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ХОТЕЛ „СРБИЈА“ ПРЕДСТАВИО НОВИ УГОСТИТЕЉСКИ САДРЖАЈ

ШИРОКА ГАСТРОНОМСКА ПОНУДА РЕСТОРАНА „ТЕРАСА“
Током летњих месеци вршачки Хотел„Србија“
припремио је угоститељско освежење за своје
госте и кориснике услуга, наравно, уважавајући
све мере за спречавање појаве и ширења
епидемије заразне болести и узимајући у обзир
опште препоруке. Постојећа хотелска тераса у
приземљу, на локацији која гледа на травњак,
паралелно са улицом Анђе Ранковић,при чему
је улаз из Стеријине улице, адаптиран је на
веома интересантан начин у објекат, који својом
понудом представља јединствен изазов за све
хедонисте.
Тренутни
капацитет
Ресторана
„Тераса“ је 40 места, иначе када буде радила
пуним капацитетом „Тераса“ ће примати 120
гостију. Хотел „Србија“ је на тај начин обогатио
садржаје, осим свечаних банкет сала, „Алзинар“
и „Лаготел“, гостима су на располагању Ресторан
Алкудиа, Кафе Памболии од недавно, Ресторан
„Тераса“, каже директор Хотела „Србија“,
Александар Кампфер.
Поштујући социјалну дистанцу, и поставком
ресторана на веома прозрачном простору,
гостима се нуде безбедни услови боравка и
широка гастрономска понуда.Припремљени
мени је базиран искључиво на специјалитетима
националне кухиње, понуда је велика, порције
обилне а цене нису високе.Радно време
ресторана је од 11 часова сваког дана, телефон
за је резервације: 066/8076-216.
-Водили смо се жељом да у овим
нестабилним и изазовним временима понудимо
нашим суграђанима безбедну и квалитетну

Повратак традицији националне кухиње:
Александар Кампфер, директор Хотела „Србија“
ресторанску услугу, на отвореном.На нашој
тераси стално има струјања ветра, околина је
веома пријатна јер је све у зеленилу, и свако ко
седне у наш нови ресторан
осећа опуштену атмосферу.
Велика прозрачна тераса
је идеално место где се
безбрижно може ручати
или вечерати, наглашава
директор Кампфер.
Из понуде можемо
издвојити:
селекцију
најукуснијих сухомеснатих
производа
и
домаћих
сирева; домаће супе и чорбе;
специјалитете са роштиља
од
пажљиво
бираних
сировина
припреманих
по домаћој рецептури без
Хотел „Србија“, ресторан „Тераса“ – улаз ис Стеријине улице (поред новог адитива (ћевапи на жару,
конференцијског павиљона).
гурманска
пљескавица,

ЗАВРШЕНА ЈОШ ЈЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА ХОТЕЛА „СРБИЈА“

КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ПАВИЉОН НА УСЛУЗИ КОРИСНИЦИМА
Почетком године новоизграђени објекат
у оквиру комплекса Хотела „Србија” добио је
употребну дозволу и од недавно је на услузи
корисницима. У питању је Конференцијски
павиљон капацитета 30 особа, изграђен по
жељи власника, са идејом да се природне
лепоте Вршца и околине имплементирају
у архитектонско решење. Директор Хотела
„Србија”,
Александар
Кампфер рекао је да сви
хотели у власништву
Еикс корпорације који
се налазе на мору
имају
архитектонска
решења која асоцирају
на море, плаже, песак
сунце...
Разматрајући
могућа идејна решења
за
Конференцијски
павиљон
руководили
су се проценом да је наш највећи ресурс
природа, Вршчаки брег, чист ваздух, па су то
покушали да унесу у изглед објекта. Објекат је
изграђен од природних материјала, камена и
дрвета, специфичност је да се у унутрашњости
објекта налази дрво, које има природну везу
са земљом, и направљен је велики камен где
ће наши гости имати прилику да уживају у
једном специфичном угођају који омогућава
да се озбиљни пословни састанци одржавају
у једној природној, пријатној и опуштајућој
атмосфери.
Интересантна је прича о првобитној идеји
проширења хотелских капацитета „Србије“.
Још 2010. године власници су направили

карађорђева пљескавица, бела вешалица,
пилећи батак, домаћа роштиљска кобасица, итд),
затим специјалитети националне кухиње попут
карађорђеве шницле, бечке шницле, париске
шницле, и слично.
Порције су од 300 до 450 грама по особи, уз
обилан помфрит у прилогу.
-Истичемо са поносом да пециво које
служимо печемо такође на лицу места, и
служимо га вруће.Цене су веома популарне, и
за једну порцију треба у просеку издвојити свега

конкурс за идејно решење и планирано
је да се хотелски капацитети прошире са
базенима и спа садржајима, као и са великим
конференцијским павиљоном а све то на
површини од 1100 квадратних метара. У
најнижем нивоу планирана је подземна
гаража, затим у приземљу, спа центар са
базенима и бројним пратећим садржајима,
фитнес центром сауном,
масажним
центром,
свлачионицама.
На
првом спрату требао
је да кунференцијски
центар са неколико
конгресних
сала
различитих капацитета
и још два спрата изнад
где би се налазило 40
смештајних
јединица,
соба и апартмана. Тада
би Хотел „Србија„ укупно имао 120 соба и био
би озбиљно конкурентан за конференцијски
туризам. Са таквим бројем соба и додатним
садржајима имали би велики потенцијал за
прави хотелски бизнис. Мислим да би од тога
велике користи имао и Град Вршац јер би
туризам сигурно подигли на виши ниво.
Кампфер истиче да је предрачунска
вредност тог пројекта око 2,5 милиона евра
и да је оптимално време за враћање те
инвестиције око 8-9 година, што је у хотелском
послу сасвим прихватљиво време. Међутим, у
овом тренутку су шпански власници одустали
од инвестиције чекајући стабилнију ситуацију,
пре свега епидемиолошку.
390-450 динара.У понуди увек имамо десерт
дана, свеж, тог дана припреман, по цени од 120
динара.Асортиман пића је велики, квалитетан,
тако да и најзахтевнијим гостима можемо да
изађемо у сусрет. Ово је традиција којој се
хотел „Србија“ враћа, традиција квалитетне
националне кухиње, истиче Кампфер.
Хотел „Србија“ позива све љубитеље добре
хране да се опусте и уживају у новом амбијенту
који је на располагањудрагим гостима.

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ ЗАСТУПА ИНТЕРЕСЕ СВОЈИХ ЧЛАНОВА

ЕКОНОМСКА РАЗГЛЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ

Привредна кретања у АП Војводини
редовно приказујемо на месечном, а
анализе правимо на шестомесечном
нивоу. То су показатељи који дефинишу
привредни амбијент у покрајини. Последњи,
шестомесечни, осликава привреду коју је
погодила пандемија Ковид-19.
Већ смо истицали да је ситуација у
Војводини, и у доба пандемије осликала
раст индустријске производње од 12, 6
% у јуну у односу на мај текуће године.
За првих шест месеци војвођански
привредници реализовали су 40,9 %
укупне спољнотрговинске размене аграра
Републике Србије.
Поред приказа у текућој, у нашој
економској
разгледници
приказали
смо вредности као што су БДП Србије,
Индустријска
производња
Војводине,
промет робе у трговини на мало,
спољнотрговинска размена, стање на
тржишту рада у последњих пет година.
Упоредним методама, ти прикази показују
вредности које су у покрајини у константном
расту, каже председник Привредне коморе
Војводине Бошко Вучуревић.
Привредна комора Војводине, са
основним циљем да заступа интересе својих
чланова и подстиче привредну активност,
управо разгледницом омогућава праћење
текућих и процену будућих привредних
кретања, као и боље сагледавање
привредног амбијента у целини, каже
Вучуревић.

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”

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 28. август 2020.
НОВИ САЗИВ СКУПШТИНЕ ОДРЖАО КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ГРАДА ВРШЦА
Уз поштовање свих прописаних
мера заштите од ширења коронавируса,
у Центру Миленијум одржана је прва
конститутивна седница Скупштине
Града Вршца, 21. августа. Седницом
је, како закон прописује, председавао
најстарији одборник Миле Кнежевић
(СНС), заједно са најмлађим Филипом
Радојевићем (СПС). Верификовани
су мандати одборницима новог
скупштинског сазива, а потом су
именовани нови функционери градске
власти.
Након избора Ненада Бароша
за председника Скупштине Града
Вршца, новоизабрани председник је
преузео вођење седнице. За заменика
председника Скупштине Града Вршца
изабран је Милован Вујичић. Андријана
Максимовић је именована за секретара
локалног парламента, а њена заменица
је Јелена Мушкиња.
Председник Скупштине Барош
предложио је Драгану Митровић
за градоначелницу Града Вршца
образложивши свој предлог успешним
резултатима Митровићеве током
претходног мандата на истој функцији.
Барош је подсетио да је Митровићева
прва градоначелница од када је Вршац
добио статус града. Одборници су
подржали Барошев предлог и изабрали
Драгану Митровић за градоначелницу
Града Вршца на мандат од 4 године.
У свом обраћању, након положене
заклетве, градоначелница се, у краћем
експозеу, захвалила на поверењу и
указала на приоритете у руковођењу
градом у наредном периоду. Она је, као
приоритет, издвојила отварање нових
радних места, улагање у здравство,
образовање, инфраструктуру како у
граду, тако и у насељеним местима на
територији Града Вршца. У плану су и
капитални пројекти од Индустријске
зоне Исток, деонице Београд - Вршац
- Темишвар која треба да добије статус
аутопута или брзе саобраћајнице, уз
завршетак обилазнице, до завршетка
канализације у селима и замене
азбестних цеви у водоводу новим
квалитетнијим.
Желела бих да се захвалим
грађанима Вршца на огромном
поверењу, историјској подршци, што је
један од најважнијих показатеља нашег
рада у претходном периоду, али за нас,
свакако, и велика одговорност, рекла
је новоизабрана градоначелница
Митровић. - Желим, такође, да се

захвалим Српској народној странци
која ми је указала ту част и огромно
поверење предложивши ме поново
за обављање ове одговорне функције,
а што за мене, свакако, поредставља
обавезу да у будућем периоду радим
још преданије и покажем много више.
Митровићева је, за свог заменика,
предложила Дејана Сантрача што су
одборници подржали и усввојили
већином гласова.
На предлог Митровићеве, за
чланове Градског већа изабрани
су: Ивана Ранимиров, Маја Ристић
Лажетић, др Јелена Ђокић, Мирослав
Лепир, Слободан Јованов, Дејан
Чебзан, Славиша Максимовић и Марко
Рашић.
- Чланови Градског већа су нова
лица, успешни млади људи, спремни
на марљив рад, а чија нам је енергија
неопходна за нове изазове који нам
предстоје у реализаији зацртаних
циљева, закључила је градоначелница.
- Ја верујем да ће овај млади тим свом
снагом бити спреман да успешно ради
и спроведе све планове за унапређење
живота свих наших суграђана,
Сви одборници и именовани
функционери нове градске власти
положили су заклетву којом су се
обавезали да ће радити вредно,
поштено, за добробит свих грађана
Вршца и околних насељених места.
Функционери су бирани тајним
гласањем и сви су добили већинску
подршку одборника.
Формирана је и Мандатско
- имунитетска комисија где је за
председника именован Небојша Јелић,
а изабрана су и 4 члана комисије.
Нови сазив Скупштине Града
Вршца има 45 одборника: 33 из
Српске напредне странке, 6 из
Коалиције око Војвођанског фронта,
5 из Социјалистичке партије Србије и
један одборник из Српске радикалне
странке. Међу одборницима се први
пут у историји града у скупштини нашао
представник особа са инвалидитетом Драган Виторовић (СНС).
Град Вршац ће у Скупштини
Републике Србије представљати
народни посланик Ненад Барош,
док ће преставници нашег града у
Скупштини Покрајине Војводине бити
Татјана Николић и Сузана Прунић, сви
чланови СНС-а.

БИОГРАФИЈЕ НОВОИЗАБРАНИХ ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕДСТАВНИЦИ НОВЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ
На конститутивној седници Скупштине Града Вршца именовани су представници нове градске власти са мандатом
од 4 године. Досадашњој градоначелници Драгани Митровић продужен је мандат на функцији градоначелнице, а
за њеног заменика именован је Дејан Сантрач. Ненад Барош поново је изабран за председника Скупштине Града
Вршца, док је Милован Вујичић именован за његовог заменика. Секретар Скупштине у новом сазиву је Андријана
Максимовић, а за заменика секретара изабрана је Јелена Мушкиња.
Градоначелница Града Вршца Драгана Митровић, рођена Милошевић,
рођена је 12. jуна 1982. године у Вршцу где је завршила основну школу и
Гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду
2007. године, а на истом факултету 2012. године положила је и правосудни
испит.
Приправнички стаж обавила је 2008. године у Водопривредном друштвеном
предузећу „Јужни банат“ Вршац. Своје радно искуство започела је 2009. године
у Министарству финансија – Пореској управи – Филијали Вршац где је 7 година
успешно радила на пословима пореског инспектора канцеларијске контроле
односно пореског инспектора наплате.
На конститутивној седници Скупштине Града Вршца, 16. маја 2016. године,
изабрана је за првог Градоначелника Вршца и од тада до данас обавља ту
функцију. Током претходног мандата као градоначелник предводила је градску
администрацију која ја успела да изврши буџетску консолидацију, знатно
смањи јавни дуг Града Вршца и започне тренд смањења незапослености, а највећа јавна институција у граду ЈКП
„Други октобар“ враћена је у оквире закона. Мандат Драгане Митровић обележила је реализација великог броја
капиталних пројеката који су изменили изглед Града Вршца, а чиме је знатно подигнут квалитет живота наших
суграђана. Најзаслужнија је за враћање поверења грађана Вршца у градске институције.
Заменик градоначелника Дејан Сантрач из Павлиша, рођен је 1976. године,
по образовању је дипломирани инжењер менаџмента.
Радећи за позицији шефа Пословнице Вршац у компанији „Дунав осигурање“,
покренуо је и успешно завршио пројекат изградње најсавременијег Центра за
преглед и осигурање возила у Вршцу и околини и модерне пословне зграде.
Изабран је за члана Градског већа ресорно задуженог за спорт и омладину,
2016. године, и са успехом је радио на унапређењу и омасовљењу спорта у Граду
Вршцу. Од многобројних догађаја и акција издвјају се Бесплатна школица спорта
за децу предшколског узраста и покретање спорта за особе са инвалидитетом у
виду терапијског јахања на Вршачком брегу.
На функцију помоћника градоначелника Града Вршца за инвестиције и
економски развој именован је 2018. године. Ову функцију је до данас обављао
веома успешно, дајући значајан допринос у реализацији најважнијих капиталних
пројеката. Својим ангажовањем остварио је битне кораке у припреми пројекта
за изградњу Карго логистичког центра са интермодалним терминалом. Ожењен
је, отац једног детета.

Ј.Е.

Фото: А. Путник

ОДРЖАНА ПРВА РАДНА СЕДНИЦА
Након краће паузе, после конститутивне, одржана је и прва радна седница
локалног парламента у новом сазиву. На дневном реду било је 8 тачака, које су
одборници усвојили већином гласова.
„Зелено светло“ одборника добио је финансијски извештај Јавног
предузећа за стамбено пословање „Вршац“ у ликвидацији за период од 1.
јануара до 31. децембра 2019. године, као и отуђење катастарских парцела
у КО Вршац, Мали Жам и Јабланка. Формирана је и Комисија за кадровска и
административна питања Скупштине Града Вршца.

Председник Скупштине Града Вршца Ненад Барош, рођен је у Вршцу 1986.
године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, где је
стекао и титулу Мастера правних наука у области банкарства и берзанског права.
Од 2013. до 2017. године успешно је обављао послове менаџера правних и
персоналних послова у пословном систему Свислајон-Таково. Од 2017. године
налази се на месту директора привредног друштва „Енолошка станица Вршац“,
где је за кратко време спровео реструктуирање друштва, које се поново
позиционирало на тржишту као један од најуспешнијих колектива у области
испитивања квалитета и безбедности воде, животних намирница и препарата за
људску употребу.
Након одржаних локалних избора 2016. године, изабран је на место
заменика председника Скупштине Града Вршца, а 2017. године Скупштина га је изабрала за новог председника.
Као председник Скупштине Града, заслужан је за унапређење функционисања стручних скупштинских служби,
ефикаснији рад локалног парламента као и за очување парламентарних вредности и слободе говора што га чини
достојним кандидатом за председника новог сазива Скупштине Града Вршца.
На Парламентарним изборима, одржаним у јуну ове године, такође је изабран и за Народног посланика у
Скупштини Републике Србије.
Заменик председника Скупштине Града Вршца Милован Вујичић је рођен
1985. године у Вршцу где је завршио средњу економску школу. Поседује
диплому о стеченом првом степену високог образовања Економског факултета
Универзитета у Београду. Радно искуство започео је у Пореској управи у Вршцу,
Одсек за наплату, као лице на стручној пракси. Више година је руководио
Спасилачком јединицом на вршачком језеру. Од 2018. године је запослен у ЈКП
„Други октобар“ на позицији стручни сарадник за ИКТ. Ожењен је и отац једног
детета.
Секретар Скупштине Града Вршца
Андријана Максимовић рођена је 1.9.1977.
године у Бијелом Пољу. Правни факултет
завршила је у Подгорици и стекла звање
дипломирани правник. Државни стручни
испит за рад у органима државне управе положила је 2014. године у Новом Саду.
Приправнички стаж одрадила је у Основном суду у Вршцу у периоду од 2009. до
2011. године. У Предшколској устани “Чаролија”
била је секретар од 2016. до 2018. године.
У периоду од 2017.до 2020.године обављала
је функцију заменика председника Скупштине
Града Вршца.
Заменик секретара Скупштине Града Вршца Jелена Мушкиња је рођена
1977. године у Вршцу. Средњу Правно-биротехничку школу „9 мај“ је завршила
у Београду, а затим је дипломирала на Правном факултету у Београду. Од 2012.
до 2013. године стручну праксу је обавила у Пореској управи, Филијала Вршац
на утврђивању пореза на апсолутна права, а од 2016. до 2019. године била је
запослена у Градској управи Града Вршца у Одељењу за послове органа града.

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

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
Учитељски факултет Београд – Наставно одељење Вршац у прву
годину студија за школску 2020/2021.годину уписаће кандидате који су
завршили средње образовање у четворогодишњем трајању на:
- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику
• буџет: 24 кандидата
• самофинансирање: 9 кандидата
Конкурсни рок:
Пријављивање кандидата на конкурс је 02. и 03. септембра 2020.
Године од 10,00 до 13,00 часова у Београду (и за наставна одељења у
Вршцу и Новом Пазару);
Провера склоности и способности (говорне, физичке и музичке)
обавићесе у Београду
04.септембра 2020. године од 09,00 часова.
Провера је елиминаторног карактера.
Кандидати који задовоље на провери способности класификациони
испит полажу 07. септембра 2020. године у Београду и то:
- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност.
од 10,30 час.;
- Објављивање резултата: 08. септембра 2020. Године до 18,00
часова;
- Приговори на ранг листу се подносе 09. септембра 2020. Године од
10,00 до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку по
приговору најкасније до 10. септембра 2020. године у 12,00 часова.
- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата,
биће објављена
11. септембра 2020. Године до 17,00 часова.
- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 12. септембра 2020. године
у Београду.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

У складу са чланом 60.-63.Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20)

Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца,

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта бр.20-28-УП од августа 2020.године за
потребу урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу
винарије са делом туристичког објекта, спратности По+П+1+Пк, на кат.
парц.бр.2930 (381/1 и 383/2) КО Мало Средиште.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: Биро за пројектовање и консалтинг «Метрум
Инг» ПР Иван Пешић из Вршца, ул.Пионирска бр.14/4.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Марија Деђански ПР Производња вина
Подрум Деђански Вршац, из Вршца, ул.Топовски пут бр.5.
Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде
Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од
04.09.2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на
изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације,
у писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о
садржају јавне презентације.
Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички
пројекат је http://www.vrsac.com/Page.aspx?Lang=cir&Page=JavnaPreze
ntacija&Pid=4

КОНКУРС
за пријем у радни однос
За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу, власничка
компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује конкурс за радна
места:конобар, шанкер, собарица и друго помоћно особље.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на имејл
адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном назнаком:
Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести позицију за коју се
пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном радном
искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани на разговор.
Пријаве које нису задовољиле услове из конкурса неће се
разматрати у даљем поступку пријема, а кандидати о томе неће
бити посебно обавештени.
Компанија задржава право да не изврши избор по овом
огласу.
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ДР БРАНКИЦА МИЛИЋЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ, ПРВИ ЛЕКАР ОД ПРВОГ ДАНА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ КОВИД АМБУЛАНТЕ У ВРШЦУ:

ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДАН И ТРЕБА ГА
ЖИВЕТИ ПУНИМ ПЛУЋИМА!
“Само сам хтела да вам захвалим што сте мом супругу спасли живот“. Е, то је задовољство медицине!

Др Бранкица Милићевић ради као лекар
специјалиста опште медицине у Дому здравља
Вршац. Њен пријатан приступ, знање, искуство,
добра воља, лепа реч, привукли су бројне пацијенте
који су је одабрали за свог лекара. Овог пролећа
сусрела се са једним новим искуством. Била је
први лекар који је ушао у тек формирану КОВИД
амбуланту у Вршцу. Два месеца је провела са својим
колегама из КОВИД тима борећи се са невидљивим
непријатељем, на првој борбеној линији, у црвеној
зони.
Били сте први лекар који је
био од првог дана у Црвеној зони
КОВИД 19 у Вршцу. Какво је то
искуство било за Вас?
Боравак
у
КОВИД
амбуланти био је прво искуство тог
типа. До сада нисмо имали епидемије
у оквиру којих смо организовали
посебне амбуланте и рад на посебан
начин. Био је ово први пут да се
рад организује кроз једну посебну
амбуланту,
изолацију,
посебан
начин рада. Ја сам била први лекар
који је ушао у ту амбуланту, првог
дана када је формирана амбуланта
у Црвеној зони у оквиру Дома
здравља у Вршцу. Први пацијент,
који је прегледан у тој амбуланти,
када још нисмо ни имали никаквог
искуства, био је КОВИД позитиван и
у току ноћи транспортован у Нови
Сад, на Инфективну клинику. Са
мном је у амбуланти радила мед.
сестра Ленуца Царан, нас две смо
биле екипа од тог првог дана па
наредна 2 месеца. Имале смо дивну
сарадњу, а са нама су били и младe
колегe, др Михајло Вешовић и мед.
техничар Давор Марчић, који радe у
пријемној хируршкој амбуланти. Њих
двојица су били екипа из Болнице. Са
нама је била и спремачица Данијела
Љуштина, веома важан члан, један од
стубова нашег тима, без ње екипа не
би била то што јесте. И она је радила
24 часа, пазила је на нас, максимално
је одржавала хигијену, после сваког
пацијента је дезинфиковала, брисала.
- Амбуланта је почела са радом
у марту, ми смо били два месеца
тамо, из КОВИД амбуланте смо
изашли почетком јуна. Имали смо
24 сата активног рада и 4 дана

нелагодност због непознатог вируса
о коме се ништа није знало. Кад сам
чула да ће са мном у екипи бити
сестра Ленуца Царан, то ми је много
олакшало (нас две смо генерација,
дуго година радимо заједно и лепо се
слажемо). Чуле смо се те вечери, обе
смо биле позитивне и расположене
за посао који нас је чекао. Показало
се да су исто тако позитивни, вредни
и радни и момци из болничке екипе.
Ушли смо сложно, без неког страха,
са жељом да помогнемо људима,
да сачувамо себе и своје породице,
али истовремено да беспоштедно
радимо и максимално помогнемо

слободно. Радило је укупно 5 лекара
специјалиста из опште медицине
и исто толико искусних сестара,
затим 5 млађих лекара који су на
специјализацији из Болнице, заједно
са сестрама или техничарима такође
из Болнице.
Каква је била Ваша реакција
када сте сазнали да треба да радите
у КОВИД амбуланти, да се на првој
линији борите против невидљивог
и тада непознатог непријатеља?
- Тек касно увече, пре него што
ћемо кренути у амбуланту, звала
ме начелница и саопштила ми да
ћу ја од сутра ујутро кренути да
радим у КОВИД амбуланти, да се она
формира и да сам ја у првој екипи
која ће радити. Био је то не страх, него

пацијентима. Било је дана када нам
се јављао мали број људи, али и оних
када смо радили непрекидно 24
часа. Били смо подстрек, подстицај
једно другом у екипи и успели смо из
свега тога да изађемо без инфекције.
Штитили смо једни друге, опомињали
и радили колективан посао у корист
свих нас.
Првог дана просто нисмо ни
знали шта нас је снашло, добили смо
маске, рукавице, а онда је снабдевање
постепено било све боље и боље, да
би после тога имали солидну опрему,
свега довољно. Имали смо визире,
комбинезоне. Нисмо имали све време
оне папирне комбинезоне (као што
видите на ТВ), али комбинезоне су
облачили техничари када су узимали
брисеве. Ми смо се пресвлачили по
потреби, дезинфиковали руке, имали
смо пуно дезинфекционих средстава,
осећали смо се релативно сигурно.
За време ванредног стања, ја
нисам нигде изашла из куће. Плашила
сам се да не донесем вирус кући, син је
био са нама, а и мој супруг Жељко и ја

смо у здравству. Обоје смо се плашили
да не донесемо инфекцију у кућу.
Максимално смо предузели заштитне
мере, кад се вратимо из болнице,
купање, прање одеће, дезинфекција,
и успели смо да не донесемо ништа.
Али, дефинитивно, за време тог стања,
сем на посао, ја нигде нисам ишла.
Два месеца сам провела као да сам
пензионер, у кућној изолацији. Али,
организовала сам своје време, волим
цвеће, па сам се доста бавила њиме,
сређивала двориште.
Шта је било најупечатљивије,
чега ћете се сећати и дуго памтити
када је реч о овом искуству?
- Најупечатљивија је екипа са којом
сам радила. Поред свих проблема,
била је то изузетна, врхунска сарадња,
били смо уиграни. Дуго ћу још
памтити и једну, најтежу ноћ када
смо добили информацију да је већи
број медицинских сестара и лекара
позитиван и ми смо тада целе ноћи
тестирали људе, њих 160, а можда
и 200. Све колеге из интернистичке
амбуланте, лекари, сестре, припрема

транспорта, администрације... Био
је то период кад је почело да ради
„Ватрено око“. Сваки пацијент који
је дошао и имао температуру, био
је прегледан, урађена му је крвна
слика и рендген плућа и, уколико је
постојала икаква сумња, рађен му
је Писиар тест - PCR (брис носа или
грла). Тестове смо слали у Београд, у
„Ватрено око“, резултати су стизали
брзо, 24-48 сати, и ми смо тада знали
да ли да пацијента шаљемо негде
даље, да ли да изолујемо његову
породицу. Тада су сви из породице
били тестирани, сада не, систем је
сада нешто другачији.
Наши пацијенти, који су били у
тежем стању, слати су у Нови Сад,
у Инфективну клинику, а лакши
пацијенти на Спенс, у привремену
болницу. Медицинско особље које
је било позитивно, али у лакшем
стању, транспортовано је у Бању
Јунаковић. Наша Хитна помоћ била
нам је максимални сарадник. Док
смо ми радили у КОВИД амбуланти,
у вршачкој болници нису лежали
КОВИД пацијенти. После је наша
болница формирана као КОВИД
болница и на Инфективном одељењу
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су лежали КОВИД позитивни
пацијенти, а на рехабилитацији лакши
пацијенти.
Подељена су мишљења код људи.
Неки се понашају одговорно, поштују
све прописане мере, а други не, као да
сматрају да се то дешава негде другде,
да није део наше свакодневице. Као да
коронавирус не постоји овде код нас.
Како то коментаришете?
- Коронавирус, нажалост, постоји и
овде код нас. Било је заражених, било
је и смртних случајева од КОВИД-а 19,
и у последњих месец дана, и младих
људи, оних који су имали обострану
упалу плућа, који су завршили на
Инфективној клиници у Новом Саду
и, нажалост, нису нам се вратили.
Зато треба да будемо одговорни. Не
мислим да треба да страхујемо више
него што је неопходно, безразложно и
панично, али морамо да се понашамо
одговорно и према себи и према
другима. Наравно, није КОВИД
једина болест на овом свету. Неки
људи кажу да смо запоставили друге
болести, али кад слушам колеге из
других градова, мислим да смо ми
можда за нијансу бољи. Јер, људи
овде код нас успеју да дођу до лекара
специјалисте, кад је то неопходно,
ми нађемо начин за то. Али, КОВИД
је нешто што још увек не познајемо
довољно. У једном моменту било је
и доста лекара и сестара заражених,
већи број људи са интерног одељења,
неки су завршили и на Инфективној
клиници, и у Јунаковић Бањи. Значи,
нисмо имали много тешких случајева,
али није нам било свеједно. Никоме
није било свеједно. Вирус је и даље
присутан. Кад је наша екипа изашла
из КОВИД амбуланте, било је затишје,
а онда је поново дошло до ескалације
инфекције. КОВИД амбуланта је била
пуна, било је по 50-60 прегледа.
Колеге које су остале иза нас радиле
су јако велики број прегледа, било
је и доста позитивних. Новина је да
имамо пацијената код којих се виде
последице КОВИД-а: на срчаној
слабости, упала плућне марамице,
вирус је оставио за собом дуготрајну
слабост,
малаксалост,
анергију.
Морамо да водимо рачуна и да се
штитимо. Тачно је да никад не можемо
да се заштитимо стопостотно. Колико
је лекара и сестара у Србији, нажалост,
изгубило битку са КОВИД-ом, и они
су се максимално штитили, па су,
ипак, зарадили инфекцију. То није
само до заштите, то је и до организма,
имуног система... Али, дефинитивно
је много мања могућност заразе
уколико поштујемо прописане мере маске, неокупљање великих група на
малом простору, редовна хигијена,
дезинфекција руку...
Да ли сте од малих ногу желели да
постанете лекар кад порастете?
- У причи о медицини нашла сам
се због љубави према деци. Увек сам
желела да радим са децом. Била сам
генерација 9. и 10. разреда. Хтела
сам да упишем педагошку школу, али
пошто је била у Новом Саду и Вршцу,
мама ме је наговорила да будем
негде ближе, да упишем нешто у
Зрењанину. Пожелела сам да упишем
медицинску да бих једног дана била

педијатар. Кад сам отишла да се
упишем, педијатријски смер је био
укинут, пошто сам већ положила све
што је требало за средњу медицинску
школу, уписала сам општи смер. Кад
сам завршила ту средњу медицинску у
Зрењанину, опет сам се двоумила око
Педагошке академије и Медицинског
факултета. Пробала сам да положим
пријемни на медицини и успела, и
уписала сам Медицински факултет
опет са жељом да једног дана будем
педијатар. Кад сам завршила факултет,
дошла сам у Вршац, овде није
било специјализације педијатрије,
понуђена ми је општа медицина и
прихватила сам. Тако сам постала
специјалиста опште медицине од
1998.године.
Општа медицина тражи завидно
знање, сигурно и искуство, јер брза
и благовремена дијагноза значајно
доприноси лечењу. Има ли истине у
томе?
- Треба и једног и другог. Оно што
је битно за наш Дом здравља јесте
да ми сад имамо доста специјалиста
опште медицине, међусобно лепо
сарађујемо, а имамо и релативно
добру опрему на одељењу, у
ординацијама. Имамо могућности
да радимо ЕКГ сваком пацијенту,
наша болница је ту па имамо срећу
да можемо брзо да одрадимо
лабораторијске дијагнозе, рендген...
Оно што нама као специјалистима
смета је што нам Фонд ограничава
могућности за слање пацијената или
прописивање неких лекова. Иако смо
специјалисти опште медицине, кад

пишемо неке лекове, ми морамо да
пишемо „по извештају специјалисте“,
али то је ограничавање Фонда.
Успевамо лепо да функционишемо.
- Радим у Дому здравља Вршац,
у општој медицини. Мислим да
тренутно има 7 специјалиста опште
медицине, остало су лекари опште
медицине, ради 5 ординација,
међусобно се лепо допуњујемо. И
желим да напоменем да смо један
од ретких домова здравља који раде
дежурства, и викендом и сваког дана
- 365 дана радимо пуно радно време.
Да ли сте се покајали што нисте
испунили своју жељу везано за рад
са децом, за педијатрију? Шта је то
што лепо што вас везује за Вашу
специјализацију?
- Као специјалиста опште медицине
имала сам прилику да променим 3
различита одељења. Радила сам прво
у општој медицини (ту сам и добила
специјализацију), после повратка
са специјализације, радила сам
неколико година у медицини рада,
једно ново и лепо искуство, а онда сам
прешла у Хитну помоћ. Ту сам радила
6 година, од тога сам годину дана била
начелник Хитне помоћи. И то је било
потпуно ново искуство - ургентна,
хитна стања... и то ме је некако
очеличило и научило да се снађем у
многим ситуацијама, да брзо реагујем.
А, с друге стране, да схватим шта је
важно у животу. У Хитној помоћи се
стално срећемо са људском несрећом,
тешким судбинама, здравственим
стањима, са смрћу врло често. И онда

схватимо колико је живот вредан и
како не треба да се нервирамо за
сваку ситницу: због фризуре, одеће,
вишка килограма... Треба да живимо
мало лежерније, мало другачије, да се
радујемо неким ситним стварима.
- После Хитне помоћи вратила сам
се у Медицину рада на пар година и
онда опет у Општу медицину. Тако
да сам затворила један круг. Зато
се нисам ни покајала, јер медицина
је лепа сама по себи, где год да
смо стекнемо неко ново искуство,
упознамо нове људе... Волим људе,
волим медицину, имам добар однос
са својим пацијентима и трудим се
да им помогнем у сваком моменту.
Нисам се покајала! Задовољство је
кад помогнеш некоме, заборавиш на
то, а онда те тај неко сретне на улици
и захвали ти се за нешто што си за
њега урадио. А, ти се често више ни
не сећаш због гомиле слиних, тешких
ситуација са којим си се срео. То је
задовољство. Увек се сетим једног
човека који је имао едем плућа кад
сам радила у Хитној помоћи. Био је
буквално на ивици живота и смрти.
Урадили смо све што је требало и он
је преживео. Једног лета после тога,
пливала сам на језеру, прилази ми
жена, супруга од тог човека, лупка ме
по рамену и каже:“Само сам хтела да
вам захвалим што сте мом супругу
спасли живот“. Е, то је задовољство
медицине!
Ви нисте Вршчанка родом. Где
сте рођени?
- Нисам рођена Вршчанка, али
смо у Вршцу од септембра 1993.

Дошли смо због посла, прво је добио
супруг посао, па онда ја. Али, Вршац
сад доживљавам као апсолутно свој
град. Рођена сам 1963. у Елемиру.
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Родитељи су ми Љубомир и Љубинка.
Мамино право име је Љубина. Тата је
волео у шали да каже како су мамини
родитељи чим се родила знали
да ће она бити његова – Љубина,
зато су јој такво име и дали. Имам
брата Војислава који је годину и по
дана старији од мене. Тата је био

Како сте дошли у Вршац?
- У Вршац смо дошли за послом.
У то време у Зрењанину је било јако
много лекара и сестара на бироу.
Три године смо слали молбе и мој
супруг Жељко и ја за посао, нигде
нисмо добили ништа. Видела сам
да Психијатријска болница у Вршцу

тракториста, ја сам увек говорила
да је он доктор за трактор јер је
радио све што нико други није знао и
могао. Мама је била плетач моделар
у зрењанинској „Слоги“. Родитељи
су били посебно поносни што сам
ја завршила медицину, нарочито
тата, јер у његовој фамилији нико
није завршио ништа посебно. Тата је,
нажалост, преминуо, сад ће већ 10
година. Мајка ми је, на срећу, жива.
- У Елемиру сам завршила основну
школу. Имала сам лепо детињство,
Ми смо деца са села, уживали смо
играјући се напољу, у природи.

тражи лекара, покупила сам Жељкове
папире и послала. Није ни знао. Тако је
Жељко добио посао, а ја сам дошла са
њим.
Кад сте основали своју
породицу? Каква је то љубав била?
- То није БИЛА љубав, то ЈЕСТЕ
љубав која траје. Мој супруг Жељко
Милићевић и ја смо били у истом селу,
раздвајало нас је 5-6 кућа. Почели смо
да се забављамо кад смо завршили 9.
разред и тако 12 година, док нисмо
завршили факултете, чекала сам га из
војске. Обоје смо завршили медицину,
кад смо дипломирали, онда смо се и
узели. У браку смо 39 година. Жељко је
лекар специјалиста психијатрије, ради
у вршачкој Психијатрији на Одељењу
за лечење алкохолизма. Мислим да је
врло успешан у свом послу.
- Жељко и ја имамо двоје деце:
Вишњу и Уроша. Вишња је професор
енглеског, има 27 година, а Урош је на
2. години медицине.
Рад у Хитној служби и уопште
Ваша професија доводили су Вас
у тешке ситуације, живот и смрт су
се преплитали. Да ли је то искуство
утицало да на живот почнете да
гледате другим очима?
- Све је то много променило мој
поглед на живот. Тек кад сам изашла
из Хитне, схватила сам шта значи
одложена реакција на стрес. Док
јуримо хитним колима, чује се сирена,
ради адреналин, размишљала сам
само о томе шта ће да ме дочека
и како да помогнем. Све је то био
велики стрес. Од када сам се суочила
са таквим стварима, схватила сам да
се у животу не вреди нервирати због
неких ситница, да је живот један и
треба га живети! Треба ићи позитивно
кроз живот, смејати се, дружити се са
добрим, позитивним људима. Треба
живети пуним плућима уз људе које
волимо!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

АВАНТУРЕ ЈЕДНОГ МЕДВЕДА

Зову га „лептирић”, али он је млади
интелигентни и храбри мужјак медведа кога
већ две године помно прати италијанска јавност
путем друштвених мрежа и бројних чланака у
медијима, због одсуства страха према људима и
забранама које су му постављане. Најновија вест
је да је „лептирић” или како је медино техничко
име М49, успео да се ослободи електронске
наруквице путем које је био праћен већ две
године и да се „упути у непознато“.
Медо „лептирић” је доспео у центар
пажње јавности пре две године када је први
пут у планинама северне регије Тренто,
направио праву рацију по бајтама и торовима
остављајући иза себе трагове који ће га учинити
препознатљивим: разбијао све прозоре, онако
из забаве, покушавао, а по некад и успевао да
развали врата, закоље или их одвуче далеко од
очију десетину оваца, али је показао да се не
плаши ни чобана, па је један, да би се одбранио,
пуцао из карабина у ваздух, не би ли уплашио
меду.
У Италији медведи су заштићена врста, а
чобани, за сада још не.
Углавном када се учинило да је „лептирић”
превршио сваку меру лепог понашања власти су
издале наредбу да се ухвати и стави у затворени
парк ограђен високом жицом „Кастелер” у
провинцији Тренто на северу Италије.
Али већ дан касније, 15. јула 2019, „лептирић”
је успео да побегне упркос металној баријери
високој 4 метра и трострукој жичаној огради под
струјним напоном, тада почиње његова слава,
на друштвеним мрежама. Формиране су групе
подршке и почели да се множе изливи љубави.
Власти су међутим оцениле да је „лептирић”
непоправљив па су издали нову наредбу која
даје право ловцима, уколико га сретну или их
угрози, да га убију. Ова одлука наишла је на бурна
реаговања не само „лептирићевих” фанова већ и
низа организација за заштиту животиња.

МЕДВЕД „ЛЕПТИРИЋ” ЗБОГ ХАЈДУЧИЈЕ
ПОСТАО ЗВЕЗДА У ИТАЛИЈИ

У међувремену, меда је уживао у слободи и
понашао се управо као дивља животиња: поново
проваљује у торове, узима шта му се допада,
разбија стакла, снимљен је и у дворишту куће
локалног градоначелника, мења место боравка,
и како се могло пратити према електронској
огрлици, у новембру прошле године „пао је у
зимски сан”.
Пробудио се и у марту, баш на почетку
пандемије ковида19, наставио свој поход
остављајући препознатљиве трагове иза
себе.
У априлу су га снимили како се игра
на снегу, онда је покушао да провали
метална врата на магацину, а 30 априла
је поново ухваћен и стављен у затворени
парк да, како је писала штампа, „остане у
доживотном заточеништву”.
Али, у јулу М49 је поново, по други пут,
успео да побегне из заточеништва упркос
електрифицираној високој огради и свим
мерама предострожности.
„Волео бих да сам могао видети лице
оних који су га пратили преко радио
сигнала када су схватили да се сигнал
удаљава од затвора”, написао је један од
фанова на групи.
И сада најновија вест, „лептирић”
је успео да се ослободи електронске

СЛАВЉЕ У КИНЕСКОМ ЗОО ВРТУ

огрлице која је, након што је сигнал
слабио, нађена у шуми.
„Лептирићеви” фанови су пожурили
да поздраве медину слободу: „Навијам

за тебе” поручила је једна од њих, на
Фејсбуку.

НАЈСТАРИЈА ПАНДА НА СВЕТУ
ПРОСЛАВИЛА 38 РОЂЕНДАН

Најстарија панда на свету, која живи у
Зоолошком врту у Чунгкингу, у Кини, напунила
је 38 година, а тим поводом је направљено
велико славље, уз огромну торту од воћа које
обожава, преноси „Њујорк Пост”.
Синсинг је најстарија џиновска панда у
заточеништву на свету, има 38 година, што је
еквивалент за више од 100 људских година и,
како медији наводе, осећа се одлично. Она је
најстарија у породици од 137 панди, а њени

потомци налазе се у више од 20 земаља и
региона широм света, преноси Танјуг.
Званичници зоолошког врта кажу да је
панда сјајног здравља и да тежи 98 килограма.
О њој се брину два запослена који прате њено
здравствено стање. У Чунгкинг Зоо је стигла
када је имала годину, а посетила је и Калгари,
у Канади.
Извор: Политика

ВУЛКАН НА СИЦИЛИЈИ ПОНОВО АКТИВАН

ЕТНА
ИЗБАЦУЈЕ
ПЕПЕО

Вулкан Етна на Сицилији, који се налази изнад града Катана
и аеродрома, пре неколико дана поново је био у активности
и избацивао„мале количине” пепела, саопштио је италијански
Институт за геофизику и вулканологију.
Ветар је облак пепела разнео према југу и југоистоку тако
да су одређене али мале количине пепела пале на то подручје,
навео је институт и додао да се наставља надгледање
активности вулкана. Поновна активност познатог вулкана за
сада не угрожава рад међународног аеродрома у Катанији,
преноси Бета.
Етна се уздиже на 3.300 метара, и највећи је активни вулкан
у Европи, са честим ерупцијама током око 500.000 година.
Последња ерупција забележена је у пролеће 2017. године, а
пре тога велика ерупција током зиме 2008-2009. године.
Извор: Политика

Извор: Политика
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НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА ВРШАЧКОГ ПЕСНИКА

ЕУРИДИКИНА ПОВЕЉА ЗА АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА

Наш суграђанин Александар
Јовановић, песник и члан Управног
одбора
Књижевне
општине
Вршац, добитник је Еуридикине
повеље за ауторску песму „Спајају
нас снегови“, награде додељене на
међународном сусрету песника
„Орфеј на Дунаву“. По речима
песника, овај ауторски рад је
међу његовим најновијим и биће
уврштен у његову другу књигу
поезије, чије објављивање се
ускоро очекује.
Ова еминентна манифестација,
у организацији Клуба љубитеља
књиге „Мајдан“ из Костолца, уз
подршку локалних браничевских и
републичких институција и медија,
већ девет година окупља песнике
на аутентичним локацијама, на
обали Дунава, као и на локалитету
Виминацијума. Овог пута, уз све
мере предострожности, скуп
је отворио књижевник Драган
Јовановић Данилов, речима да

се упркос пандемији, у славу
поезије, у Европи одржавају
само две манифестације: једна
је у Сету, у Француској, а друга је
наш „Орфеј“.
Александар је у свом трећем
учешћу на„Орфеју“ већ други пут
овенчан признањем. Први пут је
то било 2017. године, када му је
уручена Плакета за неговање
савремене љубавне поезије, да
би и ове године његови стихови
и наступ оставили снажан утисак
на учеснике и чланове жирија,
који су чинили: књижевник
Недељко Терзић, организатор
Славица Пејовић, затим Слађана
Миленковић, Славица Јовановић
и Верослава Малешевић.
Првог дана манифестације,
21. августа у Пожаревцу,
приређен је округли сто са темом
родне равноправности, под
називом „Жена, мит, стварност“.
Сертификат за текст „Жена у епу

о Гилгамешу - слика и функција“
додељен
је
тунижанском
песнику
Абдалаху
Гасмију,
као и Орфејева лира, за песму
„Ја сам тајна дрхтања глине“.
Специјалну награду „Она“ за
хуманост и достојанствен живот
жене испуњен стваралаштвом
добила је Панагиоте Залоне из
Грчке. Другог дана додељен је
„Орфеј са Дунава“ за укупан
књижевни рад и неговање
поезије љубави дугогодишњем
ствараоцу Видаку Масловарићу.
Након
уручења
награда,
уследила је промоција зборника
манифестације „У загрљају
река“. Ово издање, које окупља
песме одабраних аутора, поред
зборника радова са округлог
стола и часописа за књижевност
и науку „Мајдан“, остаје писано
сведочанство „Орфеја“ 2020 – „у
славу васељенске речи љубав“.

СПАЈАЈУ НАС СНЕГОВИ
Спајају нас снегови
Чистота и монашка тишина
Печат сваког корака
Утиснутог у леду
Дозивање ветрова
Да подигну завесу белине
И отпочне свечани чин
Исписивања посвете зимском јутру
Спајају нас снегови
Аманет исписан врхом прста
На спољном стаклу кола која одлазе
На прозору унутар моје душе
Оштрина ваздуха и топлина даха
Руке загрљај плес окрет
Рукавице су одбачене
Из уста је изашао још један добри дух
Александар Јовановић

НОВА ИЗЛОЖБА У ВИРТУЕЛНОЈ ГАЛЕРИЈИ КЦ-А

„КАРПЕ ДИЕМ“ САДКА ХАЏИХАСАНОВИЋА

Културни центар у оквиру своје 3Д
галерије представља радове уметника
Садка Хаџихасановића из серије „Карпе
дием“. Изложба ће бити доступна на
платформи до 6. септембра.
- „Карпе дием“ је наслов серије слика
које су настеле 2019. и 2020. године. На
сликама су представљени војници који једу
оброк између борби. У овим тренуцима док
се наизглед опуштено обавља очигледно
најважнија потреба човека, уношење хране,
војници покушавају да уживају у моменту.
Исто тако, овај ритуал је испуњен многим
емоцијама као што су страх, анксиозност и
осећај пролазности или краја – каже аутор
о својим сликама.
Садко Хаџихасановић је рођен у Бихаћу,
у Босни. Дипломирао је на Академији

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (82)

ликовних умјетности у Сарајеву 1982.
и магистрирао на Факултету ликовних
уметности у Београду 1984. Од 1993. године
живи у Торонту , Канада. Члан је и оснивач
авангардне групе Звоно у периоду од 19821992. Током живота у Југославији имао је 25
самосталних изложби и током осамдестих
учествовао на најважнијим југослевенским
манифестацијама : Бијенале младих
Ријека, Југословенска документа, Бијенале
скулптуре Панчево, Меморијал Надежда
Петровић, Чачак. Од 2016. године бави се и
уметничким анимираним филмом. До сад је
направио три филма који су приказивани на
интернациналним фестивалима у Љубљани,
Бања Луци, Тузли, Ванкуверу и Италији.
Т.С.

ПАЈИН ТРИПТИХОН

ВАКЦИНА ЗА КОРОНАРНУ ПОШАСТ

Ту, до скоро стотинак година уназад, своје тело,
ум, мисли узимали смо здраво за готово као поклон
који је ту да се у њему башкари удобно кроз живот,
прошета неко име, презиме, неки власники мовине,
друштвеног статуса или демонске моћи.
На Пајином Триптихону индивидуаност је
скројена од рада, личне акције и напора по мери
тела и ума да се гради идентитет трговаца, пиљара,
берача грожђа, паора, косача, и на њему нема ни
претеће сенке оних који то контролишу и наплаћују.
Фама
о
чувеној
Руској
души
као
егзистенционалном искуству је исконска несрећа
човека који је примио ударац бичем и онда полако
постајао сретан јер бол јењава, али онда чује нови
фијук бича неправде који ће опет одрати његова
леђа.
Од такве пуноће живота која није никоме за
пожелети живот размаженог дела људи постао

је огроман излог цивилације као посластичарске
радње. Када смо открили да су посластице од
стиропора било је касно.
Паја Јовановић није се бавио темама људске
патње јер је у њој видео само пораз. Сликао је
улепшани свет који би разум могао да изгради.
Човек је феномен у биологији, његови младунци
десетинама година одрастају, а онда стасавају за
конформистички потрошачки рекламни свет у коме
нико никад не мора да одрасте. А онда, појављује се
невидљива напаст, ресетује сва обећања, заблуде,
натера нас да одрастемо, иако ми то одбијамо, без
обзира што на тај начин имамо прилику да поново
откријемо стварни свет, себе.
Изолација је мајка која се понаша као маћеха
да би натерала своје чедо да одрасте и постане
одговорно. Изолација претвара наш живот у
огледало чијој истини не можемо побећи макар

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

се загњурили у сајбер свет јаловећи своје једино
време и улудо трошећи своју вољу, као гориво
кога нема превише, да у свету који се неповратно
променио нађемо место од кога не црвенимо од
срамоте.
Давно пре компјутерских програмера уметници
су у забавна, лепа, допадљива уметничка дела
убацивали креативне егзистенцијалне програме
који су нежно, без насиља, као милосрдни шаптачи,
активирали наш биолошки компјутер, подизали му
брзину, ефикасност и убризгали би му емотивну
струју, и гле чуда, човек би савладао несавладиве
животне проблеме.
Пошто смо тако успешно упропастили
рођене умове можемо само да чекамо фијук
егзистенционалне шибе из наше приче.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

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
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

vrsackakula@open.telekom.rs
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Ovo izdanje je prijavljeno za odit kod
Недељно
ABC Srbija
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Врло повољно кућа на
продају у Војводе Книћанина
24. плац 8 ари са комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/807-6858.
Плац
Х.Пинкија
134,
984 м², ширина до улице
17 м, очишћен, ограђен,
комплетна инфраструктура,
може замена за стан у
Вршцу. Тел.065/264-0944.
На продају једнособан
стан комплетно реновиран,
Трг Андрије Лукића 4/2.
Тел.064/209-8617
На продају двособан стан
у строгом центру Вршца.
Тел. 064/661-0072
Продајме двособан стан
59 м²2 спрат. Уз стан иду
кухињски елементи, плакар
и клима. Одмах усељив.Трг
Андрије Лукића. Поглед на
улицу. Тел. 064/396-2064
Продајем трособан стан на
Војничком тргу, 71 м², 44.500
еура. Тел. 065/329-3060.
Продајем кућу на углу Иве
Милутиновића и Козарачке.
Тел. 064/897-7766.
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.
063/320-019
Продајем викендицу у
Дубовцу 30м од Дунава, на
плацу од 7 ари, кућа 50 ²,
струја, вода, ПВЦ прозори,
сигурносна
врата. Тел.
065/251-0357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30 ари.
Тел. 062/108-1097
Продајем једнособан стан
20 м² трг св.Теодора 3/4
Вршац. Тел. 063/810-0154.
Продајем
кућу
са
двориштем и баштом у
Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/903-0439
Продаје се кућа са плацем
30 ари у селу близу Вршца.
Тел. 062/108-1097.
Продајем приземну кућу
од 80 м², угао Козарачке
и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/122-6129.
Продајем кућу у Влајковцу,
ул. Железничка 34. Тел.
064/8263038
На продају кућа на спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А.
Лукића. Тел. 064/280-5881
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. 060/167-1519
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.
063/130-3001
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.
063/877-0604.
Купујем викендицу. Тел.
064/280-5881 и 064/1641561
Продајем трособан стан
Стеријина 26/16, 4. спрат.
Тел. 063/8909960.
Продајем плац од 15
ари и 48 м² са кућом 48 м²
Вноградарски пут 6. Тел.
063/830-9960.
Продајем кућу Гаврила
Принципа 12 од 400 м²
на плацу од 400 м². Тел.
063/890-9960
На продају спратна кућа
240 м²са сутереном и 3 ари
плаца, одмах усељива у
Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/083-9339
На продају кућа са баштом
у Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837631 и 064/280-5868.
Продајем кућу у изградњи
сива фаза на Гудуричком
путу. Тел. 069/354-5058
Продајем
двособан
комфоран стан од 66 м² на 4.
спрату на Омладинском тргу
бр. 15. Тел. 063/851-2698
Плац
на
продају,
грађевинско земљиште 440
м². Улица Авијатичарска бб.
Тел. 065/313-1000
Продајем двособан стан
56 м²-3, 1. спрат, двособан,
реновиран, Трг Константина
Спајића, плин, може и
опремљен. Тел. 061/1530800
Нова спратна кућа у Вршцу
са две одвојене целине
2 х70 м²код Хемограда
са великим плацем. Тел
060/491-1005

Број
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Продајем локал од 23м2
са подрумом од 16,6о м2
и таваном од 23,15 м2 у
Стеријиној 53 а, у Вршцу.
Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу
улица Железничка 34. Тел.
064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са
нус просторијама и плацем.
Тел. 063/181-5504.
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. 063/761-5969.
Продајем кућу у Горанској
улици на лепом месту или
мењам ѕа одговарајућу
кућу. Тел. 064/375-91459
На продају двособан стан
од 59 м² Трг Андрије Лукића,
2 спрат, поглед на улицу, уз
стан иде кухиња, плакар и
клима. Тел. 064/396-2064
Продајем сеоску кућу
30 км од Вршца, у добром
стању са купатилом, цена
5.000 €. Тел. 022/441-005
На продају кућа ул.
Сремска 5, има 4 собе,
кухиња, купатило, шпајз,
предсобље, оставу 5х5м,
ајнфорт и двориште. Близу
је две школе и три маркета.
Тел. 064/226-2910.
Мељам
гарсоњеру
у
центру Вршца за Панчево
или Београд, уз договор.
Тел. 060/167-1519
Продајем на Вршачком
брегу плац 60 ари, потез
Павлишко брдо погодно
за виноград, воћњак и
пчеларе. Тел. 060/167-1519
и 060/740-1210
Продајем приземну кућу
од 80 м², угао козарачке
и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/122-6129
Кућа
центру
Иланџе
старија кућа на продају.
Цена договор. Тел. 063/7440598
и
013/836-340.и,
у центру ул. Светозара
Марковића на продају, цена
повољна. Тел. 063/744-0598
Продајем плац 12 ари
у Павлишу (грађевинска
зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9
км од Вршца, цена повољна.
Тел. 013/830-753
Продајем
кућу
75м²
у Бихаћкој 51, чврста
градња,са
свим
комуналијама, плац 3 ара.
Тел. 062/411-175
Продајем кућу улица
Златиборска
Вршац.
Тел.060/414-1266
Продајем гарсоњерру 35
м² на 5. спрату, Хемоград.
Тел. 063/8055785

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ
ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
име и презиме даваоца купона

потпис

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

Повољно продајем кућу
у Банатској Суботици са
легализованим помоћним
објектима (штала, свињци,
летња кујна, амбар на
пола ланца земље) и 0,5 ха
земље. Тел. 060 30 80 333.
Купујем кућу чврсте,
новије градње, предност
шири
центар,
брег
приступачан прилаз. Тел.
064/879-5697
Купујем већи конфоран
стан са лифтом, новије
градње, предност центар.
Тел. 064/879-5697
Продајем гарсоњеру у
строгом центру Вршца
одмах
усељива.
Тел.
060/740-1210 и 060/1671519
Продајем
2
стана,
гарсоњеру 25 ², једнособан
46 м². Тел. 833-478
Продајем
кућу
на
Маргитском насељу са
две стамбене целине и
незавршено
поткровље
(нова страна ) плус мања
кућа излази на стару улицу
Маргитска Цена 69000 плус
25000. Тел.064/635-7325
Продајем кућу у горанској
улици на лепом месту код
„Виле брег“ или мењам за
одговарајућу. Тел. 064/3759459
Продајем четворособни
стан 71м², ул Војводе
Книћанина
70.
Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у
Думбрави 112 м²(сутерен
плус приземље) на плацу од
5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу,
Његошева улица, укупна
квадратура 420 , стамбена
175. Цена 36.000 евра. Тел.
065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама,
1200 м2, са плацем од 30
ари. Укњижено. Цена по
договору. Тел: 063/425-334
На
продају
хектар
земље потез Јарак поред
обилазнице за Павлиш. Тел:
064/512-8473, 063/559-577.
На продају викендица
на Маргитском путу са
помоћним просторијама,
њивом
и
воћњаком.
Повољно. Тел: 060/4646558.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ

ИЗДАВАЊЕ
Издајем собу на спрату
ученицама,
студентима
или самцима. Посебан
улаз, купатило, употреба
кухиње,
кабловска,
интернет. Станоја Главаша
на Војничком тргу. Тел.
013/806-214 и 065/6688383.
Издајем
пословни
простор на Омладинском
тргу, згодан за фризере,
кафић,
играоницу
било коју самостзалну
делатност. Врло повољно.
Тел. 064/170-4999
Издајем магацин 300м²
у Вршцу, Подвршанска
17, 300 € месечно. Тел.
063/810-0154
Издајем мањи локал у
улици Гаврила Принципа
45. Тел. 064/144-3406
Издајем трособан стан на
првом спрату. Тел. 064/2355436
Издајем
комфоран
једнособан стан, засебан
улаз, клима, бвеш машина,
соба,
купатило,
чајна
кухиња. Тел. 060/1671519 и
060/7401210
Издајем стан у приземљу
куће близу Миленијума.
Тел.
065/832-1410
и
060/843-5003
Кућа за издавање са
окућницом и великом
баштом у Потпорњу. Тел.
063/882-9782.
Издајем намештени стан
дворишни за две самице,
студенте, брачни пар.
Слободан од 1. августа.
Тел. 063/810-32280
Издајем
двособан
намештен стан са свим
неопходним
уређајима
у најужем центру Вршца.
Тел. 063/221-304
Издајем двособан стан
намештен на Војничком
тргу. Тел. 064/175-7698
Издајем полунамештен
једнособан стан у згради
на супер месту у ужем
центру града.Тел. 063/8281153
Издајем
намештен
комфоран
двособни
стан у Новом Саду. Тел.
066/8204221
Издаје се дворишни стан.
Тел. 013/806-235
Издајем
гаражу
на

употребу у ул. Војводе
Книћанина
70.
Тел.
064/258-2696
Издаје се намештена соба
са засебним улазом, код
Миленијума. Тел: 064/4629996.
Издајем двособан стан,
дворишни, намештен. Тел:
806-235

РАЗНО
Купујем
брилијант
минђуше. Тел: 064/46-95175.
Продајем два стилска
трпезаријска
ормара.
Повољно. Тел. 060/0839943
На продају је пианино Украјина, цена 350€. Тел.
065/335-5343
Продајем
повољно
2 пећи од 5 kw и
7kw,фрижидер,
шиваћи
машину Багат, једнокрилни
мањи дупли прозор и
ракасто,
котао-казанкарлица за свињокољ,
старији женски бицикл.
Тел. 834-549
Продајем
регал,
четвороделни, дужине 4 м,
очуван, беле боје. Цена 100
евра. Тел. 066/41- 5959.
Г р а ђ е в и н с к и
пословиповољно
и
квалитетно
(кровне
конструкције, бетонажа,
малтерисање,
фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем
пржионицу
кафе
са
комплетном
опремом, гвоздену ограду
за терасу 3м. Тел. 065/4523337.
П р о д а ј е м
малокалибарску
пушку.
Тел. 064/351-1952
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.

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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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Продајем
пианино
Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода,
витрина, сто, столице),
храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО. Тел.
837-586.
Продајем
већи
кауч
„Шипад“
3.000,
дводелну витрину 4.000,
фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину м-8
МИО-Осјек 250 еура. Тел.
063/187-1673 и 807-793
Продајем
замрзивач,
фотељу на расклапање,
машину
Сингер.
Тел.
063/876-8575.
Продајем нов тросед
крем боје некоришћен, 4
месеца стар. Имам рачун
цена
15.000дин.
Тел.
064/131-9128.
Продајем
балконска
врата 210х140 цм са вакум
стаклима. Тел. 063/8769824
Продајем
дечији
креветац дрвени, Тики
бојлер потисни, Томос
преносна пумпа за воду.
Тел. 060/843-5003.
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 065/883-4549
Продајем
хармонику
80 басова, Багат шиваћу
машину, старији женски
бицикл, електричну пећ
од 5 и 7 kw, стаклене тегле,
тучану каду, двокрилни
дупли
дрвени
мањи
прозор чучавац за пољски
wc. Тел. 065/883-4549
На
продају
угаона
гарнитура за спавање,
бојлер на струју од 80 л,
дечији бицикл као нов. Тел.
064/280-5881
Масажер за цело тело,
два масажера за ноге,
све под гаранцијом. Тел.
013/831-560 и 061/6806244
Продајем
фурнирано
крило за лева собна врата,
за шток 205х90 цм. Тел.
063/876-9824
Продајем
стаклене
флаше литарске винске
и од киселе воде, тегле
стаклене са поклопцем.
Тел. 065/883-4549
Замрзивач од 150 л за
продају , повољно 100 €.
Тел. 013/837-631 и 064/2805862
Пензионер
65
год.
чувао би и одржавао
кућу и двориште даваоцу
становања уз плаћање
трошкова - могућ сваки
договор - уговор. Тел.
064//185-0079.
На продају замрзивач
150 л. полован 100 €. Тел.
837-631 и 064/280-5862
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.
063/186-7385.
На продају сетвоспремач
2,9м цена 600€, монтажну
ауто гаражу 500€, цистерну

„Ореина“ за осаку 1.600€
Тел. 063/186-7385.
Продајем
круњач
Пољострој 120€, абриктер,
циркулар и бушилица
600€, култиватор 150€, Тел.
063/186-7385
На
продају
леђна
моторна прскалица цена
60€, круњач Лифам 100€,
комбинирка Миостандард
350€. Тел. 063/186-7385
Редаијатор 10 чланака,
испиратор мириса, лампа
стона велика. Тел. 060/0833293.
Продајем један ланац

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
земље у Избишту, потез
Врбара , погодан за
воћњак или башту. Тел.
835-391
Продајем
плинске
половне пећи и чаробну
пећ на чврсто гориво. Тел.
064/262-5554.
Продајем лустере-кугле,
машину за развијање
теста Петерх, тексас јакну
са
крзном,
шаховску
гарнитуру,
електрични
шпорет,
репродукцију
пејзажа, црне ципеле. Тел.
832-267.
Продајем трпезаријски
округли сто са четири
столице.Тел. 064/320-8200
Плиносервис
врши
поправку
плинских
бојлера, пећи, шпорета,
плинских решоа. Тел.
063/482-418 и 013/861-419
На продају плинске пећи
и плински бојлери више
комада. Тел. 063/482-418
Услужно
вршим
култивирање и орање
мањих башта и травњака.
Цена по договору. Тел.
063/832-1772
Услужно вршим кошење
траве и кречење плацева
моторним тримером и
моторном тестером. Тел.
063/832-1772
На продају
круњач
прекрупар Лимфан С.
Пазова. Исправан. Тел.
064/512-8473
За продају хармоника
Велтмајстор, 80 басова,
црне боје, исправна, цена
50 €. Тел. 061/307-1085
Продајем кавез за коке
носиље 10 ком. као и
ракију од
кајсије. Тел.
065/257-9100
За продају веш машима
„Горење“ новијег датума
исправна у одличном
стању, цена 80 €, договор.
Тел. 061/307-1085.
Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,
орман. Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
Мешаона
сточне
хране
капацитета
150 кг, са трофазним
електромотором.
Тел.
063/262-840
На продају ћурићи тек
излежени, домаћи мали и
већи. Цена 300 дин ком. У
Малом Жаму. Тел. 013/838440

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. 064/396-2064
Продајем мушки бицикл
унис спринт Смедеревац
МБС3. Тел. 013/833-123 и
063/859-25407.
Телефон
са
факсом,
дечији бицикл, спортска
справа-лег
мађик,
застакљен
прозор
старински алат- машина за
предење, телевизор, туш
када. Тел. 013/830-753.
Продајем
дводелну
судоперa
од росфраја,
трпезаријски
креденац,
комбиновани креденац,
тепх 3х2 м, лустер са пет
кугли, мали прозор 60х60
застакљен има шалон. Тел.
061/184-4316
Продајем
6
нових
писаћих столова (три мања
три већа) клуб сто метал
стакло, модеран, полован
лежај и вршачки камен.
Тел. 060/082-1134
На
продају
дрвени
држачи за
мобилне
телефоне, кавез за зечеве,
куниће и сл. Зидне полице
за цвеће, кућице за псе и
мачке. Тел. 064/991-2221
Уступам два гробна места
на Српском православном
гробљу уз договор, близу
цркве. Тел. 060/167-1519 и
060/740-1210
Купујем
мању
камп
приколицу у исправном
стању. Тел. 060/167-1519 и
013/401-210
Вршим услуге чишћења
тавана, подрума, глетерско
молерске
фарбарске
послове,
претресање
кровова чишћење црепова
и каљева. Тел. 061/1036528 и 063/837-860
Продајем спаваћу собу,
два ормана, два кревета,
наткасне . Тел. 061/1570550
Спремам станове, куће и
пословне просторије. Тел.
063/184-2709
Купујем
старе
неисправне
плинске
бојлере. Тел. 063/482-418 и
064/389-2738
Продајем 2 фотеље као
нове, 5 ком. тепиха разних
величина. Тел. 064/4902239.
Комплетна
адаптација
вашег
стамбеног
простора, керамика, вода,
канализација...дугорочно
искуство,
приступачне
цене. Тел. 061/226-3850
Одговорна
педантна
жена 59 година радила би
у породици, код старијих
особа или чувала дете. Тел.
061/205-9900.
Продајем слике, графике,
цртеже,
повољно,
урамљено.
Предајем
енглески
и
ликовно
основцима, такође мењам
и продајем гардеробу
мањих бројева. Повољно.
Тел. 069/626699
Продајем веш машину А
класе „Горење“ senso care,
6,5 капацитета стару 2,5
годнине у одличном стању,
исправну. Цена 100 €. Тел.
061/3071085.

Продајем
фрижидер
„Горење“ исправан(висина
кухињских делова) цена
30 €, у добром стању. Тел.
061/3071085.
Продаје се три тепиха,
тросед, двосед, фотеља,
собни
регал,
машина
за прање судова, две
трпезаријска витрина и
мешалица за бетон. Тел.
069/1117040
Услужно вршим селидбе,
превоз робе комбијем до
1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
Продајем
повољно
исправну веш машину
Горење WT 63090 АА класа,
6 кг. цена 80 еура. Тел.
064/8956970
Продајем тросед, двосед
и фотељу Симпо, очувано
у одличном стању. Тел.
064/2057353
Продајем
фрижидер
„Горење“ исправан, цена
30 €, тегле стаклене од
1 кг, 10 дин. комад. Тел.
062/5420665
На продају права домаћа
јаја, коке, патке, пилићи,
јечам, жито на мерицу.
Могућа кућна достава. Тел.
060/4441538
П р о д а ј е м
металостругарски
алат,
урезнице,
нарезнице,
бургије,
ножеве,
специјалне видије и друге
алате. Тел. 064/4902239
Обављам услугу уношења
и слагања цепаница. Тел.
063/8961606.
Продајем
точак
за
аутоматика, тв црно бели,
мушко – женске бицикле,
бутан боцу мању. Цена по
договору. Тел. 066/411496
Треба Вам помоћ у кући,
нега старијих особа? Звати
на број тел. 062/522792.
Унапред
захвална.
Очекујем Ваш позив у што
хитнијем року.
Обављам посао уношења
и слагања цепаница (дрва).
Тел. 064/1354375
Продајем 2 комбајна у
Малом Жаму Змнај 142,
један за делове. Тел.
063/8301643
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова
цена 296 дин м2,превоз на
адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем лов. Карабин
30-06
са
штехером,
оптика 6х42 носач оптике

„швеник“ лов пушку кал.
12 ТОЗ – 34- Е само уз
дозволу. Тел. 013/836-548 и
064/2717088.
Продајем повољно два
мања тепиха и две стазе и
више разних лустера. Тел.
063/1077271.
На продају храстова
бурад за ракију, вино
60л и 80л очувана, регал
трокрилни,
косачица
бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Кавез за 20 кока са
аутомацким појилицама,
18-то
недељне
коке
носиље, канте за маст
разне
величине.
Тел.
064/4256130
Продајем два бицикла
, веш машину“Тојоту“,2
вунена
јоргана.
Тел.
013/2832536
Продајем дрво живота
разних
величина
и
витирину. Тел. 2824135 и
064/4902239
Продајем 3 тепиха 2х1,20
м, округло огледало, стону
лампу, лустер са три крака,
комбиновани фрижидер
висина 1,85 м са фиокама.
Тел. 064/9158835
Продајем виноград 500
метара од раскрснице за
Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита
100 х 20 мтара. Тел.
063/7306041
Продајем
кућу,
замрзивач, 2 плуга, вагу
од 500 кг, растуривач за
ђубриво, тегле од 1 кг. Тел.
013/2832536
Продајем повољно цреп
полован, Полумедитеран
500 ком. Тел. 065/3525920
Продајем повољно два
бицикла (точак 24 цола)
скоро нов за већу децу,
тротинет „риаер“ за већу
децу и одрасле (носивости
до 100 кг)нов, ормарић
(ципеларник) 80х95х40цм.
Тел. 063/1077271
Продајем LEG MAGIC
справу
за
вежбање
ногу и писаћи сто. Тел.
064/6357325
На продају полован
сунцобран 3,5Х3,5, висина
3,10. Цена 10.000 дин.
Полован круњач Оџаци,
цена 15.000 динара. Тел:
063/861-2708.
Радила
бих
кућне
послове и чувала децу.
Дајем часове енглеског
језика
основцима
и

продајем
гардеробу
мањих величина. Тел:
069/62-66-99.
На
продају
ловачки
карабин 30-06 са оптиком,
ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка
хамерлес-застава калибар
16,
тел:
013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу
– цена 300 евра, велики
хладњак – 100 евра, мали
бојлер – 100 евра. Тел:
063/221-610.
Продајем
оригинал
Вилерове
гоблене
и
трпезаријске
хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95175.
Продајем
туш
каду
димензија 1мХ0,8м, нова,
некоришћена. Тел: 064/4695-175.
Продајем
ливене
роштиље 58Х60 и 60Х65цм.
Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем скутер „Pijagio“
49 кубика, нове гуме, 2000
годиште, регистрован за
двоје, може замена за ауто
(доплата, договор). Тел.
061/3071085
Ауто
приколица
на
продају,
димензија
175х105х28.
Тел.
060/6394391.
Застава
101
на
продају, регистровна до
децембра, цена 200€. Тел.
062/8284002.
На продају Југо 1.1 год.
2008, регистрован до 2020.
Тел. 064/4533780.
Оргинал точкови за
цитроен, челичне фелне /4
рупе, Р16,1 Мишелин гуме
205/55, раткапне- Цитроен.
Тел. 062/1175955
На продају ауто марке
„Тавриа“ 1991 годиште
у
одличном
стању,
регистрован до децембра.
Тел. 064/991-2221.
На продају Застава 101,
година производње 2005,
нерегистрована, прешла
70.000. Тел: 063/730-6041.

Дана 8. септембра 2020. године навршава се шест месеци како је
престало да куца срце мог супруга, свекра, деде и прадеде

ЖАРКО ПЕТРОВ
(1933 - 2020.)

Бол и туга се не мере речима ни
временом које је прошло, већ празнином
која је настала твојим изненадним
одласком.
Твоји најмилији: супруга Милица,
унуци Драган и Давид са породицама,
унук Жарко, унуке Јелена и Анђела, снаје
Јованка и Снежана..
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, НЕПРЕКИДНО ИЗЛАЖЕЊЕ 27 ГОДИНА,
БРОЈ 565, 27. АВГУСТ 2004.

„ЗЛАТНА ЈЕСЕН“

У Гудурици ће се од 3. до 5. септембра трећу
годину за редом, одржати „Златна јесен“, етно
фестивал фолклора и музике. Овом манифестацијом
представља се део региона у подножју највишег
врха Војводине, омеђен виноградима, где у слози
живе припадници 18 нација.
За тродневни фестивал припрема се богат
музичко-забавни и спортски програм у коме ће
наступати око 250 гостију из Војводине и Србије.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (230)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, НЕПРЕКИДНО ИЗЛАЖЕЊЕ 27 ГОДИНА,
БРОЈ 567, 27. АВГУСТ 2004.

„ШПОРЕТ ВУК`О ШИФОЊЕРЕ“

Значајан јубилеј, век и по железнице Војводине,
свечано је обележен доласком специјалне
композиције на вршачку железничку станицу у петак
17. септембра. Свечани воз сећања кренуо је из Беле
Цркве, преко Јасенова, а након заустављања на
вршачкој железничкој станици до Владимировца и
Панчева.
- Давне 1654. године кренуо је први воз на
релацији Оравица – Јасеново - Бела Црква - Бајзаш,
само 29 година након Енглеске, земље у којој се
1825. родила железница, овај део Балкана добио је
пругу, подсетио је Милан Вучинић, виши саветник
ЖТП Београд и председник Војвођанског друштва за
железницу. У крaјеве куда је пролазила, железница
је унела чин цивилизације, општи просперитет,
стварајући услове за развој привреде. Слично је
било и са овом првом балканском пругом чијим је
шинама ишао воз кога је вукла коњска запрега, да
би две године касније кренула парна локомотива.
Ово обележавање је усмерено ка будућности како
би смо железници вратили стари сјај, дали подстрек
новој железници, а овде где је све почело пре 150
година треба поново да се роди.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

И г. 1883. имао је Вршац срећу да поздрави
Њ. Височанство. То бејаше приликом војничке
инспекције , 26. и 27. септембра споменуте
године 1). И сада је народ употребио прилику,
особито
градоначелника
Семајера,
да
искаже традиционалну приврженост према
владајућем дому.
Октобра 1883., дакле наскоро после овог
догађаја, премештен је овдашњи 17. хонведски
батањон у Оравицу, а 16. из Чакова дође к нама
22. октобра и.г. 2)
1882. и 1883. г. подигнуто је у “Ведрини”
хоноведско стрелиште 3).
1. јунија 1886. премештен је у Вршац штаб
7. домобранске полу-бригаде. У ову половину
бригаде иду вршачки, оравички и панчевачки
батаљон. Њу попуњавају срезови: Мадош,
Банлак, Алибунар, Панчево и Анталфалва у
торонталској; Решица,Бокшан, Оравица, Јам,
Молдава,
у крашовско-северинској Дета,
Вршац, Бела Црква, Ковин, у тамишкој жупанији
и вароши Вршац, Бела Црква и Панчево.
Почевши од 1. јануара 1883., асентирани
момци нашега места служе у 83. немачкој
регименти грофа Дегенфелд - Шомбурга у Б.
Цркви.
На жалост било је и у овом одељку несрећних
случајева. Коло је отпочело догађајем из
г. 1872. 6. јунија у зору сударе се на овд.
железничкој станици два влака. теретни што
је долазио од Јасенова број 386. и помешани
број 383 који је у колодвору стајао. 11 вагона
размрвљени су и 3 локомотиве “Fatra” , “Bacs”
и” Bazin” постадоше неупотребљиви, јер је
за помешани влак прикључена била јошт
једна машина. Први вагони теретног влака
претурише се једно на друго висином једне
куће. Овом приликом погибоше 3 човека, а
двојица се тешко ранише. На месту оста мртав
водник машине и водник трена помешаног
влака, као и кондуктер теретног влака. Тешке
рањенике, једног машинисту и послужитеља
око ватре, однесоше у вар. болницу. Узрок овој
несрећи није се могао тачно испитати. 4).
Год. 1873. појави се код нас колера. Она се

појавила 2. августа, а престала је 20. септембра.
Од 55 болесника, помреше 46 а 9 оздравише 5).
9. септембра 1879. појави се пожар у
варошкој шуми, који је погашен 10. у 3 сата
изјутра. Изгорело је 100 ланаца, али штета
сразмерно не бејаше велика. Има се захвалити
радњи војника, особено добровољцима, што је
ватра погашена. 3)

1)”Werschetzer Gebirgabote”, год. 1883. бр.39
2) Исто, бр. 42
3) По подацима варошког мерништва

4)”Werschetzer Gebirgabote”, год. 1872. бр.23
5)Записник седнице од 3. октобра 1879.
6) Исто од 3. октобра 1879.

Идуће године беснео је пожар у вароши.
У понедељак на ноћ, 3. маја 1/2 11 појави се
ватра непознатим узроком у „првом банатском
парном млину“ Андреје Фрица. Ни пуна два
часа не трајаше, а млин изгоре сасвим и уз
њега парне и топле купке, кућа од машине,
све стаје и споредне зграде. Једном суседу
изгоре котарка а другом магазин. Само с тога
што је пре тога киша падала, ватра се није
даље раширила. Но млин бејаше осигуран
код друштва “I.ung. allgemeine AssecuranzGesellschaft” за 120.000 ф, којом је свотом штета
попуњена.
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
РОМАН СЛАВИШЕ ПАВЛОВИЋА О ПЕСНИКУ ЈОВАНУ ДУЧИЋУ

„ЦРНИ ЛЕОПАРД, ЦРВЕНИ ВУК“ МАРЛОНА ЏЕЈМСА У КЊИЖАРАМА ОД 19. АВГУСТА

„ХИМЕРИНА КРВ“

У
новом
роману
„Химерина крв“ аутор
бестселера „Завет хероја“
Славиша
Павловић
доноси нам причу о
великом дипломати и
песнику Јовану Дучићу,
највећем
љубавнику
међу
песницима
и
највећем песнику међу
љубавницима.
Славиша Павловић се
потрудио да нам Дучића
представи онако како
га је лично доживео,
изучавајући његова дела
и дневнике. „Хтео сам и
да пронађем мотиве за
одређене поступке, које
као човек нисам могао
да разумем, јер се његов
психолошки
профил
неретко не уклапа у
задату матрицу. Отуда и
у наслову митска Химера,
не само због Дучићеве
песме са тим називом, већ
због његове личности,
док крв симболизује
несрећан крај једног
великог живота“.
Славиша је иначе један
од ретких аутора који
се бавио ликом и делом
великог песника. „Мали
број аутора се бавио
Дучићем, углавном кроз
биографске забелешке,
тако да је ово први и
једини роман о великом
песнику
представљен
кроз филмску причу,
у
којој
говорим
о
најинтересантнијим
детаљима из његовог
живота. Читаоци ће моћи
да упознају Дучића који је
сањао и борио се за једну
велику и успешну државу,
авантуристу и љубавника,

склоног да се заљуби у
заузете жене, академика
који је спреман да се
песницама
обрачуна
са
непријатељима,
егоцентрика, филозофа и
мислиоца који је оставио
изузетан траг у нашој
историји“.
Године 1943. Јован
Дучић, велики песник
и дипломата, налази се
у Америци. У кући на
обали језера Мичиген он
у сећање призива сцене
из тешког детињства,
хапшења
и
прогоне
које је доживео од
аустроугарских
власти
због патриотског рада.
Здравље му је нарушено,
нарочито након вести о
Јасеновцу, али га то не
спречава да пише своје
последње
редове
и
прогласе.
Љут и бесан, разочаран
у југословенство, свом
секретару
започиње
причу о узбудљивом
животу,
присећа
се
мостарских
дана,
дружења са Алексом
Шантићем,
али
и
Бијељине и прве велике
љубави. Говори о својим
сусретима са Пашићем,
Аписом,
кафанским
данима са Нушићем и
Танкосићем, али и о првим
љубавним аферама у
српским новинама, чији је
учесник био. Дане у Риму
сматра
најуспешнијим,
где се као дипломата
„рвао и поштовао“ са
Мусолинијем и потајно
се надао да ће му Дуче
изручити Павелића, јер
је желео лично да му

АФРИЧКА „ИГРА ПРЕСТОЛА“

стави омчу око врата.
Све време га кроз римске
дане прати и мистериозна
А., краљева рођака, удата
жена упола млађа од њега,
са којом је у страсној вези.
Славиша
Павловић
(1982) писац, песник и
новинар. Његов роман
„Завет хероја“ објављен
је на руском језику
поводом
обележавања
стогодишњице Великог
рата у Руској Федерацији.
Предговор
за
ово
издање написао је Сергеј
Наришкин, председник
Државне думе Русије.
Уредник је магазина
Водич за живот. Живи у
Београду.
Роман
„Химерина
крв“ можете пронаћи од
понедељка 24. августа у
свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн
књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

НОВИ РОМАН АУТОРКЕ БЕСТСЕЛЕРА „СРЕЋНИ ЉУДИ ЧИТАЈУ И ПИЈУ КАФУ“

„ЖАО МИ ЈЕ, ЧЕКАЈУ МЕ...“
Јаел живи само за свој
посао. Она је изврсни
преводилац и ради у
реномираној
агенцији.
Живот јој се своди на
састанке и пословне
вечере, и нема нимало
времена за себе. Не хаје
чак ни за празнично
опуштање. Јаел својим
колегама
делује
застрашујуће, удаљена је
од породице, и занемарује
савете пријатеља. Гоњена
слепом
амбицијом,
убеђена је да доноси само
праве одлуке.
Ипак, свет који је
створила прети да се
распрши кад јој прошлост
покуца на врата.
Ауторка
бестселера
„Срећни људи читају
и пију кафу“ продатог
у више од 2 милиона
примерака и„Живот је лак,
не брини“, Ањес МартенЛиган у новој књизи „Жао

ми је, чекају ме...“ доноси
нам романтичну причу
о животним изборима.
Роман савршено осликава
данашње време, а тема је
врло актуелна: приказује
колико смо сви растрзани
између породице и посла,
а носи и поруку да ма
колико били успешни,
важно је да поред себе
имамо неког ко нас воли.
Ако тражите праву
књигу за лето, „Жао ми
је, чекају ме...“ прави
је избор у коме могу
уживати и мушкарци,
али ће се у лику главне
јунакиње препознати све
запослене жене и девојке.
Клинички
психолог
Ањес
Мартен-Лиган
остварила је свој сан и
постала
списатељица.
Објавила је девет романа
до сада, а ово је њен
трећи роман преведен
на српски језик. Живи у

Руану у Француској.
Роман„Жао ми је, чекају
ме...“ можете пронаћи у
свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн
књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

„Сањао сам да ћу једног
дана прочитати овакав роман
и сан ми се остварио.“ Овим
речима је Нил Гејмен описао
књигу „Црни Леопард, црвени
Вук“ аутора Марлона Џејмса,
који је, служећи се афричком
историјом и митологијом
колико и раскошном маштом,
написао јединствен роман.
Трагач је надалеко познат
као вешт ловац. „Он има нос“,
кажу за њега. Кад га унајме да
пронађе тајанственог дечака
који је нестао три године
раније, Трагач крши своје
правило да увек ради сам и
постаје део спасилачког тима
сачињеног од необичних
чланова од којих сваки има
своје тајне. Међу њима је и
човек-животиња познат као
Леопард.
Трагач прати дечаков
мирис ‒ од једног древног
града до другог, кроз густе
шуме и преко дубоких
река ‒ док му пут пресрећу
створења решена да их све

убију. Како потрага одмиче,
Трагач почиње да се пита ко је
заправо нестали дечак. Зашто
га траже тек после толико
времена? Зашто толико људи
жели да спречи потрагу? И,
најважније од свега: ко говори
истину, а ко лаже?
Користећи се обичним, али
често необично постављеним
речима, аутор је створио
опчињујућу атмосферу која
опија мирисом афричких
пустиња, савана и градова
подигнутих високо међу
дрвећем или уклесаних у
стену. Кроз причу о овом
необичном свету Џејмс
истражује питање истине,
граница моћи и људску
потребу да докучимо и једно
и друго.
Марлон Џејмс (1970) рођен
је у Кингстону на Јамајци.
Објавио је четири романа. За
роман „A Brief History of Seven
Killings “ добио је Букерову
награду, а за роман „Црни
Леопард, црвени Вук“ награду

„Реј Бредбери“.
„Црни
Леопард,
црвени Вук“, роман у коме
границе између стварног
и надреалног не постоје,
можете пронаћи од среде 19.
августа у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

РОМАН КОЈИ ПОМЕРА ГРАНИЦЕ ПРИПОВЕДАЊА

„ЉУДИ БЕЗ ГРОБОВА“ ЕНЕСА ХАЛИЛОВИЋА
У новом роману угледног
писца Енеса Халиловића
„Људи без гробова“ све
почиње од љубави. Младић
је заволео девојку, али
просци су већ дошли код
њеног оца. Девојка није
могла да погази очеву реч,
а заљубљени младић није
поднео губитак. Заљубљен
и повређен, пушком је делио
правду-неправду. Одметнуо
се и потера за њим трајала је
47 дана.
Приповедач ове књиге је
син познатог одметника који
истражује потеру за оцем,
а све што ће наћи води га
према литератури и бројним
питањима: Шта је отац?
Шта је митски отац? Шта су
жртве? Ко су уметници? У
каквом су односу судбина и
изванредна књижевност?
„Још као дечак, лета 1992.
године, кад сам тек почео
да пишем стихове, чуо сам
причу о одметнику и записао
прве белешке о његовом
бежању, потери... Те моје
прве скице изливене су у овај
роман те се може сматрати
да је у питању моја прапроза
која је настајала и пробијала
љуску 28 година“, рекао нам
је Енес Халиловић поводом
свог дугоочекиваног новог
романа.
Врхунски романи доносе
језу, померају границе
приповедања, пониру у
врело нашег бића, израњају
из подсвести као лампе
са светлошћу какву још
нисмо видели. „Људи без
гробова“ Енеса Халиловића
недвосмислено су такав
роман.
„Мој роман је трагање по
истинитим корацима. Један
човек се заљубио, али му

нису дали да ожени девојку
коју воли. Доживео је
увреде, одметнуо се и почео
да убија“.
Читалац има прилику
да се дружи са људима које
није могао срести, али њих
је срео писац и живео је
са њима. „Читалац може
трагати за одметником,
дружити се са коцкаром,
хранити најдебљег човека
бивше Југославије, бацати
копље, ући у ринг, носити
голманске рукавице; такође,
читалац може додирнути
глаголе волети и мрзети. Ово
је роман о мени, о мом оцу
одметнику и о свим очевима
који трче кроз литературу,
ово је и роман о поезији,
о Езопу и загонеткама.
Читалац
има
прилику
да види како се трага
невидљивим
пределима.
Као код античких трагичара,
читалац ће чути и хор који не
утиче на радњу. То су гласови
сведока из једне страшне и
давне трагедије, али допиру
у срце историје и у срце
човека“.
На питање да ли је
нестрпљив да чује прве
реакције
читалаца,
Халиловић је рекао: „Не,
нисам нестрпљив. Осећам
мир и спокој. Чини ми се
да сам роману дао колико
сам могао и знао. Копајући
бунар, стигох до воде и
утолих жеђ. Сада, нек други
пију и нек се окрепе уморни
од јурњаве за новцем и за
љубављу“.
Халиловићев роман је
четврти из едиције Еклипса,
која
обухвата
домаће
романе о ономе што излази
из таме на светло, о стању
помрачења,
о
истини

која измиче илузијама.
Жанровски
разнолико,
стилски оригинално, снажно
и незаборавно.

„Користим ову прилику
да позовем математичаре на
размишљање о дељивости
бројева, и да коначно
отворимо или оспоримо
Голдбахову хипотезу која је
костур мог романа“, нагласио
је Халиловић.
Рођен 1977. у Новом
Пазару, Енес Халиловић
је
добитник
бројних
књижевних награда: „Меша
Селимовић“,
„Бранко
Миљковић“, „Ђура Јакшић“,
„Ахмед
Вали“,
„Стеван
Сремац“, „Златно слово“.
Његова поезија и проза
преведена је на 25 језика.
Роман
„Људи
без
гробова“ можете пронаћи
од уторка 18. августа у
свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна
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СПОРТ

ФУД Б А Л
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 3. КОЛО
Бачка 1901 - 1. Мај Рума		
1:2
Хајдук 1912 - ОФК Вршац		
2:1
Дунав - Омладинац		
1:2
Слога (Ч) - ОФК Стари Град		
0:3
Слобода - Војводина 1928		
1:0
Борац - Козара			
3:0
Динамо 1945 - Раднички 1912
3:1
Тиса - Јединство (СП)		
4:2
Младост (НС) - Бечеј 1918		
3:0
Феникс 1995 - Раднички (Зр) - одложено

ОФК ВРШАЦ ПОСЛЕ ТРИ КОЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ИМА САМО ЈЕДАН БОД НА СВОМ КОНТУ

МИЈАИЛОВИЋ ЖЕЛИ НАЗАД СВОЈЕ РАТНИКЕ

Фудбалери ОФК Вршца у
пет дана доживели су два тешка
ударца, најпре су на свом стадиону
поражени од Бачке из Суботице
(0:1), а у среду су у Кули у петом
минуту
надокнаде
времена
остали без заслуженог бода. Да
несрећа буде већа, у Кули се тешко
повредио млади Лазар Поповић, у
једном судару сломљен му је нос
и мораће на операцију. У најави
ових утакмица тренер Ненад
Мијаиловић није био превелики

оптимиста и истакао је да његови
играчи не личе тим из прошле
сезоне, гладан победа и борбен
свих деведесет минута.
- Играчи су помислили да
победе могу да остварују као
фудбалски зналци а не као
фудбалски ратници. Испоставило
се да је борбеност кључни елемент
који дефинише нашу игру и ако
њега нема нема ни победа.
У суботњем мечу против
Бачке Вршчани нису били слабији

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК, 2. КОЛО
Јединство (НБ) - Раднички (К)
Бегеј - Нафтагас			
Слога - Раднички (С)		
Јединство (В) - ЖАК		
Омладинац Ботош – Ц. Звезда
ОФК Кикинда 1909 - Банат		
Пролетер - Борац		
Крајина - Будућност		
Младост - Јединство (БК)		

3:1
3:2
2:1
3:0
1:2
3:0
3:2
1:2
0:1

ОФК ВРШАЦ – БАЧКА 0:1 (0:1)

Вршац, Градски стадион, судија: Менићанин (Рума), стрелац:
Шљиванчанин у 31. минуту
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Пуповић (од 53. Вујић), Бељин,
Качаревић, Грек (од 46. Станков), Сарајлин, Спасић, Илић (од 68. Поповић),
Лазевски, Матковић (од 46. В. Благојевић).
БАЧКА: Пилиповић, Дуњић, Мезеи, Радмановић, Вујошевић,
Манојловић, Провчи (од 56. Ђуровић), Лазић (од 64. Глишовић), Бошковић,
Шљиванчанин (од 81. Матијевић), Бурсаћ.

1:1
0:1
2:1
1:1
0:0
3:2
2:0
0:2

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
1. КОЛО
Караш (К) - Полет		
Партизан (К) - Шевац		
Вултурул - Војводина (ЦЦ)		
Караш (Ј) - Граничар		
Борац (ВГ) - Борац (ВС)		
Омладинац - Ратар		
Дунав - Банат (Д)			

2:1
0:1
3:0
3:1
1:0
3:0
2:3

ХАЈДУК (КУЛА) – ОФК
ВРШАЦ 2:1 (0:1)
Кула, стадион Хајдука, судија:
Ранисавић, стрелци: Фуртула у
76, Матијевић у 90+4 за Хајдул,
Качаревић у 24. минуту за ОФК
Вршац
ХАЈДУК: Дринчић, Арежина,
Вуковић, Лончар, Матијевић,
Фуртула, Лаћарак, Слијепчевић
(од 46. Марић), Жижа (од 55.
Вуковић), Манојловић, Костић.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић,
Б. Благојевић, Пуповић (од
61. Вујић), Бељин, Качаревић,
Грек (од 46. Станков), Сарајлин,
Спасић, В. Благојевић, Лазевски,
Поповић (од 6. Илић)(од 84.
почетком у 16 часова и 30 минута
сазнаћемо ко ће први од ривала
успети да збије редове.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

СЛАВЉЕНИЧКА ЖУРКА У ВЛАЈКОВЦУ

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 2. КОЛО
Југославија - Слога (БНС)		
Потпорањ - Стари Тамиш		
Полет (Ид) - БАК			
Партизан (Г) - Будућност (А)		
Спартак 1911 - Долина		
Банат (И) - Стрела		
Партизан (У) - Раднички (Б)		
Хајдучица - Црвена звезда		

противник на терену, али нису
умели да искористе своје прилике.
Илић је пропустио стопостотну
шансу, Сарајлин није реализовао
једанаестерац аСуботичани су
те промашаје казнили голом
Шљиванчанина.
У Кули су Вршчани повели голом
Качаревића из једанаестерца,
после прекршаја над Лазевским,
и били су на добром путу да
исправе пропусте из претходне
утакмице. Међутим, у 76. минуту
Куљани су стигли до изједначења,
а ОФК Вршац је потом пропустио
две велике прилике да поново
поведе. Када се очекивао крај,
концентрација је попустила код
изабраника тренера Мијаиловића
и Хајдук је зграбио читав плен.
У наредном колу ОФК Вршац ће
на свом терену дочекати Дунав
из Старих Бановаца, неугодан
тим који је такође у претходном
колу претпрео пораз. У суботу са

ЈЕДИНСТВО (В) – ЖАК 3:0 (1:0)

Стадион у Влајковцу, судија: Срђан Богдановић
(Зрењанин), стрелци: Моторов у 11, Секулић у 47,
Богдановић у 53. минуту
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Пауновић, Нецин (од 77.
Попов), Марковић, Текијашки, Јанков (од 59. А.Ћирка),
Јанковић (од 59. Милићевић), Секулић, Јовановић (од 77.
Савић), Богдановић (од 87. Тешић), Моторов.
ЖАК: Томашевић, Крнић, Иветић (од 78. Грујин),
Бербаков (од 55. Надлачки), Моноштпри (од 67. Марић),
Кочиш, Симин, Чекић, Пенавски, Фучак, Важић.
Влајковчани су, иако дебитанти у Војвођанској лиги,
одлично стартовали у новој сезони и из две утакмице
имају максималан учинак. Да све буде по укусу тренера
Мише Бељина, одбрана Јединства ниједном није
капитулитрала а голман Доновић једини у лиги има
чисту мрежу.
Пре почетка утакмице са кикиндским ЖАК-ом
одржана је мала свечаност на стадиону Јединства,
Влајковчанима је уручен пехар Подручног фудбалског
савеза Панчево као шампиону из прошле сезоне. Пехар
је подигао капитен Јовица Моторов, што га је додатно
надахнуло и већ у 11. минуту постигао је водећи погодак
за домаће. У другом полувремену, Влајковчани су били
још убедљивији, Секулић је ефектним голом повећао
предност а тачку на убедљив тријумф ставио је искусни На стази успеха: тренер Мирослав Бељин, капитен Јовица Моторов и спортски директор
Богдановић.
Јединства Сафет Тихић

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНА УЗ ПЕТАРДУ
ОФК ВРШАЦ – ТСЦ 5:2 (4:1)

Вршац, Градски стадион, судија: Новица Анђелоски
(Качарево) 7,5, стрелци: Чупић у 13. и 41, Главинић у 31.
и 39, Петковић у 52. минуту за ОФК Вршац, Прерадов у 8.
и 81 за ТСЦ, жути картони: Вајагић, Балаш (ТСЦ)
ОФК ВРШАЦ: Павловић 7,5 Трњанац 7,5, Петковић
8, Грауре 7, 5 (од 57. Шушњар 7), Милићевић 8 (од 86.
Жула -), Врањеш 8 (од 89. Јунгић -), Радибратовић 7,5,
Чупић 8,5 (од 72. Чејић 7), Благојевић 7,5 (од 68. Тешић 7),
Главинић 8, Дугић 7,5.
ТСЦ: Ралић 6, Вајагић 6,5 (од 62. Нађпал 6), Виола
6,5, Балаш 6, Адамовић 6 (од 46. Бошњак 6), Милетић 6
(од 62. Холо Нађ 6), Марић 6 (од 62. Фодор 6), Свилар
6, Прерадов 7,5, Перишић 6 (од 62. Мијаиловић 6),
Шћеповић 6.
Играч утакмице: Чупић
Вршчани су убедљиво дошли до првих бодова у
сезони приказавши можда и најбољу партију откако
се такмиче у елитном друштву. Изабраницима тренера
Марина Миока на тај начин вратио се уложени труд у

претходним мечевима када нису били миљеници среће
и остајали празних шака. Почетак није наговешатавао
коначан исход. Гости су преко лукавог Прерадова
искористили грешку одбране ОФК Вршца и први дошли
у вођство. Тада су ствари у своје руке преузели Чупић и
Главинић, главни творци тријумфа домаћих. Чупић је 13.
минуту сјајно завршио добро организован контранапад
и изједначио резултат, док је Главинић у 31. издржао
дуел са дефанзивцима из Бачке Тополе и ефектно донео
предност Вршчанима. Убитачан финиш Вршчана донео
је још два поготка у мрежи ТСЦ-а, Главинић је најпре
реализовао оправдано досуђени пенал, а Чупић је
после сјајне соло акције поставио резултат поувремена
(4:1). Иницијатива Вршчана није јењавала ни почетком
другог полувремена, После центаршута Милићевића
из корнера, дефанзивац Петковић реаговао је у стилу
искусног нападача и главом постигао леп гол. Гости су
у финишу успели да ублаже пораз, поново је спретни
Прерадов искористио пропуст одбране Вршчана.
Б. Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ ЗГРАБИЛИ ПЛЕН
ХАЈДУЧИЦА – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) 0:2 (0:2)

Хајдучица,
судија:
Немања
Ђурђев (Вршац), стрелци: Војнов у 15,
Мајсторовић у 18. минуту
ХАЈДУЧИЦА:
Цвијић,
З.Липтак,
Павловић, Малијар (Петровић), Кнежевић,
Ђаковић (Нешковић, Демше), А.Липтак,
Мршић (Брежићанин), А. Ружић, Н. Ружић,
Спремо.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар,
Радосављев, Петковић, Костадиновић,
Балог, Леваја (Добричић), Поморишац,
Булаја
(Чејић),
Војнов
(Ердеји),
Мајсторовић (Николајевић).
Победе на гостовањима фудбалера
Црвене звезде претходне сезоне биле
су изузетно ретка појава, само једном
су се Павлишани радовали и због тога
после тријумфа у Хајдучици, у другом

овосезонском колу, итекако имају
разлога за задовољство. Изабраници
тренера Јована Стефанова успели су да
надокнаде пропуштено из премијерног
меча на свом терену против уљманског
Партизана и сада много више оптимизма
очекују наредне ривале. Црвена звезда
је од почетка загосподарила тереном,
атаковала и стварала прилике а у две
ситуације је индивидуални квалитет
Војнова и Мајсторовића дошао до пуног
изражаја. Њихове акције крунисане су
ефектним головима и са предношћу
гостију од 2:0 отишло се на одмор. У
других 45 минута Павлишани су домаћину
препустили средину терена и вребали из
контри, и до краја су могли и убедљивије
да славе. У наредном колу у Павлишу
дочекаће екипу Југославије из Јабуке.
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