, а онда добијају
позив и за прву и за другу дозу вакцине. Тренутно
се другом дозом вакцинишу здравствени радници и
корисници Геронтолошког центра, као и пацијенти
са геријатрије из психијатријске болнице „Др
Славољуб Бакаловић“, док се грађанство вакцинише
првом дозом. Већ следеће недеље очекујемо другу
дозу Синофарм вакцине да би се што више људи
вакцинисало – каже др Данијела Туркоање из
вршачког Дома здравља.

Добар одзив грађана на вакцинисању против
корона вируса: Др Данијела Туркоање

Ред је велики, али застоја нема

Она наглашава да се вакцинација препоручује
скоро свим грађанима, док старија популација
и здравствени радници као најризичнији, имају
приоритет. Истиче такође, да се без обзира на
имунизацију треба понашати у складу са свим
прописаним мерама безбедности.
- Одзив је добар, вакцинисали смо преко 3.900
грађана. Од прошле недеље, функционише и
мобилни тим који по кућама вакцинише непокретне
суграђане. Трудницама се вакцинација за сада не
препоручује, а грађанима који су прележали ковид,
вакцинација се препоручује након два до три
месеца. Сви се надамо да ће се пандемија зауставити
вакцинацијом, али ово је тек почетак краја, тако да
сви и даље морамо да се чувамо – рекла је Туркоање.

РЕАЛИЗОВАН ДРУГИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА ГРАДА ВРШЦА И НЕМАЧКОГ ГИЗ-А

КОВИД 19 ОДГОВОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ
Град Вршац, у сарадњи са Немачком
организацијом за међународну сарадњу “GIZ”
реализовао је током ове недеље, други циклус
пројекта “COVID -19 одговор Црвеног крста СрбијеПомоћ угроженим групама из нестимулативних
средина и групама у ризику од COVID 19”, у
оквиру ког је почела подела 500 јединица помоћи
које подразумевају 500 пакета прехрамбених
производа и 500 пакета хигијене.
- Први део пакета хуманитарне помоћи
подељени су најугроженијим породицама у Вршцу
и Павлишу, док ће други део пакета бити подељен
крајем недеље породицама из подстандардног
насеља Балата, као и у Уљми. Друга дистрибуција
пакета планирана је за крај фебруара. Примаоци
пакета биће ромске вишечлане породице са децом
или старијим особама, самохране ромске породице
и особе са инвалидитетом и чланом са хроничним
болестима“, изјавила је чланица Градског већа за
социјална питања Маја Ристић Лажетић.
У ПОНЕДЕЉАК, 8. ФЕБРУАРА БИЋЕ ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА
8 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председник Скупштине Града Вршца, др Предраг
Мијатовић, сазвао је за понедељак, 8. фебруара
пету по реду седницу градског парламента на
којој ће одборници расправљати по осам тачака
дневног реда.
Прва тачка је доношење Одлуке о Месним
заједницама на територији Града Вршца. Затим следи
доношење Одлуке о условима и критеријумима за
остваривање права на суфинансирање трошкова
за биомедицински потпомогнуто оплођење, трећа
тачка је доношење Одлуке о измени Одлуке о
обављању делатности зоохигијене. У четвртој
тачки одборници ће расправљати о доношењеу
Одлуке о прихватању удела без накнаде у

капиталу „Фул протект“ Доо Београд, као начина
намирења потраживања по основу припадајућег
дела пореза на зараде као уступљеног прихода
Граду Вршцу. Пета тачка је доношење Одлуке о
давању сагласности на закључење Анекса уговора
о купопродаји стана са Теихман Магдолном
поводом откупа стана у Шушари у Банатској
улици број 97, шеста тачка је доношење Одлуке
о давању сагласности на коначан нацрт Анекса 1
јавног уговора о јавно-приватном партнерству за
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства
за изградњу, реконструкцију, одржавање и
обезбеђивање доступности дела саобраћајне
локалне, путне инфраструктуре на територији

Града Вршца са јавним плаћањем (надокнадом за
доступност инфраструктуре). Претпоследња тачка
је разматрање Извештаја о раду Савета за здравље
за 2020. годину и последња, разматрање Плана
рада Савета за здравље за 2021. годину.

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”
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ВОДА

Дан влажних подручја на светском нивоу обележава се ове
године под мотом „Влажна подручја и воде” како би се скренула
пажња јавности да пиjaћа вода чини само 2,5 одсто свих водних
ресурса. И да док се потребе за водом повећавају, залихе се
константно смањују због загађења и лошег газдовања.
Преко два милиона тона отпада свакога дана заврши у
потоцима, рекама и језерима. Уколико се овакав тренд настави,
до 2025. потребе за свежом водом премашиће садашње
расположиве ресурсе. Овим поводом, у години јубилеја 50 година
од потписивања Рамсарске конвенције, прилика је да се укаже на
значај заштите вода и влажних подручја, која се, првенствено,
огледа у правилном спровођењу мера заштите влажних подручја.
На скупу у Новом Саду поводом обележавања Светског дана
влажних подручја у 2021. години, у организацији Министарства
заштите животне средине, Покрајинског завода за заштиту
природе, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
представљено је новопроглашено Рамсарско подручје „Ђердап” и
програм управљања водним режимима у СРП „Окањ бара”.
Обележавање Светског дана влажних подручја установљено
је Рамсарском конвенцијом (The Convention on Wetlands) која
се односи се на заштиту мочварних подручја од међународног
значаја, нарочито као станишта птица мочварица. Кoнвенција
је добила назив по иранском граду Рамсару где је и усвојена
2. фебруара 1971. године, док је од стране СФРЈ ратификована
1977. године. На територији 171 чланице, уговорних страна
Рамсарске Конвенције, до сада је проглашено 2.341 Рамсарско
подручје, укључујући и 18 прекограничних, у укупној површини
од 252.489.973 хектара.
Земље потписнице конвенције обавезне су да номинују
одговарајућа влажна станишта за Листу влажних станишта од
међународног значаја (Wetlands of International Importance,
the„Ramsar List“) и обезбеде ефикасно управљање овим
подручјима.
Рамсарска подручја у Србији су: „Обедска бара”, „Лудашко
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ЈЕДНУ ОД НАЈОЧЕКИВАНИЈИХ КЊИГА

СУМЊИЧАВИ УМОВИ ОКУПИРАЋЕ ВАШ УМ И
ВАШУ МАШТУ!

СВЕ ПОЧИЊЕ
ОВДЕ...

Индијана, Сједињене Америчке Државе, 1977. година.
Блистави црни аутомобил прошао је кроз жичану
капију лабораторије која злокобно провирује из шуме
у околини Хокинса, градића у Индијани. Човек који
њом управља је доктор Мартин Бренер, научник на
челу супертајног владиног истраживања. По његовом
мишљењу, од субјеката које је одабрало медицинско
особље, ниједан не показује потенцијал потребан за
постизање изванредних резултата.

језеро”, „Царска бара-Стари Бегеј”, „Горње Подунавље”, „Слано
Копово”, „Засавица”, „Лабудово окно”, „Пештерско поље”, „Власина”,
„Ковиљско петроварадински рит” и „Ђердап”.
Завод за заштиту природе Србије је утврдио прелиминарну
листу од 68 потенцијалних Рамсарских подручја у Србији. До
сада је проглашено укупно 11 подручја од међународног значаја,
која се простиру на укупној површини од 129.919 хектара. Овом
проглашеном површином на простору наше земље нашло се
близу 0,06 одсто територије светски значајних међународних
влажних подручја која се простиру у више од 170 земаља. Даљи
рад на проглашењу и осталих 57 подручја која су оцењена да
испуњавају критеријуме за упис на ову Листу међународно
значајних подручја биће настављен и тиме надамо се значајно
повећан проценат ових подручја у Србији и на светском нивоу.
Извор: Политика

Ако желе да овај експеримент помери границе
људског ума, требају им посебни кандидати. Попут
девојчице коју је повео са собом: има само пет година
и толико необјашњиве моћи да је неопходан строг
безбедносни протокол.
Индијана, Сједињене Америчке Државе, 1969.
година. Тери Ајвс је радознала девојка немирног духа.
Завиди својим вршњацима који у градовима као што
су Сан Франциско или Вашингтон протестима мењају

РАСТЕ ПОПУЛАРНОСТ РУСКЕ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

ТЕЛЕГРАМ ПОСТАО ДРУГА
НАЈТРАЖЕНИЈА АПЛИКАЦИЈА У САД

Више
од
пола
милиона
Американаца преузело је руску
апликацију Телеграм за само четири
дана, од прошле среде до недеље,
после гашења налога Доналда Трампа
на Твитеру и уклањања апликације
Парлер. Телеграм је тако постао
друга најтраженија апликација у САД
јер Американци траже алтернативу
великим корпоративним друштвеним
мрежама.
Телеграм, друштвена мрежа и
сервис за сигурну размену порука,
која је настала у Русији, преузета је
545.000 пута у периоду између среде
6. јануара и недеље 9. јануара, три пута
више него у истом периоду претходне
седмице, известила је америчка тв
станица Фокс Њуз.
Њујорк тајмс пише да је масовни

егзодус Американаца ка другим
друштвеним
мрежама
уследио
јер је њих теже контролисати него
традиционалне, као што су Фејсбук
или Твитер, али и због политике
кажњавања корисника коју спроводе
мејнстрим
друштвене
мреже.
Телеграм је у последњих 72 сата добио
25 милиона нових корисника, рекао је
оснивач ове мреже Павел Дуров.
Фокс Њуз наводи да је руски
Телеграм у великој мери профитирао
јер корисници масовно напуштају
америчку апликацију за разменну
порука Воцап, у власништву Фејсбука,
због измене услова коришћења
којима је нарушења приватност
корисника, преноси Танјуг.
Извор: Политика

НОВЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ КИНЕСКЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СНИМАКА

„ТИК ТОК” ЗАБРАНИО ПРИСТУП ДЕЦИ
МЛАЂОЈ ОД 13 ГОДИНА
Кинеска платформа за постављање
видео снимака је данас блокирала
приступ деци испод 13 година на
апликацији „Тик Ток” и користиће
вештачку интелигенцију да потврди
годиште корисника, након недавне
смрти десетогодишње девојчице
из Палерма која је извршила
самоубиство вешањем у Блекаут
(онесвешћивање) изазову.
Надзорно тело Италије ће
проценити ефикасност мера које је
објавио „Тик Ток”, пренела је АНСА.
Након смрти девојчице 21.
јануара, уследио је случај жене (48) из
Сиракузе на Сицилији, која је испитана
због наводног подстрекивања на
самоубиство постављањем видео
снимка на „Тик Току”, на којем се виде
мушкарац и жена како обмотавају
лепљиву траку око уста и носа, у још
једном Блекаут изазову, преноси
Танјуг.

Истражитељи су, у међувремену,
проширили истрагу поводом смрти
девојчице из Палерма, постављајући
питања Фејсбуку и Инстаграму како
је било могуће да отвори налоге на
њиховим платформама.
Фејсбук је поручио да ће потпуно
сарађивати са истражитељима, а
што се тиче утицајне „Тиктокерке” из
Сиракузе, полиција је открила да је
поставила још снимака, уз помоћ којих
је дошла до 730.000 пратилаца разних
узраста.
Они прате око 20 опасних изазова,
укључујући удисање креме кроз
нос, затварање очију кљештама и
инсценирано ломљење руке лонцем
за кување.
Све изазове је извела жена из
Сиракузе, а сви њени видео снимци су
уклоњени.
Извор: Политика

свет. Када сазна да универзитет тражи добровољце
за психијатријски експеримент, осећа да се иза тога
крије нешто важно и одлучује да се пријави. Не желећи
да пропусти прилику живота, решена је да најзад
одигра своју улогу у историји. Али не зна да се иза овог
пројекта крије опасна завера, и неће јој бити довољна
само храброст да јој се супротстави. Биће јој потребне
натприродне моћи. И тако, док свет тиња, у малом
америчком граду добро и зло сукобљавају се у тајном
рату у којем је људски ум бојно поље.
У овом роману читаоци ће открити истину о мајци
Једанаестице. Њујорк тајмс наводи да је ово „књига коју
су фанови једва дочекали и која ће им открити много
непознатих детаља“.
Не пропустите могућност да отворите свој ум уз нову
књигу Гвенде Бонд, Stranger Things: Сумњичави умови.
Поручите је већ данас путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили
су поклоне за своје читаоце. Овог пута ћемо два љубитеља
књиге који пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com обрадовати књигом „Stranger Things: Сумњичави
умови“.
У прошлом броју поклањали смо књигу „Синиша – мој
отац“ освојиле су је наше читатељке Љиљана Вукелић и
Љубица Јокић. Честитамо!
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ЈЕЛЕНА ГОРИЧКИ, АКАДЕМСКА СЛИКАРКА:

ЧИТАВ ЖИВОТ ДОЖИВЉАВАМ КАО
ЈЕДАН „ЕСКЕЈП РУМ“ ЗАДАТАК

Академска сликарка Јелена Горички у Вршац је
дошла 1999. Ако је пажљиво слушате, на тренутак
ћете у њеном изговору неких речи моћи да препознате
оно мелодично отезање самогласника својствено
Новосађанима, но она по сопственој вокацији јесте
Вршчанка, а ми то са радошћу прихватамо. Често у
шали, Јелена свој живот дели на догађаје пре и после
Новог Сада, или у три етапе: Вршац – Нови Сад –
Вршац. Рођена је и рано детињство провела у Вршцу,
цео период школовања у Новом Саду, а потом се
вратила у град који, под претњом да ће звучати као
окорели локал патриота, сматра најбољим местом
за живот. Слике раног детињства пуне топлине,
радозналости и слободе за Јелену су постале кључне
тачке којима ће се касније враћати како у личном,
тако и у професионалном развоју.
Које су то слике из детињства
које носите у сећању?
- Татини родитељи живели су у
породичној кући на Омладинском
путу (данашња Улица Иве Андрића),
а мамини нешто више, изнад
тадашњег Хотела Брег и ја сам
читаво детињство провела на
брегу, прелазећи ту релацију од
Иве Андрића до Селенитског пута.
Мама Марија и тата Драган су обоје,
стицајем околности, пронашли
посао у Новом Саду, па сам ја већи
део времена проводила у Вршцу код
баке Јелене, татине мајке, по којој
сам и добила име. Памтим је као
некога ко је имао врло чврсту вољу
и снажан карактер, а са друге стране
био топао учитељ, без кажњавања
несташлука. Такође, сећам се да
није волела да губи у картама. У
току тог најранијег детињства имала
сам заиста топло окружење људи
који су ме, свако понаособ, на неки
начин обележили и формирали као
личност. Добар део детињства сам
провела на игралишту код Хотела
Турист, изнад Ђавоље јазбине,
где ме је дека често водио да се
играм, и у лутању по сопственој
малој џунгли са другарима. Једна
од најранијих и најтоплијих
слика коју памтим и лако могу да
пронађем кад мало загребем по
површини, је слика једног кревета
који се налазио у дневној соби
куће у којој смо живели. Звали су
га „старо злато“ због дезена који је
тада био у моди. Кревет се налазио
тик испод прозора који гледа на
источну страну и живо се сећам
раног изласка сунца које се помаља
изнад брега и осећаја топлине
сунчевих зрака што су падали, кроз
тај прозор, на моје лице. Друга
слика које се живо сећам је прва
самостална вожња бицикла без
помоћних точкова. Деда Павел ме

адаптације. Та промена је била
веома значајна за формирање
особине која је јако битна у
данашње време, а то је адаптивност.
Морала сам да се навикнем на
ново окружење, полазак у школу
и нове другаре, али је провођење
времена и играње са млађом
сестром Данијелом донело топлину
која је све учинила мање тешким.
Једна од значајних прекретница у
том делу мог детињства било је и
пресељење из радничког насеља
Клиса на Петроварадин, градић
препун барока, сецесије, старе
архитектуре, зеленила... Сећам се
своје Школе „Владимир Назор“,
испод петроварадинске тврђаве
и учитељице Хајрије Блашковић,
дивне жене, чији ме је систем

годину, на препоруку пријатељице
Весне Кукић, која је у то време
живела у Новом Саду, отишла сам
на тромесечни камп за талентовану
децу на Палићу. У питању је био
камп на коме си могао да бираш
да ли ћеш се бавити класичним
дисциплинама – вајањем, цртањем,
сликањем, или мултимедијалним
дисциплинама. Мој избор је био

је у једном тренутку само пустио,
тада се завртело и ево не престаје
до данашњих дана.
Од шесте године живота
Нови Сад постаје ваше трајно
боравиште. Како памтите тај
период?
- Одлазак из Вршца је била
једна од прекретница у развоју
моје личности. Недавно ми је
отац испричао једну истовремену
смешну и тужну причу како сам,
док смо одлазили за Нови Сад из
револта, гледајући кроз задње
стакло наранџастог фиће у брдо
које се губи на хоризонту, кроз
сузе говорила: „Вратићу се кад тад“.
Долазак у Нови Сад био је период

вредности образовања и васпитања
на неки начин дефинисао. Тај
период живота памтим као један од
најтоплијих, док га, на жалост, ратна
времена нису обележила.
Када сте се определили за
сликарство?
Моја
средња
школа
дефинитивно није била мој избор.
Мама је одувек размишљала
прагматично и често користила
изреку „Боље врабац у руци, него
голуб на грани“. Тако је тај „врабац
у руци“ требало да буде стручна
школа након које ћу имати диплому
која ће омогућити сигуран посао.
Разумем ту њену бригу, јер су
времена била заиста тешка и није
се знало да ли ће бити финансијских
могућности за студирање. Тако сам
се нашла у економској школи коју
сам завршила цртајући портрете
деце својих предавача (прича
кроз смех Јелена). Двориште моје
тадашње школе од дворишта моје
будуће школе, односно Академије
уметности, делила је само једна
црквена порта. Памтим да сам
често, за време великог одмора,
чезнутљиво гледала у правцу тих
учионица кроз које су се видели
штафелаји и неки млади људи који
нешто озбиљно раде и питала се да
ли ћу та врата икада проћи. За мене
су, у том периоду адолесценције,
не само цртање, већ и писање,
тачније сваки облик креативног
изражавања, били алат да се на неки
начин изразим. На преласку из 3. у 4.

да
направим
мултимедијалну
представу кратке форме под
називом „Прича о постанку света“.
На том кампу упознала сам и двоје
људи, мултимедијалног уметника
Ивана Правдића и Јелену Марјанов,
са којима ћу и касније у животу
сарађивати. То лето и тај камп су
ме дефинитивно определили да се
бавим уметношћу.
Да ли сте одмах уписали
Академију уметности?
- Не, али та година паузе између
средње школе и Академије је можда
најбитнија година мог живота, или
како је ја често називам „година
учитељица“. Како су времена
финансијски била тешка, морала
сам да потражим посао. То сам и
учинила, али не у бранши за коју сам
била образована него као перачица
судова у чувеном Ајриш пабу. Нисам
одустајала од идеје да упишем
Академију без обзира на све
мамине покушаје да рационализује
живот и објасни ми да се идеје не

једу. У том периоду живота нисам
била превише комуникативна. Те
године уписала сам школу глуме
Милана Плетла и кроз ту школу, на
сцени, учила да се изражавам, да
отварам своја осећања и мисли,
да их вербализујем. То је догађај
који је преломио моју личност и
помогао ми да превладам своје
несигурности.Те
исте
година
смислила сам и мали бизнис који
ми је помогао да платим часове
сликања и цртања без којих не бих
могла да упишем Академију. Вељко,
који је држао школу, изашао ми је
у сусрет па сам уместо плаћања
часова доводила своје пријатеље
да буду модели. Целе те године сам
упоредо радила у пабу и похађала
школицу цртања. Онда се једног
дана у тој школици појавио човек
који ће обележити тај део мог
живота, професор Аби Кнежевић.
Сећам се његовог првог коментара
на моје радове, рекао је: „Ти мала,
бога ти, ко Кирхнер“. У том тренутку,
ја нисам ни знала ко је Кирхнер,
али је он то изговорио тако да сам
била јако поносна што сам ја к`о
тамо неки Кирхнер. Недуго након
тога, приликом консултација пре
уписа, упознала сам и друге две
важне особе за тај период свог
школовања, професорке Бранку
Кнежевић и Вишњу Петровић.
Сећам се вечери када сам сазнала
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да сам положила пријемни и упала
на буџет и поноса када сам сутрадан
отишла на Филолошки факултет, где
сам, такође на мамино инсистирање
полагала пријемни, да повучем своја
документа. Прву годину Академије
провела сам на одсеку графике
у класи професора Кнежевића, а
онда, тражећи нешто много брже
и експресивније, у другој години
прешла сам у сликарску класу код
професора Милана Блануше.
Шта Вас је одредило као
уметника?
- Период студирања, на известан
начин, обележио је и сукоб са мојим
професором Бланушом, кога, морам
да кажем, изузетно ценим и као
педагога и као уметника. Наиме, у
тренутку када почиње сликарски
практикум где се инсистира на
монохроматској слици, коришћењу
беле и црне боје, у мојој глави слика,
ни случајно, није нешто што не
подразумева боју. Потпуно супротно
његовом захтеву, почињем да
користим све могуће боје. Моје
сликаство (прича кроз смех Јелена)
личи на неког разузданог Баскијата.
Док колеге сликају задати модел
или мизансцен, ја сликам нешто
из своје главе и то постају тачке у
којима долази до озбиљног сукоба.
Наравно, моје противљење његовој
методологији није било ни свесно
ни намерно. Само сам желела
да истражујем. У тренутку када
почињем да користим рачунар као
алат да анализирам слику, то већ
постаје озбиљан сукоб. У то време,
у питању је 1997. година, нико у
сликарству није користио рачунар
као алат за промишљање неке
слике. Несрећна што ме не разуме
покушала сам да му напишем мали
манифест о корелацији дигиталне и
класичне слике, наговештавајући му
да долази време када ће дигитална

слика постати примарна у нашој
спознаји света, но одустајем од
предавања тог манифеста да
ситуацију не направим још гором. У
лето `99. завршавам пројекат „Кућа
бр. 13“ у Бечеју, који сам иницирала
са својим колегама са класе и једном
групом младих мултимедијалних

уметника из Београда.То је први
пројекат у коме обрађујем тему
енергије простора. Као аутор који
у том тренутку има свест о томе шта
жели да ради у животу, одлучујем
да се вратим у Вршац, место оне
првобитне дечје слободе која
подразумева истраживање, игру,

безбрижност. Прве слике које имам
о Вршцу, а које су дубоко остале у
мени, вуку ме да се вратим и овде
потражим свој ауторски рукопис.
Манифест који никада нисте
предали изродио се на крају у
серију радова?
- Тај манифест се заправо
изродио у једно вишедеценијско
истраживање које нисам неговала
свесно. Та моја идеја да је пиксел
исто што и пигмент, да је виртуелна
стварност исто што и стварни живот,
а то траје већ 30 година уназад,
у овом тренутку се емпиријски
доказује. Пут лутања од класичних
до дигиталних медија се у мојој
глави посложио оног момента када
сам направила изложбу „Пиксел
 Пигмент“, где сам покушавала
да стварам у пољу дигиталног
окружења па онда те предлошке,
те скице, буквално имитирала у
стварности, на класичном платну.
Као последица те изложбе настала
је турнеја кустоског пројекта Славка
Тимотијевића која је трајала годину
дана, обишла целу Србију, а у чију
су поставку била укључена још два
аутора Владан Јеремић и колега са
класе Владимир Мојсиловић.
У вашем стваралачком развоју
може се наслутити пророчки
моменат. Да ли сте размишљали

о томе?
- Да, 2013. године, много пре
актуелних дешавања, долазим
на идеју да направим виртуелну
3Д
галерију.
Након
дебате
епских размера, са пријатељем и
сарадником Цуцуљ Маринелом, ту
идеју и реализујем. Сећам се првих
реакција људи на чињеницу да
улазе у простор у коме нема слика,
само визир кроз који се сагледава
та виртуелна галерија и њихових
првих корака у пољу виртуелног.
Некако у то време добијам и прилику
да радим на дизајну књиге Јелене
Гуге која је докторирала на теми
виртуелног простора и та сарадња
ми помаже да схватим у ком правцу
моје истраживање треба да иде.
Следећи корак била је замисао да
ако слике не морају бити реалне,
ни аутор не мора бити реалан и
тако одлучујем да направим свог
арт аватара (Елка) који ће уместо
мене отварати изложбе и обраћати
се публици у галерији. То је била
последња фаза мог истраживања
поља виртуелног пре него што ћу
направити нагли рез и вратити се
изворном сликарству.
Изложба те најновије фазе
представљена је пре пар месеци у
Дому војске и носи назив „Еscape
room“. Откуда назив?

77

- У питању је можда најинтимнији
циклус који сам до сада урадила,
у коме сам била дубоко окренута
себи и пролазила кроз дубоке
интроспективне
фазе.
Крајем
2019. започела сам серију слика
великог формата које су потпуно
очистиле људску фигуру из
моје слике и одлучила сам да се
бавим искључиво простором и
атмосфером. Радове чине елемент
собе, кревета и прозора. Нисам
могла ни да сањам да ћемо за пар
месеци бити затворени у кућама,
да нећемо моћи да излазимо, да
ће се многи од нас затећи потпуно
сами. Испрва сам, уплашена тог
„пророчког“ момента, престала да
радим на тој серији. „Закључавање“
које сам провела у дугим шетњама
по брегу размишљајући о томе шта
ме је понукало да радим те „собе –
кутије“, помогло ми је да схватим да
цела та серија радова носи енергију
ескејп рума. У питању је термин који
долази из сфере виртуелног, сфере
игрица и представља простор у
коме треба решити неку проблемску
ситуацију како би се из њега изашло.
Промишљање о томе зашто смо се

је и изложила.
Како изгледа ваш свакодневни
живот?
- Планинарење, бициклизам
или било какав облик екстремне
физичке
активности
такође
су компонента моје личности.
Имам фазе када сам потпуно
посвећена, мирна и стварам
и фазе када месецима могу да
будем у екстеријеру и не такнем
платно.
Невероватно
срећан
сплет околности је да је бављење
компјутером, још из периода
факултета, резултирало тиме да
се и пословно бавим визуелно
креативним радом. Графички дизајн
и све оно што радим у Културном
центру Вршац, не разликује се пуно
у односу на оно што радим као
уметник. Верујем да спадам у ретку
групу људи који раде посао који
воле. Успела сам да имам и „врапца
у руци“ и „голуба на грани“ (додаје
Јелена уз смех). Претходна година
неће ми остати у ружној успомени,
јер сам успела да урадим све што
сам замислила. Адаптивност о
којој сам говорила на почетку,
показала се врло корисном. Дуге

као планета нашли у свему овоме,
отворило је у мојој глави свест да
се то не дешава без разлога и да
ће свако од нас понаособ морати
да разреши неки свој лични ескејп
рум. Када сам схватила да ова
серија неће бити пуко приказивање
несрећног сплета оклоности у
којима се човечанство нашло, него
дати неку врсту наде и инспирације
људима да се боре унутар та четири
зида, где прозор, који се налази на
централном месту у композицији,
представља
наслућивање неке
врсте оптимизма и разрешења,
наставила сам рад на серији и потом

бициклистичке туре заменила сам
шетњама по брегу, а „закључавање“
ми је у живот донело и јако
важно створење, пса Дону која је,
стицајем срећних околности за обе,
постала мој пријатељ. Читав живот
доживљавам као један „ескејп рум“
задатак, а сваки задатак, тежи или
лакши, прихватам као нужност.
Остајем у себи дете „истраживач“
из оне књиге „Хиљаду како, хиљаду
зашто“ и докле год имам питања
и одговоре, докле год постоје
загонетке које треба решити, ја се
осећам задовољном, ја сам срећна!
Јованка Ерски
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ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ

Теодора Корња II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Петра Кесић II 1
Хемијско -медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Тијана Момчилов II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Јован Киш II 5
Пољопривредна школа „Вршац“
Ментор: Никола Митровски

- Ову причу испричаћу само теби. Иза свакодневнице
изван великих бурних градова, гужви, иза рутина, веза
без љубави и без уживања у малим ситницама који
живот чине, налази се Вршац, мој родни град, моје место
стваралаштва, а у њему се назире брег у подножју наше
вароши.
На брегу деда, доброћудан старац спреман да се
поздрави са свим материјалним стварима које му никада
нису биле важне, јер како он каже само душа је вечна.
Остао му је само један недовршен задатак, а то је да преда
два млада семена, црно и бело семе. Рекао ми је да ћу са та
два семена засадити љубав у шта нисам веровао, додао је
и да свако ко проба плод црног семена биће племенитија
особа и спознаће праве вредности. Болесни ће оздравити.
Нисам у првом тренутку све најбоље схватио, поздравио
сам се са њим последњи пут. Док сам излазио, његово
лице је био насмејао. Погледао сам око себе и застао,
прелепо небо са облацима који су свакаквог облика, као
да се такмиче ко ће лепши бити. Зеленила на све стране,
бујне крошње високих стабала, прелепе простране и
стрме зелено-жуте и браон-сиве површине. Одлучио сам
да семење засадим на брегу. Годину дана касније израсло
је прелепо грожђе, са једне стране брега бело, а са друге
црно. Људи су га назвали Вршачким виноградима. Након
неколико година њихов сласни сок се преточио у вино.
Винограду сам дао име “Вршачки златни гроздови“. Постао
је место које засењује својом лепотом и миром. Вино је
баш, као што је старац рекао, било магично, као и грожђе.
Деца су уживала да га једу и њихово мало а велико срце
никад се није искварило. Срећа је вијорила над градом,
над људима. Гроздови су имали невероватну моћ. Лоше
мисли и нејака срца претварали су у чисте, одлучне
намерте ка слободи, истини, лепоти. На крају је рекао: у
сваком црном грозду има помало белог и обрнуто, у томе
је тајна живота.
У том тренутку сам се тргла испред мене стајала је
вежбанка из српског са темом: ”Златни грозд града Вршца
“. Рука је сама почела да пише: Јован С. Поповић рођен је
у трговачкој породици у Вршцу. Отац му је био Грк, а мајка
Јулијијана ћерка познатог сликара Николе Нешковића.
Основну и средњу школу похађао је у Вршцу, Темешвару
и Пешти, а права у Кеђмарку. Још као дете због слабог
телесног састава и крхог здравља, стално је искључен из
дечијих игара, стано уз мајку, са урођеним посматрачким
даром. Лева рука му је била парализована, због шлога у
раном детињству. Своју каријеру започео је са стиховима
о испеваним народним јунацима. Све више и више сватао
је књижевност која озбиљније гледа на живот. Био је
драмски писац и своје писање и књижевност узимао је
за озбиљно. Посвећује се позоришту, ради на историјској
драми, а највише и најуспешније на комедији. Драма
је била његов литерални израз, кроз њу је учио народ;
васпитавао дух; горко засмејава своје суграђане. Нама
оставља питање како се борити са недостацима, манама
који се понављају и након два века.
Валентина Османи III 5
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор:Марија Васић Каначки
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ВАСКО ПОПА

Марко Милојевић II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Јасмина Бугаринов II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Сташа Цветићанин
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Михајло Грујић V разред

Вршац је одувек давао велике људе своме народу: писце,
сликаре, певаче, спортисте, политичаре, војсковође. Један
од тих људи је и познати српски писац Васко Попа.
Иако је рођен у Гребенцу, селу поред Беле Цркве,
велики утицај на његово касније стваралаштво је био
живот у граду под Кулом. По националности је био Румун,
а право име на рођењу му је заправо било Василе Попа.
Детињство је провео у Вршцу, где је завршио основну
школу и гимназију, а за време Другог светског рата био је
затворен у концентрационом логору у Великом Бечкереку
(данас Зрењанину).
Прве песме које је писао биле су објављиване у
„Књижевним новинама“ и „Борби“. Са првом збирком
песама „Кора“ увео је у српску књижевност нови
правац који је у потпуности одступао од тадашњег
социјалистичког реализма. Испрва многи нису разумели
његов стил писања, управо због његове уникатности у
мору разних песама и прича које су све личиле једна на
другу. У фокусу Попиних песама су биле теме живота,
љубави, судбине и смрти. Често је користио риму да би
дочарао безосећајност, иронију и трагикомедију живота.
Оно што његово стваралаштво чини тако специфичним
јесте ређање песама у кругове. И баш као што Попа
описује круг живота и сва осећања која га чине, тако и
његове песме сачињавају целине које су јединствене,
а ипак међусобно повезане. Оне су кратке, а опет, у њих
је уткано толико детаља, осећања и доживљаја. Његове
песме се са лакоћом разумеју, јер је свако од нас спознао
осећања о којима се у њима говори. Оне су омаж животу и
уметности живљења. За њега лично, песме нису биле само
речи на папиру: за њега су оне биле начин и извор живота.
Вечито је трагао за унутрашњим миром који му је и давао
највећу инспирацију. Тај унутрашњи мир се да приметити
у његовим делима и он се пресликава код сваког ко се
упусти у путовање кроз његово стваралаштво. Велика
инспирација за његово стваралаштво је био и Вршац, коме
је и посветио једну од својих песама. Нека од његових
дела су инспирисана и чувеном Косовском битком. У тим
делима примећује се огроман утисак који је овај историјски
догађај оставио на писца, као и његово дивљење делима
српских јунака на Косову Пољу. Значај његових дела је био
препознат и у иностранству, те су његова дела преведена
на чак 18 језика, а многи књижевници заступају теорију
да је Васко Попа несуђени добитник Нобелове награде, те
да га је у освајању тог престижног признања зауставила
прерана смрт 1991. године. Између осталог, његовим
стваралаштвом је био задивљен и чувени писац Октавио
Паз, који је јуедно приликом рекао: „Писци имају моћ
разумевања других. Васко Попа је имао ретку врлину да
говори за друге“.
Васко Попа је био и остаће један од најпознатих и
најцењенијих српских песника. Његове песме су вечне,
јер су оне посвећене животу и његовим непролазним
вредностима
Стефан Корица
ШЦ „Никола Тесла“ Вршац
Ментор: Станислава Плећаш
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НОВА ПОСТАВКА ГАЛЕРИЈЕ У ИЗЛОГУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ИЗЛОЖБА ВАСЕ МИЛЕНКОВИЋА

У току је нова поставка у Галерији у излогу Дома
војске аутора Васе Милекића, у организацији Културног
центра. Слике рађење у техници пастела можете
погледати од четвртка, 2. фебруара.
Васа Милекић рођен је 1957. у Старом Лецу.
Академију уметности, сликарски смер, завршио у Новом
Саду 1983. године у класи професора Јована Ракиџића.
Самостално је излагао на тридесетак изложби а на
групним изложбама учествовао више од 150 пута, како
у земљи тако и у иностранству. Учесник је многобројних
ликовних колонија. Посебно је препознатљив по својим
пејзажима које користи као свој уметнички израз у
свим сликарским техникама. Објавио је књигу „Цртање
– технике, материјали и начини употребе“, у којој је
заступљно преко 200 његових радова. Живи и ради у
Пландишту.
„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

„ГОСПОЂА БОВАРИ“ - КЛАСИК ЗА СВА ВРЕМЕНА
Гистав Флобер је један од
највећих
романописаца,
а
„Госпођа Бовари“ је вероватно
његова најпознатија књижевна
јунакиња која се бори за
остварење својих снова и
испуњен живот, макар ти снови
били преузети из љубавних
романа.
Када се удала за Шарла
Боварија, Ема је мислила да
ће јој брак донети луксуз и
страст о којима је читала у
сентименталним романима и
женским часописима. Међутим,
Шарл је био само обичан
сеоски лекар и њихов живот у
провинцији није имао нимало
од оног романтичног узбуђења
за којим је Ема жудела. Желећи
да оствари своје снове, Ема ће
се препустити свакодневном

фантазирању,
упадљивом
трошењу и, коначно, ванбрачној
љубави.
Романтична хероина или
неуротична
малограђанка,
лоша супруга или страствена
бунтовница против конвенција
буржоаског друштва, Ема Бовари
је истовремено била предмет
ауторовог дивљења и његове
оштре ироније.
Захваљујући
Флоберовом
прецизном
језику,
његовој
минуциозности у приказивању
стварности и незаборавним
ликовима, „Госпођа Бовари“
је један од стожера модерне
светске књижевности.
Овј роман о прељуби једне
жене која живи у француској
провинцији у 19. веку носи и
критику досадне малограђанске

средине.
Осликавши
своје
јунаке, Флобер је створио појам
тзв. боваризма, тј. склоности да
људи себе сматрају другачијима
него што заиста јесу и да као
Ема размишљају о томе да су
створени за неку другу судбину.
Бројне су филмске адаптације
овог дела, а Лагунино издање
које излази у оквиру едиције
„Класици светске књижевности“
садржи и сјајан предговор Јелене
Новаковић.
„Госпођу Бовари“ можете
пронаћи од петка 5. фебруара
у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари delfi.rs и на сајту
laguna.rs.
Извор: Лагуна

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (102)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ГЛОБАЛНИ ШТАП БЕЗ ШАРГАРЕПЕ
Лежерни
осунчани
призори
Триптихона права су слика и све
оне лакоће живљења које смо тако
издашно и лакакомислено живели
без свести о њеној чудесности и
привилегији док нас претња короне
није послала у избеглиштво живота.
Постали смо избеглице из живота у
сопственом простору као јединој мери
да се савлада најмањи предатор који је
претио да прогута планету људи.
Ми смо друштвена бића јер је
то начин и услов нашег опстанка.
Контакти са људима и породицом су
антрополошки и социјално безброј
пута објашњавани, али позитивно
дејство одсуства одрицања суспензије
тог искуства неухватљива је новост за
све нас.

Пајин Триптихон је пасторална
идилична слика локалног раја у
времену кад је у свету индустријска
револуција
достигла
врхунац
и отпочело ново доба Теслине
електрификације планете. А годину
дана после глобалне парализе света
короном објављује се еколошки
препород света, чисто небо, чиста
мора и океани и испада да је корона
глобални штапа без шаргарепе који је
могао да нас натера да престанемо да
дивљамо претећи здрављу сопственог
и јединог дома. И да је то тачно, да су
сви наши страхови, погибељи, бољке
и оскудица колатерална штета и мала
цена за здравље планете, онда је
и то коначни пораз људске памети,
воље и свести. Сва упозорења, бројке,

научне чињенице о климатским
променама нису за десетине година
дале ни делић резултата колико ова
година у којој је свет затамничен голим
страхом. Како се локално сакрити од
пошасти која завија широм планете.
Како свој ум, васпитање, навике и
локалне удобности разумом натерати
на глобалну дисциплину. То питање
поставља европски социолог који
подсећа да никада ни куга, нити
пандемија шпанске грознице, далеко
убојитије, нису оковале људске навике
тако потпуно као короне. Постали
смо таоци конформизма којег се не
одричемо иако се нејасно плашимо
верујући да нећемо бити несретни
добитници ове пандемијске лутрије.
Битка против короне је једини рат

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

који се губи херојством а добија
признавањем надмоћи непријатеља.
Једина активност је што већа
пасивност и да као људи и друштвена
бића не будемо мостови преко којих
ће непријатељ доћи к нама и нападати
нас.
Пајин Триптихон је подсетник на
једно време блискости а како би
триптихон немилог сведочења нашем
сећању требало да изгледа као поука
неким будућим временима? Чисто бело
платно, минимала арт за минималну
акцију максималног преживљавања.
Све наше страсти, инати, воља,
енергија,
трке,
амбиције
пале
су на испиту као нове вештине
преживљавања дисањем на шкрге.
Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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У Привредној комори Војводине свечано је обележена 102.
годишњица и додељене су годишње награде за значајна
привредна остварења у 2020. години

У Привредној комори Војводине
одржана је свечаност на којој је обележена
102. годишњица постојања а том приликом
додељене су награде и признања
најуспешнијим привредним друштвима,
привреднику и привредници у години за
нама. Први пут смо доделили и признање
„Златно перо привреде“ за медијски
допринос развоју привреде у АП Војводини.
Председник
Привредне
коморе
Војводине Бошко Вучуревић рекао је да
је веома поносан на чињеницу да је ПКВ
једна од најстаријих пословно-привредних
институција у држави, истакавши да је током
тог периода она била суочена са бројним
изазовима, али да је опстала захваљујући
упорности и доследности привредника.
„Иза нас су 102 године постојања и рада
Привредне коморе Војводине и то је јубилеј
који нам намеће велику одговорност. Ни
у овим тешким временима не смемо да
посустајемо, већ морамо више и одлучније
да радимо на развоју привреде Републике
Србије и унапређењу пословног амбијента
у Војводини“, истакао
је Вучуревић.
Сарадња Привредне коморе Војводине
и Покрајинске владе интезивна је и
свакодневна. Заједно радимо на промоцији
привредних потенцијала Покрајине и
умрежавању војвођанских привредника са
партнерима из земље и света. Привредна
комора Србије кроз своје активности и рад

значајно утиче да се у нашој земљи креира и
одржи још бољи привредни амбијент. Како
би се тај циљ остварио , блиска сарадња
Привредне коморе Војводине и Привредне
коморе Србије од непроцењивог је значаја
истакао је Вучуревић.
„Јубилеј Привредне коморе Војводине
прилика је да се укаже на значај привредних
активности, развоја економије, успеха
привредника и свега онога што доприноси

нашем развоју. Привреда Војводине била је
та која је, у веома тешкој години за глобалну
економију, у најтежој години од Другог
светског рата, успела да одржи привредне
активности и да сачува радна места, и то
је оно што охрабрује“, навео је председник
Покрајинске владе Игор Мировић и додао
да је протекле године забележен и раст већи
од 12 процената у области пољопривреде.
Раст су бележиле и неке гране од којих то
нисмо очекивали, у условима глобалне
кризе.
Томе су, како је навео, између осталих,
допринели и привредници којима су

данас уручена годишња признања „Коста
Миросављевић“ за значајна привредна
остварења у 2020. години. Мировић је
оценио да су они, својим резултатима, дали
значајан допринос напретку економије,
због чега морају бити у центру пажње.
„Војводина је била важан фактор
економског развоја и економског опстанка
Републике Србије у минулој години.
Захваљујући виталности наше привреде,
знању и улагањима успели смо да
прошлу годину завршимо са минималним
губицима. Држава чини све да изађемо из
кризе у којој се налазимо како бисмо још
интензивније наставили са привредним
и јавним улагањима и што пре кренули у
нови економски старт“, рекао је председник
Мировић.
Награде за успешно пословање и
постигнуте врхунске резултате у области
индустрије уручено је компанији „Тимкоп“

из Темерина, у области пољопривреде
компанији „Атос фруктум „Мала Ремета“;
у области услуга компанији „НС Плакат“
из Новог Сада. Награду за најуспешнију
привредницу у протеклој години добила је
Драгана Ђермановић „Пепер комуникејшн
груп“ из Новог Сада, а награда за
најушпешнијег привредника уручена је
Јаношу Жемберију „Сат - Тракт„ из Бачке
Тополе.
Ове године први пут је додељено
признање „Златно перо привреде“ .
Признање се одлуком Управног одбора
ПКВ додељује представницима медија који
су својим непосредним професионалним
ангажовањем допринели афирмацији
привреде Аутономне покрајине Војводине.
Добитница овог признања је Мирела
Митрић, новинарка Радио - телевизије
Војводине.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА
– ЗАМЕНА
На
продају
кућа
на
спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058
Продајем кућу у Првомајској 46,
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 834128
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/083-9339
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058
Продајем двособан комфоран стан
од 66 м² на 4. спрату на Омладинском
тргу бр. 15. Тел. 063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са
две одвојене целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим плацем. Тел
060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са
подрумом од 16,6о м2 и таваном од
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу.
Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/1815504.
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту или мењам за
одговарајућу кућу. Тел. 064/375-91459
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. 064/226-2910.
Продајем приземну кућу од 80 м²,
угао Козарачке и Скадарске улице.
Цена 18.000 €. Тел. 064/122-6129
Кућа центру Иланџе старија
кућа на продају. Цена договор. Тел.
063/744-0598 и 013/836-340.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. 062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Број
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Вршац. Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у
Банатској Суботици са легализованим
помоћним објектима (штала, свињци,
летња кујна, амбар на пола ланца
земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80
333.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/8795697
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту код „Виле брег“ или
мењам за одговарајућу. Тел. 064/3759459
Продајем четворособни стан
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м²(сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу,
Његошева улица, укупна квадратура
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра.
Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено.
Цена по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Купујем кућу чврсте градње у
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел.
064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића
82
Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца,
Козлук-Мајдан,
десна
страна,
виноградарска
кућица,
градски водовод. Тел. 060/7401210,
013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја,
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64
м² на Војничком тргу. Хитно. Тел.
064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте
новије градње. Тел. 062/1870271 или
832-809
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774
Мењам плац у ширем центру
града за мањи стан, има комплетну
инфраструктуру. Тел. 063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 89 ари

намештен или малу
кућицу за
педесетак евра или кућу за чување.
Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан
у ул. Хероја Пинкија за запослене
самце, самице, брачни пар без деце.
Тел. 063/8103228
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан
стан у
згради за издавање. Тел. 062/403127
Потребан
намештен
или
полунамештен једнособан стан у
згради. Тел. 063/8069409

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе
комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара.
Тел. 063/7306041

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
у грађевинској зони, ул Кордунска
88, асфалт до плаца. Информације
у Воводе степе Степановића 3/8,
Крнетић.
Продајем 60 ари на вршачком
брегу, потез „Павлишко брдо“.
Тел. 013/401-210, 060/7410210 и
060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима
поред караша. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру
града, одвојен плин, струја. Тел.
064/2960285
Издаје се локал , 30 м² у центру
Вршца, Стевана Немање 14. Хитно и
повољно. Тел. 064/1513853
Радионица за издавање, добра
локација. Тел. 064/1979069
Издајем намештен једнособан стан
у приземљу нове зграде у Мирјеву,
последња станица аутобуса 27. Тел.
064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан

Радила бих кућне послове и чувала
децу. Дајем часове енглеског језика
основцима и продајем гардеробу мањих
величина. Тел: 069/62-66-99.
На продају ловачки карабин 30-06 са
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар
12, ловачка пушка хамерлес-застава
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел:
064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел.
642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор за компјутер, телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у
добром стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице
ком., већа количина договор. Тел
060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л, половну
зимску и летњу гардеробу, саксијско
јапанско дрво. Повољно. Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и
један кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9541284и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120
л, превртач са новом фуруном од 3 мм
лим и дном од 3 мм. Продајем кауч као
нов, велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м,
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст
разне велилчине. Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4
м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер са посудом,
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски
сто и 6 столица. Тел 064/3806276
На
продају
две
електричне
плафоњерке грејалице, 80w, руска
производња „Инлајн“ Тел. 065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна
са две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна

и мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и Иве
Милутиновића 57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.
069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду
и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији
тип са руском капом постоји могућност и
друге. Тел. 833-524 и 064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут.
Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене полице
за кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606
Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
18-то недељнљ коке носиље, ручни
сат, мушки , фосил нов (упола цене),
бицикл мушки у возном стању, врата,
светларник метални, канте за маст. Тел.
064/4256130
Продајем француски лежај од еко
коже, нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем електрични шпорет
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. Тел.
064/4695175
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају
све исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања или
гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни.
Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12
кс нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних ствари.
Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до
60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома

храст. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
На продају лежећи масажер, масажер
за стопала и масажер за врат. Тел.
061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата,
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер
2 ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач Кирби, хаварисану 128, трофазне
електромоторе. Тел. 064/2355436
Потребна жена за рад и помоћ у
кући, доћи лично у Пекару Дукат , улица
Гаврила Принципа 35.
Ситуирана породица са препорукама
и великим искуством жели да обавља
дужност гледања и чувања старије особе
у замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 064/4822535.
Продајем два кревета за 7000 дин. Тел
064/1516798.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли, дводелну судоперу, мали прозор
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруе и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/1139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм.

Тел. 063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/0806872 и 013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна
озбиљну жену из Вршца за везу или брак
до 40 година.Тел. 061/6832086.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631
и 064/2805862

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

.
Продајем Опел Вектру А
у
исправном стању, нерегистрован,
мотор добар. Тел. 064/1432911
На продају ауто марке Фиат
Чиквеченто 900м³, регистрован до
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака
ауто пиколица АТП 460 гаражирана
и очувана, под ребрасти лим ојачана
конструкција. Тел. 064/6585499
Продајем
ауто приколицу,
квалитетну (амортизери – федери гибњеви) нерегистрована. Повољно.
Тел. 061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са
пумпом 4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Мартини, 1997.
годиште, регистрован до августа
2021.Тел. 060/0345801

У четвртак 11. фебруара навршава се 11 тужних година од како
нема наше драге и вољене супруге, мајке и баке

1957-2010.

АУРОРА ЖИВАНОВИЋ - ЛОЛА

Време пролази, сећање на Тебе живи. Твој лик чувамо у срцима и
мислима.
Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА .5, БРОЈ 50. 30. ЈАНУАР
1979.

НОВОСТИ ИЗ ВРШАЧКОГ РАДИО
КЛУБА
У оквиру дугогодишње активности, чланови вршачког Радио
клуба“ Браца Петров“ нису, чини се, пропустили ни једну значајну
акцију, а да не демонстрирају своја знања и интересовања. Тако
су, рецимо, вршачки радио аматери, заједно са припадницима
јединица опште народне одбране, учествовали у недавној

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (251)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

9. КЛИМАТИЧНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ
ПРИЛИКЕ
вежби „Аматер“, чији је циљ био испитивање могућности
рада аматерских радио-станица и људства при максималном
оптерећењу, непрекидно 24 часа (у околностима елементарних
несрећа и других непогода, у одбрани друштвених добара и
људи).
- Будући да радио-клуб тесно сарађује са народном
одбраном и месним заједницама, пре извесног времена у
нашим клупским просторијама одржано је кондицирање
радио-оператора, припадника територијалне одбране из
Вршца и околине. Том приликом они су били подељени у три
групе, пошто располажемо столом за практичну наставу, за
којим једновремено може радити и тридесет људи - истиче
председник Клуба Гена Вечански.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 50. 30. ЈАНУАР
1979.

ПРОДОР МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
Током протеклих недеља у Вршцу је одржан
полуфинални турнир за првенство града у шаху. Финиш
сусрета је донео узбудљиве борбе, јер од 26 учесника,
шесторица првопласираних су стицала право да се
такмиче у финалу, које ће се одржати у фебруару. За
наредни круг такмичења квалификовали су се: Караси,
Шашарога, Ђонин, Узелац, Петров и Поповић.

Најпријатније изненађење, иначе приредио је Бошко
Ђонин, један од најмлађих учесника, ђак вршачке Основне
школе „Вук Караџић“. Ефектном победом у последњем колу
над искусним Поповићем, обезбедио је учешће у финалу.
Права је, међутим, штета, што је услед болести, турнир
морао да напусти талентовани шахиста млађе генерације,
Зоран Веровски, ученик Школе заједничког средњег
образовања . Играо је изузетно успешно на почетку
турнира , тако да је прва три кола водио. Према општем
мишљењу познавалаца древне игре, младом Веровском је,
без обзира на све, место у финалу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Здравствене прилике уопште су добре, јер
тако собом доноси подесна клима (поднебље)
вршачког земљишта. И ако Вршац нема онакво
поднебље као места, са којима има исту
географску ширину, ипак нам неки знаци издају
близину југа. Под ведрим, тамно-плавим небом
нашега поднебља сазрева не само најлепше
и најбујније грожђе, већ ту прти и лубеница,
пиринач, бресква, смоква и бадем, а могла би
се и маслина одомаћити.
Метереолошке белешке, вођене на овдашњој
бившој реалци од год. 1866. до 1870., показују
овакав резултат:
Средња температура у ºЦ износи за: јануар
0•50, фебруар 1•82, март 4•70,април 10•20,
мај 14•94, јуни 17•65, јули 18•37, август 17•58,
септембар 16•84, октобар 9•65, новембар 2•87,
децембар 1•23.
Према томе, средња годишња температура
је 9•69º Ц - Гдекојих година топлота у лето
достигне 40 ºЦ, а било је зима, кад је жива пала
на 20 ºЦ под нулом.
Дана с талозима беше:
Јануар: 1866. - 6; 1867. - 9;1868. - 14; 1869. - 6;
просечно 9.
Фебруар: 1866. - 9; 1867. - 8;1868. - 6; 1869. - 2;
просечно 4.
Март:1866. - 17; 1867. - 8;1868. - 11; 1869. - 11;
просечно 12.
Април: 1866. - 5; 1867 - 10;1868 - 6; 1869 - 9;
просечно 8.
Мај: 1866. - 13,1867. - 7;1868. - 5; 1869. - 3;
просечно 7.
Јун: 1866. - 6; 1867. - 11;1868 - 8; 1869. - 11;
просечно 9.
Јул: 1866. - 6; 1867. - 7;1868. - 10; 1869. - 4;
просечно 7.
Август: 1866. - 7; 1867. - 0;1868. - 9; 1869. - 8;
просечно 6.
Септембар: 1866. - 3; 1867. - 3;1868. - 1; 1869 1; просечно 2.
Октобар: 1866. - 4; 1867. - 6;1868. - 6; 1869. - 4;
просечно 5.
Новембар: 1866. - 9; 1867. - 8;1868. - 5; 1869. 9; просечно 8.
Децембар: 1866. - 10; 1867. - 16;1868. - 8; 1869.
- 9; просечно 11.
Дана с кишом: 1866. - 87,1867. - 68,1868. 77,1869. - 71 - просечно 76 годишње.
Дана са снегом: 1866. - 14,1867. - 19, 1868. 19,1869. - 12 - просечно 15 годишње.
Дана с непогодом:1866. - 9, 1867. - 11, 1868. 29, 1869. - 20 - просечно 17 годишње.
Дана с тучом: 1866. - 3, 1867. - 2, 1868. - 0, 1869.

- 1 - просечно 2 годишње.
Ради бољег поређења наводимо и то, да се
за читаву Угарску рачуна просечно 107 дана
с кишом, разлика ће бити тим огромнија, ако
сравњујемо поједина места. Тако н. п Острогон
има 73, а Кронштат 180 дана с кишом. Снежних
дана рачуна се пресеком на низину 33, а на
горњу Угарску и Ердељ 44 - 50.
Количина талога износила је у паришким
линијама: јануар 37•8; фебруар 20•4; март 25•3;

април 19•7; мај 26•2; јуна 26•5; јула 28•6; августа
36•0; септембра 11•5; октобра 16•5; новембра
27•2; децембра 31•6. Годишње просеком 25•6
паришких линија.
Односно ваздушног притиска показан је
овакав резултат у паришким линијама:1866:
28•84; 1867: 28•83; 1868: 28•80, дакле просеком
28•82 паришке линије.
Најмањи средњи месечни притисак пада на
јули са 26•38 п.л., најјачи на декембар са 32•20,
а затим на фебруар са 31•93 п.л. Максимум ове
периоде износио је 37•88 п.л. (23. декембра
1866. и 20 фебруара 1867.), а минимум 20•15 п.л.
(21. јануара 1868.)
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СПОРТ
ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ, ТРЕНЕР КОШАРКАША ВРШЦА:

КО Ш А Р К А

СА СВАКИМ РИВАЛОМ НА КОШ ВИШЕ
између играча и шта је то што мучи екипу. Видео
сам да тим заиста има потенцијал и да се он
заснива на квалитету старијих и таленту младих
играча. Због тога сам у договору са управом клуба
одлучио да се захвалим Џенкинсу а да укажем
шансу Богдану Недељковићу, играчу који је био
капитен Меге у млађим категоријама и имао
помало чудан развојни пут. Тражио је своју шансу
у Игокеи па се вратио у нашу кошарку, у нишки
Константин, али сигуран сам да заслужује да у
Вршцу добије праву прилику. Волим да радим са
младим играчима, мислим да је то богатство једног
клуба јер су они мотивисани и желе да напредују.
Нисам противник странаца у нашој кошарци, ми
имамо у тиму и Питерсона, потписали смо га до
краја сезоне, мислим да је то прави потез управе
и стручног штаба, али генерално сам више за то
да минутажу дамо детету које је из Србије и које
има потенцијал. Што се будућих промена тиче за
сада не размишљам о томе, имам пуно поверење у
момке који су тренутно ту.

Фото: М. Живковић

Доласку Чачанина Владимира Лучића у
град Стерије, Паје Јовановића, Васка Попе,
Боре Костића и богате кошаркашке историје
претходили су слаби резултати његовог бившег
клуба Слоге из Краљева и будућег Вршца.
Тај сплет околности омогућио је Вршчанима
да са последњег места на табели и са свега
једном лигашком победом, за само три месеца
стабилизују атмосферу у тиму, промене
филозофије игре и врате менталитет победника.
Да би играли нападачку кошарку неопходно
је да имате добар шут, а да би имали шут за то
је, говорило се некад широм бивше државе,
данас широм региона, неопходно опрати руке
у Морави. Владимир Лучић је управо у граду
крај Мораве направио прве кошаркашке
кораке и тешко да је у Борцу могао научити да
размишља другачије него нападачки. Да ли је та
кошаркашка филозофија утицала да промените
стил игре Вршца у изразито нападачки или сте
једноставно препознали тај потенцијал код
играча?
- Прошле сезоне водио сам екипу Слободе и она
је била најефикаснија екипа КЛС. Доласком у Вршац
желео сам да пренесем тај стил, међутим прво сам
морао да се уверим да ли екипа има капацитет за
то. Спадам у ред млађих тренера, и по годинама
живота и по стажу, и мислим да се кошарка игра
пре свега за публику, а нема бољег начина довести
публику на трибине него да играш нападачки,
лепршаво са доста поседа и много шутева. Знамо
у којим условима тренутно играмо и то у овом
тренутку није могуће чак ни у НБА, и тамо се игра
пред празним трибинама због епидемије, међутим
ја волим да играм на кош више и никако нисам
присталица стратегије да се добром одбраном
добијају мечеви. Ја хоћу да мој тим победи јер је
дао кош више. На сву срећу Вршац има неколицину
изразитих нападача и ту моју идеју је са њима
могуће остварити.
По доласку у Вршац рекли сте да ћете
сагледати потребе тима и складу са тим
извршити корекцију у ростеру, односно
допунску селекцију. Екипу је напустио
Американац Џенкинс, у међувремену се
повредио Недељковић, а стигли су Јањић и
Николић. Да ли ће бити још промена у току
сезоне?
- Требало ми је по доласку извесно време да
сагледам релације, да видим какви су односи

Да ли мислите да је тренутна позиција Вршца
на табели, која обезбеђује пласман у Суперлигу,
крајњи домет ове екипе или има потенцијал за
већа остварења?
- Ја волим изазове и један од разлога зашто сам
напустио Ужице био је управо тај што мислим да
је у том тренутку то био Слободин максимум. По
доласку у Вршац био сам помало збуњен, добри
играчи а лоша атмосфера у тиму. Успео сам да
откријем шта је био разлог томе и сада сам потпуно
сигуран да ово није максимум овог тима јер је
састављен од добрих људи са јаким карактером,
кошаркаша са завидним искуством уз пар веома
занимљивих младих играча.
Шта мислите о квалитету КЛС ове сезоне?
- Ово ми је четврта година у КЛС са два клуба и
могу да кажем да је ове године лига квалитетнија
у односу на све претходне. Пре свега пандемија
короне је утицала да доста домаћих квалитетних
играча не оде у иностранство већ да остане у
нашој лиги на отворен уговор или на целу сезону,
а други фактор је велики број странаца који су
дошли у нашу лигу јер из истих разлога нису могли
да нађу ангажман у клубовима широм Европе. Ми
сада имамо тренд да скоро свака екипа у КЛС има
најмање двојицу а многи и више страних играча
и игра се пред празним трибинама што значи да
нико нема изразиту предност домаћег терена. Ја
се сећам прошле сезоне где је било изузетно тешко
играти у Вршцу иако је на трибинама било 500-600
гледалаца, а да не говорим о Алексинцу, Новом
Пазару, Чачку и Ужицу где су хале биле увек пуне.
Да је ове сезоне лига квалитетнија говори и табела,
прошле године у ово време сте већ знали које ће
две екипе испасти а сада се не зна ни ко ће испасти

ни ко ће ући у Суперлигу. Странци јесу подигли
квалитет лиге, немам ништа против њиховог
довођења, али само у случају да праве разлику
која омогућава пласман у АБА 2 лигу или да уз њих
стасавају млади играчи који ће на тај начин имати
шта да науче. Међутим никако нисам за гомилање
страних играча у тиму а поготово не за велики број
младих странаца. Лично сам имао искуство у раду
са таквим играчима, са њима морате да радите
елементарне ствари а они играју искључиво за
своју статистику. И на крају, клубови такве играче
потписују на једну сезону и нити имају могућност
да направе резултат нити да наплате обештећење
у случају њиховог одласка. Мислим да се већина
мојих колега слаже са тим јер такав тренд узрокује
и све слабије резултате млађих репрезентативних
селекција.
Радили сте у Београду, Ужицу, као
интернационалац у Аустрији и Румунији, како
Вам се допада Вршац као град и када је у питању
кошаркашка атмосфера?
- Нисам пуно пута био у Вршцу, пратио сам
раније завршне турнире Јуниорске лиге Србије у
Сали Хемијске школе и у Миленијуму и могу рећи
да сам пријатно изненађен. Мали град, веома топао
који изузетно прима људе са стране. Када сам тек
дошао, и када је екипа била на зачељу, дешавало ми
се да прилазе људи који прате кошарку, али ме први
пут виде и кажу: „добро, биће боље, главу горе...“. У
том смислу могу само позитивне ствари да кажем.
Што се тиче кошаркашке атмосфере ту не треба
пуно трошити речи. За мене је Хемофарм био наш
највећи клуб уз Партизан и Црвену звезду, клуб који
је био шампион АБА лиге, коме су стасавали играчи
НБА квалитета, клуб у коме су радили врхунски
тренери. У садашњим условима мислим да овај
клуб заслужује далеко бољи третман од стране
лиге и да заслужује да игра најмање АБА 2 лигу.
Шта по Вашем мишљењу захтева већу
тренерску креативност, када у условима
скромног буџета и постојећег играчког кадра
стварате игру у складу са вашом филозофијом,
или када имате могућности да бирате играче за
ростер који може да оствари амбиције клуба?
- Без обзира на што сам млад тренер мислим да
сам изградио неки принцип. Ја волим да створим
играча са скромним буџетом и да са њим направим
добар резултат. Мислим да је то истинско умеће у
овом послу. Имао сам такве случајеве. Исто тако
водио сам екипу у иностранству која је имала
сасвим солидан буџет, бирао сам играче, међутим,
мени је „слађе“ да у скромним условима створим
нешто, да гледам како млади играчи стасавају
и у једном тренутку да дође до резултата. Да се
разумемо, за то треба времена. Потребно је да под
вођством добрих тренера који стварају играче за
први тим прођу кадетски, јуниорски узраст или да
се доведе млад играч који у неком клубу није добио
праву шансу а заслужује је квалитетом.
Да ли своју тренерску судбину везујете за
Вршац на дуже време?
- Када сам долазио у Вршац примарни циљ био
је опстанак у КЛС. Сада имамо скор 9-9 и потребне
су нам још две – три победе за остварење тог циља.
Недавно сам имао састанак са управом клуба
где сам изнео план да Вршац мора да има млађе
селекције односно базу и да у наредне две, три
године може да се врати на позиције које је некада
имао, односно да игра бар у АБА 2 лиги. Похвалио
бих људе из управе који су у овом периоду
успели да измире сва дуговања клуба и посебно
бих нагласио да ове сезоне сви играчи добијају
плате на време. Иако се клуб борио за опстанак
претходних година постао је стабилан КЛС лигаш,
ове сезоне сигурно нећемо имати тих проблема.
Ја сам управи предочио план мислим да смо врло
близу да договоримо даљу сарадњу.
Б. Јосимов
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