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

 ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и 
ромском, на основним и мастер струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу са  европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде  (модул са појачаним 
компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за касније запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој, 
Румунији, Литванији)  уз стипендије које овај програм нуди. 

 

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
     
     Начин финансирања:      Број студената
    –одељење на српском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   60*
                        на терет личних средстава (самофинансирајући)  40
    –одељење на румунском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   10
    –одељење на ромском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   10

*Напомена: Уколико дође до промена у броју уписних квота кандидати ће бити благовремено обавештени. 

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у трајању 
од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у прву и 50 кандидата у другу годину студија који су претходно завршили специјалистичке  стркуковне студије 
– припремни предшколски програм (самофинансирање).

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 23, 24. и 29. јуна 2020. године у времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности  (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.
• Класификациони испит одржаће се 29. јуна 2020. године по следећем распореду: 
  • српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
  • општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 30. јуна 2020. у 12.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 01. јула 2019. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 02. јула 2020. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 06. и 07. јула. 2020. године од 09.00 до 12.00 часова,   по распореду истакнутом на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. јуна 2020.г., па закључно до 03. јула 2020. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.

Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

ПИШЕ: 
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, 
ДИПЛ. ПСИХОЛОГ

Ванредна ситуација, изазвана 
појавом вируса Корона, пореметила 
је процес одвијања наставе у свим 
образовним институцијама. Због 
опасности од ширења инфекције, 
образовни процес је прекинут на 
свим нивоима образовања. Ученици 
основних и средњих школа имали су 
онлајн наставу. У овом тренутку,  још 
увек нису познати детаљи о томе како 
ће се ова школска година завршити и 
како ће се обавити упис у следећу. Ово 
је посебно тешко за ученике и родитеље 
ученика који се налазе на крају процеса 
основног и средњег образовања. Тешко 
је јер треба да се определе да ли ће и где 
наставити образовни процес.

Избор занимања је једна од 
важнијих одлука које свако од нас треба 
да донесе. Избору занимања претходи 
стицање формалног образовања и 
квалификације за обављање  посла.

Како бирати занимање? 
Свако од нас има рана сећања из 

детињства када смо маштали да се 
бавимо одређеним занимањем. Деци 
је занимљиво да себе замишљају као 
истраживаче, путнике, да откривају 
непознато… Процес идентификације 
са значајним особама у животу, такође 
утиче на идеје о томе чиме треба да се 
бавимо. Занимање родитеља, узора 
које видимо у спољашњем свету могу 
да одреде професионални пут којим 
ћемо кренути.

У ранијим периодима људске 
цивилизације, за већину људи 
није постојала могућност избора. 
Припадност породици у великој 
мери одређивала је занимање којим 
ће се млади бавити. Деца рођена у 
породицама занатлија, настављала 
су бављење породичним послом. 
Земљорадници, такође. Данашња 
ситуација је другачија. Већини људи 
доступно је да бирају. 

Животни период у коме се налазе 
млади људи када треба да изаберу 
занимање, обилује читавим низом 
телесних и психолошких промена. 
Пубертет и тинејџерски узраст, 
сами по себи су тешки, и за дете 
и за његове родитеље. Ситуација 
која додатно ствара оптерећење 
је, као и увек у животу, ситуација у 
којој треба направити избор. Може 
се појавити читав низ непријатних 
осећања везаних за то да ли ће избор 
бити прави, а посебно да ли ће млад 

човек који се налази пред озбиљним 
задатком, успети да савлада све 
препреке које се налазе на путу до 
жељеног циља.

Тинејџери и не знају шта тачно 
подразумева бављење одређеним 
занимањем. Чак и када гледају своје 
родитеље, мало је оних који знају 
чиме им се родитељи тачно баве на 
послу.

Млади људи су склони да се лако 
идентификују са вршњацима. Веома 
им је важно шта други о њима мисле. 
У избору занимања, по некада, су 
склони да  се одлуче за оно занимање 
које је изабрао најбољи друг или 
другарица. 

Неостварене жеље родитеља
Некада се дешава да родитељи, 

који нису били у могућности да 
остваре своје жеље да се баве 
одређеном професијом, сада својој 
деци намећу то као једино чиме треба 
да се баве, и да ће вредети само тада, 
ако испуне родитељску жељу.

Друштвени престиж, могућност 
за добру зараду, некима могу бити 
пресудни да изаберу одређену школу 
да би, касније у животу, могли да се 
баве жељеним занимањем.

Веома је важно да се код 
избора занимања, односно школе 
која квалификује за бављење 
одговарајућим послом, води рачуна 
о сваком, конкретном детету. Деца 
се разликују према способностима 

које имају и према жељама, када 
је у питању бављење конкретним 
занимањем.

Родитељи, који воле своју децу, 
иако су одрасли и разумни, бивају 
поведени емоцијама. Желе да им се 
деца не муче у животу. Имају идеје о 
томе да су им деца талентована и да 
имају посебне способности. 

У избору занимања за дете, 
родитељи би требало да буду „глас 
разума“. Пре свега да дете ослободе 
страха и предоче му реалне 
могућности које постоје. Да ли су у 
ситуацији да финансијски издрже 
школовање детета у другом граду, 
да ли након завршетка школовања, 
постоји могућност запошљавања и 
слично.

Важни су жеља и способности 
детета

Приликом избора занимања 
потребно је водити рачуна о 
способностима детета. Успех у 
обављању неког посла зависи од 
општих способности које дете има. 
То подразумева да је дете здраво, 
способно да усмерава пажњу током 
дужег времена на одређену активност, 
да има одговарајуће интелектуалне 
способности и слично.

Свако појединачно занимање 
захтева постојање специфичних 
способности. Негде је то спретност, 
добар вид, изузетан слух, 
изнадпросечне интелектуалне 

способности, посебни таленти или 
одређене особине личности. Жеља да 
се у животу буде механичар, физичар, 
фармацеут, психолог или нешто друго, 
је веома важна. Наши унутрашњи 
покретачи на активност одређују 
колико ћемо бити успешни. Свакако 
их треба имати у виду. Уколико 
нисмо заинтересовани да се нечим 
бавимо, процес учења и припреме 
за бављење одређеним послом 
биће тежак, а касније бављење тим 
послом у животу, извор непрестаног 
незадовољства.

Стручна помоћ добродошла
Дакле, читав низ фактора утиче на 

избор занимања и касније, више или 
мање успешно, бављење одређеном 
професијом.

Родитељи као узор и особе од 
поверења, могу да помогну свом 
детету. Међутим, ако нису сасвим 
сигурни, могу да се обрате, заједно са 
дететом, стручним службама које се 
баве професионалном оријентацијом. 
Такве службе постоје у свим 
основним и средњим школама, као и 
Националној служби за запошљавање 
Филијали у Вршцу.

Иако је одлука значајна, може 
да је олакша чињеница да избор 
школе, посебно средње, не мора да 
буде коначан. Могуће је изабрати и 
друго занимање, преквалификовати 
се и пронаћи жељено и у каснијим 
годинама.

Свим матурантима, малима и 
великима, желим срећу приликом 
полагања завршних испита и уписа на 
даље школовање!

ИЗБОР ЗАНИМАЊА - ЈЕДНА ОД НАЈВАЖНИЈИХ ЖИВОТНИХ ОДЛУКА (8)

КАКО ИЗАБРАТИ БУДУЋУ ПРОФЕСИЈУ 
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Чуварска служба на Вршачким планинама и Малом 
риту свакодневноje присутна на терену поготово у пролећним 
месецима када је репродукција интезивна, када биљке цветају 
и бацају семе, када се инсекти и птице враћају  и почињу да 
се гнезде.Чувари природе тосвередовнопрате, бележе и 
попотребиреагујунатерену, каже Миливоје Вучановић, чувар 
природе ЈКП „Други октобар“.

- Када причамо о броју биљних и животињских врста никад не 
можемо са прецизношћу да кажемо  број, али можемо да кажемо 
да је овај крај изузетно богат, да има око 250 врста птица и преко 
1000 врста биљака. У току је једна од активности које годинама 
спроводимо на Вршачким планинама, праћење шумских сова,  и 
можемо да констатујемо да ова година није била превише добра 
за репродукцију што је повезано са количином хране које те 
птице могу да нађу на терену. Птице углавном нису положиле јаја 
или је тај полог био мали  па је и број младунаца мали. У сваком 
случају ова година је таква, следећа ће веровантно бити другачија. 
На неком другом подручју је ситуација сигурно другачија јер 
су локалитети различити и станишта комуницирају тако да то и 
није пад популације него једноставно година која нема довољно 
хране и птице су своје репродуктивне потребе регулисале на 
основу тога, истиче Вучановић и наставља са објашњењем како је 
смањена активност људи у време ограниченог кретања утицала 
на животњски свет нашег краја.

- Ова година, с обзиром да смо имали полицијски час и да у 
периоду март – април, када се гмизавци и водоземци спуштају са 
Вршачких планина до Малог рита, возила нису била активна од 
17 часова и велики број тих животиња је успео је да се спусти са 

Вршачких планина у Рит где се репродукују. Надамо се да ће крајњи 
исход ,тамо негде крајем лета, када се буду ти облици преобразили 

у одрасле јединке, бити бољи него протеклих година. 
Вучановић је нагласио и да је обновљен мобилијар на 

Вршчаким планинама.
- Урађене су клупе, канте за отпатке, инфо табле али још има 

доста тога што треба да се уради. Мало нас је зауставило ванредно 
стање, али кренули смо са радом тако да ће посетиоци Вршачких 
планина моћи да се информишу и да користе клупе за одмор. 

Последњих година људи се све више окрећу природи и чешће 
бораве у њој. Свест да је природа део свих нас и да се у њој 
осећамо најлепше све јеприсутнија. Ипак, Вучановић наглашава 
да се не понашају сви одговорно у природи.

- Често налазимо дивље депоније и отпатке које обично шетачи 
знају да баце. Наш апел је да то нераде. Има сасвим довољно канти 
а биће постављено још, и канти и контејнера, тако да кад одемо 
у природу и када се вратимо та природа треба да буде иста. 
Волонтери су увек добродошли и често присутни на Вршачким 
планинама, наравно, и на свим заштићеним добрима. Велики број 
акција се управо заснива на волонтерима и у овом нашем случају 
то су чланови Природњачког удружење Геа, Природњачког 
друштваАвалон, чланови планинарских, бициклистичких 
удружења где се људи баве различитим стварима; 
од биомониторинга до сакупљања отпада, 
чишћења инвазивног растиња,  тако да бих позвао 
људе који имају ту потребу и који желе да дају 
свој допринос заштити животне природе да се 
придруже онима који то интезивно раде.Такође, 
желим да им се захвалим и да им пожелим да у томе 
истрају, закључио је Вучановић.

ЧУВАРСКА СЛУЖБА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПРАТИ ДЕШАВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА

СМАЊЕНА АКТИВНОСТ ЉУДИ 
ПОГОДОВАЛА ЖИВОТЊСКОМ СВЕТУ

Саветодавци за заштиту биља 
Пољопривредно стручне службе „Агрозавод“ 
Вршац редовно прате стање у засадима воћа и 
винове лозе. Киша је ублажила сушни период 
који је претходио, али је, с друге стране, 
повећана влага створила услове за развој 
патогена и појаву болести.

- Киша је јако добродошла, јер је пре тога 
био присутан дужи сушни период где смо у 
априлу имали свега 4 мм падавина и све до 
прошле недеље постојао је велики дефицит 
влаге у земљишту, објашњава Весна Јованчић, 
координатор Прогнозно-извештајне службе 
Регионалног центра Вршац и стручни сарадник 
за заштиту биља ПСС „Агрозавод“. – Дефицит 
влаге био је толико велики да су чак и неке воћне 
културе, као што је коштичаво воће, воћари 
почели да заливају, што је једна неуобичајена 
мера и што се није скоро десило. 

Јованчићева истиче да су кише значајне 
и добродошле, али да оне увек иницирају и 
стварају услове за развој болести у засадима 
воћа и винове лозе.

- И коштичаво и јабучасто воће, али 

и виногради захтевају интензивнију бригу 
за примену пестицида и заштиту од болести, 
наглашава Јованчићева. – У виноградима је 
актуелно сузбијање пламењаче и пепелнице. 
Пепелница је обољење које се редовно сузбија 
и за њу не треба да постоје посебни услови да би 
се ширила. Ми редовно пратимо стање везано за 
пламењачу винове лозе и примарна инфекција 
имала је услове за остварење 3. маја, 10. маја је 
инкубација истекла и од тада имамо константно 
повољне услове за њу, тако да је неопходна 
примена фунгицида за заштиту винограда и од 
пламењаче и од пепелнице.

Када је реч о штеточинама у виноградима, у 
току је период између две генерације пепељасто-
грожђаног мољца чију појаву стручњаци 
„Агрозавода“ прате путем феромонских 
клопки. Очекује се почетак његовог лета друге 
генерације у наредном периоду.

- Винова лоза налази се у фази 
формираних цвасти и највећи број сорти није 
још увек почео да цвета, ове године се период 
цветања дешава касније него претходних 
година, закључује стручна сарадница за заштиту 

биља ПСС „Агрозавод“. – Иначе, цветање је 
најосетљивија фаза за поменуте болести винове 

лозе. Зато је неопходна примена фунгицида на 
чак 7 до 10 дана у оваквим условима када имамо 
свакодневне падавине.

Према речима Јованчићеве, код јабучастог 
воћа највећи опрез је потребан за сузбијање 
патогена који проузрокује чађаву краставост 
плодова и пегавост листова.

- За то је такође неопходна једна учестала 
примена фунгицида, јер су ово изузетно 
повољни услови за развој овог патогена, каже 
Јованчићева и додаје да још увек траје период 
примарних инфекција. – С тога је неопходна 
примена фунгицида и заштита у наредном 
периоду.

У засадима јабука пепелница је патоген који 
треба редовно да се сузбија, а тренутно је у току 
и лет јабучног смотавца, најзначајније штеточине 
код ове врсте воћа, против кога се редовно 
примењују инсектициди као заштита. Код 
крушке је актуелно сузбијање крушкине буве, а 
код вишања патогене оспичавости листа, као и 
трешњине муве код заруделих плодова вишања.

Ј.Е.

ВЕСНА ЈОВАНЧИЋ, КООРДИНАТОР ПРОГНОЗНО - ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ И СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ПСС 

ПАДАВИНЕ - ПОГОДАН УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ БОЛЕСТИ

Након сушног периода, који је отежавао 
пролећну сетву и благовремену примену 
агротехничких мера, кише које су пале 
обрадовале су пољопривреднике. Количину 
паавину и стање усева прате стручњаци ПСС 
„Агрозавод“ Вршац, у атарима Града Вршца и 
општина Пландиште, Бела Цркца и Ковин.

- Ова киша је добродошла за ратарске 
културе, каже Милан Гутеша, дипл. 
инж. пољопривреде, саветодавац 
Пољопривредне стручне службе „Агрозавод“ 
Вршац. – Од јануара до данашњег дана пало 
је око 230 л воденог талога,  с тим што није 
било резерве зимске влаге у земљи. Зима 
је била без снега што је веома битно за 
пролећне усеве. На територији Вршца у току 
маја месеца пало је око 80 л кише. Недостатак 
влаге у априлу допринео је да неке биљке 
никну раније, неке касније, а после ове кише 
то ће бити уједначено.

Гутеша наглашава да ће ова киша, злата 

вредна, значајно утицати на стање ратарских 
култура и додаје:

- Киша ће највише погодовати пшеници 
да се мало поправи, иако није обећавала 
неке велике приносе. Али, сада са нижим 
температурама и влагом, пшеница ће 
продужити наливање и требаће више 
времена до зрења. Што је дужи период од 
наливања зрна до жетве, то је бољи принос. 
Пшеница неће поправити број биљака по 
хектару, али ће зрно бити бољег квалитета. 
Томе ће допринети и благовремено 
примењене мере заштите против болести, 
против корова, инсеката, све ће то дати 
резултате. 

Код ратарских култура, засејаних 
пролетос, после ове кише примениће се 
мере сузбијања корова, међуредна обрада, 
када време дозволи да пољопривредни 
произвођачи уђу у своје оранице.

Ј.Е.

МИЛАН ГУТЕША, ДИПЛ. ИНЖ. ПОЉОПРИВРЕДЕ, САВЕТОДАВАЦ ПСС „АГРОЗАВОД“:

КИША ЗЛАТА ВРЕДНА ЗА РАТАРСКЕ КУЛТУРЕ

Милан Гутеша, саветодавац ПСС „Агрозавод“ Вршац

Одрасли инсект трешњине муве на плоду вишње

Долазак у природу обавезује на одговорност: Миливој Вучановић, 
чувар природе
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На данашњем састанку војвођанских 
туристичких агенција који је одржан у 
Привредној комори Војводине (ПКВ), а у 
сарадњи са Националном асоцијацијом 
туристичких агенција Србије „YUTA“ 
разговарало се о условима отварања 
предстојеће летње туристичке сезоне као 
и ублажавању последица које су изазване 
немогућношћу пословања овог сектора 
привреде у ванредним околностима 
изазваним COVID – 19 вирусом.

Обраћајући се присутнима, председник 
Привредне коморе Војводине Бошко 
Вучуревић истакао је да је ПКВ кроз 
радГрупације за туризами угоститељствои 
до сада пружала подршку овом сектору, као 
и да ће активности ПКВ у наредном периоду 
бити усмерене ка покретању иницијатива и 
предлагању мераза ублажавање социјалних 
и економских последицаизазваних 
епидемијом COVID - 19.

„Сектор туризма и угоститељства 
је привредна грана која највише трпи 
последице изазване вирусомCOVID – 19. 
Туристичка и угоститељска предузећа 
суочавају се са великом губицима чији ће 
се тренд наставити и у наредном периоду.
Мере помоћи привреди које је донела 
Влада Републике Србије су значајне за 
опстанак ове гране привреде у досадашњем 
периоду, алис обзиром на последице 
које трпи овај сектор, коморски систем 
Србије и струковна удружења (као што је 
YUТА) су активно укључене у предлагање 
и доношење посебних секторских 
мера попут:ослобађање од пореза и 
доприноса на зараде, смањења ПДВ-а 

на храну, ослобађање од обавеза према 
финансијским институцијама,укидање 
парафискалних намета и др.“, изјавио је 
Вучуревић.

Додао је да је за овај сектор веома 
значајна мера која је већ реализована,а то је 
издавање нових 400.000 ваучера за домаћи 
туризам уз проширење обухвата људи који 
могу да их користе. Нагласио је да је од 
изузетног значаја за туризам и путнички 
саобраћај мера отварања граница, посебно 
са Грчком, где наше туристичке агенције 
имају уговорене закупе за предстојећу 
летњу туристичку сезону.

На одржаном састанку присутнима 
се обратио идиректорНационалне 
асоцијације туристичких агенција Србије 

„YUTA“, Александар Сеничић, који је изјавио 
да су туристичке агенције кадровски и 
организационо спремне за квалитетну 
реализацију свих уговорених туристичких 
путовања за предстојећу сезону.

„Релаксиран је улазак у Србију без 
тестова навирус COVID – 19,што ће нам дати 
за право да ћемо ову сезону ипак у неком 
делу реализовати“, рекао је Сеничић.

Додао је да је Грчка изашла са званичним 
ставом да ће од 15. јуна почети отварање 
смештајних капацитета,а од 1.јула би 
требало да се отворе сви сезонски 
објекти,кафићи и ресторани,док су плаже 
већ отворене.За прелазак границе неће 
бити потребан тест што ће учинити да велики 
број људи одлучи да ово лето проведе у 
Грчкој.Када је реч о другим дестинацијама, 
за сада нема довољно информација о 
протоколима за прелазак границе.У току 
је анкета свих путника,како би се утврдио 
број путника заинтересованих да свој 

одмор проведе у иностранству.Према 
садашњим статистичким подацима, око 30 
одсто путника изјаснило се да ове године 
неће путовати у иностранство,док 70 одсто 
анкетираних жели да сачека са одлуком. 

У току су преговори за додатну 
финансијску помоћ сектору туризма 
и туристичким агенцијама у правцу 
ослобађања плаћања пореза и доприноса 
за запослене наредних 6 месеци, 
ослобађањаод обавезе поседовања 
депозита на рачуну на крају текућег 
месеца као и обавеза према финансијским 
институцијама.

На данашњем скупу у Привредној 
комори Војводине присуствовало је 34 
представника туристичких агенција из 
Војводине који су истакли своју спремност 
за отварање летње сезоне како у 
иностранствутако и у Србији.

ОДРЖАН САСТАНАК ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ПОВОДОМ СИТУАЦИЈЕ ОКО ТУРИСТИЧКЕ 
СЕЗОНЕ „ЛЕТО 2020“ И СВИХ АКТУЕЛНИХ ТЕМА О ДОСАДАШЊИМ АКТИВНОСТИМА YUTA-E 

У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА У НОВОНАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ
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Каква сећања носите из 
детињства?

- Најлепша сећања носим 
из детињства. Рођена сам 
у Вршцу, 11. септембра 
1963. године. Мој отац је 
Александар Златичанин, а 
мајка Миладинка Златичанин. 
Отац ми је био дипломирани 
правник и пасионирани 
шахиста и био је на 
многобројним функцијама 
у Граду Вршцу, радио је као 
друштвени правобранилац 
самоуправљања, био 
је директор Центра за 
социјални рад, последње 
радно место била је функција 
Тужиоца у Општинском 
јавном тужилаштву. Нажалост, 
рођени брат Велиша 
Златичанин преминуо је 
прошле године. Имам сина 
Димитрија Стојановића који 
има 26 година.

Мој отац, Александар 
Златичанин је, такође, 
рођен у Вршцу где је мој 
деда Велиша Златичанин 
радио као професор 
историје у Гимназији. Деда 

и баба Радојка Златичанин 
дошли су у Вршац крајем 
двадесетих година прошлог 
века из Београда. Деда ми је 
пореклом из Подгорице из 
богате трговачке породице. 
Студирао је у Београду 
где је упознао моју бабу, 
а по завршетку студија, 
Министарство просвете га 
је одредило за професорску 
службу у Вршцу. Деда је 
прво студирао медицину, 

али пошто је падао у несвест 
када види крв, напустио је 
медицину на другој години 
студија, а затим уписао 
историју. Деду су стрељали 
Немци у априлу месецу 1941. 
године, када су ушли у Вршац.

Деда је био велики 
патриота. Извео је ђаке на 
демонстрације у Вршцу 27. 
марта 1941. Сву суровост 
нацисти су показали када 
су стрељали мог деду, цела 
породица, а то значи моја 
баба Радојка и два синчића 
Александар и Никола, морали 
су да гледају тај језиви 
злочин. Након тога, баба је 
била протерана са двоје деце 
из Вршца. 

Жао ми је што нисам 
упознала деду лично, али су 
се у породици увек причале 
занимљиве приче о њему 
тако да ми је постао близак. 
Баба је говорила како је 
био фасциниран Вршачким 
брегом и како је казао када 
су се доселили у Вршац, да ту 
могу да остану, јер Вршац има 
брег.

Где сте стицали 
образовање?

- Основну и средњу школу 
завршила сам у Вршцу. Потом 
сам уписала Филолошки 
факултет у Београду, где 
сам дипломирала на групи 
за Општу књижевност са 
теоријом књижевности. 
Стручни испит из 
библиотекарства положила 

сам 2003. године. 
Како се развија Ваша 

професионална каријера?
- Када сам дипломирала, 

радила сам у школи, 
предавала сам енглески 
језик. Од 2001. године радим 
у Градској библиотеци Вршац.

Од када сте на функцији 
в.д. директора Градске 
библиотеке? Које су 
активности Градске 
библиотеке и шта све она 
може да пружи грађанима?

- На функцији в. д. директора 
Градске библиотеке сам од 23. 
августа 2017. године. Градска 
библиотека је препознатљива 
по многобројним програмима 
које организује за своје 
суграђане. То су предавања, 
књижевне вечери, изложбе, 
разноврсне радионице за 
најмлађе кориснике, као 
и семинари и радионице 
намењени запосленима 
у Градској библиотеци, 
као вид сталног стручног 
усавршавања. Изузетно је 
значајно што су услуге, које 
пружа Градска библиотека, 
намењене свим старосним 
категоријама становништва 
од најмлађих предшколаца до 
пензионера.  

Шта је Ваша визија 

савремене библиотеке? 
Који су то пројекти које 
сте реализовали као 
директорка  Градске 
библиотеке?

- Савремена библиотека 
је све више дигитална 
библиотека. Прелазак са 
аналогног у дигитални 
формат представља велики 
цивилизацијски заокрет 
и сви смо свесни да су 
помаци, који су се догодили 
у области развоја вештачке 
интелигенције у последњих 
50 година, потпуно изменили 
наш свакодневни живот, а 
то ће вероватно бити случај 
и у наредних 50 година. 
Савремена библиотека је 
пред великим изазовом, 
јер се традиционална улога 
библиотека све више мења. 
До краја ове године биће 
формирана Дигитална 
библиотека наше, вршачке 
Градске библиотеке и она ће се 
даље развијати и допуњавати 
разним садржајима.

Најзначајнији  допринос 
као директора развоју Градске 
библиотеке је увођење наше 
библиотеке у узајамни систем 
каталогизације COBISS, који 
је промовисан од стране 
Института информацијских 

ВЕСНА ЗЛАТИЧАНИН, В.Д.ДИРЕКТОРКА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ:

ЛЕПОТА БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛА 
ЈЕ У СЛУЖЕЊУ ЗАЈЕДНИЦИ

Весна Златичанин обавља функцију в.д. директора 
Градске библиотеке Вршац од августа 2017. Као 
руководилац, жели да оствари своју визију - да вршачка 
Кућа књига постане савремена библиотека која ће ићи у 
корак са временом и корисницима пружaти квалитетне 
услуге. Весна потиче из поштоване и признате породице. 
Отац Александар био је на бројним функцијама у граду, 
а деда Велиша Златичанин био је професор историје у 
овдашњој Гимназији. Деда је био велики патриота. Извео 
је своје ђаке на демонстрације у Вршцу, 27. марта 1941. За 
то је био најстроже кажњен. Немци су га стрељали одмах 
по доласку у Вршац, априла 1941.
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знаности из Марибора 
1991. године и представља 
организациони модел 
повезивања библиотека у 
јединствен библиотечко-
информациони систем. 
Локални електронски 
каталози библиотека 
учесница су обједињени и 
чине централни, узајамни 
каталог који се налази на 
серверу библиотечко-
информационог сервиса. 
На овај начин омогућено је 
корисницима да, у потрази 
за одређним публикацијама, 
претражујући само централни 
каталог, добију информацију 
о томе које библиотеке 

поседују тражену грађу, уз 
податак о броју доступних 
примерака и са наведеним 
сигнатурама.

Библиотеке, које 
учествују у систему узајамне 
каталогизације, користе 
програмску опрему 
COBISS за каталогизацију и 
аутоматизацију комплетног 
библиотечког пословања 
(позајмица, набавка, исписи, 
међубиблиотечка позајмица, 
итд ...).

Градска библиотека Вршац 
ушла  је у пројекат Виртуелне 
библиотеке Србије  (ВБС) 
у првој фази 2003. године 
када је успостављен систем 

узајамне каталогизације 
на COBISS платформи, 
обједињавањем база 
Библиотеке Матице српске, 
Народне библиотеке Србије, 
Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић“ и 
ЈУБИН-а, да би се одмах 
потом у систем прикључиле 
и друге библиотеке. При 
Народној библиотеци Србије 
оформљен је ВБС Центар 

који заступа све учеснике у 
реализацији овог пројекта, 
планира развој и ширење 
система, врши техничко 
одржавање каталога и рада 
система са заштитом података, 
спроводи континуирану 
обуку и стручно усавршавање 
за рад у систему и сл.

Значајно је такође, што су 
2019. године, Град Вршац и 
Градска библиотека Вршац,  

као матична библиотека, 
били домаћини стручно-
научног скупа Библионет 
у организацији Заједнице 
матичних библиотека Србије 
и Министарства културе и 
информисања Републике 
Србије.Тема стручно - 
научног скупа била је 
„Електронска грађа и извори 
у библиотекама“. Ове 2020. 
године стручно - научни 
скуп биће одржан у Врању, у 
септембру месецу.

Какви су планови 
везано за унапређење 
услова рада, за богатију и 
квалитетнију понуду Вашим 
корисницима?

- Године 2017. завршена 
је реконструкција фасаде 
Градске библиотеке Вршац. 
Зграда библиотеке је некада 
била Хотел Милекер. Простор 
је нефункционалан и од 
виталног је интереса да се 
у наредних четири године 
приступи реализацији Главног 
пројекта реконструкције и 
доградње Градске библиотеке 
Вршац, који ће обухватати 
реконструкцију постојећег 
објекта и доградњу новог 
крила библиотеке по дубини 
парцеле. Реконструкција 
објекта је од изузетног 
значајна јер ћемо добити 
већу искоришћеност 
постојећег простора, али 
и већу корисну површину 
објекта. То ће утицати да се 
побољша квалитет наших 
услуга, првенствено тиме 

што ће Дечије одељење бити 
измештено у дворишни део 
зграде где ће се успоставити 
веза и комуникација са 
Музичком школом „Јосиф 
Маринковић“. Такође, 
реконструкцијом ће Градска 
библиотека добити најлепшу 
салу за културно-уметничке 
програме, електронску 
читаоницу која нам је 
неопходна и многе друге 
погодности. Већ годинама 
смештај књига представља 
својеврстан проблем у 
Градској библиотеци, али ће 
реконструкцијом он бити 
превазиђен и решен.

Уређено и пространо 
Дечије одељење пружиће 
нам могућност да се, у оквиру 
њега одвијају свакодневне 
радионице и програми за 
децу и тинејџере. Ако желимо 
да Градска библиотека пружи 
све услуге једне савремене 
библиотеке онда је нужно да 
се изврши реконструкција.

У чему је лепота Вашег 
посла?

- Лепота библиотечког 
посла је у служењу 
заједници. Понекад је то 
само једна информација 
коју пружите кориснику, или 
му обезбедите књигу путем 

међубиблиотечке позајмице 
и тиме видите да сте некоме 
помогли. У томе је лепота.

Имате ли неки хоби? 
Како проводите слободно 
време? Шта волите?

- Веома мало имам 
слободног времена. Волим 
музику и волим да погледам 
добар филм. 

Која је Ваша животна 
филозофија? Шта је у 
животу најважније?

- Најважније је да откријемо 
шта је сврха нашег живота. 
Срећа у животу проистиче 
из чињенице да радите 
посао који је и сврха вашег 
постојања. Треба бити упоран 

и свакако тежити остварењу 
својих највећих снова. 
Живимо у времену када је 
такмичарски дух доминантан, 
али без обзира на усмереност 
ка остваривању животних 
циљева, важно је да будемо 
људи и да не изгубимо људске 
особине.
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Како је настајао роман „За сутра 
најављују коначно разведравање“? Да 
ли се и колико разликовао рад на првој и 
другој књизи? 

- Чини ми се да највише инпсирације имам 
на путовањима. Не само у смислу локација и 
путописа већ саме радње. Тако сам убиство 
у мом роману смислио пливајући у Баскији, 
терористички напад сам 
смислио близу Арене у 
Манчестеру, а сам почетак 
романа сам смислио 
путујући маштом док сам 
гледао новогодишње 
скијашке скокове – 4 
скакаонице. Љубавну 
причу романа сам смислио док сам са 
женом ишао по острву Џерси, а сексуалну 
сцену јунака и младе љубавнице открио сам 
шетајући поред Партизановог стадиона. Ја 
сам и први роман смислио на степеницама 
станице Зоо у Берлину али не због чувене 
књиге „Деца са колодвора Зоо“ већ због 
медведа Кнута који је био у оближњем 
зоолошком врту па сам замислио да крај 
мог јунака и књиге буде скок у кавез са 
медведима. Тада сам кренуо од краја романа 
ка почетку, а у овом роману сам постао 
искуснији па сам све прво смислио у глави, 
написао синопсис по чијим координатама су 
кренули јунаци моје књиге.  

Једна од кључних тема романа је слава 
и данак који она узима. На који начин је 
информатичко доба променило јавне 
професије? 

- Информатичко доба је донело дивне 
ствари. И ја не могу бити реакционаран 
па осудити технолошки напредак. Али, 
информатичко доба је са друге стране донело 
неочекивану количину баналности. Веровао 

сам да ће технолошка револуција и интернет 
убрзати и побољшати информисаност и 
образованост људи али она је поред тога 
донела и велики део баналности који влада 
светом. Такође, светом владају инстант 
садржаји, људи инстант трајања, један општи 
ниски ниво забаве. 

Информатичко доба је у новинарству 
донело брзину и широк 
избор али, с друге 
стране, медији су постали 
банални па ја волим да 
кажем да смо некада 
имали у новинама 
критику балетске 
представе а данас можда 

само у две новине имамо критику филмова и 
музике а и то је у нестајању.  

У вашим јунацима, браћи Брауновић, 
многи су препознавали различите јавне 
личности, па и вас. Да ли вам то смета или 
вас забавља? Каква је 
одговорност кад стварате 
ликове чија се сличност 
са реалним људима може 
учинити намерном? 

- Када је изашао 
роман, многи су у 
јунаку Игору Брауновићу видели ТВ звезду 
Ивана Ивановића, а у другом јунаку Саши 
Брауновићу препознали су Џонија Штулића 
из Азре. Искрено, нису ни један ни други мада 
има неких сличности. Један новинар је рекао 
„Оба Брауновића су заправо ти”. Одговорио 
сам „Ја сам од оба по 20 одсто, мој живот није 
толико занимљив као њихов“. Тако да ме је 
забављало све то упркос 
томе што ме понекад 
изнервира да људи 
стално из фикције траже 
чисту реалност. Наравно 
да књижевност мора 
бити ангажована и имати 
додир са стварношћу, али 
ипак нисам хтео да пишем роман о стварним 
личностима, мада постоје многе сличности са 
неким садашњим јунацима. Тако ми је и један 
пријатељ рекао „Познајем три новинарке 
које су завршиле као твоја јунакиња“. Мисли 
се на завршетак новинарке у кревету са 
јунаком који подсећа такође на некога. 

Питања мигрантске кризе и јачања 
деснице имају важно место у роману. 
Како се догодило да генерација левичара 
изроди генерацију националиста? 

- Делом, зато што је младост бунтовна и 
она је увек у контри. Тако да сам ја посматрао 
неке моје другове левичаре, прозападно 
оријентисане људе чија деца постају 
десничари, мрзе запад и воле царску Русију 
о којој немају појма. Пазите, та контра је 
довела до тога да су млади Хрвати данас 
опчињени и највише воле српски турбо фолк 
који им је забрањиван па је то добило неку 
форму не само забрањеног воћа већ и неке 
врсте панка. У принципу као „Волим оно над 
чиме се згражавју моји родитељи и држава“. 

А онда сте имали разочарење деце 
својим родитељима шездсетосмашима и 

пост шездесетосмашима. 
Па погледајте у шта су се 
претворили некадашњи 
хипици Стив Џобс и Бил 
Клинтон и некадашњи 
рокер Тони Блер. Они су издали револуцију 
и кренули у лову што је такође легитмна 
ствар, али младост не опрашта преобраћене 
бунтовнике који постају естаблишмент. 

Верујете ли ви у долазак коначног 
разведравања? 

- Све мање. Верујем у лично разведравање 
у породици и малом кругу пријатеља где се 
може одвијати живот изнад ког нема облака. 

Радња оба ваша 
романа се делом дешава 
у Великој Британији. 
Велика Британија и 
британска култура су 
вам веома значајни? 

- Да, британска култура 
је веома значајна у мом животу. Почео сма 
са британском музиком. Посвећено сам уз 
тада југословенски музички магазин Џубокс 
почео да пратим и чувени британски музички 
лист НМЕ. На последњој страни овог листа 
била је рубрика шта музичке звезде воле од 
књига, филмова, серија... Тако сам ја заправо 
преко музике открио свет књижевности. 

Открио сам да Фил 
Лајнот из бенда Тин Лизи 
воли Џемса Џојса па 
сма кренуо са читањем. 
Па је онда дошао бенд 
Баухаус и већ сам читао 
Кафку. Када је дошао панк 
дошла је и књига „Паклена 

поморанџа“ Ентони 
Барџиса поред чијег сам 
се мурала у Манчестеру 
сликао прошле године. 
Тако сам заволео добру 

књижевност преко британске музике а не 
преко школе. 

Да ли се и на који начин ваша 
списатељска, новинарска и музичка 
каријера међусобно преплићу и 
допуњују? У којој се од ових позиција 
осећате најудобније? 

- Кренуо сам од музике, и преко 
музике сам заволео и новине и књиге. Од 
новинарства живим, музиком се релаксирам 
а највише уживам као писац, али сам и 
најрањивији као писац. Највише сујете ми 
сада долази када сам у позицији писца. 
У новинарству сам све остварио што сам 
желео, не само што сам постао признати 
новинар који је урадио интервјуе са 
најзначајнијим људима из културног миљеа 
региона  и заменик уредника познатог 
магазина већ сам и остварио неке дечачке 
снове. Као на пример, у основној школи сам 
на зиду собе имао залепљен постер Ијена 
Андерсона и бенда Џетро Тал, а пре годину и 
по дана имао сам срећу да правим интервју 
управо са Ијеном Андерсоном. Радио сам 
интервју са Стивом Хекетом, екс гитаристом 
Џенезиса у Македонској улици на истом 
месту где сам тридесет година раније купио 
албум Џенезиса на којем Стив свира гитару. 
Тако да сам новинарске амбиције углавном 
остварио, а као писац желим још тога. 

Тијана Станојев - Косановић

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - БРАНКО РОСИЋ

„ЖИВОТ ИЗНАД КОГ НЕМА ОБЛАКА МОГУЋ ЈЕ МЕЂУ ПОРОДИЦОМ И ПРИЈАТЕЉИМА“ 
Други роман Бранка Росића „За сутра најављују коначно разведравање“ 

доноси динамичну причу у чијем су средишту браћа Игор и Саша Брауновић, 
телевизијски аутор и бивша рок звезда, чији се животи нагло мењају 
услед низа наизглед баналних околности. Цена славе, комерцијализација 
апсолутно свих садржаја, јачање деснице и мигрантска криза у свету 
прецизно дефинишу садашњи моменат о ком Росић пише, па и заузимају 
важно место у књизи. 

Иако је радња смештена на релацији Београд – Лондон, читаоцима 
„Вршачке куле“ биће посебно интересантан детаљ да се у Росићевом 
роману спомиње и банатско село Александрово, које писац зове 
некадашњим именом Велике Ливаде. 

Бранко Росић свирао је у култном панк бенду Урбана герила, а касније 
и у електро групи Берлинер штрасе. Сарађивао је у писању „Лексикона 
Ју митологије“, објављивао у многим часописима, потписао интервјуе 
са значајним личностима домаће, регионалне, али и светске културне 
и рокенрол сцене. Први роман „А тако је добро почело“ објавио је 2015. 
године. Британска краљица Елизабета Друга одликовала га је Медаљом 
Британске империје (БЕМ) за изузетан допринос у промовисању и 
унапређењу културних веза између Велике Британије и Србије. 

„Роман сам осмислио 
путујући – убиство у 

Баскији, терористички 
напад у Манчестеру, а 

љубавну причу на Џерсију“ 

 „Уживам у улози писца, иако 
сам у њој најрањивији“ 

„Младост не опрашта 
преобраћене бунтовнике који 

постају естаблишмент“

„Информатичко доба је 
поред свог напретка донело 

и неочекивану количину 
баналности“ 

ЛАГУНА И ВРШАЧКА КУЛА 
НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ „МАРСОВУ 
СОБУ“ РЕЈЧЕЛ КУШНЕР

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
настављају са награђивањем љубитеља 
књиге. Овог пута најбржи читалац „Куле“ 
освојиће роман Рејчел Кушнер „Марсова 
соба“. Све што је неопходно је да на имејл 
адресу citajmokulu@gmail.com пошљаете 
своје име, презиме и адресу. Читалац чији 
имејл стигне први добиће обавештење и 
моћи ће да преузме награду у просторијама 
редакције „Вршачке куле“,  Другог октобра 
59. Неопходно је само да по награду дође са 
примерком последњег броја „Куле“.
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Какав би стручњак на основу 
посматрања Пајиног Триптихона могао 
да одреди друштвени систем и политичка 
уверења људи на тој слици?

То је време нашег опроштаја од 
феудалног нааслеђа и прихватања 
невиног лица добродошлице либералног 
капитализма.

Ово је некаква ванвременска 
аполитичка порука, моћна у својој  
чистоти и несврставању, која је љутила све 
будуће власти, јер Пајино дело напросто 
је било неупотребљиво за спиновање, 
манипулацију, деструкцију и конструкцију 
уверења. Триптихон опстаје као временска 
фатаморгана, поштована са опрезом, 
обојеним сентиментом који не разумевамо 
јер смо упали у машину страшних промена 
и очекивања. Око Триптихона смењивале 
су се царевине, краљевине, капитализам, 
социјализам, самоуправљање, 
вишепартијски систем и на мала врата 
незасити близанац капиталзма - либерални 
капитализам. Исти људи Вршца и околине 
са страшћу су дочекивали промене и без 
жаљења испраћали старо, а опрезни и умни 

Паја посматрао нас је очима својих фигура 
са Триптихона смешећи се, вероватно 
дискретно и са разумевањем, јер у свету где 
се све мења као прљав веш једина шминка 
је његова бесмртна слика.

Некада давно било је нормално да 
цар има златну круну и двор, па су онда 
дошла времена кад је било нормално да 
капиталисти имају  велелепне куђе а прости 
пук уџерке и бунар на километар. Онда је 
крај Триптихона ужасно споро пролазила 
окупација које није било ни у његовим 
сенкама. Затим је дошао мир и другачија 
врста рада и уверења. Капиталисти су 
се стидели својих кућа пре одузимања, 
а сиротиња се дичила својим чистим 
пролетерским пореклом. Немати ништа 
била је улазница за комунистички рај у који 
се улазило кроз капију социјализма. Настао 
је радни народ, колективно понашање, 
минималне социјалне разлике, а о оним 
већим са страхом се шапутало.

Пајин Триптихон налазио се у запећку 
историје уметности која је витлала увозном 
енергијом попут колективне вијагре за 
активније забрањивање страсти. Велика 

светска уметност имала је право грађанства, 
али не и западна уверења као отров за 
народ. Одједном је постмодерна уметност 
постала противотров, а отров за народ 
препознат је изнутра. Лек се налазио споља 
па смо се безболно нашли тамо где смо 

почели, беспомоћни а ухрањени, огрезли у 
конфромизам јефтинији од психотерапија.

Све се променило само је хуманост 
Триптихона остала. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (70)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ВЕЧНОСТ ОД АПОЛИТИКЕ

У 3Д Галерији Културног центра Вршац 
представљена је друга ауторка - Ивана 
Живић, са изложбом под називом „Собе од 
воде“. Изложба се може погледати на линку 
Ivana Živić “Sobe od vode” од 26. маја до 6. јуна.

Славица Обрадиновић, историчар 
уметности, истиче да стваралаштво Иване 
Живић већ дужи низ година привлачи пажњу 
критике и публике на нашим просторима и 
додаје:

- Њен рад у континуитету доноси запажена 
ликовна остварења које карактерише 
мењање стила, приступа и ликовног израза, 
што свакако обогаћује деловање, доноси 
свежину и указује на Иванину константну 
окренутост ка експерименту. Опчињеност 
водом, пливањем, људском фигуром, 
ентеријером, драперијом, изродило је 
достигнућа препознатљивог ликовног 
израза својствених Ивани Живић. Као врстан 
цртач у домену слике рађене у техници уља 

на платну великог формата, уметница нам 
предочава свој таленат и вештину. 

Живићева се овом темом бави од 2013. 
Тако је настао циклус слика „Собе од воде“ 
где уметница остаје верна реалистичном 
приступу сликања, а кулминација развоја 
теме се огледа у сликама насталим 
током 2019. што представља зрелу фазу 
стваралаштва.

- Овде наилазимо на прочишћавање стила, 
свођење елемената, укрупњавање бојених 
површина, наглашава Обрадиновићева. - 
Уметница пажљиво бира детаље и даље им 
посвећујући велику пажњу, вешто их обрађује 
и успешно наглашава структуру материјала 
од којег су направљени. На сликама ствара 
надреалан, фантастичан, имагинаран 
свет препун маште, сновиђења, надања, 

слободе покрета и самоће која ослобађа. 
Обради теме Ивана прилази студиозно, док 
сликарске предлошке пажљиво осмишљава 
и бира. Евидентно је њено познавање 
режије и упућеност у филмску уметност, јер 
је свака слика секвенца из филма у којој су 
маестрално позиционирани актери приче. 
Кадрове брижљиво припрема бавећи се 
ентеријером/кулисама, костимом, пливачем 
и сваким најситнијим детаљем на слици. 
Детаљно и добро осмишљене сцене 
испод воде уметница сама фотографише и 
накнадно уклапа у репрезентативне реалне 
ентеријере као што су: крипта храма Св. Саве 
у Београду, салон дворца Шпицер у Беочину, 
џамија у Исфахану у Ирану. 

Према речима Обрадиновићеве, сликарка 
зналачки обрађује преламање светлости које 

се дешава приликом додира са водом, тако 
да се кроз њене слике наслућују визуелне 
форме калеидоскопа. 

- Ивана Живић је уградила сопствено 
биће у своје стваралаштво, слике дубоко 
промишља и посвећена је њиховом 
извођењу, закључује историчар уметности 
Обрадиновић. - Циклус слика „Собе од воде“ 
се константно и постепено развија, и сигурно 
је да ће уметница, у наредном периоду, 
остварити сасвим нова ликовна остварења 
подједнако снажна и иновативна, закључује 
историчар уметности Обрадиновић.

Ивана Живић рођена је 1979. у Сарајеву 
(БИХ). Дипломирала је на Факултету 
ликовних уметности Универзитета уметности 
у Београду, одсек сликарство (2004). На истом 
универзитету завршила је постдипломске 
студије (2008). Излагала је на 20 самосталних 
и више од 50 групних изложби у земљи 
и иностранству. Добитница је бројних 
признања међу којима је и награда за цртеж 
на Салону у Паризу, престижном уметничком 
догађају који постоји већ 166 година и који 
окупља реномиране уметнике.

Ј.Е.

ДРУГА ИЗЛОЖБА ЕЛЕКТРОНСКЕ ГАЛЕРИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  ВРШАЦ

„СОБЕ ОД ВОДЕ“ ИВАНЕ ЖИВИЋ
Из Културног центра поручују да сви 

заинтересовани уметници, који прођу 
селекцију Савета виртуелне галерије, могу 
да излажу у поменутој галерији. Лимит за 
излагање је 10 радова, чије фотографије 
морају бити достављене на имејл адресу 
Културног центра Вршац o�  ce@kulcentar.
com, у високој резолуцији, са назнаком 
„За 3Д галерију“. Уз фотографије радова 
потребно је доставити биографију и 
пригодан текст који иде уз изложбу.
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Хитно и повољно на 
продају кућа у Великом 
Средишту са великим 
плацем и баштом. Тел. 
062/8041649

Кућа на продају ул. 
Другог октобра 83. Тел. 
2824-853.

Двособан стан 84 м²,на 
продају близу центра, 
Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511751.

Продајем плац од 
9,5 ари у Уљми. Тел. 
062/8232883

Кућа на продају 90 м² 
са поткровљем ул. Јанка 
Халабуре , код хале 
Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

На продају спратна 
кућа на плацу од 700 
м², посебно гаража. Тел 
064/2805862 и 837-631

Продајем плац у 
потезу Козлук-Мајдан 
са виноградарском 
кућицом, има 
градски водовод. Тел. 
060/7401210. 

Продајем плац у 
потезу  Павлишко брдо 
погодно за виноград и 
воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

На продају стан 
двособан у центру. 
Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са 
лифтом или кућу чврсте 
градње, може кућа 
за рушење, предност 
шири центар, брег. Тел: 
064/8795697.

На продају трособан 
стан Тел. 013/807-767

Продајем двособан 
дворишни стан од 47 м², 
у улуци Стеријина бр. 
80. Цена 16.000 €. Тел. 
062/652413

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

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

Мењам два стана 
у Вршцу за један 
у Београду. Тел. 
065/8319255.

Поклањам кућу испред 
Виле Брег на плацу од 
6,5 ари, вода, струја, 
канализација, асфалт 
улица Борачка 4/3. Тел. 

063/575980.
На продају једнособан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу на 
Маргитском насељу. 
Цена 65.000 €. Тел. 
064/6357325.

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

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

Продајем приземну 
кућу од 80 м², угао 

Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. 
Тел. 064/1226129.

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

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

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

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

Продајем једнособан 
стан 20 м² Трг  св.Теодора  
3/4 Вршац.Тел. 063/ 81-
00-154

Купујем једнособан 
стан или гарсоњеру, 
предност новија градња. 
Тел. 060/3333441

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

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

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

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

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

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

Плац на продају 4,63 
ари потез Брег, изнад 
Миленијума. Тел. 
069/1117040.

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

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

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

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

Продаје се кућа са 
плацем 20 ари у Вршцу, 
Гудурички пут бб. . Tel. 
064/2111774

Купујем кућу у Вршцу. 
Тел.064/1314674

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

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

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

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

Продајем двособан 
стан 56 м², 1. спрат, плин, 
може опремљен. Трг 
Константина Спајичћа . 
Тел. 061/1530800

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

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

Продаје се кућа 51м² са 
плацем 20 ари, у Вршцу, 
Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774.

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

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

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

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

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

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

Продајем приземну 
кућу 60 м² код 
Маргитског насеља – 

почетак. Цена 26.000€. 
Тел. 064/9174777

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издавање стана у 
згради код стадиона, 
једнособан, намештен, 
грејање плин, 
комуналије мале. Цена 
100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

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

Студент тражи стан у 
Зрењанину у близини 
Техничког факултета. 
Тел. 062/255119

Издајем намештену 
собу са употребом 
кухиње и купатила за 
ученицу, студенткињу 
или запослену девојку. 
Тел. 062/420665.

Издајем собу купатило 
и чајна кухиеа, засебан 
улаз, клима, веш 
машина, запосленој 
девојци. Тел. 013/401-
210 , 060/1671519 и 
060/740210.

Издајем полу намештен 
стан. Дворишни. Тел. 
064/1572948

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

Потребан пословни 
простор за коришћење 
Удружењу слепих и 
слабовидих Јужног 
Баната. Моле се сви 
који имају могућност да 
уступе простор једном 
или два пута недељно 
по 3 до 4 сата да се јаве 
на тел. 063/842- 99- 99 
за договор и детаљније 
информације.

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

Издајем гарсоњеру, 
Војнички трг,( 
н а м е ш т е н у , 
35м2,грејање топлана). 
Тел. 065/5292212

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

РАЗНО
Ел. бојлер 80 л, плинска 

пећ Алфа, плинска пећ 
Иком. Тел. 065/8454503

Продајем монитор 
за компјутер, тв vivax,  

твvox, сто за телевизор, 
стону лампу. Тел. 
060/0833293

На продају замрзивач 
Горење 400л., замрзивач 
Ободин 310 л. Тел. 
066/9520727.

Немачки језик, 
часови у Београду. 
Ради се по уџбенику 
Делфин (Хубер) или по 
другом уџбенику. Цена 
двочаса (2х45 мин) 
је 1200 динара. Тел. 
062/1760629

Продајем камен 
темељац, ручну справу 
за садњу купуса, 
пластично буре од 200 
л. мушки бицикл, два 
плуга (једнобразни 
и двобразни) Тел. 
064/1830018

Продајем мајице 
памучне у разним 
бојама,женске и 
дечје као и дечје и 
мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Продајем та пећ 
„елинд“ 2,5 кw и два 
колор телевизора екран 
55. Тел. 064/1284698.

Каталог Вилерови 
гоблени у боји добро 
очуван, комплетна 
основа „Тајне вечере“ , 
„Лавинија“ , „Пастирска 
идила“, „Мона Лиза“, 
радна свеска за рад, 
већа количина конца у 
разним бојама, сталак за 
рад при изради гоблена 
и други прибор за ручне 
радове. Тел. 830-077 

Купујем очувану 
кухињу (горње и доње 
делове), плакар за 
предсобље, шпорет 
(струје, 

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове 

талпе природно суве. 
Тел. 063/7569429

На продају агрегат 1,5 
kw, нов неодпакован, 
пумпа за воду. Цена 
по договору. Тел. 
066/411496

На продају регал и 
кауч. Тел. 066/411496

Продајем два женска 
бицикла, краљицу пећ, 
роштиљ на струју. Тел. 
064/1685894

Продајем дечју 
формулу, дечје јакне 
величине 8,10 и 6, 
тексас јакну величине Л. 
Тел. 069/8696371

Продајем трпезаријску 
витрину, брачни 
кревет и циркулар. Тел. 
060/6607961

Продајем ловачке 
пушке ТОЗ-34 Е 
боксерице, 12 кал. 
Цеви тврдо хромиране, 
карабин 30-06, 2 
обарача, оптика 6х42 
досач оптике „Швенк“. 
Само уз дозволу. Тел. 
064/2717088

На продају инкубатор 
за 1.000 јаја, бетонски 
сталак за сунцобран, 
алуминијумске цеви 
за наводњавање, 
кавез за коке носиље 
за 24 комада. Тел. 
064/9912221

На продају 
е л е к т р о м о т о р и , 
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в е р т и к а л н и 
замрзивач, кирби 
усисивач, компјутер 
са монитором. Тел. 
064/2355436.

Продајем две та  пећи 
у солидном стању. 
Купујем старе ручне 
и џепне сатове. Тел. 
063/1687471

Продајем сејалицу 
за жито, запрежна 
преправљена за 
трактор 18 реди. Тел 
065/2579100

Продајем кожну 
канцеларијску фотељу, 
2 писаћа стола, 
тапацирану клупу и 
дечји креветац. Тел. 
064/3049145 и 832-867.

Продајем замрзивач, 
фрижидер, електричну 
шиваћу машину. Тел. 
827-367.

Улазна врата од 
јасена, застакљена 
„Словенијалес“ кровни 
прозор немачки са 
рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 
120. Tel. 061/2188086

Издајем казан за 
печење ракије, довозим 
га на вашу адресу. Тел 
062/502437

Продајем соковник 
Бош нов, велики, цена 
6.000, ел. бојлер Тики 5 
и 8 л,  високомонтажни 
по цени 20 €, судопера 
дводелна ростфрај само 
корито, цена 2.000 дин. 
Тел. 063/1077271.

Пружан услуге 
пеглања на сат. Тел. 
061/2059900.

Продајем креветац 
са душеком, дечија 
колица, дечjу 
столицу за храњење, 
украсне оградице за 
креветац, клуб сто. 
Teл. 060/6262984.и 
064/9158835

Продајем ручни 
фрижидер 28 л, 
стаклени балони за 
ракију, машину за 
млевење меса, машину 
за млевење ораха, малу 
машину за млевење 
парадајза, пластичну 
бурад за ракију. Тел. 
064/3906276.

На продају тостер, 
миксер, грил, 
ел.роштиљ равна 
плпча, електрична 
месорезница, све је 
ново, фирма Горење. 
Тел. 0643906276.

Продајем собна врата 
2 ком.Тел. 064/2906053

Продаје се 
р а д и ј а т о р ( р е б р а ) 
чланова 13, димензија 
98х98 Повољно.Тел. 
060/0833293

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

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

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

Продајем повољно  

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

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 
4 м, очуван, беле боје. 
Цена 100 евра. Тел. 
066/41- 59-59. 

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

Продајем повољно 
исправну веш машину 
Горење WT63090 АА 
класа 6 кг, цена 100 
еура. Тел. 064/8956970.

Повољно продајем 
ПВЦ врата и ПВЦ 
преграде свеукупне 
ширине 3,70 м и висине 
2,65 м цена 25.000. Тел. 
064/3392633

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

П р о д а ј е м 
малокалибарску пушку. 
Тел. 064/3511952

Продајем стеге за цеви 
за скелу. Тел. 837-631

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

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

Продајем пианино 
Чајковски, кухињу 
Марлес, храстову 
т р п е з а р и ј у ( к о м о д а , 
витрина, сто, столице), 
храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. 
Тел. 837-586.

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

Продајем замрзивач, 
фотељу на расклапање, 

машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

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

Продајем зимске гуме 
са фелнама – Тигар 165-
70 Р14. Тел. 061/1132661

Продајем делове за 
веш машину Горење 
стари тип, делове од 
аута Опел Аскона и 
плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 
065/8806204.. 

Продајем петоделни 
регал, тросед, 
двосед, фотељу, кауч, 
два ормана. Тел. 
064/1196670 после 18 ч.

Продајем санке, 
изузетан квалитет, 
велика носивост, 
демонтажни наслон 
за најмлађе, црвене, 
плаве, зелене. Тел. 
065/5293602.

Продајем скутер 
марке“ Piagio“, гуске, 
плац у Жаму-Кента и 
стару амбалажу флаше 
од пива и вина. Тел. 
061/2353023

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

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

Потребна жена за 
чување деце и помоћ у 
кући, са искуством. Тел. 
064/1301949

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

Продајем тучану пећ, 
веће Алфа плинске 
пећи, ципеле кожне 
бр.42, патике Адидас 
стабил, патике најк 
ваздушни ђон, све је 
ново. Тел. 064/3906276

Повољно изводимо 
све грађевинске 
радове и адаптације 
кућа и станова. Тел. 
061/2423071

Продајем фрижидер 
Тел. 063/8829782

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

П р о д а ј е м 
хармонику мало 
коришћену“Standard 
Royal“ 80 басова за 300 €, 
машину за шивење Багат 

кабинет за 9000 динара. 
Тел. 065/8834549

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

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

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

Продајем стаклене 
флаше литарске од 
киселе воде, тегле 
стаклене са поклопцем 
р а з н е в е л и ч и н е . 
Тел. 013/834-549 и 
065/8834549

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

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

Продајем двобразни 
плуг 350 €. Тел. 
064/9174777 и вибер 
064/1830018

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

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

Продајем дизел 
агрегат (мотор), лда 
450 (нов) цена 600€, 
мотокултиватор ИМТ 
506 SX-250€. Тел. 
063/1867385.

Продајем  бензинску 
косачицу Панонија 100 
€, тучани казан 50 €, 
корито за клање 50€. 
Тел. 063/1867385.

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

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/1867385.

На продају 
сетвоспремач 2,9м цена 
600€, монтажну ауто 
гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 
1.600€ Тел. 063/1867385.

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

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

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

Продајем један ланац 
земље у Избишту, потез 
Врбара , погодан за  

воћњак или башту. Тел. 
835-391

Продајем комплет 
спаваћу собу (200 
евра), веш машину (60 
евра), плинску пећ са 
емајлираним лулама 
(100 евра), електричну 
машину за шивење са 
постољем „Јадранка“ 
(80 евра), трпезаријски 
сто на расклапање (100 
евра), микроталасну 
(30 евра), клима 
сплит систем Самсунг 
(100 евра) и кварцну 
електричну грејалицу 
за 20 евра. Телефон 066 
41 59 59.

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

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

П р о д а ј е м 
трпезаријски округли 
сто са четири столице.
Тел. 064/3208200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мешаона сточне 
хране капацитета 
150 кг, са трофазним 

електромотором. Тел. 
063/262840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали 
и већи. Цена 300 дин 
ком. У Малом Жаму. Тел. 
013/838-440

Продајем кућу, 2 
приколице, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растурач за 
вештачко убриво, тегле 
од 1 кг. Тел. 013/2832-
563

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

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

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

Продајем т. креденац, 
к о м б и н о в а н и 
креденац(орман и 
стаклени део) три 
сточића за тв, тепих 
2х3м, малу витрину, 
мали прозор са 
шалоном, лустер са пет 
кугли. Тел. 061/1844316

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

Продајем неколико 
кинези трака за 
вежбање, футроле за 
картице, светиљке за 
комарце. Све по 300 д 
комад. Тел. 064/9174777

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продајем Рено 
Лагуна2003, 2,0 
турбо бензин, урађен 
велики и мали сервис 
Регистрован до 
јула 2020. год, Тел. 
064/5672185

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

Купујем мању исправну 
камп приколицу. Тел. 
060/1671519 

За продају Опел 
Астра 2008 годиште, 
регистрована  до 17. 
03. 2021. год. власник, у 
одличном стању8, може 
замена. Тел 061/3071085

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

Због новонастале 
ситуације и затварања 

Агрико пијаце 
обавештавамо вас да 

куповину цвећа и расада 
за дворишта можете 

обавити у стакленику у 
улици Загорке Маливук 

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

могућност доставе цвећа 
на кућну адресу у Вршцу. 

Информације на тел: 
063/353-720.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

А сада да покушамо описати трговину и 
индустрију наше вароши. Најпре ћемо говорити 
о пошти, телеграфу и железници на почетку овог 
одељка. Пошта, која је јошт била у приватним 
рукама, отпремила је из Вршца г. 1872. 472.312 
писама, а примила је са стране 89.274 писма.  
Пошиљака отпремила је у вредности 1,274.072 
ф., а примила у вредности 997.842 ф. Новчаних 
отпремница  отпремила 
је за 180.040 ф., а 
исплатила је  48.237 ф. 
Отпремница у наточ 
отпремила је за 72.417 
ф., а исплатила за 5732 
ф. 1).

На телеграфској 
станици отпремљено 
је г. 1872. 17.025 
депеша, заслуживши 
за њих 447110. Г. 1871. 
отпремљено је само 
16.273 депеше, што је 
коштало 423565 н. 2).

Овд. железничка 
постаја бележи, да је 
год. 1872. из Вршца 
32.026 особа и 3185 
цената пртљага 
отпремила, брзим 
влаком отпремљено је 
909 цената а примљено 
1053 цената. Као фрахт 
отпремљено је 478.622 
цента а примљено је 
816.246 цената. Ово 
скупа износи 1.300.015 
цената робе, или 
225.731 центу више од 
прошле године. Г.1871. 
железницом је  отпремљено и довежено 
1,044.284 цента робе 3).

Новчана криза г. 1873. Вршац није тако 
јако погодила, као друге вароши. Ово се и 
тој околности приписати има, што се наше 
млогобројне грађанство, бавећи се економијом 

не упушта у акционарска подузећа, већ сву 
своју готовину улаже у земље, да тако повећава 
свој капитал. Дочим се штедионица 4) и 
кредитна банка сретно спасле од овог ударца, 
имамо да забележимо једно знатије на акцијама 
основано, подузеће. Априла месеца 1872. 
отворен “први вршачки парни млин и тестерача 
дрва пропала је више оном општом кризом, 

но својом кривицом. 
Најгоре прође 
“друштво за експорт 
вина” и “трговачка и 
занатлијска банка”, 
која друштва брзо 
пропадоше, а била 
би од помоћи нашој 
трговини и занатима 5).

У толико већа и 
јача жеља за радом 
показала се мећу 
нашим занатлијама. 
Њихов рад одликован 
је на светској  изложби 
у Бечу и на осталим 
земаљским изложбама, 
отуда је у држави 
нашао пијаце. Исто тако 
морамо с похвалом 
споменути , како наше 
младе занатлије нису 
попустили од вредноће  
ни у најтежим и 
н а ј о с к у д н и ј и м 
временима.

Г. 1873. оснује се 
и код нас  лојдово 
друштво, али оно није 
дуго постојало.

Крајем 1874. укинути 
су еснафи, а на њихово место конституисало се 
1. ноовембра 1876. 1. грађанско занатлијско 
удружење, примивши у своје руке сво имање 
разрешених дружина 6). На основу новог закона 
о занатима, конституисала се је крајем  1884. 
занатлијска корпорација.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (217)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) “Werschetzer Gebirgabote”, год.  1873. бр.5
2) Исто бр. 2
3) “Werschetzer Gebirgabote”, год.  1873. бр.3
4) Од г. 1882. директор је Михајло Вајферт
5) Председници уједно и директори  били су од г. 1871.-1877. спаја 

Ђорђе Мочоњи, 1877-1881, спаја Шандор Лазаревић, 1886. Јосиф 
Шлемор.
6) “Werschetzer Gebirgabote”, год.  1876. бр.44

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

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

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. БРОЈ 257, 10. АПРИЛ 1991.

ПРВО ИМЕ КЛУБА „УЧА“, ПРВА 
РЕПРЕЗЕНТАТИВКА -  ГУЖВИЦА

Прво име женског одбојкашког клуба било је „Уча“ јер је 
истоимена радна организација из Вршца била покровитељ. Пуно 
је било симболике у имену клуба, јер су те пионирке вршачке 
одбојке заиста училе ту игру. Почело је поразом у Бачком Петровцу 
када је у три сeта освојен један једини поен, а наставак сви знају - 
Војвођанска, Српска и тако све до Прве савезне лиге. Али пут није 
био ни кратак ни раван.

Септембар месец 1967. године вредан је датум и треба га 
споменути. Тога дана у квалификацијама наше одбојкашице су се 
пласирале у Српску лигу. То је био највећи успех генерације о којој 
данас пишемо. Девојке које су наставиле њиховим путем винуле 
су се далеко изнад Републичке лиге. Али о њима ћемо у следећим 
наставцима.

У прошлом броју нашег листа писали смо о Наталији Попов, првом 
капитену, а данас о играчици о којој није причала само Југославија, 
већ се њено име изговарало и у Европи Љиљана Гужвица. Рођена је 
у Вршцу 17. маја 1953. године, а у клубу заиграла као пионирка 1957. 
године. Брзо, врло брзо, запала је за око одбојкашким стручњацима.

Најпре се нашла у јуниорској екипи Војводине, а потом у 
Југославији. Исти тај пут је био и у сениорској конкуренцији. На 
Балканском шампионату, а потом и на шампионату Европе у првој 
постави репрезентације Југославије било је исписано име Љиљана 
Гужвица - Вршац.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16.,БРОЈ 257, 10.АПРИЛ 1991.

СУДБИНЕ И СУДБОНОСЦИ
Када би смо којим случајем овде бирали изјаву (минуле) недеље, 

онда би то, ван сваке сумње, била она једног нашег суграђана, 
спонтано исказана у радио представљању предускршње, суботње 
атмосфере у оживелом Градском парку.

- Толико је данас човек заокупљен свакојаким - својим, туђим и 
општим мукама и проблемима, да просто и не примети како је, ево, 
дошло и пролеће.

Тако отприлике рече наш суграђанин, учинивши собом и својом 
радио-изјавом несумњиву већину. Јер, стварно, више људи и не 
знају чиме су све (и зашто) оптерећени, ту дилеме нема.

Притисци су такви и толики (са оловним тегом економске 
пропасти, сиромашења и неизвесности, као првим и најтежим) да 
се људи као за сламку спаса хватају и за оне тврде изјаве шесторице 
југо-челника. А уз њих и око њих, поводом њих, лебди питање 
судбине ове земље. Они, дакле, одређују судбину. А то се некада, 
сетимо се митолигије, чинили богови... Ми се међутим неодољивом 
лакоћом пропадања навикнемо на све, чак и то да житељи у фази 
пребројавања - нису власници својих индивидуалних и колективних 
судбинских одређења.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00



ПЕТАК • 29  мај 2020.ВРШАЧКА КУЛА22

Људи би могли да понешто науче 
од пчела, тврди амерички зоолог др 
Томас Сили. – Афрички дивљи пси 
„демократски гласају” кијањем

Избори нису резервисани само за 
људску врсту јер је и међу многим 
животињским уобичајено да бирају 
своје лидере, наводи се у недавно 
објављеном чланку „Њујорк тајмса”, 
а преноси Танјуг.

Ми не само да нисмо једина врста 
која упражњава изборе већ нисмо 
ни једини примати који „гласају” као 
група, наводи се у тексту.

Свака врста животиња која живи 
у групама мора да доноси и одлуке 
као група. Чак и када се не слажу са 
члановима групе којој припадају, 
рачунају једни на друге приликом 
заштите или помажу код тражења 
хране. Они морају да се потруде да 
постигну сагласност шта ће група да 
ради у погледу свих питања која су 
за њу битна.

Иако не „гласају” као људи 
истовремено у целој држави или у 
мањим и већим заједницама, оне 
животиње које живе у мањим или 
већим групама спроводе своје 
„изборе” прилично демократски.

Амерички зоолози, који 
проучавају меркате (врсту мунгоса), 
регистровали су њихове „позиве” за 
покрет код десетак група које живе у 
пустињи Калахари у Јужној Африци. 
Групе су сачињене од шест до 19 
јединки, али научници су утврдили 
да је било доста да троје примерака 
пусти тај звук о поласку на другу 
дестинацију и да цела група крене 
за њима.

Занимљиво је да су позив 
за покрет могли да упуте међу 
меркатима и они који нису имали 
званичну лидерску позицију, већ је 

одлучивало колико су они који су 
позивали на покрет упорни.

Пчеле такође имају неке особине 
које подсећају на људске. У пролеће 
могу да се виде ројеви који висе с 
неке гране дрвета. Они су одлучили 
да се осамостале и сада треба да 
нађу ново станиште у које ће се 
преселити цео рој који се отцепио 
од матице.

Када се један рој одлучи да се 
подели, јер сматра да је превелики, 
онда се одвоји једна од постојећих, 
а њој се прикључи неколико хиљада 
радилица. Рој се смести на неко ново 
место, али ако матица сматра да 
није погодно, онда одвоји неколико 
стотина „скаута” са задатком да нађу 
боље место да се сместе.

То тражење може да потраје 
неколико дана и ако неки од 
скаута обавести матицу да је нашао 
погодно удубљење у које би могли 
да се населе, долази матица да 
провери. Ако јој се чини да није 
погодно, онда их шаље даље да 
траже. Уколико нађе место које јој 
се свиђа, одлети до роја и онда им 
кроз неку врсту „плеса” објасни где 
је локација за ново станиште, који су 
му квалитети, где се налази и колико 
је удаљено.

Скаути се врате у привремену 
локацију и својим плесовима 
објашњавају саплеменицима шта су 
нашли. Ако је неки убедио већину 
да је његово станиште боље од свих 
осталих, рој се сели тамо и то им 

постаје нови дом.
Професор др Томас Сили, зоолог 

с америчког Универзитета Корнел, 
у својој књизи „Демократија пчела”, 
штампаној 2010, скренуо је пажњу 
читалаца рекавши да би људи могли 
понешто да науче од пчела.

Афрички дивљи пси, као и они 
припитомљени, воле понекад да се 
друже са својим саплеменицима. 
Чланови једног чопора понекад 
воле да се излежавају. Када им 
дође у посету други чопор, почињу 
преговори да ли ће кренути у лов 
или ће наставити да се излежавају. 
Одлука о томе шта даље треба да 
се ради доноси се „демократским 
гласањем” које се обавља – кијањем. 
Што се више чује кијање, то је 
снажнији знак да је већина да се иде 
у лов.

Мрави, и то они који живе у стењу, 
често морају да донесу веома важне 
одлуке, као и пчеле, о пресељењу 
својих колонија. Они увек имају 
неколико извиђача који иду испред 
свих чланова колоније, тражећи 
погоднију локацију.

Уколико се више извиђача окупи 
око исте локације, враћају се по 
већу групу из старог станишта да 
је одведу до новог и виде да ли су 
спремни за пресељење. Уколико 
се значајан број мрава одлучи да 
прихвати ново станиште, онда 
га прихватају сви и пресељење 
почиње.

 
Извор: Политика

Уги, Џек Расел теријер који је улогом 
у Оскаром награђеном филму „Уметник” 
освојио срца гледалаца, данас је ушао 
у историју Канског фестивала, након 
што му је додељена „Псећа палма свих 
псећих палми” (Palm Dog of Palm Dogs) 
за најбољег пса-глумца за 20 година од 
како се та награда додељује.

„Уги би био веома поносан”, рекао 
је његов тренер Омар фон Милер, 
примајући трофеј-огрлицу у друштву 
Угијевог дублера Даша.

Уги, који је награду Палм дог 
за најбољег пса глумца у филму 
приказаном на канском фестивалу 
добио 2011, угинуо је у 13. години 2015, 
преноси Ројтерс.

Прославио се глумећи сапутника 
француског глумца Жана Дижардана у 
црно-белом филму који говори о звезди 
немог филма чија каријера пропада 
када звучни филм почне да осваја 
Холивуд.

Уги је био први пас који је оставио 

отиске шапа испред Кинеског 
позоришта Грауман на булевару 
Холивуд у Лос Анделесу, поред звезда 
као што су Мерилин Монро, Џони Деп 
и Клерк Гејбл.

Иако је овогодишњи кански фестивал 
отказан због пандемије Корона вируса, 
организатор награде „Палм дог” Тони 
Роуз био је решен да награда мора да 
буде додељена, преноси Танјуг.

„Када је прошле године Квентин 
Тарантино улетео у собу и узео огрлицу 
са великим поносом и ентузијазмом, 
помислио сам да то показује да је Палм 
дог на мапи”, рекао је Роуз.

Награду је прошле године освојио 
Бренди, пит-бул који је играо пса Бреда 
Пита у Тарантиновом филму „Било 
једном у Холивуду”, а ове године је 
жири састављен од водећих филмских 
критичара одлучио да „Палм дог” 
за последњих 20 година, колико се 
додељује, припадне Угију.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

постаје нови дом.

ЦАРС ТВО ЖИВОТИЊА

ДЕМОКРАТИЈА ПЧЕЛА

УГИ НАЈБОЉИ ПАС ГЛУМАЦ У КАНУ У 
ПОСЛЕДЊИХ 20 ГОДИНА
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СПОРТ

Пише: Тамаш Фодор
Аустроугарска војска је у Вршцу и 

околини, припремајући се за евентуални 
напад српске војске, 1915. године копала 
шанчеве, зидала бункере и пушкарнице, 
при чему највише на брду Миса. Трагове 
ових грађевина и данас срећемо, као нпр. 
бункер иза зграде Црвеног крста; међутим, 
већина остаје скривена, осим за шетаче који 
уместо уобичајених стаза бирају дубину 
шуме. Ратних дејстава у овим крајевима 
током Великог рата срећом није било, тако 
да су ови објекти убрзо потонули у заборав. 
Када је звецкање оружјем утихнуло, дрвена 
грађа, жица, цигле и камен стајали су ”на 
извол’те” свакоме ко би пожелео да их 
понесе.

Овом приликом је саграђен и тзв. 
“топовски пут”, који се протеже од подножја 
брда Миса и кривудајући досеже све до 
Куле. Највећи део посла су обавили неимари 
и каменоресци из Босне и Херцеговине која 
је тада била под анексијом. 

Пре нешто више од стотину година 
штампа ј еписала следеће: “Средином 
марта 1915. године дошао је генерал-

мајор Кушинка, командант инжењерије из 
Темишвара ради утврђивања града Вршца 
против Срба на југозападу и Румунана 
истоку. Овај је одмах изјавио да се кула мора 
дизати у ваздух, јер непријатељу пружа 
погодну мету. Томе се опирао инжењеријски 
поручник Виктор Супини, који је командовао 
дебрецинским домобранима, који су копали 

ровове, стављајући примедбу, да би у 
том случају остао врх брега који је такође 
добра мета, а да би чак и шрапнел који би 
од горе пао у кулу могао направити само 
мања оштећења, тј. не би је могао разорити. 
Када је у другој половини марта Кушинка 
поново дошао, закључено је, да се у кули 
постави једна станица за осматрање. Под 
надзором Супинија, у унутрашњости куле, 
помоћу греда, постављених у првобитним 
отворима, прављена су три пода, затим 
четири степеништа до горе, а на средњем 
спрату изграђена је једна буда од дасака. 
Све ово завршено је до 6. априла. Споља је 
кула заштићена са 3 паралелна рова, који су 
окружили врх брега. Стража се састојала од 
1 подофицира и 9 војника.Сем ове страже, 
код кровних зубаца било је изван куле још 
2 стражарска места. Руководилац одбране 
града Вршца био је инжењеријски капетан 
Турнер, Бечлија, а њему су били додељени 
домобрански официри инжењери Рајнхард 
Волешек и Ј. Милер. Волешек је у септембру 
за вршачки Градски музеј сачинио скице тла 
и вертикалну пројекцију куле. У јесен 1916. 
године када су Немци у Вршцу формирали 
армијски корпус, у кули је један немачки 
капетан прислушкивао депеше слате са 
Ајфеловог торња у Паризу у Београд.”

НАСТАНАК ТОПОВСКОГ ПУТА И 
УТВРЂИВАЊЕ ВРШЦА 1915. ГОДИНЕ 

К УЛ И Н А  И С ТО Р И Ј С К А  Ч И ТА Н К А

Готови стрељачки положаји код Мисе

Минерска партија

 Градња пута на брегу до куле

Градња земунице на брегу

Унутрашњост куле са 
стражарницом

 Градња пута 
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