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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

За потребе службе хитне помоћи Дома здравља у 
Вршцу обезбеђен је портабилни ултразвучни апарат који 
ће у великој мери унапредити рад ове службе и помоћи 
лекарима да правовремено збрину пацијенте. 

- Покрајински секретаријат за здравство издвојио је 
огромна средства за набавку нових медицинских апарата. 
Један од тих апарата је портабилни ултразвук. Одржана је 
обука лекара хитне помоћи за коришћење овог апарата. 
Захваљујући том апарату, наши лекари ће још на терену 
моћи да обаве додатну дијагностику, што ће даље убрзати 
транспорт и збрињавање пацијената – рекао је др Борко 

Минић, директор Дома здравља. 
Портабилни ултразвучни апарат нарочито је важан код 

кризних ситуација попут саобраћајних несрећа и незгода са 
више повређених. 

- У наредном периоду планирана је и едукација још 
неколико лекара, специјалиста опште медицине, за 
ултразвучну дијагностику. Циљ је да нашим суграђанима 
омогућимо што бољу дијагностику и да им омогућимо да ту 
услугу добију на терену, у месним амбулантама. На тај начин 
смањићемо и број заказивања и време чекања – додао је 
Минић. 

Нови и савремени апарати, као и континуирана 
едукација стручног особља, уједно значи и бољу превентиву 
и здравље свих грађана. 

ХИТНА ПОМОЋ ОПРЕМЉЕНА НОВИМ ПОРТАБИЛНИМ УЛТРАЗВУКОМ 

БОЉИ УСЛОВИ ЗА 
ПРАВОВРЕМЕНУ 
ДИЈАГНОСТИКУ 

Генерални конзул Републике Румуније 
у Србији Георге Дину, организовао је у 
уторак, 28. новембра, у објекту Хелвеције, 
свечаност поводом највећег румунског 
државног празника “Дан великог 
уједињења Румуна”. Међу више стотина 
гостију из света привреде, образовања, 
здравства, културе, присуствовали су и 
представници Румунске православне 
цркве, Националног савета румунске 
националне заједнице у Србији, као и 
локалне самоуправе.

Присутне госте, најпре је поздравио  
Конзул Георге Дину:

- Историјски догађај који је довео до 
постизања “Великог Уједињења из 1918” 
обележава се међу Румунима широм 
света као симбол воље румунског 
народа. Велико Уједињење из 1918. 
године представља вољу румунског 
народа која се доказује кроз одлучност 
и ентузијазам, чему су допринели 
изузетне личности и државници. „Дан 
Државности Румуније“ представља више 
од обележавања историјског тренутка. 
То је симбол основних тежњи румунског 
народа и политичког развоја  Румуније 
као националне, унитарне и модерне 
државе. У овом контексту, желим да 
истакнем да је Румунија, прави пријатељ 
и поуздан партнер Србији, да активно 
подржава њене напоре ка европској 
интеграцији, укључујући и спремност да 
јој подели и своје лично искуство” додао 
је у свом поздраву конзул Дину.

Потом се гостима обратила и 

градоначелница Вршца Драгана 
Митровић: 

- Желела бих да вам у своје лично 
име, као и у име Града Вршца честитам 
највећи национални празник Румуна, 
Дан великог уједињења. Значај румунске 
националне заједнице у нашем граду је 
веома велики, а локална самоуправа то 

доказује сталним улагањима у активности 
и институције које су важне за живот 
Румуна. Град Вршац и Јужнобанатски 
округ представљају ризницу традиције, 
културе и језика румунског народа на 
овим просторима и већ више од једног 
века су колевка неговања добрих 
међуљудских и међунационалних 

односа чиме је створена нераскидива 
компактност два суседна народа. Наша 
локална самоуправа ће и у будућности 
радити на очувању међуљудских и 
међунационалних односа као што 
смо то и до сада успешно радили 
јер је сама природа различитости 
уткана у традицију нашег града која се 
градила вековима, како би Вршац и у 
будућности остао центар друштвеног, 
културног, образовног и религијског 
живота румунског народа у Србији. 
У наредном периоду наставићемо 
активно са улагањима у инфраструктуру 
и установе значајне за румунску 
националну заједницу посебно у 
селима где румуни претежно живе, 
пружаћемо подршку у организацији 
разних културних, традиционалних и 
спортских манифестација и константно 
унапређивати образовање на румунском 
језику. Поштовани домаћини, драги 
гости, желим вам пријатно вече и 
да уживате у данашњем програму, а 
сви будући догађаји које организује 
Национална заједница Румуна у Вршцу 
ће увек бити добродошли и пронаћи ће 
увек доброг домаћина, истакла је у свом 
обраћању градоначелница Митровић.

У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН НАЈВЕЋИ РУМУНСКИ ДРЖАВНИ ПРАЗНИК “ДАН ВЕЛИКОГ УЈЕДИЊЕЊА РУМУНА”

КОНЗУЛ ДИНУ: РУМУНИЈА ПРИЈАТЕЉ 
И ПОУЗДАН ПАРТНЕР СРБИЈЕ

Савремени апарати, боља превентива: др Борко 
Минић, директор Дома здравља Вршац

Директор Филијале Вршац, Националне службе за 
запошљавање, Радојица Лазин, уручио је сертификате 
полазницима Основне информатичке обуке. Обуку је 
успешно завршило 5 полазника. Обука је организована у 
сарадњи са Академијом за образовање „АКАДЕМИЈА“, која 
је била извођач обуке, и Школским Центром „Никола Тесла“, 
где су се одржавала предавања.

Основна информатичка обука намењена је 
незапосленим особама са инвалидитетом које се налазе на 
евиденцији НСЗ.  Приоритет су имала лица која су дуже на 
евиденцији. Полазници су обуку похађали радним данима 
у трајању од 3 часа. Обука је трајала 31 радни дан. На обуци 

су имали прилике да се упознају са основама коришћења 
рачунара, основама интернета, обраде текста, презентације 
и друго.

Полазници су исказали задовољство организацијом 
обуке, као и указаном приликом за стицање нових знања 
која ће им помоћи да се запосле. Такође заинтересовани су 
и за друге обуке које су у органицацији НСЗ.

Обуке су добра прилика да се повећа ниво компетенција, 
знања  и додатних вештина незапослених. Ове године 
започета је и обука за виљушкаристе на коју су могла да се 
пријаве сва лица са евиденције незапослених НСЗ. У обуку 
је укључено 10 лица.

ЗАВРШЕНА ОБУКА ВРШАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОБУКАМА ДО БОЉИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ
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У Вршцу су у уторак, 29. новембра, уручени 
кључеви 40 новосаграђених станова избегличким 
породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске. 
Станови су изграђени у Ужичкој улици, у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, потпројекат 8. 
Укупна бруто површина зграде је више од 2.866,60 
квадратних метара, а вредност радова износила је 
преко 1.226.547 евра. Градња је трајала око годину 
дана, а употребна дозвола издата је 5. септембра 
2022. године, наводи Комесаријат за избеглице.

У свом обраћању градоначелница Драгана 
Митровић поздравила је породице избеглица и 
пожелела им пуно среће и топлине у 
новим домовима.

- Драги суграђани, који сте, бежећи 
од ратне стихије нашли уточиште у 
нашем граду, велико ми је задовољство 
што могу да вам се обратим у, за вас, 
тако важном животном тренутку, како 
бисмо уручили кључеве још 40 станова 
и тиме отворили ново поглавље у 
вашем животу. Од тренутка када сте 
напустили своја вековна огњишта 
и крочили на вршачко тло, трудили 
смо се да будемо добри домаћини, а 
ви сте одмах постали, део нас, наши 
драги суграђани. Хвала вам што и ви, 
већ више од две деценије, са осталим 
Вршчанима, доприносите развоју 
нашег града и унапређењу друштвене 
заједници у којој сложно живимо све 
ово време, рекла је Драгана Митровић.

Градоначелница Вршца додала је да 
је објекат прикључен на све комуналне 
инсталације и као такав добио је 
употребну дозволу. 

- Град Вршац, као друштвено одговорна локална 
самоуправа, још једном је препознао потребу свог 

становништва и након три године од усељења 
претходне зграде, поново узео учешће у пројекту 
у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 
миграције, као и фондовима и институцијама 
Европске уније. Уложена су значајна средства и 
доста напора како би систематски било решено 
стамбено питање преосталих избегличких 
породица, након чега можемо слободно рећи, да 
улазимо у последњу фазу стамбеног збрињавања 
избеглих и прогнаних лица у нашем граду. Град 
Вршац је за ову инвестицију обезбедио грађевинско 
земљиште и сву неопходну пратећу инфраструктуру 

чија је вредност преко 20 милиона динара. Стојимо 
на платоу где ће већ наредних дана бити започети 

радови на завршном уређењу 
партерних површина чиме ће 
овај део града добити сасвим 
лепши, рекла је Митровић.

Градоначелница је 
суграђанима пожелела пуно 
среће и топлине у новим 
домовима. 

- Ваше патње су за вас 
свакако незаборавне, али 
ако сви заједно поделимо 
терет минулих времена, уз 
ваша сведочанства и сећања 
можемо гајити наду да нам се 
сличне ствари више никада 
не понове. Морамо бити 
јединствени, јер само тако 
можемо градити сигурну 
будућност за сву нашу децу и 
њихово потомство, нагласила 

је Митровић
Комесарка за избеглице и 

миграције Републике Србије, Наташа 
Станисављевић навела је да је у оквиру 
Регионалног стамбеног програма 
корисницима до сада додељено 
укупно 6.770 стамбених решења, у 
Вршцу укупно 311, од тога у оквиру 
Регионалног стамбеног програма 110 
стамбених решења.

- Постоји јасан план како је коначно 
могуће решити многа до сада нерешена 
и отворена питања избеглих лица, 
почевши од побољшања положаја 
свих оних који су се већ интегрисали, 
до јасног решавања свих отворених 
питања оних који још увек чекају 
на неко своје решење, додала је 
комесарка.

Овом догађају су, уз комесарку 
Станисављевић и градоначелницу 
Митровић, присуствовали Холгер 
Шредер, представник Европске 
комисије, Елен Стие, в.д. амбасадора, 

Амбасада Краљевине Норвешке у Србији, Њ.Е. 
Јан Брату, амбасадор, шеф Мисије ОЕБС у Србији, 
Стефани Краузе, в.д. шефа Представништва УНХЦР 
у Србији, Раинер Ловато, представник Банке за 
развој Савета Европе, Душан Ковачевић, директор 
Јединице за управљање пројектима у јавном 
сектору д.о.о. Београд, представници других 
донатора, државних и међународних организација 
и институција.

Регионални стамбени програм заједнички је 
вишегодишњи програм Србије, БиХ, Црне Горе 
и Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна 
стамбена решења за најугроженије избегличке 
породице у региону.

Спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и 
Банке за развој Савета Европе, а финансиран 
је средствима Европске уније, која је и највећи 
донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, 
Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, 
Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, 
Румуније и Словачке.

Б. Ј.

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ НОВОИЗГРАЂЕНИХ СТАНОВА У УЖИЧКОЈ УЛИЦИ ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВИ ДОМ ЗА 40 ПОРОДИЦА

Чланица градског већа за социјална питања Маја 
Ристић Лажетић потписала је у петак, 25. новембра, 
у име Града Вршца, уговор за бесповратна 
средства за куповину сеоске куће са окућницом са 
Министарством за бригу о селу. 

Потписивањем уговора са Министарством 
још четири породице са територије Града Вршца 
добиле су бесповратна средства за куповину куће 
на селу. Вредност средстава за куповину крећу се 
до 1.200.000,00 динара по породици.

-Лоша навика из прошлости да стално одлазимо 
је дефинитивно прекинута. Само данас 530 кућа у 
селима Србије добило је нове власнике. Велики, 
прави повратак у села Србије је почео“, поручио 
је министар за бригу о селу Милан Кркобабић на 
потписивању рекордног броја, чак 530 уговора за 
куповину сеоске куће са окућницом у селима на 
територији читаве Републике Србије. 

Потписивањем у Палати Србија заокружен 
је овогодишњи циклус доделе бесповратних 
средстава за куповину сеоске куће са окућницом, 
за који је првобитно било опредељено 500 
милиона динара, а затим, због изузетно 
великогинтересовања, ребалансом буџета још 580 
милиона.

Сеоске куће за које су потписани уговори налазе 
се у 95 локалних самоуправа у свим деловима 
Србије, односно у 300  села.

Тако нови дом на селу добија још  870 људи са 
500 деце, и то 340 брачних и ванбрачних парова, 
80 младих пољопривредника/це и 110 самохраних 
родитеља са територије читаве Србије. Радује што 
је просек година добитника кућа испод испод 30 
година.

До сада је средствима из овог програма 
купљена 1631 сеоска кућа са окућницом које се 
налазе у 119 јединица локалних самоуправа у свим 
деловимаСрбије, што је укупно око 5000 људи који 
остају на селу или одлазе из града да живе у селу. 
Нови живот и снага тих села је импозантна бројка 
од 2000 деце.

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ ДОДЕЛИЛО УГОВОРЕ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ НА СЕЛУ

НОВИ ДОМ ЗА ЧЕТИРИ ПОРОДИЦЕ 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА
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ЗАВРШЕН 62. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

У Градском музеју Вршца у среду 
су додељене награде најуспешнијим 
учесницима овогодишњег конкурса 
Ликовне манифестације деце и 
омладине за награду Паја Јовановић. 
Међу више од хиљаду радова, 
колико је ове године приспело на 
конкурс, жири је наградио близу 
60, а плакете, дипломе и поклоне, 
награђеним учесницима уручила је 
градоначелница Драгана Митровић. 

Изразивши задовољство због дуге 
традиције овог значајног конкурса 
који носи име једног од наших 
највећих сликара Паје Јовановића, 
градоначелница Вршца је изјавила 
да је поносна јер је Град Вршац, 
поштујући свог великана, од ове 
године пренео доделу награда у 

простор у коме се налазе оригинали 
неких од његових најзначајнијих дела. 

- Посебно ми је задовољство што 
смо се и ове године окупили у још 
већем броју него раније, како бисмо 
традиционално уручили награде које 
носе име једног од наших највећих 

сликара Паје Јовановића, а на 
чијем се конкурсу пријавило више 
од хиљаду радова и тиме  задало, 
сигурна сам, веома тежак посао 
комисији, да одабере најбоље међу 
њима. Поштујући рад и труд сваког 
детета, захваљујем се свима који су 

ове године учествовали и позивам сву 
нашу децу да се у будућем периоду 
укључе у разне културне и уметничке 
активности, а у нашем Граду их и те 
како има.– рекла је Митровић. 

Ликовна манифестација деце и 
омладине за награду Паје Јовановића 

има традицију дугу 62 године и за 
циљ има неговање, стимулисање 
и промовисање дечијег ликовног 
стваралаштва. Стручни жири је 
радове пријављене на конкурс 
оцењивао у две селекције – редовних 
предшколских и школских установа 
и  уметничких школа и атељеа, 
те у четири старосне категорије. 
Награђени радови изложени су у 
галерији Дома војске, а избор од још 
250 радова може се видети у великој 
галерији Културног центра Вршац. 

КОНКУРИСАЛО ПРЕКО ХИЉАДУ 
РАДОВА, ДОДЕЉЕНО ВИШЕ 

ОД 50 ПРИЗНАЊА
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I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет друге јавне продаје су, 

покретне ствари у својини ДОО Хелвеција 
Вршац из Вршца (у даљем тексту: Друштво), 
прецизиране у Листама покретних ствари - 
1, 2, 3, 4, 5 и 6, које се налазе у прилогу овог 
Огласа.

Покретне ствари, које су предмет 
отуђења, продају се у виђеном стању, без 
права купца на накнадне рекламације и 
приговоре упућене продавцу, по питању 
квалитета и евентуалних недостатака, 
односно исправности, комплетности и 
техничких карактеристика предмета 
продаје.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ
Поступак друге јавне продаје покретних 

ствари из тач. 1. Огласа, спровешће се 
прикупљањем затворених писаних понуда. 

III  ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ
Покретне ствари из тач. 1. Огласа, 

могу се разгледати најкасније до дана 
19.12.2022. године, и то радним данима у 
периоду од 10 до 13 часова, уз претходну 
најаву доласка на број телефона: 
060/0450063.

IV  ПОЧЕТНА ЦЕНА И ДЕПОЗИТ
Покретне ствари из тачке 1. овог Огласа, 

продају се заједно (ђутуре), по следећим 
почетним ценама:
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 1, износи 1.347.873,00 дин.
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 2, износи 560.280,00 дин.
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 3, износи 91.500,00 дин.
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 4, износи 20.000,00 дин.
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 5, износи 461.650,00 дин.
- Почетна цена за покретне ствари прецизиране у 
Листи - 6, износи 98.325,00 дин.

V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је највиша понуђена цена. У 
случају да два или више понуђача понуде 
цену са истим износом, који је уједно и 
највиши понуђени износ, најповољнијим 
понуђачем, сматраће се онај понуђач чија 
је понуда раније заведена на писарници 
ДОО „Хелвеције“ из Вршца. Најуспешнијем 
понуђачу, уплаћени депозит биће урачунат 
у цену купопродајног уговора, а осталим 
учесницима уплаћени износ депозита 
биће враћен у року од 15 дана од дана 
доношења одлуке о избору најповољнијег 
понуђача.

VI  ПРАВО УЧЕШЋА И ДЕПОЗИТ
У поступку продаје, право учешћа имају 

сва заинтересована физичка и правна 
лица, са територије Републике Србије, која 
претходно уплате депозит у висини од  10 
% од почетне цене покретних ствари, у 
зависности од Листе покретних ствари 
(1,2,3,4,5 и 6), које су предмет куповине.

Уплата депозита, врши се на рачун 
корисника ДОО Хелвеција Вршац, број 
160-0000000534442-63, који се води код 
Banca Intesa A.D. - Beograd, са позивом 
на број: за правна лица и предузетнике – 
ПИБ, за физичка лица – ЈМБГ, сврха уплате 
“Депозит за учешће у поступку продаје 
покретних ствари – Листа бр.__ (уписати 
одгововарајући бр. Листе) “.

Успешном понуђачу, уплаћени депозит 
биће урачунат у купопродајну цену, а 
осталим учесницима, уплаћени износ 
депозита биће враћен у року од 15 дана 
од дана правоснажности Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

Нема право на повраћај депозита 
учесник уколико:

– као проглашени купац не закључи 
купопродајни уговор у року од 15 дана 
од дана доношења одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

– као проглашени купац, не уплати 
купопродајну цену, у року од 15 дана од 
дана закључења купопродајног уговора.

VII  САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Затворена коверта са понудом треба да 

садржи:
– пријаву за учешће, потписану лично 

или од стране овлашћеног лица понуђача.
Пријава физичког лица садржи: име 

и презиме, име оца, адресу, ЈМБГ, број 
личне карте,  број телефона и безусловну 
понуду, уз навођење јасног износа на који 
понуда гласи. Пријава правних лица и 
предузетника садржи: назив и седиште, 
податке о упису у регистар надлежног 
органа (фотокопија решења о упису), 
ПИБ, МБ, печат и потпис овлашћеног лица, 
безусловну понуду, уз навођење јасног 
износа на који понуда гласи.

– доказ о уплати депозита,

– овлашћење за заступање,
– фотокопију личне карте за физичка лица,
– решење о упису у Регистар привредних 

субјеката или други одговарајући регистар.

VIII  ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Понуде са траженом документацијом, 

достављају се у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава на оглас за учешће у 
поступку продаје покретних ствари Листа 
бр.__ (уписати одгововарајући бр. листе) - 
НЕ ОТВАРАТИ“, препорученом пошиљком 
на адресу: ул. Омладински Трг бр. 17, 
26300 Вршац или непосредно у седишту, на 
писарници Друштва, на означеној адреси.

На полеђини коверте навести назив 
подносиоца пријаве, односно понуде, са 
адресом.

Текст овог Огласа биће објављен дана 
02.12.2022.године, у недељном листу 
„Вршачка кула“, као и на огласној табли 
ДОО Хелвеција из Вршца.

Рок за подношење понуда, почиње 
да тече првог наредног дана од дана 
објављивања Огласа, а последњи дан 
рока је 19.12.2022. године до 15:00 
часова. Све понуде коју буду достављене 
након наведеног рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити узете у 
разматрање.

IX OТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда, обавиће 

Комисија за спровођење поступка отуђења 
покретних ствари у својини ДОО Хелвеција 
из Вршца, у уторак, 20.12.2022. године 
у 11:00 часова, у седишту Друштва у ул. 
Омладински Трг бр. 17, у Вршцу.

Отварању понуда могу присуствовати 
понуђачи или њихови овлашћени 
представници. Представници понуђача 
морају имати овлашћење за заступање, 
које ће предати Комисији пре почетка 
отварања понуда.

Комисија неће узети у разматрање,  
односно одбациће :

– понуду која је достављена по 
истеку рока одређеног за подношење 
(неблаговремена)

– понуду уз коју није приложена 
сва документација, докази и изјаве 
(некомплетна)

– понуда са износом мањим од утврђене 
почетне цене.

X  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
О отварању понуда и избору 

најповољнијег понуђача, Комисија ће 
саставити Записник и  упутити предлог 
надлежном органу Друштва ради избора 
најповољнијег понуђача.

По доношењу Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача, закључиће се 
уговор о купопродаји,  којим ће бити 
регулисана међусобна права и обавезе.

Уколико најповољнији понуђач 
одустане од закључења уговора, или 
у одређеном року не изврши уплату 
купопродајне цене, уговор ће се 
закључити са понуђачем који има следећу 
најповољнију понуду.

Трошкове преноса власништва, 
трошкове демонтаже покретних ствари 
које су предмет продаје, трошкове 
преузимања и транспорта покретних 
ствари до места купца, као и све остале 
трошкове у вези са реализацијом уговора 
о купопродаји, сноси Купац.

XI  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
За све додатне информације, 

заинтересовани учесници се могу обратити  
на број телефона  060/0450063;

Листа покретних ствари бр. 1.

Бр.                   предмет                               ком.

1 КРИГЛА ЗА ПИВО 0.3 .  60
2 КРИГЛА ЗА ПИВО 0.5 .  90
3 ЧАШЕ 0.2                                       11
4 ЧАШЕ ЗА ВИСКИ                      6
5 ЧАШЕ ЗА ВИНО 0,2                     89
6 ДОЗЕР ЗА ШЕЋЕР                          9
7 ЗВУЧНИЦИ ‘ГИГАТЕХ     2
8  ВЕНТИЛАТОР                         1
9 ПОСУДЕ ЗА МЛЕКО “ИНОX”   4
10  ПОКЛОПЦИ ‘ИНОX’                 25
11  УЛОЖЦИ ЗА СТОЛИЦЕ                         24
12 ПЛЕХОВИ ЗА ПРОЈУ             6
13  ПОСЛУЖАВНИК                    10
14  ТЕРМОС-ПРОХРОМ 15Л                       3
15  ТЕРМОС-ПРОХРОМ 20Л       1
16  ПЛЕХ АЛУМИНИЈУМСКИ        5
17  САТАРА                           2
18 ТЕРМОКУТИЈА                     4
19  ГАСТРО ПОСУДА СА ПОКЛ.65мм     18
20 ГАСТРО ПОСУДА СА ПОКЛ.100мм    4
21 ЧИНИЈА ЗА САЛАТУ 13 цм          145
22 ПОЛИЦЕ                                                  2
23 ПЛЕХ ПРОХРОМ ЗА ПИЦУ            7
24 ТЕПСИЈЕ                  10
25 ОШТРАЧ ЗА НОЖЕВЕ                1

26 ТЕРМОС 35Л                  4
27 ШЕРПА 50Л                  1
28 ШЕРПА 10Л                                  1
29 ШЕРПА 4,5Л                  2
30 ШЕРПА 20 Л                             1
31 ВАГА ДИГИТАЛНА                  1
32 ПЛЕХ ЗА ПЕЧЕЊЕ        12
33  ЛОНЦИ                                   2
34  ПЛЕХ ПРОХ. ЗА ХЛЕБ                 15
35 МАЊЕРКА (ТЕРМОС ПОСУДА)        2
36  ЦЕДИЉКА ‘КЕНО’                  1
37  ТИГАЊ-ТЕФЛОН                   8
38  ТИГАЊ ЗА ПАЛАЧИНКЕ             2
39  МИКСЕР ШТАПНИ ‘БОШ’            1
40  НОЖ-КУХИЊСКИ                   11
41  НОЖ ЗА ХЛЕБ                     2
42 ЦЕДИЉКА - ИНОX                   5
43 САЛАМОРЕЗНИЦА ‘КОДЕКС’          2
44 СЕЦКАЛИЦА ‘БОШ’               1
45 СУПИЕРА СА ПОКЛОПЦЕМ            20
46 ОВАЛ 30X12 ЦМ                   10
47 ОВАЛ 40X27цм                                    38
48 ОВАЛ ИНОX 45цм                  29
49 КАШИКА ЗА СЛАДОЛЕД              1
50 ТАЊИР ПЛИТАК 26цм              635
51 ТАЊИР ПЛИТАК 30цм              105
52 ТАЊИР ДУБОК 23цм               296
53 ТАЊИР ДЕЗЕРТНИ 17цм            124
54 НОЖ РЕСТОРАНСКИ                 349
55 КАШИКА РЕСТОРАНСКА              205
56 ВИЉУШКА РЕСТОРАНСКА            318
57 ВИЉУШКА ДЕЗЕРТНА-РЕСТОРАН.   145
58 КОРПИЦА ЗА ХЛЕБ-ИНОX            5
59 ЖИЦА ЗА МУЧЕЊЕ                 3
60 КАШИКА СИПАЧА 19 ЦМ  20
61 КУТЛАЧА 16цм                    20
62 АПОТЕКА ЗИДНА                   1
63 ЗАМРЗИВАЧ ‘ГОРЕЊЕ’              1
64 ЂУВЕЧ-МАЊИ                    17
65 ЂУВЕЧ-ВЕЋИ                     15
66 САЧ-ВЕЋИ                         1
67 САЧ-СРЕДЊИ                     1
68 КАШИКА ЗА ВАРИВО                2
69 СОСИЈЕРА-ИНОX                   8
70 ВАРЈАЧА-ВЕСЛО 90цм              2
71 МАСАТ ПЉОСНАТИ                 1
72 ТУЧАК ЗА МЕСО                   2
73 ЧИНИЈА ‘ОТХЕРС’                  27
74 КОРПА ЗА ХЛЕБ - ПЛЕТЕНЕ           49
75 СТАЛАК ЗА ВОЋЕ                  2
76 ГАСТРО ПОСУДА                   4
77 КАШИКА ФРАНЦУСКА                6
78 РАДНИ СТО СА СУДОП. И БАТЕРИЈОМ  1
79 СТО ЗА СЕРВИРАЊЕ               2
80 СТО ЗА ПОСУЂЕ                  1
81 СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 100X35X200  1
82 СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 140X35X200  1
83 ПОЛИЦА 140X35                   3
84 СТО ЗА ОТПАТКЕ 100X70X85        1
85 СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 90X35X200  1
86 ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 120X35X70       1
87 СТАЛАК ЗА МАШИНЕ.ЗА СУДОВЕ    1
88 ПРОХР. ОБЛОГА ЗА ВРАТА КУХИЊЕ  2
89 ФРИЖИД. КОМБИН. ‘БОШ’           1
90 ФРИТЕЗА                          1
91 БЛЕНДЕР’ПРОФИ КООК’             1
92 МИКСЕР “ДОМИНО”  1
93 КАШИКИЦЕ                        11
94 ОГЛАСНА ТАБЛА                   1
95 ДАСКА ЗА СЕЧЕЊЕ                3
96 ОТВАРАЧ КОНЗЕРВИ                1
97 РЕНДЕ-МАЛО                      1
98 КУТЛАЧА-РОСТФРЕИ  1
99 ШЕРПА 35 Л.                     2
100 ПОЛИЦА ‘ИНОX’                                    1
101 ЧАША ЗА ПИВО-СТОПА              107
102 ЧАША ЗА ВИНО                    272
103 СУДОПЕРА ЗА ШАНК                1
104 КРИГЛА 0,3                      60
105 КРИГЛА 0,5                      92
106 АПАРАТ ЗА КАФУ ‘ГОРЕЊЕ’         1
107 ПОСУДА ЗА ЛЕД                   9
108 ХВАТАЉКА ЗА ЛЕД                6
109 ХЛАДЊАК ЗА ПИЦЕ 20X20цм       2
110 СТАЛАК ЗА ХЛАДЊАК              2
111 МИКСЕР ЗА НЕС КАФУ              1
112 АЈНЦЕР 34цм                     5
113 ЧАША 0,05-СТОПА                 28
114 ШОЉЕ ЗА ЦРНУ КАФУ-ТАЦНА       80
115 ЧАША 0,2                        144
116 ЧАША ЗА ВИСКИ                               208
117 ОДВИЈАЧ-ОБРИЋ М.                1
118 КОМБИНИРКЕ-ОБРИЋ М.             1
119 ГЛИНЕРИЦА                   1
120 ЧЕКИЋ                            1
121 ТАБЛА ‘КЛИЗАВ ПОД’               1
122 КОЛИЦА ЗА ТАЊИРЕ-ФОРЦАР’      1
123 СТОЉЊАК (БЕЛИ СЈАЈНИ 3м)      20
124 СТОЉЊАК-ДАМАСТ                30
125 НАДСТОЉЊАК-ТРАКА              25
126 САЛВЕТЕ-ДАМАСТ                  418
127 СУКЊИЦА ЗА СТО 4,8 м           3
128 СТОЛЊАК - ДАМАСТ 160X260  9
129 ПОСИПАЧ У ГАРНИТУРИ             28
130 КАРАФИДЛА-ДВОДЕЛНА             11
131 СВЕЋЊАК СА ТРИ СВЕЋЕ           2
132 КОЛИЦА КОНОБАРСКА               2
133 ТРАКЕ ЗА СТОЉЊАКЕ             23
134 СТОЉЊАЦИ - БАШТЕНСКИ           21
135 СЕФ УГРАДНИ                     1
136 ТЕЛЕФОН ‘ПАНАСОНИЦ’              1
137 ПЕПЕЉАРА                       34
138 ЧИВИЛУК-КОВАНО ГВОЖЂЕ         4

139 УСИСИВАЧ РУЧНИ ФИЛИПС  1
140 ДИСКО КУГЛА                     2
141 СПОТ ЗА ДИСКО ЕФЕКАТ            6
142 СВЕТЛОСНИ ЕФЕКАТ   2
143 СТОЛИЦА ‘НИНА’-ЕКО КОЖА        200
144 СТО ПРЕЧНИКА 180цм              8
145 СТО 217X161 цм                  5
146 СТО 236X120 цм                  3
147 ЧИВИЛУК                         2
148 МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ 1
149СТОЛИЦЕ ‘БРОWН’                  24
150 СТО 70X70                       6
151 СТО-ПЕЧУРКА                     11
152 СУНЦОБРАН СА БАЗОМ              3
153 ВЕШАЛИЦЕ ДРВЕНЕ 5/1             30
154 ПОДНА ЛАМПА                     1
155 КРЕВЕТ ЛУX 90/200               15
156 КРЕВЕТ ЛУX 160/200              6
157 ТВ-ПОЛИЦА                       13
158 УГАОНА ГАР. ‘ФОРТУНА’            1
159 СТАЗЕ БРАОН-СОБЕ                27
161 ОРМАРИЋ НОЋНИ СА ДВЕ ФИОКЕ    27
162 СТО СА ОРМАРОМ И ОГЛЕДАЛОМ    13
163 ЈОРГАН 140/200                                  20
164 ЧАРШАВ-БЕЛО ПЛАТНО 140X220     45
165  НАВЛАКА ЗА ЈОРГАН 140X200      41
166  ЈОРГАН 200X200                  14
167  ЧАРШАВ Б.ПЛАТНО 220X240        18
168  НАВЛАКА ЗА ЈОРГАН 200X200      25
169  ПЕШКИР-ФРОТИР 40/80             18
170  ПЕШКИР-ФРОТИР 50/100            79
171  ПЕШКИР-ФРОТИР 70/140            67
172  ФРОТИР-СТОПА 50/70              56
173  ЗАШТИТА ЗА ЈОГИ ДУШЕК          21
174  ФРИЗЖИДЕР МИНИ БАР ‘ВИВАX’      13
175 СТО ‘ЛЕОН’                      1
176 ТЕПИХ-КОЖА                      1
177 МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША         1
178 МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕСА          2
179 КАНТА ЗА СМЕЋЕ 12Л.             15
180 КАНТА ЗА СМЕЋЕ 20Л.             1
181 СТОНА ЛАМПА                     21
182 СУШИЛИЦА ЗА СТОЉЊАКЕ         1
183 ЈАСТУЧНИЦА ДАМАСТ 60X80        65
184 УСИСИВАЧ ‘ФАВОРИТ’              1
185 СТАЗА ХОДНИК-АПАРТ.-66,54м2    1
186 ЋЕБЕ 150X200                    22
187 ДУШЕК ‘ЕКО’                     21
188 ЈАСТУК СА ЈАСТУЧНИЦОМ          65
189 ОРМАН ХС 3В                     9
190 ОРМАН ХС 2В                     6
191 ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ               14
192 ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ-РЕЦЕПЦ.       1
193 ФАН-ЦОИЛ АПАРАТ                 4
194 ФАН-ЦОИЛ АПАРАТ ‘МИДЕА’        19
195 ФЕН ЗА КОСУ ‘ЦЛАТРОНИЦ         12
196 ПЕГЛА ‘ЦЛАТРОНИЦ’                1
197 ТОПЛИ ДИС                       4
198 ПЛЕХ                             3
199 ЛОНАЦ 15 Л                   1
200 ЛОНАЦ 10 Л                   1
201 ШЕРПА 5Л                        1
202 ШЕРПА 15Л                       1
203 ШЕРПЕ                                            9
204 ЦЕДИЉКЕ ИНОX                   1
205 РЕНДО ЗА КУПУС                  1
206 ХВАТАЉКА ЗА МЕСО               2
207 КАШИКЕ ЗА ТОРТУ                 3
208 НОЖ ЗА ПИЦУ                     1
209 ВИЉУСКА ЗА МЕСО                1
210 ШПАХЛА ЗА РОШТИЉ               3
211 ПЛЕХ ЗА ЂУВЕЧ-ВЕЛИКИ           2
212 ПЛЕХ ИНОX                                       1
213 ТИГАЊ 24цм                                     2
214 ПЛЕХ ЗА ПИЦУ-МАЊИ              6
215 ВАЗЕ ЗА ЦВЕЋЕ                   14
216 КОЛИЦА ЗА ТАЊИРЕ  1
217 АПАРАТ ЗА ПАЛАЦИН.                   1
218 СТО ЗА ОТПАТКЕ                  1
219 СТО 250X180-ДРВЕНИ              1
220 ПОМОЋНИ СТО-ФРИГО               1
221 СУДОПЕРА-ФРИГО                  1
222 РОШТИЉ -ВЕЛИКИ                 1
223 ПОЛИЦЕ МОНТАЖНЕ-БЕЛЕ           2
224 ПРЕГРАДЕ ПЛЕТЕНЕ                5
225 РАМПА МЕТАЛНА                   1
226 ГРЕЈАЧ ЗА ТАЊИРЕ               1
227 АПАРАТ ЗА ХОТ-ДОГ               1
228 СТО ВЕЛИКИ ЦРНИ                 3
229 СТОЛИЦЕ МЕТАЛНЕ С УЛОШКОМ   169
230 СТОЛИЦЕ ЦРНЕ ПЛЕТЕНЕ      134
231 СТОЛОВИ ДРВЕНИ                  5
232 ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ                 2
233 СТОЛИЦЕ ДРВЕНЕ                  58
234 МЕТАЛНА СТОЛИЦА ‘СРЕМ’          32
235 МЕТАЛНА СТОЛИЦА С УЛОШКОМ  21
236 ПОСТОЉЕ ЗА СУНЦОБРАН          7
237 УЛОШЦИ ЗА СТОЛИЦЕ ПЛАВИ 20
238 ВИТРИНА РАСХЛАДНА-ФРИГО        2
239 МЕРДЕВИНЕ                                   1
240  ВАГА                                  1
Листа покретних ствари бр. 2.
1.         БУРЕ ПРОХРОМСКО  30Л            КОМ. – 138;      
Листа покретних ствари бр. 3.
1.         СТАКЛЕНА ФЛАША 0,5 Л            КОМ. – 6100;     
Листа покретних ствари бр. 4.
1.         ПАЛЕТЕ            КОМ. – 200;
Листа покретних ствари бр. 5.
1.         БРИКЕТ  – 26380 Кг ; 
Листа покретних ствари бр. 6.
1.         ПЕЛЕТ  - 5175 Кг.      

 ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ

На основу чл. 43. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, бр. 01-6-32/2018 од 27.12.2018. године, као и на основу Одлуке ДОО Хелвеција 
Вршац из Вршца, ул. Омладински Трг бр. 109/2022 од 29.11.2022. године, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из својине Друштва, 
расписује Оглас 

о спровођењу поступка друге јавне продаје, прикупљањем затворених писаних понуда
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ГОРАН МИЛАШИНОВИЋ, АУТОР РОМАНА „МУК“: 

Вечерас (петак, 2. децембар) од 19 
часова у „Салону код Порте“ (Змај Јовина 
16) биће представљени романи Горана 
Милашиновића „Мук“ и „Случај Винча“. На 
промоцији коју организују „Тачка сусретања“ 
и „Лагуна“ говориће аутор и Јелена 
Маринков, модераторка. 

После романа „Случај Винча“ који је 
доживео велики успех и чија ће филмска 
верзија у наредним месецима стићи пред 
публику, Милашиновић је, још једном 
инспирисан истинитим догађајем, написао 
„Мук“, роман о људској безобзирности 
и страстима које се изобличују у злочин 
и патологију. Полазећи од вести да је 
пре неколико година у Бачкој, ловац из 
Италије убио неколико хиљада шумских 
птица, Милашиновић гради причу пуну 
упечатљивих ликова чије се судбине срећу 
у тренутку када се против природе почини 
злочин толиких размера, да након њега 
остане само – мук. 

„КЊИГЕ, НА ЖАЛОСТ, 
НЕ МОГУ ДА НАС 
НАПРАВЕ БОЉИМА“ 

Горан Милашиновић (1958, Ђаково) по професији је 
лекар, али је и плодан писац који је пре „Мука“ и „Случаја 
Винча“ објавио и романе „Хераклов грех“, „Посматрач мора“, 
„Camera obscura“, „Апсинт“, „Маске Софије де Монтењ“, 
„Троугао, квадрат“ и „Расцепи“, као и збирку прича „Лекари“. 
Објавио је књигу разговора са Милошем Јевтићем „Два 
срца“, као и епистоларни роман са Живојином Павловићем 
„Волтин лук“. 

Ваш нови роман „Мук“ тематски се разликује од 
претходних, а у градњи приче пошли сте од једне 
аутентичне вести. Шта је инспирисало тематску 
промену и овај поступак? 

- Инспирисала ме је сама брутална вест, за коју сам 
случајно сазнао пре четири, пет година, да је 2002. године 
почињен покољ неколико хиљада шумских птица од стране 
ловца Италијана у Бачком Подунављу, нашем резервату 
биосфере, који је петнаест година касније уписан на 
Унескову светску листу. Пренеразио ме је пример толике 
човекове безобзирности према природи. Није то било први 
пут да ме нека шокантна информација из реалног живота 
натера на продужено размишљање и касније писање 
романа, али у „Случају Винча“ повод је била невероватна 
хуманост, док је у „Муку“ реч о потпуном поразу човекове 
душе. Писање романа на основу истинитог догађаја на први 
поглед помаже писцу. Олакшава му да уверљивије превари 
читаоце, јер писце треба посматрати као илузионисте,који 
у грађењу измаштаног конструкта користе истину 
као градивни материјал. Нема прозаисте, поготово 
романописца, који се не наслања на неку аутентичност, 
било да се ради о сопственом животу или догађајима 
изван искуственог периметра. Међутим, истинит догађај из 
реалитета не делује на писца нимало декомпресивно, него 
исцрпљује много више од чисте маште. Постоји императив 
као оштрица од ножа да се током писања стално бежи од 
фактографског и документаристичког. Исто је било и са 
мном у овом примеру: у „Муку“ нема аутентичности ни за 
реч више од саме вести да се ужасни покољ птица уистину 
догодио те 2002. у Бачкој, и да због тога нико није одговарао. 
Све остало је симулакрум, плод мог размишљања какав 
безосећајни гад мора да буде човек спреман на покољ 
неколико хиљада слободних шумских птица. То за мене 
јесте злочин, без обзира што за неке људе и није јер се 
ради о животињама. По мом мишљењу, ко је спреман на 
такав, масовни злочин против природе, лако ће починити 
злочин и против људи. „Мук“ се базира на парадоксу да 
сви мислимо како злочине чине само неки други, а ми не 
бисмо, како се каже, ни мрава згазили. Ипак, у стварности 
видимо да их чине и они за које никада не бисмо ни 
претпоставили,наизглед обични и неупадљиви људи. Исто 
тако и лов, који на први поглед изгледа наивно, а за многе и 
афирмативно, у једном тренутку може да неосетно склизне 
у масовни злочин. Или гастро-хедонизам, који уме да се за 
час изобличи у бизарност, да би на крају завршио у чистој 
патологији, што је, уз лов, један од најважнијих наративних 
токова у „Муку“. Лов у роману симболизује егоизам, а 
гастро-хедонизам неумерену жељу савременог човека за 
уживањем. О човеку је, дакле, и овде као и у претходним 
романима реч. Покољ птица у Бачкој је ужасан злочин, по 
размерама и бездушности највећи такве врсте у Европи, а 

„Мук“ је метафора о хомо сапијенсу данашњице. 
Наслов романа је вишезначан. Упућује на неверицу 

која остаје после злочина, на недостатак информација 
који чини да неки од актера остану некажњени, али и на 
ћутање аутистичног дечака, једног од јунака „Мука“. 

- Сваки од слојева у тексту је неки мук. Прво, мук онога 
ко саосећа кад сазна за злочин. Мој мук. Као и мук будућег 
осетљивог читаоца, претпостављам. Тај мук је као од олова. 
Несрећа се већ догодила и нема назад, ништа не може да 
врати изгубљене животе. Па мук природе, која је одједном 
остала без песме десет хиљада шумских певачица, 
најлепших украса природе. Потом, подмукли мук оних који 
ћуте јер не мисле да је злочин над птицама уопште неки 
злочин. Уз њега иде и мук наших анемичних државних 
органа, који су морали да реагују на злодело против 
природе, почињено на нашој територији, у нашим шумама, а 
нису, јер никакава истрага у нас тим поводом никада није ни 
започета. Веома важан је мук аутистичног дечака Невена. Он 
открива злочин. Тај десетогодишњак због тешког менталног 
обољења живи у својој тишини од рођења, такође некој 
врсти тешког мука. Он не разуме људе и није у стању да 
комуницира, али у роману успоставља комуникацију са 
птицама певачицама, према којима показује чак и емоције, 
што је у тешкој форми аутизма медицински готово немогуће. 
Кад се злочин догоди, он крикне као да је сам жртва покоља, 
што је мук из дубине, пошто има и таквих мукова, који су, у 
ствари, крикови. Мук који је доживео други позитивни лик 
из романа Симо, посматрач птица, брдвочер, друкчији је 
од Невеновог. Попут аутистичног дечака, и он је социјално 
некомпатибилан и не дружи се са људима, него са птицама, 
али његов мук у роману рађа жељу за осветом. Мук је и 
због тога што литература, па чак ни кад је овако брутална 
и натуралистичка, могло би се рећи, веристичка, нема моћ 
да мења људе и друштво. Књиге, на жалост, не могу да нас 
направе бољима. 

Чини се да ни кључни датум у роману, 11.9.2002, није 
насумично одабран? 

- Надам се да ће и други приметити симболично поређење 
са ужасним злочином који је почињен према хиљадама 
невиних људи једну годину раније, истог датума. Очекујем 
да ће ме неки и напасти јер сам се усудио дадоведем у везу 
злочин над птицама са злочином над људима. Ипак, шта 
ће ко да открије и разуме у тексту, његова је ствар. Књиге 
се пишу и за најбоље и за најлошије читаоце. За мене 
хомо сапијенс је само део природе, коју дели са осталим 
живим врстама. Данас доминантни антропоцентрични 
поглед на свет и нашу планету главни је кривац што смо 
толико насилни према свим осталим слободним облицима 
живота. Очигледно, човек је погрешно разумео кад му је 
Створитељ рекао: „... кад сиђеш доле на земљу, имаш право 
да господариш са свиме, живим и неживим светом, свим 
биљкама и свим животињама...“. 

Еколошка свест последњих година расте, али још 
увек бројни проблеми на овом пољу не добијају 
довољно пажње. 

- За писање овог романа није ме определила ни 
руководила никаква формативна идеја. Осетио сам ужасан 
бол и дубоку повреду кад сам сазнао за покољ птица 
и доживео то као страховиту неправду, па сам морао 
да реагујем. Колико год су материјализам, себичност и 
неутажива, хистерична жеља за уживањем данас појачали 
антропоцентричност човека, не бих рекао да је време у 
коме живимо једини кривац за масовни покољ птица који се 
догодио у нас те 2002. године. Еколошки однос према свету 
и биосфери лако бисмо данас остварили да је човек у својој 
суштини некада био друкчији. На пример, да је у прошлости 
пазио и поштовао флору и фауну која га окружује. Али није 
тако, сапијенс је одувек девастирао природу и господарио 
њоме на само њему својствен похлепан и бестидан начин. 
Римљани су јели пржене папагаје, вадили пауновима очи 
за јестиве украсе на тањирима, сркали сирове мозгове из 
глава фазана, а као што видимо у „Муку“, и данашњи човек 
је спреман на исто. Јер ако је неко спреман да убије десет 
хиљада славуја да би неки „надахнути“ маестро кулинарства 
направио килограм паштете, „златног желеа“ од њихових 
језичака од два до три грама, и на крају да би се нашла 
декадентна, аморална публика која ће тај „специјалитет“ 
сматрати врхунцем својих гастрономских оргија, па шта је 
то него противприродни блуд, первертитини салто мортале 
човека и чиста морална пропаст. При том, цинизам је што у 
исто време милијарду и по људи на планети и даље гладује 
и умире због глади или потхрањености. Осим тога, реч је о 
сечењу гране на којој сви седимо. Нема сумње да ћемо на 
крају уништити планету на којој живимо, појести сами себе. 
Није реч само о бесомучном и неконтролисаном трошењу 
ресурса из природе и девастирању околиша, него и о 
поремећају равнотеже свег живог и неживог света, свих и 

свега на Земљи. Сапијенс у својој надмености не прихвата 
да свако на овој планети има своје нужно и ненадокнадиво 
место, да свако на њој живи не због тога што жели, него зато 
што мора. Живот није ничији избор него неминовност. То 
значи да истребљење неке врсте води поремећају читавог 
система, којег је човек само део, а не господар са апсолутним 
и неограниченим правима. Ипак, проблем неефикасности 
данашњег еколошког погледа на свет је, како то ја видим, 
у директној вези са много теже остваривом променом 
у човеку: повратком на нематеријална задовољства као 
изворе среће, на духовне вредности, душевни мир и чистоту. 
Када се то буде догодило, вратиће се племенитост, емаптија 
и права, чиста, безинтересна љубав. Човек ће тада бити 
бољи и према себи и према свим другим живим бићима, 
а онда и према природи која га окружује. Све то данас 
изгледа као утопија, али шта нам се боље нуди као излаз? 
Знате, екологија јесте данас велика тема, али ако настави да 
наступа као идеологија, што је тренутно стање ствари, нема 
шансе да успе. Само оне промене које се покрећу изнутра, 
из човека, успевају на дуге стазе. 

По вашем претходном роману „Случај Винча“ 
снимљен је филм који се тренутно налази у фази 
постпродукције. Да ли сте били укључени у процес 
снимања? Шта очекујете од филма? Прижељкујете ли и 
филмску верзију „Мука“? 

- Да, „Ланчана реакција“ Драгана Бјелогрлића је у фази 
монтаже, снимање је завршено. Интеракција између мог 
романа и филма, Драгана и мене, је свих ових претходних 
година, док су трајале припреме и рад на сценарију, била 
веома инспиративна и дивна као авантура, али томе је 
дошао крај и сад свако иде даље својим путем. За време 
снимања био сам на неким сетовима, разговарао и дружио 
се са глумцима и другима у том јединственом колективном 
уметничком поступку, али нови роман, „Мук“, мислим, 
доказује да је мој ћошак света писање, а не филм. Истина, 
по први пут сам видео како конкретно функционише 
капиларна веза између књижевности и филма, како се 
дескрипције претварају у кадрове и сцене, а контектс у 
глуму, како се неке моје реченице, мисли, замишљене идеје 
и мизансцен претварају у покретне, живе слике. Сва та 
открића су мени била веома узбудљива. Књижевност нам 
открива мисли и осећања људи, оно што у свакодневној 
комуникацији између себе немамо, јер човек скрива мисли 
и осећања од других, али она не постоји без рецепције, без 
способности читаоца да одлута мислима са текста и замисли 
слике. Филм, међутим, јесу те слике, готов производ за који 
није нужна специфична способност рецепције. Мање, више, 
филм разуме свако, што није случај са књижевношћу. Због 
тога је филм данас победио у надметању са књигама, а то 
не треба да чуди. Али да се вратим на „Ланчану реакцију“. 
Према првим утисцима рекао бих да ће бити успео пројекат, 
српско-француска копродукција са изваредном глумачком 
екипом са обе стране, и да су Бјелогрлић, писац сценарија 
Вук Ршумовић и остали из тима задовољни. Наравно, 
задовољан сам и сам. Прво, јер се у филму препознају 
с једне стране специфична, веома успела Драганова 
филмска естетика од „Сенки над Балканом“, на овамо, а са 
друге, и роман, по коме је написан сценарио. Али, хајде да 
сачекамо до премијере па да потом делимо утиске. Када је 
реч о „Муку“ и екранизацији, рано је, „дете“ се тек родило, 
дословце пре само три недеље. Знате, књиге кад се напишу 
не иду одмах у руке читалаца, него прво оду на небо. Потом 
следи епифанија, небо се отвара и књиге почну да падају по 
људима, па ког погоде. Ако је то глава неког редитеља или 
продуцента, ето филма. Ако падну у празно, не погодивши 
ничију главу, то им буде судбина. Некад се небо не отвори 
одмах него тек за педесет или сто година. 

Разговарала: Тијана Станојев Косановић

Ф
ото: П

редраг М
итић
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ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

- Први цртежи које памтим настали су 
када сам имала две, три године. Мама 
нам је давала да цртамо рукама и тада 
смо брат и ја умакали прсте у темпере и 
осликавали разне облике и животиње. 
Када сам слободна и немам обавезе 
највише волим да цртам. То је обично 
викендом у Школици цртања, али и код 
куће, где цртам на свом штафелају. 

Шта волиш да сликаш и црташ? 
- Најчешћи мотиви су ми људи. Волим 

да сликам и цртам портрете великих 

уметника и мртву природу. 
Највише волим да користим 
пастеле и темпере. Кад радим, 
срећна сам и испуњена радошћу, 
а када завршим неки рад осећам 
велико задовољство! 

Ко су твоји ликовни педагози, 
а ко омиљени сликари? 

- Моји ликовни педагози су 
Доминика и Даниела Морариу. 
Узори у сликарству су ми: Фрида 

Кало, Пикасо, Паја Јовановић и многи други.

Шта је за тебе креативност? 
- Сматрам да бити креативан значи бити 

маштовит. Мене реч креативност увек подсети 
на папир, маказе, лепак и бојице. Свет око мене 
је увек ново откриће за инспирацију. 

Шта за тебе представљају награде 
које си освајала и изложбе на којима си 
учествовала? 

- Учествовала сам на доста изложби, јер су моје 
менторке слале моје и радове деце из Школице на 
многе конкурсе. Било је доста награда, а најдраже 
ми је било када је мој рад искоришћен за насловну 
страну једне књиге – „Литерарне стазе“. Моје 
окружење ме увек подржава и сви једва чекају на 
ново уметничко дело које ћу насликати. 

Да ли планираш да се бавиш уметношћу и кад 
одрастеш? 

- Желим да се бавим уметношћу увек, а можда да 
ми то буде и прави посао. 

Т.С. 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ: МАША МИЛЕТИЋ 

Једанаестогодишња Маша Милетић 
почела је да црта врло рано, а већ са пет 
година дошла је у Школицу Атељеа Морариу, 
где су је Доминика и Даниела Морариу одмах 
запазиле као радознало и интелигентно дете, 
са духовитим и интересантним запажањем 
света. 2017. године освојила је трећу награду 
на конкурсу „Паја Јовановић“, а годину 
дана касније и другу награду на конкурсу 
„Светосавље и наше доба“ у Новом Саду. 
Излагала је радове на бројним изложбама, 
између осталог и у београдском Музеју 
примењене уметности, на 53. Октобарском 
салону, на тему Бајка. 

Сада је ученица петог разреда ОШ 
„Младост“ и четвртог разреда МШ „Јосиф 
Маринковић“, на одсеку клавира. Каже 
да веома воли уметност, а да су цртање и 
сликање прве уметности у које се заљубила. 

„КАД ЧУЈЕМ КРЕАТИВНОСТ, 
ПОМИСЛИМ НА 
ПАПИР, МАКАЗЕ, 

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

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

2. Пословни простор означен са бројем  1  
у Вршцу, Двoрскa 7 у површини од 30,00 м2 (I 
зона) са почетном ценом од 14.400,00   динара 
месечно без ПДВ-а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Пословни простор означен са бројем  
5  у Вршцу, Зелена пијаца бр.15 у површини од 
30,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 14.400,00   
динара месечно без ПДВ-а

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

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

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

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

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

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

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

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

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo 

врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу   
12. Пословни простор означен са бројем  

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Пословни простор у Уљми , Трг 
Ослобођења 3б у површини од 207,00 м2 (I 
зона) са почетном ценом од 31.050,00   динара 
месечно без ПДВ-а са магацинским простором 
од 60,00 м2 са почетном ценом од 4.200 дин. 
што укупно износи 35.250,оо дин. месечно 

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

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

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

18.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 
1-2 oзнaчeнa сa брojeм 6 у пoвршини oд 15,00  
м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa 
мeсeчнo без ПДВ-а            

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

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

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

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

На јавном надметању могу да учествују 
физичка и правна лица која доставе уредну, 
писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом 
сматра се пријава односно понуда која садржи 
следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија 

личне карте, број текућег рачуна и назив банке 
код које се води текући рачун;

-за предузетнике: решење о упису у регистар 
који води надлежни орган, копију решења о 
додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему 
ПДВ-а, копију депо картона код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису 
правног лица у регистар који води надлежни 
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, 
копију потврде о извршеном евидентирању за 
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо 
картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу 
пријаве није изречена мера забране обављања 
делатности у претходне две године (уколико 
пријаву подноси правно  лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио 
закупнину, уколико је већ закупац  пословног 
простора у јавној својини Града Вршца  или 
уколико је оснивач (члан) правног лица које је 
закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од 
почетне цене без ПДВ-а  приликом подношења 
пријаве; дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата 
депозита се врши на текући рачун Града Вршца 
број 840-720804-40 са позивом на број 97     54-
241 

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца 
пријаве

Једно лице може да поднесе пријаву за више 
пословних простора, с тим што је у обавези да 
за сваки простор поднесе посебну пријаву и 
уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не 
могу учествовати на јавном надметању односно 
отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и 
неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа односно  до    09.12.2022.
године до 10 часова.

Пријаве се подносе препорученом пошиљком 
или предајом пријаве на деловодник-
писарницу Градске Управе Града Вршца . 
Предаја се може извршити до  09.12.2022.г. до 
10 часова.У разматрање,као благовремене,  ће 
се узети пријаве које стигну до назначеног рока  
у писарницу Градске Управе.

Отварање писмених понуда уз присуство 
понуђача обавиће се  09.12.2022.године са 
почетком у 12 часова у просторијама Одељења 
за имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 
10а.

Најповољнији понуђач са којим ће се 
закључити уговор о закупу дужан је да пре 
потписивања уговора преда закуподавцу две 
соло (регистроване ) менице као средство 
обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност 
разгледања понуђених локала обратите 
се Одељењу за имовинско-правне послове 
Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 
013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 
09-14 часова до 08.12.2022.г. 

Град Вршац  
издаје у закуп путем прикупљања писмених 

понуда у затвореним ковертама и то: 
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Делегација амбасаде Мексика 
у Србији, на челу са амбасадором 
Карлосом Исауром Феликс Короном, 
боравила је у посети Суботици, где се 
састала са градским руководством. 
Неке од тема разговора били су 
дипломатски односи две земље, али и 
потенцијали за јачање сарадње нашег 
града са Мексиком.

Србија и Мексико ове године обележавају 76 
година од почетка дипломатских односа, а Мексико је 
показао доследну политику по питању суверенитета 
и територијалног интегритета Републике Србије и 
непризнавања самопроглашене државе Косово, 
подсетио је градоначелник Бакић. Он је такође истакао 
да је робна размена Регионалне привредне коморе 
Севернобачког управног округа за првих девет месеци 
ове године износила 4,6 милиона долара, те да се нада да 
ће се у будућности она бити још већа.

„У отвореном и срдачном разговору презентовао 

сам му све потенцијале Града Суботице, као и најбитније 
развојне пројекте за наш град. Разговарали смо и 
о успостављању сарадње Града Суботице како са 
мексичком амбасадом, тако и са самом државом Мексико. 
Оно што желим и у шта верујем, је да ће се пријатељски 
односи две државе наставити и да ће Мексико и у 
будућности остати близак народу Србије. Такође, желим 
и верујем да ће доћи до веће сарадње по питању укупне 
робне размене. Сложили смо се да има пуно простора и 
да ће доћи до повећања“ — додао је Бакић.

Северна област Мексика веома је слична северном 
делу Србије, па је једна од тема била и удруживање 
Суботице са градом из Мексика. Потенцијали за јачање 
сарадње постоје на пољу ауто-индустрије, електронике 
и електрике, оценио је амбасадор Карлос Исауро Феликс 
Корона.

„Захваљујем се на овој љубазној посети, господин 
Бакић је заиста један од примерних градоначелника ове 
земље. Са градоначелником сам разговарао о могућности 
удруживања Суботице са једним градом у северном делу 
Мексика, и захваљујући овом интересовању радићемо 
на тој сарадњи и на том сестринском граду. Добио сам 
увид о свим потенцијалима које има Суботица као град, 
и ова регија и дошли смо до закључка да ћемо радити 
на повезивању и јачању сарадње између Мекиска и 
Суботице“ — рекао је Феликс Корона.

Након састанка са градским руководством, амбасадор 
Мексика је у Фондацији „Данило Киш“ отворио изложбу 
под називом „Мексико у историјској штампи Србије“, а 
представљен је и истоимени дигитални портал покренут 
поводом јубилеја дипломатских односа две земље.

Б. Николић
Извор: Нове суботичке новине

„Школски час културе говора“ одржан је у уторак, 
22. новембра за ученике Средње пољопривредно – 
прехрамбене школе и Гимназије „Вељко Петровић“. 
Ученици су током овог предавања, имали прилику 
да се упознају са проблемима у изражавању који 
се свакодневно сусрећу у говорној комуникацији и 
начинима на које они могу да се отклоне. Правилно 
говорно изражавање, али и оно неправилно, 
средњошколцима је представио дипломирани 
глумац Милан Босиљчић. Поред правилног говора 
и анализе конкретних примера, Босиљчић је 
објаснио и важност „говора тела“ у комуникацији, 
а открио је и неколико трикова за добру дикцију 

и за ослобађање од треме. Ученици су уз помоћ 
предавача прошли и неколико вежби које ће им 
бити од велике користи када се нађу у ситуацији да 
треба да представе себе, као и током сваког облика 
јавног наступа. „Школски час културе говора“ 
одржан је у организацији Удружења за развој и 
унапређивање културе јавног говора „Изражајност“. 
Ово удружење уз подршку Министарства 
културе, информисања и технолошког развоја, 
Министарства спољних послова и Министарства 
просвјете и културе Републике Српске већ три 
године спроводи пројекат „Караван културе говора“ 
у оквиру кампање „Негујмо српски језик“. Пројекат 

има за циљ неговање добрих говорних навика кроз 
обилазак градова у Србији, Републици Српској, 
региону и дијаспори. „Школски час културе говора“ 
који је одржан у Гимназији посетила је и чланица 
Градског већа за област омладине, деце, спорта и 
здравства Антонија Нађ Косановић.

 Извор: Сомборске новине

У оквиру манифестације Ленкин прстен на Тргу 
слободе у Градском парку у Србобрану, покрајински 
секретар за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама Драгана Милошевић 
и председник Општине Србобран Радивој 
Дебељачки свечано су открили споменик Ленки 
Дунђерски, који је извајао академски вајар Стеван 
Филиповић у Уметничкој ливници Станишић.

Уочи откривања споменика најопеванијој 
Србобранки, Милошевићева је поздравила је 
присутне у име Покрајинске владе и Секретаријата 
на чијем је челу истичући значај сарадње у култури 
са овом општином, чији је резултат споменик који 
ће красити парк у центру са велелепном фигуром 
Ленке у њеној природној величини.

- Жене су вековима биле инспирација и музе 
многим песницима, писцима, уметницима. Ово је 
један од начина како чувамо успомене на бројне 
великане које је ова општина изнедрила, али и на 
саму Ленку, због које је написана најлепша српска 
љубавна песма  Santa Maria della Salute. Културни 
посленици Србобрана од 2006. године не посебан 
начин негују успомену на њу кроз седмодневну 
манифестацију Ленкин прстен а ове године за време 
ове прелепе манифестације, сви ми смо успели 
да вратимо Ленку у њен родни крај, како и гласи 

назив овог пројекта. Нада се да ће следеће године 
бити завршена обнова Дома културе у Србобрану 
и да ће се следећа менифестација реализовати у 
новом и сређеном простору, која ће тад доживети 

пунолетство.
Председник општине Србобран Радивој 

Дебељачки захвалио се Секретаријату на подршци 
у реализацији бројних пројеката у култури.

- И манифестација „Ленкин прстен“ јесте један 
од начина да се захвалимо на свим добрим делима 

породице Дунђерски, која је била и остала симбол 
грађанске српске Војводине. 

Манифестацију и књижевну награду „Ленкин 
прстен“ установио је Дом културе Србобран 2006. 
године у спомен на Ленку Дунђерски, инспирацију 
песнику Лази Костићу и његовој ванвременској 
љубавној песми „Santa Maria della Salute”. Од тада 
награда је уручена 17 пута за најлепшу љубавну 
песму на српском језику објављену први пут у 
периоду између две доделе награде. Овогодишња 
манифестација траје седам дана и започела је 
отварањем изложбе слика са седмог сазива ликовне 
колоније „У Ленкином прстену“, да би се наредног 
дана у Позориштанцу у Србобрану одржала 
кабаретска представа Љубавни времеплов. У 
Галерији Дома културе одржан је и научни скуп под 
називом Породица Дунђерски – грађанска култура 
српске Војводине, која је плод сарадње са Матицом 
српском, да би се надовезала и на музичко-поетско 
вече под називом Ленкино сазвежђе.

Централни догађај одржан је у суботу свечаном 
доделом награде Ленкин прстен, која је ове године 
припала песникињи из Зрењанина Драгици 
Стојановић за песму Од када те не волим.

Зоран Сурла 
Извор: Новосадски репортер

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ ОТКРИЛА
СПОМЕНИК ЛЕНКИ ДУНЂЕРСКИ

КАМПАЊА „НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК”

КАРАВАН КУЛТУРЕ ГОВОРА 
У СОМБОРСКИМ ШКОЛАМА

Амбасадор Мексика разговарао са градоначелником Суботице Бакићем

МЕКСИКО ЖЕЛИ САРАДЊУ СА СУБОТИЦОМ
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У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ“

 Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца 
за ученике четири средње школе организовао 
је такмичење из безбедности у саобраћају са 
едукативним и такмичарским делом. 

- Пројекат „Безбедност младих у саобраћају“ 
реализујемо трећу годину за редом у сарадњи 
са Школским центром „Никола Тесла“. Овога пута 
смо мало изменили начин на који ће се деца 
такмичити, па је њихов задатак био да осмисле 
упечатљив слоган и билборд са поруком возачима 

– објаснио је Мирослав Лепир, члан Градског већа 
за образовање. 

Ученици су представили своје слогане и програме 
за побољшање свих учесника у саобраћају и 
истакли своје негативне утиске из свакодневног 
учешћа у саобраћају. 

- Највише ме плаши што многи возачи немају 
пуно стрпљења и не поштују правила у саобраћају. 
Мислим да ће ове презентације много значити 
нашим вршњацима као младима који ускоро постају 

возачи – рекла је Гордана Драганић, ученица ШЦ 
„Никола Тесла“. 

- Оно што се мени не допада у саобраћају је то 
колико се мало пажње посвећује бициклистима и 
то што у Вршцу има јако мало стаза за бициклисте 
– казао је Александар Сантрач, ученик ШЦ „Никола 
Тесла“. 

Одржана је и едукативна трибина на којој 
је истакнута важност познавања саобраћајних 
правила и одговорног учешћа. 

- Циљ је ученици који су сада стасали за полагање 
за возачку дозволу, усвоје нека знања и схвате које 
опасности вребају – додао је Лепир. 

ОРГАНИЗОВАНО ТАКМИЧЕЊЕ 
СРЕДЊОШКОЛАЦА 
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Давно је Лазар Трифуновић, ликовни 
критичар, луцидно запазио. Паја Јовановић 
је први сликар на овим просторима који 
слика портрете људи без страха, наслеђене 
панике, несигурности,већ људи који знају 
шта хоће, како хоће и верују да ће успети.

Ако се погледају поретерти многих 
Пајиних непосредних претходника рађени 
у маниру реализма, необарока, академизма, 
израз лица тих људи више припада 
средњем веку људи подређених идентитета 
него Пајином неуништивом грађанском 
оптимизму да је овај живот толико драгоцен 
да никоме не смемо дати да нам га троши а 
ни себи самима да га  багателишемо.

Најстарији цивилизацијски трик је 
употреба човека, спиновање здравог 
разума и увођење у подаништво свих врста 
страхом, насиљем немоћи, или злосрећним 
одушевљавањем великим идејама којима је 
људска наивност главно погонско гориво.

Један напаљени социолог ускликнуо 
је како су ратови били окидачи глобалног 
развоја, како су унапређивали науку, а 
успут је заборавио да допуни да су техничке 
иновације у тим добима насиља биле у 
сврху насиља и ту се круг затвара. Бедно 

еволуционистички, где је разум тек састојак 
екстремне разуздане еволуције које би се  
Дарвин гнушао, људска заједница убрзава 
свој развој стварајући амбијент у коме су 

људи све мањи и  људска добробит све 
мањи мотив, разлог, суштина захуктале 
гравитације економије и науке.

Паја Јовановић се гнушао агресивности 
као вечитог сапутника људи која нам 
наноси поразе у ходу, овладавање не само 
животним простором већ и сопственом 
прођом коју је запоставио.

Славни Дарвин, избезумљен несрећним 
губитком ћерке, прозрео је силе еволуције 
као бескрајно насиље живота над 

животом. Наравно, то је филозоф Ниче у 
својој опијености сопственим интелектом 
препознао као вољу за моћи, природни 
одбир јачих живота, што  је несрећно 

постало идеолошка страст у месијанским 
идејама патолошких умова.

А ово обични мали свакодневни људи, 
који би да гледају своја посла, проживе свој 
живот као на питомом Пајином Триптихону, 
податно су месо за ампутацију, када 
појединачни глас малог хуманог човека 
као центра свих светова постаје угушен 
урлицима руље што се дешавало у свим 
временима када то није могло да се именује 
као хаковање ума, декодирање наших 

страсти, убацивање информатичког вируса 
за изазивање  употребљивих масовних 
патолошких стања како је јасно тумачио 
Фројд.

Пајино дело одише неуништивим 
топлим хуманизмом без рачуна и зрачи 
заразом  емпатијом лепоте као драгоценог 
понајпожељнијег лица света и све то у 
време када су  осетљиви умови верујући 
да сликају за историју уметности решавали 
некакве ликовне  идеје, уствари као Пикасо 
наслутили, као први пророци, и показали 
свету његова будућа страдања што је остало 
без опште поуке и њихова пророчанства 
остварила су се у свом ужасу.

Ко данас иде на изложбе? Шта може тамо 
да види и шта да препозна као опомене 
испод линије разума ? Шта нам се дешава, 
шта нас чека и колико нам је остало 
времена?

Жестоке апсурдне критике трпео је Паја, 
заблудели уметник који улепшава свет, 
као да већ нема превише оних који нуде 
ружноћу свих врста под плаштом слободе, 
где модерни сужњи могу да уживају у свим 
слободама опијата, игара, трансродних и 
онородних избора, само не могу да пожеле 
слободу јер море малих слобода некако 
би прогутало демонске слободе оних који 
би да забораве и Дарвина и Пају па у свом 
кратком лету кроз стварност, не могавши 
да се поклоне лепоти, јер их чини малим, 
племенитим, постају силе еволуције мимо 
природних закона.

Т. Сухецки  

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

 Поводом обележавања светске 
кампање „16 дана активизма против 
насиља над женама“ која почиње 
25. новембра – Међународним 
даном борбе против насиља над 
женама и завршава се 10. децембра – 
Међународним даном људских права, 
знаменитости и установе у градовима 
биће осветљени наранџастом бојом 
и светлеће током 16 дана како би 
се скренула пажња на овај важан 
проблем у друштву. 

Град Вршац, ресор социјалне 
заштите у сарадњи са Црвеним крстом 
Вршца, 25. новембра, организовао 
је трибину „Превенција насиља над 
женама“, на којој су презентоване 
теме превенције и препознавања 
различитих облика насиља, начини 
заштите и спречавања насиља. 

- Шта је то насиље, како спречити 
насиље, како препознати ране 
назнаке насиља, како реаговати у 
раним фазама насиља, на који начин 
се одбранити од насиља и коме све 
можемо да се обратимо и пријавимо 
насиље – набројала је најважније 
теме чланица Градског већа ресорно 
задужена за социјалну политику Маја 
Ристић Лажетић. 

- Огромна захалност Хемијско-
медицинској школи која је данас 
довела адолесценткиње са којима 

смо активно разговарали о проблему 
првенствено вршњачког насиља, 
дигиталног насиља, чиме се Црвени 
крст бави кроз програм „Промоције 
хуманих вредности“ и наши 
промотери Црвеног крста активно 
се баве овом проблематиком како би 
првенствено превентивно деловали 
на све ђаке, студенте, ученике, да 

препознају одређени вид насиља и 
знају на који начин да делују. Исто тако 
у оквиру обележавања Међународног 
дана борбе против насиља над 
женама кроз ово заокружили смо 
причу о оним видовима насиља које 

жене могу да доживљавају а исто тако 
програм Црвеног крста јесте програм 
бриге о старима тако да смо овог пута 
укључили све старосне категорије – 
истакла је секретарка Црвеног крста 
Вршац Сузана Цветановић. 

Млади су данас изложени насиљу 
дигиталног света који је новина 
за нешто старије генерације, те је 

тако едукација коју спроводе млади 
волонтери од кључне важности. 

- Важно нам је да добијемо искуства 
са терена тако да са волонтерима 
отворено разговарамо о свим 
проблемима са којима се сусрећемо 

и кроз њихово волонтирање, њихову 
едукацију, они својим вршњацима 
преносе одређени вид знања односно 
реализују вршњачке едукације – 
рекла је Сузана Цветановић. 

И поред свих акција које се 
организују број забележених 
случајева насиља је повећан. 

- Ове године је заиста повећан број 
жртви насиља, жена које су доживеле 
фаталне последице насиља. Ради 
се пуно, али такође најављено је и 
пооштравање казни за починиоце 
насиља, а поред казни неопходно 
је и даље радити на ширењу 
свести, на оснаживању свих жена, 
али не само жена и девојчица већ 
целокупне популације. Неопходно је 
освешчивање мушкараца о томе да 
је насиље неприхватљиво, да је то 
кривично дело. Зато смо данас овде 
усмерили акценат на препознавање 
оних раних знакова насиља када 
још увек можда нисмо сигурни, 
и када је још увек то недовољно 
испољено и манифестовано. Акценат 
је на питањима шта је то насиље и 
зашто га треба одмах прекинути и 
освешћивању да насиље никада 
не престаје само од себе него да је 
потребна снага и подршка околине 
за излазак из те ситуације – додала је 
Маја Ристић Лажетић. 

ОДРЖАНА ТРИБИНА О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ 
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (194)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ЕВОЛУЦИЈА САМОСВЕСТИ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Бразислки фудбалери су добро 

стајали на терену.
Наши су само стајали.

Зоран Ђуровић Ђурке
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К УЛ И Н  К У В А Р

ПОХОВАНИ КАРФИОЛ СА 
ЉУТОМ ПАПРИЧИЦОМ 

НАМИРНИЦЕ:

- 1 мањи карфиол
- вода за кување
- 2 цела јајета
- презле
- брашно
- уље, со
- љута туцана паприка

ПРИПРЕМА: 
Карфиол очистити и разделити на 

цветове. Опрати га пажљиво и ставити у 
дубоки лонац. Прелити хладном водом, 
посолити и кувати све док не омекша, али не 
толико да се распадне.

Одлити воду и оставити га да се охлади. 
Сваки цвет карфиола уваљати у брашно, па 

у размућена јаја у која је додато мало љуте 
туцане папричице и на крају у презле. Пржити 
у тигању са толико уља да до пола прекрије 
цветове. Испећи прву страну, а након тога, 
окренути. Пржити док се не добије златно 
жута боја. Након вађења, поставити их на 
папирне салвете како би се упила сувишна 
масноћа.

НАМИРНИЦЕ:

- 400 г јунетине
- 3 исецкане шаргарепе
- 1 исецкан паштрнак
- 1 исецкан црни лук
- ½ главице купуса
- 4 кромпира исецених на 
половине
- 2 коцке за јунећу супу
- прстохват исецкане мајчине 
душице
- прстохват исецканог першуна
- 2 кашике брашна
- бибер
Кнедле:- 200 г брашна 
- ¼ кашичице соли
- 100 г масти
- 1 кашика сецканог першуна
- 1 чен белог лука

ПРИПРЕМА: 
Јунетину налити са 600 мл воде и пустити 

да проври. Смањити ватру и кувати око 1 сат. 
Додати поврће, коцку за супу и зачинско биље. 
Кад проври, крцкати на тихој ватри још 1 сат 
или док месо омекша. Повремено промешати. 
Додати со и бибер по укусу. Помешати брашно 

и мало хладне воде и додати у гулаш да би се 
течност згуснула. Кнедле: Помешати брашно, 
со, маст и першун. Додати бели лук и толико 
хладне воде да маса буде мека, али не лепљива. 
Поделити на комаде величине ораха и сваки 
обликовати у лоптицу. Кнедле додати у гулаш, 
поклопити и кувати 15-20 минута, односно док 
кнедле нарасту и скувају се, а гулаш се згусне.

С А В И Ј А Ч Е 
С А  С У В И М 
Г Р О Ж Ђ Е М

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг оштрог брашна
- 20 г квасца
- 1 кашика шећера у праху
- 2 жуманца
- со
- 4 дл млека
- 100 г ораха
- 100 г сувог грожђа
- 100 г путера
- 150 г шећера
- цимет
- 1 чаша свежег млека
- 1 кашичица ванилин шећера

ПРИПРЕМА: 
Замесити тесто од брашна, квасца, 

жуманаца, млека, 1 кашике шећера у праху и 
мало соли. Оставити да одстоји. Потом, танко 
га развити, намазати смесом од 100 г путера 
умућеног са 120 г шећера у праху, па посути 
крупно исецканим орасима и сувим

грожђем. Тесто уролати, исећи на колутове 
и послагати на плех. Оставити их да расту. 
Затим их ставити у загрејану рерну и напола 
испећи на јакој ватри. Прелити млеком 
помешаним са преосталим шећером у праху, 
циметом и ванилин шећером, па испећи до 
краја.

Ј У Н Е Т И Н А  С А 
К Н Е Д Л А М А
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1918. новембар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
NEMZETI TANÁCS VÁLASZTÁSOK 2022.

Valamivel gyengébb részvétel 
mint négy évvel ezelőtt
Az elmúlt vasárnap ren-

dezték meg Szerbiában 
a nemzeti tanács válasz-

tásokat a magyar mellett, albán, 
bosnyák, ruszin, orosz, askali, 
bolgár, bunjevác, egyiptomi, 
szlovák, roma, román, ukrán, 
cseh, vlah, görög, német, len-
gyel és szlovén nemzeti kisebb-
ség tagjai döntöttek nemzeti ta-
nácsaik összetételéről.  

Nagybecskerek területén 
19 szavazóhelyen adhatták le 
voksukat a polgárok, melyből 
11 a város területén, 8 viszont a 
környező településeken voltak

Az idei választásokon for-
dult elő először, hogy a magyar 
nemzeti kisebbség egy válasz-
tási listára adhatta le voksát, 
ugyanis egyedül csak a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség által támo-
gatott Magyar Összefogás lista 
neve szerepelt a szavazólapon.

Ami  a magyar nemzeti ki-
sebbséget illeti a Köztársasági 
Választási Bizottság által közölt 

előzetes eredmények alapján a 
113.403 szavazópolgár 36,7%-a 
(4611 polgár) járult az urnák elé. 
A Magyar Összefogás listára 39 
876-an szavaztak, míg  506 sza-
vazócédula érvénytelen volt.

Nagybecskereken a bejegy-
zett polgárok 27,6%-a vett részt 

a nemzeti tanács választáso-
kon. A Magyar Összefogás lis-
tára 1411 szavazó voksolt. 

Sztojkó József a Vajadsági 
Magyar Szövetség nagybecske-
reki Városi Szervezetének elnö-
ke értékelte a vasárnapi válasz-
tások eredményét.

- Először köszönetet szeret-
nék mondani a szavazópolgá-
roknak, hogy ilyen szép szám-
ban vettek részt a vasárnapi 
voksoláson. Tekintettel, hogy 
csak egy lista szerepelt a szava-
zócédulán, ez mindig megne-
hezíti a választópolgárok moz-
gósítását, de ennek ellenére azt 
nyugtázhatjuk, hogy igen ma-
gas volt a részvételi hajlandó-

ság. Köszönjük szépen a VMSZ 
által is támogatott Magyar Ösz-
szefogás listára leadott szavaza-
tokat, és örömmel nyugtázhat-
juk, hogy ezen választások al-
kalmával kapta a legtöbb sza-
vazatot a Magyar Összefogás 
néven szereplő lista.

A nagybecskereki magyar-
ság ez alkalommal is tanúbi-
zonyságot tett arról, hogy igen 
fontosnak tartja a Magyar Nem-
zeti Tanács munkáját és szava-
zataival az új összetételű Ta-
nács legitimitásához igen nagy 
mértékben hozzájárult.

Közösségépítés motivált és tettrekész lelkülettel
Az idei év november első 

napjaiban, a nyíregyházi 
borbányai egyházközség épü-
letében lévő zarándokház nyúj-
tott otthont a Háló közösség 
tagjainak. A bogozói találkozó 
hétvégéjén közel 50 személy 
gyűlt össze az egész Kárpát-me-
dencéből azzal a céllal, hogy 
újra találkozhassanak, mély-
séges kapcsolatokat ápoljanak 
és közösen tervezzék a jövőt – 
fiatalok és idősebbek egyaránt.

Délvidékről hat helyiség-

ből, tízen érkeztünk péntek es-
te. Sok szeretettel és finom va-
csorával vártak bennünket a már 
megérkezett bogozók. Aznap a 
közös játékon, az újra találko-
zás örömén és a beszélgetésen 
volt a hangsúly. Másnap regge-
li után egy igen mélységes, kre-
atív és módszeres közösségépí-
tő tréning várt ránk a budapesti 
Icons-Hungary cég szakmai tré-
nereinek, Környei Imrének és 
Fedor Györgynek köszönhető-
en. A csapatépítő foglalkozások 

és a kiscsoportos beszélgetések 
hozzájárultak ahhoz, hogy kor-
osztálykülönbséget nem érez-
ve, őszintén és nyitottan lelke-
síteni tudjuk egymást az egy-
ségre és a jövőbeli kihívásokra. 
Az este folyamán korosztályon-
ként csoportosultunk – a fiata-
lok (ifik), a fiatal felnőttek, illet-
ve az idősebbek – hogy a saját 
jövőképünket tudjuk átbeszél-
ni az újonan szerzett tapasztala-
tokkal és elhangzott fejlődésöt-
letekkel. A tartalmas nap végén 

finom vacsorával töltöttük meg 
hasunkat, a szívünket pedig ci-
terahanggal és népénekekkel, 
beszélgetéssel és barátkozással.

Vasárnap délelőtt egy rö-
vid visszatekintést tartottunk 
a hétvégével kapcsolatban, kö-
zös szentmisét ünnepeltünk a 
nyíregyházi hívekkel, majd 
ebéd után könnyed búcsúzást 
követően hazaindultunk, ma-
gunkkal víve a motivált és tett-
re kész lelkületet, amelyet e né-
hány nap alatt szereztünk.

Teadélután 
volt Muzslyán 
A muzslyai Nők Klubjá-

nak tagjai a nemrégi-
ben hagyományos teadél-
utánt szerveztek a Muzslai 
Petőfi Sándor Magyar Mű-
velődési Egyesület nagy-
termében, amelyre min-
den 200 vendég látogatott 
el Vajdaság több településé-
ről. Az egybegyűlteket Mol-
nár Rozália, a Nők Klubjá-
nak elnök asszonya üdvö-
zölte, majd Palatinus Aran-

ka helytörténész a Már-
ton-napi szokásokról és a 
közelgő adventi időszakról 
mesélt a közönségnek. Ez-
után a szorgos kezű, muzs-
lyai asszonyok az ősz termé-
keiből – alma, dió, tök stb. 
– készült sós és édes süte-
ményekkel kedveskedtek a 
jelenlevőknek. A hagyomá-
nyos teadélutánt a Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) tá-
mogatta. B. TIVADAR

Borkóstolót tartottak 
Muzslyán
A borászok védőszentjének nevét viselő muzslyai Szent 

Márton Borkedvelők Egyesülete az idén is megszer-
vezte hagyományos borkóstolóját, amelyen a helybeli és 
környékbeli borászon és borkedvelőn kívül, több vajdasá-
gi borász is bemutatkozott a 2022-es év terméséből előál-
lított bortermékeikkel. Habár az idei évben igen nagy volt 
a szárazság, a részvevők és a közel 90 bormintát osztályzó 
bizottság véleménye szerint az idei borok nagyon jó mi-
nőségűre sikeredtek. B. TIVADAR

 »A talélkozó résztvevői

 »Sztojkó József

 »A nagybecskereki magyarság is szavazott

„
A nagybecskereki 
magyarság ez 
alkalommal is 
tanúbizonyságot 
tett arról, hogy igen 
fontosnak tartja a 
Magyar Nemzeti 
Tanács munkáját 

 »Vidám társaság

A NŐK KLUBJÁNAK SZERVEZÉSÉBEN 

 »Borkóstoló Muzslyán

ÚJ KÖNTÖSBEN AZ ÉPÜLET KÖZPONTI HOMLOKZATA

 »A nemrégiben fejezték be a Nikola Tesla szakközépiskola központi 
homlokzatának a felújítását. A felújítás során az épület eredeti 
kinézetét állították vissza. A munkálatokat a Tartományi Oktatási 
Titkárság, illetve Nagybecskerek Város Önkormányzata pénzelték.

BEFEJEZTÉK A RÉSZLEGES FELÚJÍTÁST

A SZENT MÁRTON BORKEDVELŐK EGYESÜLETE 
SZERVEZÉSÉBEN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Воћњак на продају површина 65 ара. 
Тел. 064/1298-732

Хитно на продају спратна кућа у 
Пландишту по цени 21.000 €., може 
и замена за стан уз договор. Тел. 
064/2355-436.

Плац у Уљми, грађевинско 
земљиште,асфалтни пут, плин, вода, 
струја, погодно за магацине, близу пута 
за Београд. Тел. 061/1530-800.

Продаје се плац 463 м² са темељом 
Виноградарски пут бб Вршац. Тел. 
069/1117-040.

Купујем 2 до 3 хектара обрадиве 
земље. Тел. 062/8126-013

Продајем стару кућу на плацу од 
1580 м², близу центра, широка улица. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем плац у Малом Жаму30 ари, 
3 спојена, асфалт до плаца, повољно. 
Хитно. Тел. 061/1761-808

Плац за продају на отвореном од 
1.200 м² преко Хелвеције. Тел 064/1979-
069.

Продајем или мењам за кућу 
двособан комфоран стан у центру 
града, има централно грејање, лифт, 2 
терасе једна ограђена, подрум (бокс), 
кабловска, видео надзор. Тел. 064/1830-
312

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. Тел. 
064/1979-069

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342-
609.

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација, 
56.000 €. Тел. 831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград, 
воћњак и пчеларе. Тел. 060/3603-311 и 
013/401-210.

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

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 м, у лепом делу града (паркет, 
цг, аларм) није дворишни стан! Тел. 
061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.

На продају дворишни стан у 
Белој Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85 квадратних 
метара. Тел: 061/2583-124.

На продају спратна кућа на плацу 
730м2, посебно гаража. Тел. 061/3004-

439, 013/837-631 и 064/2805-862.
Мењам новију кућу са нус 

просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене целине 
за двособан стан уз вашу доплату. Тел. 
060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

Стара кућа са свом инфраструктуром 
плац 1600м2 близу центра широка 
улица. Тел.064/1979-069.

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721-949

Продајем 20 ари и 69 м2, земље у 
викенд зони Думбрава, на плацу је 
доведена вода а у близини има струја. 
Тел. 013/2105-496 и 064/4406-530.

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!. 
Тел. 061/6509-999.

На продају плац у Јабланци на улазу 
у село, има 1350м2, струја , вода на 
десет метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода и струја 
јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком путу 
код улаза у Јат, уз сам асфалт, површине 
850 м2. Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, 
у центру села. Повољно. Хитно.Тел. 
069/843-587

Продајем на вечито  две парцеле 
(катастарски бр. 20213 и 20214)  на 
потезу Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе и 
25,23 мк 4 класе. Тел. 064/1830018.

Продајем кућу, Хероје Пинкија код 
парка 120 м², плац 5,3 ара, са помоћним 
објектима. Тел. 064/1286-044.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. Тел: 
063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка расвета, 

гранитне плочице, три тоалета. Улица 
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама у 
улици Озренска десно 5. Тел. 064/6658-
800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. Тел. 
064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Хитно на продајем гарсоњеру на 
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 
061/2941-161 или 831-117

Продајем ланац земље код 
обилазнице за Београд, поред 
асфалтног поута, потез Јарак. Тел 
061/2941-161

Продајем на вечито две парцеле на 
потезу  Црвенка- Брег 17,62мк, 3 класе 
и 25,23 мк, 4 класе, катастарски бројеви 
парцела.20213 и 20214. Тел 064/1830-
018. 

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издаје се четворособан  стан у насељу 
Хемоград у Вршцу. Тел. 060/08-05-618.

Издајем локал-пословни простор у 
центру Вршца, 30м²санитарни чвор, клима, 
телефони и гас по потреби. Тел. 064/8372-
635.

Издајем трособан намештен стан са 
пллинским грејањем. Тел. 064/2355-436.

Издајем намештен двособан дворишни 
стан у улици Хероја Пинкија за  две самице, 
студенте, бчни пар без деце. Тел. 066/8017-
106

Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 
064/2355-436

Издајем гарсоњеру , Војнички трг, 
намештенa, 35м2, грејање топлана. 
Тел.063/7788-483.

Издајем намештену кућу у Вршцу, три 
собе, два купатила и кухиња цена (месечни 
закуп)100 еура плус депозит. Тел. 061/6093-
880.

Издајем гаражу у центру града, може 
и као магацински простор до 50м². Тел 
064/8372-635.,

Издајем  локал или канцеларије, центар, 
приземље, паркинг. Тел.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан у центру 
у згради са лифтом или у приземљу са 
намештеном кухињом. Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 м² за 
привредну активност. Тел. 064/2355436

Издајем (продајем) дворишни стан 
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.

Издајем гарсоњеру на Војничком тргу, 
површине 36м². Тел. 064/1363-596

Апартмани за издавање у Вршцу и 
Панчеву за домаће и стране фирме плаћање 
преко рачуна, апартмани се налазе у центру 
града, паркинг и Wifi гратис.Тел. 063/8406-
977.

Мањи локал за издавање у Вршцу 
погодан за девојке које шминкају, раде 
нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 42 м2, 
на Светосавском тргу. Тел. 064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан у 
центру града. Тел 060/3603-311 и 013/401-
210.

Издајем пословни простор магацински, 
производни укупне површине  400 м2, 
могућност закупа и мање површине. 
Објекат у Вршцу, улица Дејана Бранкова. 
Тел. 065/8302-090.

РАЗНО

Грађевински радови (зидање, 
малтерисање, бетонажа, кровне 
конструкције, стиропор фасаде). 
Повољно, квалитетно.Тел. 061/2656-
204.

Продајем мед, ортопедски кревет са  
подизачима на струју  и декубитациони 
душек скоро нови. Тел- 061/2656-204

Тепих 2х3 „Велвет“, 2.000 дин. Тел. 
063/1509-822.

Продајем приколицу за ауто 
регистровану, два круњача прекрупара 
Север Оџаци, краљица пећ за дрва, 
четири точка са гумама од Заставе 101 и 
кревет на извлачење. Тел. 062/395-982.

Продајем четири зимске ауто гуме 
Сава 195 65 Р15 са челичним фелнама. 
Тел. 064/1335-018.

Плиске пећи поправљам и 
гаранција годину дана за пензионере 
25% попуст. Тел. 013/861-419 и 
064/3892-738.

Продаје се мини машина за прање 
судова. Тел. 069/1117-040.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1406

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину и са немачким 
печатом нуди услуге превођења докумената. Оверени 
преводи, поуздан и тачан рад, вишегодишње искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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Продајем плинску пећи Алфа 
7, Маја -8 и плински бојлер, све 
исправно(гаранција). Тел. 064/3892-
738.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.

Уступам уз надокнаду празну 
гробницу на  Православном гробљу уз 
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149

На продају очишћен леп орах 10 кг. 
Тел. 065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

Продајем две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне 

у екстра стању. Цена повољна. Тел. 
061/3071-085.

Продајем фрижидер класичан 
Обод Цетиње (у висини радних делова) 
старији, исправан, веома повољно.Тел. 
061/3071-085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. 
Тел. 064/1271-375.

Продајем мини линију“Панасоник“ нова, 
ЦД радио касетофон „Vox“ нов, маскирни 
комбинезон бр 58 за ловце и риболовце. 
Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг и 
плаву пластичну бурад 200 л (мали отвор) 7 
ком. Тeл. 065/2579-100.

На продају чиста  лозова ракија на литру 
и на више, баштенска гарнитура 4 столице и 
сто метална, пуна врата 60 цм са ракастолом 
и муски бицикл. Тeл. 013/836-740.

Продајем комплет зимских гума нове 
„Клебер“ 185/65Р15, на челичним фелнама 
са 4 рупе(4х100мм). Тел. 065/3184-084

Ауто гуме са челичним фелнама,Сава 
ескимо 195/65 Р15, са 5 рупа. Тел 060/8070-
109.

На продају плинска пећ Алфа. Тел. 
063/482-418 и 013/ 861-419.

Плиносервис врши квалитетно 
поправку свих врста плинских пећи и 
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861-419.

На продају ракија од дуње и кајсије 
4 године стара, награђена сребрном 
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069

Продајем цептер посуђе ул. Војводе 
Книћанина 70 Вршац . Тел. 064/2582696

Продајем пекарску пећ висина 170 
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва 
од росфраја, за  пециво, бурек, хлеб. Тел. 
064/1979-069.

Купујем флаше са навојем, чисте. Тел. 
064/1979-069.

Продајем – мењам голубове лепезане за 

кукуруз. Тел. 064/4902-239
Продајем мотор Сузуки-интрудер 

(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел 
064/1979-069

Продајем две зимске гуме  на фелнама 
за З-101 као нове и једну нову летњу на 
фелни за З-101 звати између 10-14 часова 
тел. 064/2439-202

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 кг, 
некоришћена. Тел. 064/1704-999

Продајем два бурета за мед од 300кг. 
Бурад одговарај стандарду и прописима 
чувања меда. Звати из,међу 10 и 14 часова. 
Тел. 064/8439-202.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 

врста, професионално. Повољно. Тел. 
069/626-699 и 013/835-129. 

Два кауча, тросед, витрина, судопера и 
горњи део, тв, грејалице на струју, тепихе 
различитих величина, машине Багат и 
Сингер, бојлер плински. Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и више 
одличну ракију од шљиве, кајсије, крушку и 
грожђа. Тел. 065/2579-100.

На продају термоакомулациона пећ 
6кw са оргиналним колицима и тајмером у 
комплету. Тел. 064/6620-457.

Продајем нов некоришћен револвер 
Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер искључиво 
лицима са дозволом, врло повољно. Тел. 
064/4222-700.

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

Продајем бунду неношену женску. Тел. 
061/3004-439. 

Продајем собна врата. Тел. 064/2906-
253.

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ је очувана 
од прохрома. Тел. 064/1979-069.

Вибро плоча за продају, три комада од 
120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном стању.
Тел. 064/1979-069.

Комплет трпезарија, 2 плинске пећи 
(исправне), тепих 3х2м, ормар двокрилни, 
угаона гарнитура за спавање, тросед за 
спавање. Тел 064/4256-130.

Продајем трпезартијски сто(интарзија), 
шест столица (ново), стилске фотеље нове, 
сет за ручавање за дванаест особа. Цена по 
договору.Тел. 064/1335-373.

Веш машина, фрижидер, електрични 
шпорет, трпезаријски сто, 6 столица, пећ 
на дрва велика, мала пећ на дрва, плинске 
пећи нове и разни кућни апарати. Тел. 
061/2406-295.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три тв 
сточића. Тел 061/1844-316.

За продају старински отоман са 
наслоном, стринска машина за предење, 
шиваћа машина, половни теписи разних 
димензија, дечија дубвока колица. Тел. 
013/830-753.

Продајем три застакљена прозора са 
шалонима, балконска врата, два дрвена 
шифоњера и креветац. Тел. 013/830-753.

Продајем молерски шприц за фасаде, 
видија плочице, стругарске ножеве, 
бургије. Тел 064/4902-239.

Продајем две старе пегле на жар, стари 
Векер сат, стару камеру и још доста старих 
ствари. Вреди видети Тел 064/4902-239.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и сталак. 
Тел.064/2522-855.

Продајем Горење кухињски проточни 
бојлер од 6 литара, лавабо и вц шољу. Тел. 
063/7166-960.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на развлачење. 
Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице за пчеле 
32 комада, дрвену бурад за ракију 50л, 20л 
10 л. Тел. 064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  један 
скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 л 
Горење, мало радио, као нов. Тел 064/0459-
560.

Продајем орман-креденац произведен 
пре другог светског рата у одличном стању, 
висок сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582-495.

На продају две плинске пећи Алфа 
плам, једдна нова друга половна. Тел. 
013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 061/2660-
848.

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена од 580 дин м2, превоз на адресу 
купца. Тел. 062/437-236. 

Пнеуматска сејалица са 4 реда за 
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито са 18 
реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 тоне све 
повољно. Тел. 013/885-019.

Продајем дечији бицикл, 18 брзина, 
металик зелен, исправан. Тел. 064/8372-
635.

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

Продајем аутоприколицу, носиљку за 
бебе, тапете (зидне) 5м², седиште помоћно 
за дете за  бицикл. Тел. 061/1530-800.

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 
069/8435-287.

На продају бицикл мушки на брзине. 
Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 506 са 
приколицом и фрезом. Тел. 060/5886-887.

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575

Продајем сто и шест столица и два 
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166-960.

Продајем комплет од два кауча на 
развлачење, сточић, табуре, две фотеље и 
мадрац. Повољно. Тел. 063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, у 
одличном стању, висок сјај са  са оргинал 
кључевима. Тел. 063/7166-960.

Продајем машину за прање веша, 
исправну у екстра стању,веома повољно. 
Тел. 061/3071-085.

Продајем  бицикл женски са више 
брзина „Каприоло“ цена 10.000, електрични 
бојлер проточни 5л и 8л, „Тики“ цена по 
комаду 20 €, два вунена покривача „Bavaria 
wolltex“  нова. Тел. 063/1077-271.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и уметничко 
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 013/601-
210.

Уступам уз догвор два гробна места на 
Православном гробљу, близу цркве. Тел 
060/3603311 и 013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе голубове 
превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, кацига 
за мотор, ловачки карабинРемингтон 
магнум 7мм. Тел. 063/8310-629.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи шест комада, 
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору. 
Радно време понедељак, среда, петак од 8 
до 11 часова. Тел. 013/839-569 и 066/8013-
286.

Бицикл средње величине (женски) 
Немачке производње врло повољно (у 
одличном стању). Тел. 064/4256130

Травокосачица на бензин, машина за 
прање веша“Раде Кончар“, убодна тестера. 
Тел. 013/885-019.

На продају када „Колпа-сан“ бела 
140х70 комплет, још под гаранциојм. 
Комода од пуног чамовог дрвета са  пет 
фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел 
063/1077-271

На продају храстова витрина, сто и 
столице, скоро нова кухиња од 2м 70 цм. 
060/0114-958

Продајем шест кухињских столица и 
полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

На продају лежећи масажер за врат-
каротиде. Тел. 061/6806-244.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

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

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ЖИВОРАД 
ЉУБИЧИЋ

Једино је вечна и моћна љубав јер побеђује смрт и заборав.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: ћерка Катарина, зет Зоран, унук Стефан, сестра Вера са породицом, 

братаница Милена са породицом и шурак Живко са породицом. 

TУЖНО СЕЋАЊЕ 

Дана 28.новембра 2022. године 
навршило се дванаест тужних година 
од када није са нама наш најдражи отац, 
деда и брат
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У изолованом селу високо у 
јерменским планинама, у суровој 
лепоти природе у којој живот лебди 
између стварности и бајке, живи тек 
шачица људи. Њихова једина веза са 
спољашњим светом јесте један прастари 
телеграф, и опасан планински пут 
који чак и козе избегавају. Док се баве 
свакодневним пословима – жетвом, 
прављењем баклава, спремањем кућа – 
подржавају једни друге у добру и у злу, 
уз размирице, оговарања и смех. 

Али понекад је потребна само искра 
романсе да се све преокрене, да се 
поремети крхки мир ових необичних 
људи, а једно мало чудо доноси живот 
и наду у напуштено село. Судбине 
неколико генерација повезују љубав 
и бол, освета и праштање, стварно и 
чаробно, у причи која има толико душе 
да ће вам бити топло око срца: као да сте 
поново у недрима срећног детињства, у 
загрљају најдраже особе.

Нарине Абгарјан је рођена 1971. 
године у Берду у Јерменији. „The 
Guardian“ је именовао Нарине као 
једну од „најсјајнијих европских 

аутора“, а 2016. године је њена књига 
„Са неба падоше три јабуке“ овенчана 
престижном наградом „Јасна Пољана“ у 
категорији XXI век.

„ВУЛКАН“ И  
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 

кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге, „Са неба 
падоше три јабуке“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Ја Одисеј, и екипа из Троје“, освојиле 
су је Данијела Маринковић и Драгана 
Петровић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 
17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

КАО У НЕДРИМА 
СРЕЋНОГ 

ДЕТИЊСТВА

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА ЈЕ МЕЛЕМ ЗА ДУШУ
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (8)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост 
српског православног владичанства вршачког, дужност 
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је 
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и 
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При 
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним 
и обилатим историчким изворима којима је своје 
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте 
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели 
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати 
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној 
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“, 
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да 
нашој књижевности неће бити на одмет.

Неред и узбуна та трајаше 
дуже од два сахата, у том дође и 
помоћ. Капетан који се бегством 
спасао, умоли хусаре из пуковније 
Калнокијеве који су у Вршцу у 
гарнизону били, за припомоћ. 
Изгледало је, као да се раздражена 
светина при првом погледу на 
хусаре није заплашила.

На миран позив војника не 
хтеде се светина разићи, шта 
више, и на “слепо” пуцање њихово 
остаде непомична. Светина нагрне 
батинама на хусаре, тако да су ови 
морали сабљом у руци и оштрим 
пуцањем крчити себи пута, да до 
владике дођу. Они истргоше владику 
из руку раздражене светине, и 
притворише га у једној удаљеној 
соби његова двора.

Између народа и војника 
развила се права битка, неки 
по званичном извештају “беху 
убијени, неки рањени”. ( Међу 
мртвима беху: Тривун Релић, 
Марко Михајловић и Лаза 
Јовановић). Владика сам видео је 
тројицу мртвих, а говорило се да је 
било 6 мртвих и 86 рањених.

Напослетку се светина разиђе 
и напусти владичански двор, 
владику отпратише у касарну, 
пошто се разнео био глас, да 
се светина на вашару скупља и 
договара да владику убије.

Но неред се више није 
понављао. Сутра дан, када се 
људи пробудише, онако после 
“мамура” увидеше и сами сву тежину 
свога поступка. Изађоше пред 
владику с покајањем и молише га 
за опроштење, допративши га назад 
у двор. У Вршцу настаде опет мир и 
поредак. на глас ове побуне, дође 
у Вршац окружни командант гроф 
Помпеј Бригидо и посети владику. 
Да би се кривци побуне ове изнашли 
па и казнили, саставила се у ту цељ 
једна престижна комисија.

Новосадски а нарочито вршачки 
немири и узбуне, изазвале су у 
Бечу велико негодовање. Тежину 
одговорности осећаше понаособ 
илирска дворска депутација. С 
тога се она пожури да извештајем 
својим, 14. новембра, поднесеним 
краљици кривицу другоме на врат 
баци, наиме угарској дворској 

канцеларији, на чију заповест 
наредбе те и  обнародоване 
беху.

Илирска депутацоија 
узме ствар поново у претрес 
и поднесе 20. новембра 
опширан извештај Њеном 
Величанству о новосадској 
и вршачкој побуни и 
немирима.

О вршачким немирима 
и побуни, напомиње 
илирска дворска депутација 
у поменутом свом 
извештају и ово: “Дубока 
старост епископова, слаба 
присебност духа или само  
изненађење, беху узроци, 

што епископ неимађаше нужног 
говорничког дара, те не могаше 
народ на прави пут извести, и 
уверити народ о погрешности и 
заблуди његова поступка као и то, да 
наредбе које су од синода потекле 
нису по веру опасне, већ су по спас 
народни потребни били”.

Угарска дворска канцеларија 
побијаше тврдњу илирске 
депутације која се против ње 
окомила беше и доказиваше да 
је баш илирска депутација крива, 
што је пре времена публиковањем 
наредба као што су укидање неких 
празничних дана и т.д. дала повода  
жалосним догађајима.

Између оба ова дворска звања, 
илирске дворске депутације и 
угарске дворске канцеларије, још 
од поостанка првог, датирао се 

антагонизам, те су оба ова звања 
у ствари вршачкој и новосадској 
према круни противно 
становниште заузимала. 

Свако од њих скидаше 
одговорност са себе, међутим лако 
је увидети, да су оба криви били. 
Крајњи резултат свега овог беше, 
да се илирска дворска депутација 
2. децембра 1777. разрешила.

Догађаји ови не теретише 
само илирску дворску депутацију, 

већ и епископа Винћентија 
Поповића. У тајном налогу, који 
је издат краљевском комесару на 
сабору 1781. године, представља 
се владика вршачки као кривац 
немирима и побуни. “Вићентије 
Поповић, епископ вршачки - човек 
без енергије и незналица, са 
непромишљена поступка и верске 
ревности, изазвао је 1777. године 
побуну у Вршцу, којом приликом 
многи главом платише и многи 
пострадаше. Незаслужује дакле, да 
се при избору митрополита у обзир 
узима, шта више, боље би било, да 
никад ни епископом постао није”. 
Чудна игра судбине! епископ који 
извршује налоге високе владе 
добија за то после неколико година 
укор и казну.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17. БРОЈ 289, 
14.ОКТОБАР 1992

ИЗЛОЖБА СЛИКА 
ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ

Почев од 14. октобра па до 3. новембра 1992. љубитељи 
сликарства имају прилику да виде сликарски опус врсног вршачког 
мајстора кичице, академског сликара специфично надареног 
израза, Томислава Сухецког.

Поставку чине 73 платна мањег формата широког спектра 
различитих мотива: коњ у  скоку, коза ћошкастих бокова, акт 
растрзаних мишића, наге женске и мушке фигуре измешане са 
фигурама зечева, јарчева... Речју, тела у пуној тензији између Ероса 

и Тханатоса, записала је Јасмина Туторов у занимљивом каталогу 
испуњеном колор фотографијама појединих дела  припремљеном 
као  претходница ове атрактивне и занимљиве изложбе Сухецког.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17. 
БРОЈ 289, 14.ОКТОБАР 1992

ТРИЈУМФ ВРШАЧКИХ 
ОДБОЈКАШИЦА 

Играчице Одбојкашког клуба “Вршац Копонијал” пласирале 
су се у финале Купа  Југославије. То је и најважнији део извештаја 
са дводневне праве одбојкашке феште која је била посластица 
за љубитеље овог атрактивног спорта, а њих у Вршцу није мало  с 
обзиром на то да је Вршац град у коме се годинама негује квалитетна 
и врхунска одбојка. Овакав сјајни успех међу домаћим тимовима 
није скоро забележен и најављује на најбољи начин прволигашка 
надметања која почињу 17. овог месеца у којима, показало се и 

минулог викенда, треба озбиљно рачунати на успех вршачких 
одбојкашица. Наиме,  после вишегодишње паузе и такмичења у 
другој савезној лиги, ове године бориће се  наше девојке у рангу 
најбољих у земљи.  Ако Вршац буде домаћин првог финала Купа 
Југосплавије, почетком децембра, онда ће то бити још једна 
својеврсна одбојкашка и уопште спортска атракција за град.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Када је у шестом веку свилена 
буба донета у Грчку, у Византијском 
царству могли су да се производе 
најскупоценији материјали. Они 
су били проткивани квадратима, 
круговима, звездама, арабескама 
и биљним мотивима. Омиљене 
су биле и животињске фигуре. 
Временом се развио и самостални 
византијски орнамент (грчки крст 
у кругу). Када сама скупоцена 
материја није била довољно 
раскошна, уткивали су се у њу 
свилени везови или сликале 
библијске сцене.

Извор: Политика

Ново истраживање је показало да је 
животни век медоносних пчела смањен 
за готово 50 одсто у последњих 50 
година, као и да је једна од десет врста 
дивљих пчела суочена с изумирањем. 

Животни век пчела је значајан за 
будућност човечанства, јер без њих 
и других опрашивача је немогуће 
узгајати већину усева и производити 
храну за људе.

Угинуће пчела је било посебно 
изражењу у Америци током 
зиме 2006./2007. године када су 
комерцијални пчелари изгубили 90 
одсто колонија, а слична ситуација 
је забележена у Канади, Аустралији, 
Белгији, Француској, Холандији, Грчкој, 
Италији, Португалу, Шпанији, Немачкој, 
Финској и Пољској.

Нешто касније, током хладне зиме 
2012./2013. године угинуло је 29 одсто 
колонија пчела у Великој Британији.

Аутори истраживања с Универзитета 
Марyланд користили су математичко 
моделирање како би показали да краћи 
животни век пчела може довести до 

масовног изумирања колонија. Према 
њиховим подацима, од 1969. године је 
животни век пчела у Америци пао с 34 
дана на само 18 дана.

Оне су можда ослабљене новим 
генерацијама пестицида који нису 
постојали пре 50 година, преноси Кликс. 
Полен којим пчеле хране своје ларве је 

често контаминиран пестицидима, а то 
би могло погоршати њихову ситуацију, 
јер су изложене малом дозама високо 
токсичне групе пестицида званих 
неноникотиноиди, што смањује њихову 
отпорност на болести.

ФОТО: ((Freepik)
Извор: Политика

 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ГДЕ ЈЕ СВИЛА 

УКРАШАВАНА 
ВЕЗОВИМА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Гледаоци у римском Колосеуму јели 
су маслине, воће и орашасте плодове 
док су гледали како се гладијатори 
боре до смрти, саопштили су 
археолози, након што су истражујући 
канализацију испод арене открили 
делове хране старе 1.900 година.

Археолози верују да су то остаци 
грицкалица које су јели римски 
гледаоци, а тим је такође открио 
фрагменте костију животиња које су се 
бориле у арени.

Резултате студије Археолошког 
парка Колосеум представила је његова 
директорка Алфонсина Русо, која је 
навела да открића „продубљују наше 
разумевање искустава и навика оних 
који су долазили на ово место током 
дугих дана посвећених представама”.

Њен тим је започео истрагу у 
јануару ове године како би боље 
разумео функционисање канализације 
испод јужног дела 2.000 година старог 
амфитеатра.

Научници из „Рома сотеранеа” 
користили су роботе вођене жицом 
за навигацију дренажним системом 
и документовали све налазе из 
последњих година коришћења 

Колосеума као места за 
забаву.

Откривене су кости 
медведа, лавова, леопарда, 
али и паса - а неки чак потичу 
од врсте јазавичара које су 
Римљани користили за лов 
на лисице и јазавце.

Археолози су такође 
пронашли древно семе 
и плодове култивисаних 
биљака, укључујући смокве, 
грожђе, диње, маслине, 
брескве, трешње, шљиве, 
орахе, лешнике и пињоле.

У канализацији и 
одводима остали су и 
фрагменти украсног биља, 
попут шимшира, ловоровог 
листа и зимзеленог 
дрвенастог биља.

Други налази укључивали 
су предмете одеће, као што 
су обрађена игла од кости, клинови, 
ексери за ципеле и кожа, као и коцкице 
за игру.

Изградња Колосеума је почела 
под владавином цара Веспазијана 72. 
године нове ере, а завршена је осам 

година касније када је цар Тит владао 
Римским царством.

Да би прославио завршетак 
изградње гигантске камене 
конструкције, Тит је одржао 100 
дана игара у којима је више од 2.000 
гладијатора страдало у арени, преноси 

Танјуг.
Колосеум је коришћен више од 

500 година, а његове последње 
забележене игре одржане су у шестом 
веку.

Фото (EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI)
Извор: Политика

МАСЛИНЕ, ВОЋЕ И ОРАШАСТИ ПЛОДОВИ 
БИЛИ ГРИЦКАЛИЦЕ НА КОЛОСЕУМУ

Популарна апликација за размену порука 
Воцап нашла се на мети хакера, који су украли 500 
милиона бројева мобилних телефона, међу којима 
и из Србије, Хрватске и Словеније.

Телефонски бројеви скоро 500 милиона 
корисника Воцапа из базе података ажуриране ове 
године продају се на хакерским форумима, што 
значи да је скоро четвртина процењеног броја свих 
активних корисника изложена ризику.

Према скриншоту који је објављен на порталу 
„Сајбер вести“, скоро 163.000 бројева из Србије је на 
продају, Хрватске 659.000, а из Словеније 230.000.

База података која је на продају садржи мобилне 
бројеве корисника Воцапа из 84 земље, укључујући 
САД, Велику Британију, Египат, Италију, Саудијску 

Арабију, Индију.
Према објављеним подацима, у њој се налази 

више од 32 милиона америчких бројева, 45 милиона 
из Египта, 35 милиона из Италије, 29 милиона из 
Саудијске Арабије, 20 милиона из Француске, 20 
милиона из Турске и скоро 10 милиона из Русије.

Хакери су објавили и цене, тако да за америчке 
податке траже 7.000 долара, а за британске 2.500.

Корисницима Воцапа се саветује да не одговарају 
на позиве и поруке са непознатих бројева.

Из компаније Мета*, у чијем је власништву Воцап, 
за сада се овим поводом нису огласили. количину, 
не више од једне чаше дневно.

Фото (Pixabay)
Извор: Политика

УКРАДЕНО 500 МИЛИОНА БРОЈЕВА СА ВОЦАПА, 
МЕЂУ ЊИМА 

163.000 ИЗ 
СРБИЈЕ

ПЧЕЛЕ ЖИВЕ ЗНАЧАЈНО КРАЋЕ, 
ТО ЈЕ ПРОБЛЕМ ЗА ЦЕО СВЕТ



ПЕТАК •  2. децембар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: Глишић, Пешић, 
Влаховић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 12 (6 ск), Шушић 3 (4 ас), Јовановић 21, 
Агоч 8, Васић 6, Радовић 7 (6 ск), Јурчек 5, Васиљевић 10 (9 ск), 
Јековић 5.

СЛОГА: Халил 2, Пауновић 9 (7 ск), Петровић, Стајчић 4 (6 ск), 
Савић, Матовић 9 (4 ск), Николић 7, Андервуд 4 (8 ск), Чекић 11 (6 
ск), Бојанић, Симеуновић 18 (8 ск), Стаменић 7 (5 ск, 5 ас).

Вршчани и Краљевчани су у досадашњим дуелима навикли 
љубитеље кошарке на атрактивну нападачку игру, али овог пута 
тријумфовала је екипа која је у кључним тренуцима меча играла 

бољу одбрану. Изабраници тренера Владимира Ђокића великом 
борбеношћу дошли су до шестог првенственог тријумфа и после 
10. кола учврстили позицију у горњем делу табеле Кошаркашке 
лиге Србије.

У читавом току меча Вршац је имао резултатску предност до 
које је долазио углавном брзим нападима после добре одбране. 
Краљевчани су деловали исцрпљено, безидејно и никако нису 
успевали да пронађу решење за чврсту вршачку одбрану. Иако је 
Вршац по статистичким параметрима био инфериорнији у скоку 
и имао нешто слабији проценат шута споља, на полувреме је 
отишао са предношћу од шест поена (35:29). Разлог томе биле су 

четири убачене тројке, док су Краљевчани свега једном били 
прецизни у шуту за три поена из десет покушаја.

У другом полувремену Вршчани су наставили несмањеним 
интензитетом оптерећујући уморне играче Слоге пресингом у 
одбрани и чекала се само појединачна шутерска инспирација 
која би направила озбиљнију резултатску превагу. Главну улогу 
на терену у трећој четвртини преузео је Слободан Јовановић 
убацивши три тројке за редом, под оба коша је у тим тренуцима 
све хватао Васиљевић и давао вршачком нападу поенима 
из рекета додатни квалитет. Повели су Вршчани са 9 поена 
разлике (45:36), али отпор гостију још увек није био сломљен 
захваљујући одличном Симеуновићу који је далекометним 
шутевима покренуо свој тим. Половином четврте четвртине 
предност Вршчана кретала се у интервалу од 4-5 поена, а онда 
је уследила одлична акција и кош Јурчека, потом далекометна 
бомба Јековића за предност од 8 поена (70:62). Нешто касније 
Симић је после добре одбране у брзој контри кошем уз 
фаул донео двоцифрену предност Вршцу (77:66) и било је 
јасно да Краљевчани немају снаге за повратак јер су до краја 
меча још само једном поентирали из игре. Тренер Ђокић се 
на конференцији за медије захвалио играчима на великом 
пожртвовању и публици на подршци, док је тренер Слоге 
Димитријевић поменуо исцрпљеност својих играча која је 
допринела бледој нападачкој игри у Миленијуму.

У наредном колу Вршац гостује у Ваљеву екипи Металца 
а добра вест за навијаче Вршца је повратак искусног Милоша 
Димића који се екипи прикључио пре неколико дана.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ САВЛАДАЛИ КРАЉЕВАЧКОГ АБА 2 ЛИГАША У 10. КОЛУ КЛС

БОДОВИ ИЗ КОНТРАНАПАДА
ВРШАЦ – СЛОГА 77:71 (17:13, 18:16, 25:24, 17:18)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО

Спартак - Партизан 1953   74 : 103
Новосадска ЖКА - Арт Баскет  59 : 64
Војводина 021- Краљево   51 : 54
Дуга - СПД Раднички   96 : 48
Врбас Медела - Црвена звезда  83 : 96
Слога - Вршац    92 : 47

1.Краљево 7 7 0 14
2.Слога   7 6 1 13
3.Арт Баскет 7 5 2 12
4.Црвена звезда 6 5 1 11
5.Врбас Медела 6 4 2 10
6.Партизан 1953 7 3 4 10
7.Војводина 021 7 3 4 10
8.Дуга  7 3 4 10
9.Новосадска ЖКА7 2 5  9
10.Спартак 7 2 5  9
11.Вршац 7 1 6  8
12.СПД Раднички 7 0 7  7

ODBOJKA ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (М) 7. КОЛО

Војводина 3 - Футог   0 : 3
Дунав Волеј - Баваниште   3 : 0
Сомбор - Стражилово   1 : 3
Кулпин - Банат    2 : 3
Кикинда - Пролетер   3 : 2
Словен - Партизан   1 : 3
 
1.Дунав Волеј  7 7 0 21
2.Футог   7 7 0 20
3.Партизан  7 6 1 18
4.Банат   7 5 2 14
5.Пролетер  7 3 4 11
6.Словен  7 3 4 11
7.Стражилово  7 3 4 10
8.Кикинда  7 3 4  8
9.Кулпин  7 2 5  6
10.Војводина 3  7 2 5  5
11.Баваниште  7 1 6  2
12.Сомбор  7 0 7  0

ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (Ж) 7. КОЛО

Младост 1979 - Штранд Волеј  0 : 3
НС Волеј Теам - Срем 2   2 : 3
Нови Сад 2 - Кикинда 0230   3 : 1
Одбојка 013 - Футог   3 : 0
Панонија - Омладинац 2   3 : 0
Вршац - Волеј Старс   1 : 3

1.Панонија  7 7 0 20
2.Омладинац 2  7 6 1 18
3.Штранд Волеј  7 6 1 17
4.Воллеy Старс  7 5 2 16
5.НС Волеј Теам  7 3 4 11
6.Нови Сад 2  7 3 4 10
7.Срем 2   7 3 4  9
8.Вршац   7 3 4  8
9.Кикинда 0230  7 3 4  8
10.Младост 1979  7 2 5  5
11.Одбојка 013  7 1 6  3
12.Футог   7 0 7  1

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” (Ж) 7. КОЛО

Клек Србијашуме 2 -Баваниште  3 : 0
Крајишник -Багљаш 023   3 : 1
Житиште -Пролетер   2 : 3
ГЖОК Кикинда 0230 – 2 - Банат одложено за 3.12.  
  У овом колу слободан је тим: Херцеговина 
1.Банат   6 6 0 17
2.Херцеговина  6 5 1 13
3.Клек Србијашуме 2 6 4 2 14
4.Пролетер  6 4 2 10
5.Житиште  6 2 4  8
6.Багљаш 023  6 2 4  6
7.Баваниште  7 2 5  6
8.Крајишник  6 1 5  4
9.ГЖОК Кикинда 0230 - 2 5 1 4  3

Дворана „Пожега“, судије: Димовски, 
Гуџулић, Савић.

СЛОГА: Грин 10, Каралић 14, Јеремић 
15, Филиповић 13, Рајт 24, Кешељевић, 
Матовић, Лукић 8, Милијановић 2, Бојат, 
Арсовић 4, Јовановић 2.

ВРШАЦ: Веригић 9, Милетић 8, 
Тодоровић 6, Будимир 10, Роглић 10, 
Керкез, Перић 2, В. Ранић, И. Ранић 2, 

Стјепановић.
Слога из Пожеге оправдала је 

епитет најпријатнијег изненађења Прве 
женске лиге Србије, победом против 
некомплетних Вршчанки, у седмом колу, 
учврстиле су се у горњем делу табеле.

Већ после десет минута игре било 
је јасно да фаворизоване домаће 
кошаркашице неће имати проблема да 

забележе нову победу, јер Вршчанке, 
практично са једном поставом, нису биле у 
стању да пруже било какав отпор. Разлика 
се повећавала из минута у минут, на крају 
је Слога славила са 45 поена разлике.

У наредном колу које је на програму 
3. децембра, Вршчанке очекује тешко 
гостовање у Београду, екипи Партизана.

АДМИРАЛБЕТ КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО

Вршац - Слога   77 : 71
Спартак - Војводина  84 : 74
Слобода - Тамиш   73 : 83
Динамик - Колубара   80 : 54
Дунав - Чачак 94    84 : 83
ОКК Београд - Здравље   82 : 68
Младост - Металац  83 : 102
Нови Пазар - Златибор  69 : 79
 
1.Динамик   10 10 0 20
2.Металац  10  9 1 19
3.Спартак   10  8 2 18
4.Војводина  10  7 3 17
5.Златибор    9  8 1 17
6.Вршац   10  6 4 16
7.Слога    9  6 3 15
8.Слобода  10  5 5 15
9.ОКК Београд   9  4 5 13
10.Тамиш  10  3 7 13
11.Дунав  10  3 7 13
12.Здравље   10  2 8 12
13.Колубара   10  2 8 12
14.Младост   10  2 8 12
15.Нови Пазар   9  2 7 11
16.Чачак 94   10  1 9 11

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА 
БЕЗ ОТПОРА У ПОЖЕГИ

СЛОГА – ВРШАЦ 92:47 (24:8, 19:12, 25:15, 24:12)

Вања Ранков постала је 
првакиња Европе освојивши 
златну медаљу на шампионату 
одржаном на Малти. Трећег 
дана такмичења млада 
Вршчанка је тријумфовала у 
категорији до 51 килограма 
забележивши четири победе 
против такмичарки из Италије, 
Украијне, Бугарске и у финалу 
опет такмичарке из Украијне. 
Вања је на тај начин поновила 
успех из 2077. године који је 
остварила чланица Еурошпеда 

и репрезентације Србије, Дајана 
Перишић, када је на Европском 
првенству у Мађарској освојила 
титулу европског шампиона. 
Вредан помена је и резултат 
који је на Малти остварила Леа 
Милутиновић, у категорији до 37 
килограма освојила је пето место 
у Европи. Резултати Вршчанки 
допринели су освајању другог 
места женске репрезентације 
Србије у укупном пласману на 
Европском првенству.

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И
НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У ТЕКВОНДОУ ЗА КАДЕТЕ

ВАЊА РАНКОВ СА 
МАЛТЕ ДОНЕЛА 

ЗЛАТНУ МЕДАЉУ
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