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У ВИСОКОЈ ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

КУЛТУРОЛОШКО ПОВЕЗИВАЊЕ КРОЗ
НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ, РУМУНСКОГ И
РОМСКОГ ЈЕЗИКА
актуелном начину рада у
условима ковид пандемије.
- Подршка коју у свом раду
добијамо
од
Покрајинског

секретаријата
је
морална,
али и материјална, па су овом
приликом најбољи студенти који
студирају на ромском матерњем

језику добили на поклон лаптоп
рачунаре, што је у овом моменту
нарочито значајно јер се настава
тренутно прати онлајн – додала је

Фото: Покрајинска влада

У Високој школи струковних
студија за васпитаче „Михаило
Палов“ у понедељак је обележен
Међународни дан матерњег
језика.
Као
јединствену
високошколску
институцију
у региону која негује три
матерња језика – српски,
румунски и ромски, школу за
васпитаче у Вршцу посетио
је овом приликом проф. др
Зоран Милошевић, покрајински
секретар за високо образовање
и научноистраживачку делатност.
- И ове године смо на Високој
школи за васпитаче „Михаило
Палов“ обележили Међународни
дан матерњег језика. Наши
студенти су у оквиру рада у
свом Језичком клубу креирали
један видео материјал посвећем
тематици матерњег језика – рекла
је Јелена Пртљага, директорка
Високе школе.
Посета
покрајинског
секретара за високо образовање
била је повод и за разговор о
акредитацији постојећих и нових
студијских програма, реализацији
међународних
пројеката
и

Пртљага.
- Важно је да охрабримо
изузетан напор наставника ове
школе који раде на остваривању
нечега што је деценијски циљ –
културолошког повезивања и
стварања једног чврстог темеља
пуне интеграције, између осталог
и ромске заједнице. Образовање
је увек први важан корак који
омогућава потпуно нов квалитет
живљења једне заједнице – рекао
је проф. др Зоран Милошевић.
- Ромски језик налази се на
Унесковој листи језика који
изумиру. Због тога је велика част
што у овој школи имамо могућност
да унапредимо, развијамо и
учимо ромски језик – рекла је
Елдена Станић, специјалиста за
припремни прдшколски програм
и сарадник у настави на Високој
школи „Михаило Палов“ и позвала
све заинтересоване матуранте
ромске националности да се
упишу на Катедру на ромском
језику и помогну очување ромског
матерњег језика.
Т.С.

НОВА 3Д ПОСТАВКА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ЦРТЕЖИ ДАМЈАНА КОВАЧЕВИЋА
Нова 3Д поставка у виртуелном простору галерије
Културног центра Вршац очекује нас од 5. марта. У питању
су цртежи из серије “Colour of apricot” („Боја кајсије”) Дамјана
Ковачевића.
„Дамјан Ковачевић је непредвидив , експлозиван цртач
чији цртачки универзум происходи из фантастичних,
симболичких, езотеријских, митолошких и библијских оквира.
Пред нама је експанзиван, динамичан цртач са изузетно
богатим опсесивним светом и цртачким репертоаром.
Велика усредсређеност и цртачки полет стоје иза опуса овог
младог уметника. Комплексним и иконографски разведеним
светом, те узвитланим вибрантним урезима пера у папир
отеловљен је онај исконски, примордијални људски крик
и до пароксизма огољено демонско лице стварности.
Медиалним спојем натуралистичке експресије Севера и
једног медитеранског цртачког алгоритма, Дамјан Ковачевић
нас упућује на чудовишне размере стварног и трагичног“,
каже Драган Јовановић Данилов у предговору монографије

Дамјана Ковачевића.
„Цртеж Дамјана Ковачевића има формалну,
класичну структуру, али иреалистички садржај. Дамјан
је класичан цртач који чврсто стоји на тлу свог медија.
Али, из сигурности свог медија он се храбро отискује
у бестежински, интермедијални простор иреалног.
Отуда је формалан, класични темељ, или хладни закон
форме за овог цртача тек одскочна даска за скок у
оно непознато и захуђено које се пред њим отвара.
Те посете оностраном, парадоксално, Ковачевић
предузима са изузетном цртачком смотреношћу,
посвећеношћу и мануелном вештином, посвећујући
подједанку пажњу детаљу колико и устројству целине.
Притом, раскомаданост, расредиштеност и нагомилавање
детаља доприносе динамици целине која делује сугестивно,
а неретко и шокантно“, додаје Јовановић Данилов.
Дамјан Ковачевић рођен је 10. фебруара 1983. у Бихаћу,
Босна и Херцеговина. Дипломирао је на Факултету ликовних

уметности у Београду 2008. Добитник је многобројних
награда за иновативан приступ сликарству и изванредан
цртеж. Учествовао је на резиденцијалним програмима у
Белгији, Француској и Немачкој. Његови радови се налазе
у Музеју савремене уметности у Београду и многобројним
приватним колекцијама.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРЕНОСИ:

ПЕТА ВИДЕО-СЕСИЈА О
ПЕРФОРМАТИВНОМ ЦРТАЊУ

„КЛАСА И ЗДРАВЉЕ“

Од уторка, 23. фебруара, од 11:00 доступна
је нова видео-сесија о перформативном
цртежу, двоје аутора: Владана Јеремића и
Рене Редле. Културни центар Вршац на свом
сајту и фејсбук профилу преноси ове видеосесије на енглеском језику и са српским
преводом. Тема којом се овога пута аутори
баве кроз цртеж је „Класа и здравље“.
У петој сесији перформативног цртања
Владана Јеремића и Рене Редле, разговара
се о класи и здрављу. У претходним сесијама
је било речи о томе како представити класу

и пошло се од дефиниције класе кроз
друштвену структуру и класну борбу. Дакле,
класа није нешто што је фиксно и није је тако
лако представити ликовним средствима.
Зашто је важно пронаћи праву визуелизацију
односа класе и здравља? Одговор на
ово питање уметници дају у петој сесији,
наглашавајући да је здравље пресудно у
ситуацији продужене кризе у којој тренутно
живимо. Уметници говоре о важности
учешцћа тела у процесима репродукције.
Дакле, здравље описују као процес срећног

учешћа тела у заједничкој атмосфери
корелације, комуникације, директне акције
или радосне динамике. Уметници не користе
стандардне приказе класе. Они постављају

питање класе као интервенцију која иде
директно кроз срећно учешће. Интервенција
класног питања даје димензију стварности и
предуслов за могућност даље борбе.

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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У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У ПАВЛИШУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

ПРОМОЦИЈА ТОЛЕРАНЦИЈЕ И ЕМПАТИЈЕ

Међународни дан борбе против вршњачког
насиља обележава се сваке године, последње
среде у фебруару, под називом „Дан розих
мајица“. Обележавање овог дана има за
циљ промовисање толеранције, емпатије,
поштовања различитости, развијања сарадње
и оснаживање за ненасилно решавање
конфликата.
Низом активности Међународни дан
борбе против вршњачког насиља обележен
је и у школама на територији Града Вршца. У
Основној школи „Ђура Јакшић“ у Павлишу тим
поводом ђаке су посетили чланови Градског
већа Вршца, Маја Ристић Лажетић и Мирослав
Лепир. Домаћин им је био правник ОШ „Ђура
Јакшић“ и координатор Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, Александар Јовановић.

тим вредностима, корак по корак бићеш
квалитетнији човек“, закључио је Јовановић.
Члан Градског већа за образовање,
Мирослав Лепир, похвалио је ученике, ученичке
парламенте и запослене у школи јер су се
потрудили да приреде низ активности које ће
допринети заштити деце од вршњачког насиља.

које је можда теже уочити. Све је присутније
електронско насиље преко друштвених мрежа
тако да едукција, превентивно деловање кроз
организовање разних дебата, предавања,
радионица на ову тему најбољи су начини да
заштитимо нашу децу.
Вршњачко
насиље
је
широко
распрострањени свеобухватни проблем са
далекосежним тешким последицама. У сузбијању
вршњачког насиља једна од најважнијих ствари
јесте превенција и са њом треба почети још од
најранијег узраста у породицама кад се уче
норме понашања, ствара систем вредности и
заузимају ставови, истакла је чланица Градског
већа за социјална питања Маја Ристић Лажетић.

свим ученицима ружичасте мајице које су
постале симбол борбе против вршњачког
насиља, рекла је Дуња Маринковић ученица 7.
Разреда и чланица Ђачког парламента.
- Прикупили смо доста позитивних утисака,
деловали смо на децу и створили код њих свест
да никада не треба да ћуте и да било какав
вид насиља пријаве одмах неком у кога имају
поверења. Наш школски тим је увек ту за њих
и у кратком времену може да реши било какав
вид насиља, рекла је Лаура Мику, ученица осмог
разреда и чланица Ђачког парламента.
У обележавање дана борбе против
вршњачког насиља укључила се и предшколска
установа у склопу ОШ „Ђура Јакшић“.
- Крос свакодневне ситуације у сарадњи
са родитељима, кроз лични пример децу
усмеравамо и подстичемо позитивне облике
понашања. Ове године захваљујући локалној
самоуправи и школи имамо срећу да деца
буду укључена у све активности, припремили

Едукација и превентивно деловање најбољи
начин да заштитимо децу: Мирослав Лепир,
члан Градског већа за образовање

Координатор Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, Александар Јовановић
- Идеја је да дух овог дана буде присутан
током целе школске године, да континуитет
превенције насиља буде стална тема и да то
не буде од случаја до случаја. Школа „Ђура
Јакшић“ има тим за заштиту од дискриминације,
насиља , злостављања и занемаривања чији
сам координатор и стално су присутне теме
које су од ризика за ђаке тако да се увек могу
обратити и нашим предавачима и члановима
тима укључујући психолога, директора школе
и мене као правника. Треба истаћи двоструку
улогу данашњег дана а то је заштита од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, али с друге стране афирмација
вредности које баштине наши ђаци у својим
активностима,
солидарност,
толеранција,
међусобна подршка и саосећање.
Тема је била обрађена и кроз дискусије
на часовима, ђаци су спремили презентацију
и поруке које су универзалне вредности и
афирмиисане су на данашњи дан. Поруке
су исписане на степеницама, симболично
су ту постављене, „што си више и више на

- Едукација и превентивно деловање најбољи
су начини да заштитимо нашу децу и развијемо
код њих осећај толеранције, солидарности,
права на различитост, да развијају жељу да једни
другима помогну и уколико примете да неко од
њихових другова трпи било који вид насиља да
то пријаве наставницима, својим родитељима
односно људима којима верују. Наш заједнички
задатак је да спречимо сваки вид насиља, не
само физичко него и остале видове насиља

Чланице Ђачког парламента:
Дуња Маринкoвић и Лаура Мику

Нулта толеранција за насиље:
Чланица Градског већа за социјална питања
Маја Ристић Лажетић
- Јако је важно напоменути да су постоје
предрасуде да је жртва неким својим својим
поступком или неким својим понашањем
заслужила насиље. Заступљене су и предрасуде
да се неки облици недоличног понашања
сматрају друштвено прихватљивим, међутим
важно је истаћи да ни један облик насиља
није прихватљив, да насиље није друштвено
пожељно понашање и да је насиље кривично
дело. Потребно је у свим институцијама, посебно
у школама, развијати климу нулте толеранције
за насиље. Према степену тежине насиља, на
који начин је извршено и какве су последице
дели се на три нивоа. Према првом и другом
нивоу насиље се решава на нивоу школе, док
се за трећи ниво укључују Центар за социјални
рад, Дом здравља и Полиција, наглашава Ристић
Лажетић.
Дан борбе против вршњачког насиља
или „Дан ружичастих мајица„ установљен је
2007. године када је дечак је дошао у школу у
ружичастој мајици у знак подршке својој мајци
која је оболела од карцинома. Исмевали су га,
ругали му се, вербално га злостављали, све док
једна група активиста није дошла и поделила

Усмеравање деце кроз лични пример:
Тамара Церовић, Васпитач предшколске
групе
смо беџеве где је свако свом другу упутио
лепу подржавајућу поруку како би оснажили
позитивне облике понашања. У томе има велики
значај предшколско васпитање и образовање,
истакла је Тамара Церовић, Васпитач
предшколске групе.
Важно је истаћи да у случајевима кад
родитељи нису у могућности да контролишу
понашање детета потребно је да потраже
стручну помоћ у оквиру Центра за социјални рад
где постоји саветовалиште за брак и породицу.
Путем саветодавног и терапијског рада помаже
се породици да успоставе функционалне односе.
Б.Ј.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ НЕПОВОЉНА

РАЗМАТРА СЕ ПООШТРАВАЊЕ МЕРА

Епидемиолог
Бранислав
Тиодоровић је говорећи за
Дневник РТС-а уочи почетка
седнице Кризног штаба у среду
рекао да је епидемијска ситуација
у целој земљи неповољна, а у
појединим градовима, Београду,
Новом Саду, Ариљу, Краљеву,
и ванредна. Истакао је да
постоје две опције када је реч о
пооштравању мера.
- Врло је јасно да опет
имамо ситуацију која подсећа
на неке пртетходне две када
смо после мирних периода
имали тенденцију раста број
оболелих и позитивних – рекао је
Тиодоровић и додао да ће Кризни
штаб морати да разговара о
пооштравању мера, за шта
постоје две опције.
Прва је, наводи епидемиолог,
да се донесу мере које се

односе на целу државу јер се
ове и следеће недеље очекује
пораст броја заражених, а друга

је да се у појединим локалним
самоуправама донесу посебне
мере и постави питање односа

Апел на појединачну и колективну одговорност: Бранислав Тиодоровић

локалне самоуправе према овој
ситуацији.
Члан Кризног штаба додао је
да ће се анализирати да ли током
викенда долази до ширења
заразе.
- Можда у том делу озбиљније
скраћење радног времена, а
током радне недеље је питање да
ли се постиже ефекат, да ли се из
кафића и ресторана иде негде –
рекао је епидемиолог.
Тиодоровић је додао да нисмо
пред четвртим таласом, већ у
продуженом трећем таласу, који
се, казао је, одвијао и после Нове
године и Божића.
- Најважније је да се поново
апелује на појединачну али и
колективну одговорност. Ковид
болнице у Батајници и Крушевцу
су под притиском, а то се преноси
и на клиничке центре и болнице

– рекао је.
Када је реч о потпуном
преласку на онлајн наставу, члан
Кирзног штаба каже да ће о томе
бити прецизније речено када се
постигне потпуни увид у стање
у средњим школама и вишим
разредима основних школа.
Говорећи о вакцинацији,
Тиодоровић је навео да Србија
има изузетан положај у Европи и
свету, што треба да се одржи.
- Ако бисмо успели за месец
до два да обухватимо што
већи број вакцинисаних, и уз
природан имунитет, можда да
дођемо на колективни имунитет
у 60-70 одсто, то би нас довело
да до краја пролећа уђемо и
мирнији период и током лета да
размишљамо о другим стварима –
казао је члан Кризног штаба.
Извор: РТС

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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Више од 10.000 Новосађана
опростило се у понедељак
увече од Ђорђа Балашевића,
највољенијег Панонског морнара,
амбасадора мира и песника чији
су стихови учили генерације да
воле, мисле и живе слободно.
Дуж читавог Кеја жртава
рације, али и у околним
улицама, на Дугином мосту и
Петроварадинској тврђави,
редови људи са белим ружама
и рузмарином испратили су
Балашевића његовим песмама,
лампионима винутим у небо и
бакљама са дунавских чамаца.
Са зидина Петроварадинске
тврђаве град је осветљавао
Балашевићев лик, а хор опере
Српског народног позоришта и
солисткиња Верица Пејић извели
су песме „Словенска“ и „Одлази
циркус“.
Од прошлог петка, када је
преминуо у 67. години, људи
се опраштају од легендарног
кантаутора широм Југославије,
уз цвеће, свеће, мандерине, беле
зечеве, интимне поруке, па и
ћирилично исписан „бећарац“
који су Загрепчани, уместо
Балашевића, „нашврљали“ у
Илици.

НОЋ КАД
ЈЕ ЂОЛЕ
ПРЕПЛИВАО
ДУНАВ

Фото: Ната Ц.

Фото: Ната Ц.

Фото: Ната Ц.

Фото: Ната Ц.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

КЊИГА АДАМА РАДЕРФОРДА

КРАТКА ПОВЕСТ СВАКОГ
КО ЈЕ ИКАДА ЖИВЕО
Нова књига Адама Радерфорда
Кратка повест сваког ко је икада
живео упознаће вас са путем који
смо сви прошли да бисмо постали
оно што смо сада.
Ко су наши преци? Одакле су
дошли? Генетичари су одједном

постали историчари, а чврсти
докази у нашој ДНК отворили су
ону кутију коју смо затворили
мислећи да све знамо. Познати
научни писац Адам Радерфорд
прецизно објашњава на који
начин геномика у потпуности
реисписује причу о људима – од
пре сто хиљада година.
Идеја да неки ген кодира
неку особину, а његов квар неку
болест, и да ћемо то пратити кроз
породице, поколења и историју,
вековима је претходила генетици.
Скраћеница ДНК постала је
синоним за судбину, или шав који
пролази кроз нас и запечаћује
наше судбине. Али да ли је то

истина? Оно што генетика не
може да нам саопшти подједнако
је важно као и оно што може.
У свом јединственом геному
свако од нас носи део историје
наше врсте – нашег рођења,
смрти, болести, рата, глади,

миграција и много сексуалних
односа. Међутим, све те приче
биле су закључане – све до сада.
Књигу Кратка повест сваког ко
је икада живео у издању Вулкан
издаваштва можете да кушите
путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и
„Вршачка
кула“
обезбедили
су поклоне за своје читаоце.
Овог пута ћемо љубитељe
књиге који пошаљу имејл на
адресу
citajmokulu@gmail.com

ПРОМЕНИТЕ ПОГЛЕД НА
СОПСТВЕНУ ЛИЧНОСТ:

САВЛАДАЈ СЕБЕ
Кад год осетите навалу гнева,
фрустрације, кривице, стида или
било које друге негативне емоције,
то је наговештај да погледате у
себе и проверите шта се збива.
Књига Савладај себе помоћи ће
да безвремену истину о себи и

све док та промена не нарушава
вашу истину, морате у интеракцију
са људима унети дух безусловне
љубави. Промена облика може
каткад бити права уметност. Поред
тога, морате бити у стању да себи
поставите циљеве који су у складу

упознавању себе примените у
свакодневном животу.
Дон Мигуел Руис Млађи, нагвал,
толтечки мајстор трансформације
и аутор више књига, инспирише
читаоце да истраже дубине
своје душе. Настављајући очево
учење, спаја мудрост породичних
предања са знањем стеченим на
животном путовању и помаже
другима да схвате који је њихов
пут до личне слободе. Неопходно
је да правите позитивне промене
у свом животу, а ово штиво
помоћи ће вам да се одважите на
тај корак.
Да бисте спознали моћ
опраштања
и
способност
преображаја у корист другога, али

са оним што заиста желите, али и
волети себе током читавог рада
на њиховом остваривању.
На крају, ви и сами знате да сте
већ савршени и потпуни, и више
него довољни себи и другима, и да
ћете у сваком тренутку добијати
оно што вам је потребно.
„Савладај себе објашњава
како да почнемо да тражимо
себе да бисмо излечили бол од
свих емоционалних рана.“ – Лајф
гарден продакшн
Књигу древних мудрости које
лековито утичу на савременог
човека можете купити већ данас,
једним кликом на линк www.
vulkani.rs.
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ДР МИЉАНА ШЉАПИЋ РОГАНОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ СА НЕОНАТОЛОГИЈОМ У ПЕНЗИЈИ:

ПОРОДИЛИШТЕ ЈЕ ИЗВОРИШТЕ
ЖИВОТА

Др Миљана Шљапић Рогановић наставила је
породичну традицију. Кренула је путем који је утабао
њен отац др Жива Шљапић, први специјалиста
педијатар у Вршцу, који је формирао дечје одељење
у овдашњој болници. Као специјалиста педијатрије
са неонатологијом, др Миљана је радни век провела у
породилишту и на дечјем одељењу. Каже да је имала
најлепши посао, јер је породилиште извориште
живота, једино место у болници где су лепи догађаји.
Последњи испит на факултету и специјализацијама
није био крај њеног учења. Пратила је новине у
медицини, едуковала се на семинарима у Србији и
ван њених граница где је упијала све од савремених
трендова што је могла да примени у свакодневном
раду.
Како сте се одлучили да се
определите за медицину, за
педијатрију? Да ли сте желели
да
наставите
породичну
традицију?
- Ја сам расла у породици где је
медицина била стално присутна.
Расла сам поред црног телефона
који је стално звонио, и у доба и
у недоба. Али, не могу да кажем
да је медицина била мој животни
сан од детињства. Склона сам
била интелектуалном, али и
уметности, књижевности, увек
ме је то привлачило. Међутим,
та медицина као да је била
моја судбина, нека утабана
стаза, а за уметност или нисам
имала довољно талента или
храбрости?!
Одлуку
нисам
донела све до пред упис на
Медицински факултет.
Да ли је Ваш отац, познат
и признат дечји лекар, био
задовољан што настављате
његовим путем?
- Мој отац др Жива Шљапић,
педијатар, био је велики
ауторитет. Прекинуо је своју
каријеру на дечјој клиници у
Београду и дошао у Вршац, 1955.
године, као први специјалиста
педијатар. Одмах је формирао
дечје одељење у склопу градске
болнице и едуковао бројне
генерације будућих педијатара.
Био је чувени лекар, познат и

сам ја неке друге своје мале
циљеве где сам се остварила.
Била ми је важна каријера, не
могу да кажем да није, увек сам
била амбициозна, али имала сам
друге приоритете. Била сам увек
добро дете, добар ђак, примала
сам награде из разних области,
Вуковац. Није био проблем ни да
упишем Медицински факултет, у
Београду, 1975, ни да га завршим,
све је ишло некако лако. Тата
се трудио да се не меша и да
не одлучује уместо мене, али је
посредно сигурно утицао.
- Мислим да се све важне
одлуке доносе још у детињству.
Тако сам ја, као мала, одлучила да

отишли у пензију?
- Почела сам да радим
поред др Драгиње Николић.
Била је добар учитељ, врло
благонаклона према мени, као да
сам јој ћерка. Од ње сам научила
да будем дисциплинована и јако

поштован широм овог региона.
- Ја никада нисам изашла из
његове сенке, то је чињеница,
али није ми то ни био циљ. Док
сам, као млада, формирала свој
идентитет, сметало ми је јер ме
је увек пратило да нисам ја, него
ћерка др Шљапића. Али, само
док нисам порасла. После ми је
било драго, била ми је част да сам
ћерка једног великог човека који
је, заиста, оставио дубок траг у
медицини не само у Вршцу, већ и
шире. Сви су га знали, ценили и
поштовали. Није мој циљ био да
изађем из татине сенке. Имала

будем срећна у животу. Сматрам
да је срећа стање одлуке, духа
и ума, а не неких животних
околности.
Када добијате посао?
- Почела сам да радим у
вршачкој болници, јануара 1982.
Радила сам по селима. Највише
сам била у Гудурици, али и
у Избишту, Уљми, у Великом
Средишту... Специјализацију сам
добила 1987. Сачекала сам да то
буде педијатрија, јер ништа друго
није ми било у опцији. Завршила
сам 1990 - 1991. и одмах
после и субспецијализацију
неонатологију
још
уже
усмерење ка новорођеном
детету. Углавном сам највише
радила у породилишту, свиђало
ми се то, јер је породилиште
извориште живота! То је једино
место у болници где су лепи
догађаји. Врло је стресно. Сваки
порођај је авантура. Новорођено
дете је веома нестабилно, стање
се мења из сата у сат, зато се
први дани и проводе у болници,
мора да буде велика опрезност.
Нисам ја имала никакву илузију
да ћу у једној провинцијској
болници каква је вршачка, имати
неку велику каријеру и науку.
Али, амбиција ми је била да не
грешим. Било је велико давање
према пацијенту и одговорност
да се у свему томе не направи
некаква грешка.
Какво је било стање у
болници када сте почели
да радите, а какво када сте

одговорна. Велика је разлика
како се радило некада, а како
сада. Ја нисам склона да жалим
за прошлим временима, да је
оно пре било боље. Није било
боље. Сматрам да морамо да
идемо напред. Постоје грешке,

погрешни путеви, али је битно
да се иде напред, јер и када се
греши, када се залута, све то мора
довести до некаквог напретка.
Најтеже је када се укопаш, те
окореле позиције деградирају,
доводе до назадовања. Мора
се држати корак са науком.
У оквиру наше подружнице
Српског лекарског друштва
имали смо састанке који су били
важни и због едукације, али и
успостављања
комуникације,
упознавања.
Лакше
смо
међусобно комуницирали након
упознавања на тим дружењима.
Чују се и туђа искуства, како
се ради у другим болницама,
од клиника до мањих центара.
Заиста су ти састанци били
веома драгоцени. Била сам и на
едукацијама у Инстанбулу, Прагу,
Бечу, Амстердаму, Мадриду,
Валенсији, Лисабону... То су
драгоцена искуства. Из целог
света слију се информације,
разна искуства, шта се ради на
клиникама, у болницама... Увак
сам се трудила да када видим да
ће новорођенче добити бољу
негу на некој клиници, какву ја
не могу да му пружим у нашој
болници, нисам размишљала,
већ сам слала дете у већи
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центар. Како бих неког свог
негде даље одвела, тако сам и
сваког мог пацијента. Мислим да
је то поштено према пацијенту,
јер свако има право да добије
најбоље што се може.
- Морам да нагласим да
је нама јако помогао г-дин
Милан Поповић који је, својим
донацијама,
технолошки
унапредио наше породилиште да
можемо да пружимо савремену
медицину нашој деци. Без
њега би то било тужно. Држава
тада није баш учествовала у
осавремењавању породилишта
тако да су услови били врло
сиромашни. Међутим, ми смо се
опремили, имали добре услове
који су такви и сада.
Шта је то лепо у Вашој
професији? Шта памтите?
- Породилиште је извориште
живота. Знају порођаји да
буду веома проблематични.
Срећа је када тај тежак порођај
претворимо у радостан догађај.
Да дете буде добро, да се
недоношче извуче. Уз примену
знања, искуства, потребна је и
креативност, јер сваки пацијент
је прича за себе, не треба
радити шаблонски. Треба им
прићи индивидуално не само
новорођенчету, него и старијој
деци. Ја сам радила и на дечјем
одељењу, и дежурала, радила
са децом до пунолетства. У
овом послу је врло важна
и емотивна нота, хуманост,

поверење које успостављаш
са малим пацијентом, али и са
родитељима. Лекар није ни
свезнајући, ни свемогући, али
мора да буде ослонац, да му се
верује, јер то поверење је део
терапије. Лекарска професија је
једно велико давање себе, није
само лечење. У томе је и лепота,
баш у том давању. Срећан си
и задовољан кад видиш да је
то давање наишло на погодан

терен, да је препознато и да је
довело до резултата - а, то је
здравље.
Код нас у породилишту било
je много лепих тренутака, свако
рођење је лепо, нови живот. То
се некако и заборави, јер то је
нешто нормално, роди се дете,
живо и здраво, сви су срећни...
Памте се муке. Памте се тешки
тренуци. Увек сам се јако трудила
да не будем ја одговорна за лош
резултат. Да урадим максимално
колико се може. С друге стране,
трудила сам се да проблеме
на послу не доносим кући. Јер,
породица је била нешто што
није требало да трпи зато што ја
радим такав посао.
Како
памтите
своје
детињство?
- Родила сам се 12. маја, на

Светог Василија Острошког, 1957,
у Београду. Али, тамо сам се само
родила, углавном сам у Вршцу
од рођења. Мама ми се звала
Оливера, звали су је Вера. Имала
је благу нарав, помирљива. Она
никад није видела опасност
било где, за разлику од мог оца

Живе, који је стално бринуо да
се нешто не деси. Мама је видела
само лепо. Кад сам се враћала
са журки, прослава, рођендана,
мама је питала само:“Да ли ти
је било лепо?“ Она није имала
забране, само је тата стављао
забране, био је чувар. Мама је
хтела да те увесели, да ти буде
лепо. Имам пет година старијег
брата Предрага, зовемо га
Драган. Брат је остао да живи
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са родитељима. Нас двоје се
лепо слажемо и много волимо
и поштујемо. Брат је повукао од
мајке особину да је благе нарави,
помирљив.
- О тати сам већ говорила.
Додала бих још само да је читава
наша фамилија са татине стране
је у медицини, чак и зетови и
снаје, у Новом Саду, Зрењанину.
Неки су и професори на
факултету. Сви су усмерени ка
медицини.
Када сте основали своју
породицу?
На
завршној
години
медицине упознала сам Кресе
Валентина и из тог брака родило
се двоје деце: Александар
(1981.) и Ана (1984.). Запослили
смо се у градској болници и
завршили
специјализације,

он урологију, а ја педијатрију.
Александар и Ана били су добра
деца, вредни ђаци и такође
завршили студије медицине.
Запослили су се у истој болници
и специјализирали: Александар
гинекологију и акушерство, а
Ана педијатрију. Сада они имају
своје породице. Александар са
снајом Јеленом, која је такође
лекар
на
специјализацији
педијатрије, има троје деце:
Милоша (2016.), Лазара (2018.)
и Милицу (2020.). Ана са својим
супругом Владимиром Поповим,
директором једне приватне
фармацеутске
куће,
има
двоје деце: Алексеја ( 2014.) и
Анастасију ( 2018.).
- Други брак сам склопила
са Миодрагом Рогановићем (
1957 – 2017.), који је био војни

лекар, специјалиста поморске
и хипербаричне медицине. Из
тог брака родио се Жива, 2002.
године. Он је право поклон дете.
Жива је сада студент медицине,
иначе
мултиталентован
за
музику, игру и спорт. Завршио је
средњу музичку школу у Вршцу,
класични одсек клавира. Ја сам
срећна мајка јер су сва моја
деца паметна, здрава и успешна.
Мислим да нисмо обрукали
славно име др Живе Шљапића и

Волим музику, релаксира ме,
свирала сам клавир, али веома
ме привлачи и сликарство,
вајарство... Волим да идем на
изложбе, концерте, да гледам
дечје приредбе, да путујем...
Како
проводите
пензионерске дане?
- У пензију сам отишла 12.
септембра прошле године. И
даље имам много обавеза, оно
што нисам стизала да урадим
код куће док сам била запослена,
сада радим. Дружила сам се с

да би он био поносан на све нас!
Највећи задатак родитеља јесте
да се деца изведу на прави пут,
да се остваре и постану добри
људи.
Које
ви
уметничке
афинитете имате?
- Рекла сам већ да сам
била наклоњена уметности.

мајсторима до краја прошле
године врло интензивно, у
реновирању, кречењу... Кућа је
велика, имам још много идеја,
доста посла. Уживам у својој
башти, цвећу. Волим да шетам,
да се дружим, волим природу, да
идем у позориште, на концерте.
Због ове короне, све нам је било
ускраћено!
- Много ценим и волим своје
пријатеље. Пријатељства су
велико богатство, посебно она
из школских дана, то је за цео
живот! Не морамо да се виђамо
често, али та блискост остаје.
Волим да се дружим са својом
генерацијом. Известан број нас
се и дан данас окупља. Дивно је
то што се и сада гледамо оним
истим очима као у младости. Кад
се нађемо, као да смо још у клупи,
на великом одмору и то ме чини
срећном, пуни ми „батерије“. Све
у свему, ја се држим своје одлуке
да у животу будем срећна!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НАУЧНИЦА СРПСКОГ ПОРЕКЛА У НАСИНОЈ МИСИЈИ

КАКО ЈЕ ДРАГАНА СПУСТИЛА „РОВЕР” НА МАРС

У Насином тиму стручњака задужених за
радарске системе мисије која је пре неколико дана
успешно спустила „ровер” у кратер Језеро на Марсу,
налазила се и наша Драгана Перковић Мартин.
„Истрајност” је седам месеци путовала до
Црвене планете а за седам минута, испуњених
очекивањем и узбуђењем научника из целог
света, ровер се безбедно спустио и нашао на
површини Марса. То узбуђење ће трајати све
док ровер буде „жив и здрав”.
У том тиму врхунских стручњака била је и
наша Драгана Перковић Мартин која је била
међу онима који су помно пратили радарске
системе.
„Мој тим је био задужен за прављење
радара који је производио податке брзине
кретања возила до површине Марса и
раздаљине возила од површине планете, ми
смо учествовали у тих седам минута терора.
Ја сам водила тај тим и као један од системинжењера који су били одговорни за то
како радар функционише у току слетања“,
објаснила је Драгана Перковић Мартин у
Јутарњем програму РТС-а.
Ровер, који се налази у кратеру Језеро, радар, на
којем је Драгана радила нешто више од осам година
више није потребан. Након слетања, радар одлети и
сруши се недалеко од ровера.
„Ровер остаје без радара за спуштање, мада
на себи има други радар који ће наставити да
производи научне податке“, истакла је гошћа
Јутарњег програма.
„Истрајност“ копа велику и скупу рупу. Трага за
доказима о некадашњем животу на месту где је пре
око три и по милијарде година, како се мисли, било
воде.

„Инжењерски тим који се бави ровером
проверава да ли су сви инструменти и компјутери
у реду. За сада, ровер није слао никакве значајне
научне податке, али нам је послао једну дивну
панораму која је фотографисана током провера
једне од главних камера које се налазе на роверу“,
наводи Драгана.

Према њеним речима, на Марсу је толико
хладно да не може бити воде у течном стању.
Температура је веома ниска и креће се око минус
50, минус 60 степени.
Управо због таквих временских услова, и
инструменти и ровери опремљени су тако да буду
отпорни на велику хладноћу.
Радио-сигнал од Марса до Земље путује
700 секунди, што је скоро 12 минута. Један од
главних циљева ровера „Истрајност“ је да пролази
кроз кратер, да тражи места где се могу видети
занимљиве стене.

„Људи на Земљи ће одлучити које су стене
важне. Ровер неће бушити и копати једну рупу, већ
много више. Када људи на Земљи одлуче да је нешто
веома занимљив узорак, он ће бити процесуиран у
роверу да се види од чега се састоји. Неки од тих
узорака биће остављани у тубама за следећу мисију
која ће доћи да их покупи и да их лансира назад
на Земљу, али мораћемо да сачекамо на то“,
нагласила је Драгана.
Планирано је да мисија „Истрајност“
траје две марсовске године, што је мало
више од наше две године. Судећи по томе
да „Кјуриосити“ још ради, може се очекивати
да ровер који је управо стигао на Црвену
планету „поживи” много дуже од планиране
две године.
Када о нечему мало знамо кажемо да смо
„пали са Марса“, али бар толико знамо да је
цео космос од истих елемената као и ми.
Говорећи о сличностима и разликама
између Земље и Марса, научница је истакла
да је на Црвеној планети доста тога другачије:
„Атмосфера је много тања него овде и то
је највећи изазов што се тиче слетања на
Марс. Ствари које сам морала да научим можда и
нису толико екстензивне што се тиче Марса, али
морали смо да научимо како да се опходимо са
том атмосфером, како да креирамо секвенцу која
траје седам минута и која је потпуно аутоматска
– кад једном крене слетање, људи на Земљи само
посматрају податке који се шаљу са Марса“.
Ово је пети ровер који је НАСА спустила на Марс.
Стручњаци сваки пут науче нешто ново и та знања
користе у следећој мисији која треба да слети на
Црвену планету.
Извор: Политика

ШТА ЈЕ
ПАРНАС
Брдо посвећено Аполону * Парнас
је брдо у Фокиди које су стари Грци
посветили Аполону, богу уметности
и светлости и његовим пратиљама
музама које су биле персонификација
највиших интелектуалних и уметничких
делатности у области филозофије,
уметности и науке. У подножју Парнаса
налазе се Делфи и извор Касталија. С
обзиром на то да је Парнас боравиште

бога уметности и муза, овај појам
често означава песништво, песничко
надахнуће: „попети се на Парнас”, „бити
миљеник Парнаса”.

ИСПИСИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ

СТИГЛИ ПРВИ СНИМЦИ СА МАРСА

Америчка свемирска агенција
(НАСА) приказала је снимке са ровера
„Презерванс”, који је ушао у атмосферу
Марса, спустио се и слетео на црвену
планету 18. фебруара, а микрофон је
такође емитовао први аудио-снимак
звукова са ове планете, саопштила је
НАСА.
Од тренутка када се активирао
падобран, систем камера је приказао
читав процес спуштања, приказујући
динамичну вожњу ровера до кратера
„Језеро”, преноси Танјуг.
Снимак започиње 11 километара
изнад површине и приказује
отварање највећег падобрана икада

послатог ван Земље, а завршава се
додиром ровера и кратера.
„За оне који се питају како је
спустити се на Марс, зашто је то тако
тешко или како би било ‘кул’ да се то
уради, морате да гледате мало даље.
‘Презерванс’ се тек загрева и већ нам
је послао неке историјске снимке у
истраживању свемира. Потврдио је
изванредан ниво на којем је изграђен
и прецизност која је неопходна да се
направи летелица и спусти ровер на
Марс”, рекао је вршилац дужности
председника НАСА Стив Јурчјак.
Извор: Политика

САНИРАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ИЗЛИВАЊЕМ НАФТЕ КРАЈ ОБАЛЕ ИЗРАЕЛА

МАЈОНЕЗ ЛЕК ЗА УГРОЖЕНЕ КОРЊАЧЕ

Израелски стручњаци мајонезом чисте организам
морских корњача отрованих изливањем нафте које је нанело
незапамћену штету на обали Средоземног мора.
У Националном центру за спасавање морских корњача је 11
тих животиња којима дају да једу мајонез јер он раствара нафту
и чисти организам од ње.
Очекује се да ће опоравак трајати недељу до две, а потом ће
корњаче поново на слободу.
Хиљаде добровољаца су се придружиле екипама
мобилисаним да уклоне катран с израелских плажа дуж 195
километара средоземне обале те земље, што би могло трајати
месецима.
Министарство за заштиту природе је рекло да истражује
узрок изливања нафте за које се верује да се десило почетком
фебруара. За то се није ни знало све до пре неколико дана када
је море избацило на обалу 1.000 тона нафте и смоле, како се
процењује. Катран је такође причинио штету суседном Либану.
У понедељак је израелски суд забранио објављивање свих
података о истрази, укључујући назив осумњиченог брода
из којег се, како се верује, излила нафта, име луке из које је
испловио и куда је пловио.
Удружење новинара Израела је данас поднело петицију
суду, тражећи да се ембарго укине.
Израелски медији су ипак објавили да се сумња на танкер
„Минерва Хелен” под грчком заставом, сада је укотвљен у
Картахени у Шпанији. Навели су да се из тог танкера нафта
излила и крај Копенхагена 2018. године.
На питање израелског јавног сервиса Кан о инциденту у
Израелу, грчка компанија је порекла сваку везу с тим, као и с
изливањем нафте у Данској, преноси Бета.
Извор: Политика

Извор: Политика
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАЈБОЉИ ТРИЛЕР ЈОШ ОД
„ДАВИНЧИЈЕВОГ КОДА“

О ЉУБАВИ, ПОРОДИЦИ, ЖЕНСКОМ ИДЕНТИТЕТУ И ОСЕЋАЊУ ПРИПАДАЊА
У РОМАНУ “ДИВЉИ МЕД” САРЕ ПАБОРН

НЕПОБИТАН
ДОКАЗ
Од
Питера
Џејмса,
аутора
бестселера продатих у више од
20 милиона примерака широм
света, стиже узбудљив трилер који
описује које би се све силе у свету
осетиле угроженим када би постојао
непобитан доказ о постојању Бога.
Истражитељски
новинар
Рос
Хантер умало да не одговори на
телефонски позив који ће заувек
променити његов живот – и вероватно
читав свет.
„Само бих волео да вас уверим да
нисам неки лудак, господине Хантеру.
Ја сам доктор Хари Ф. Кук. Знам да ће
ово звучати чудно, али недавно сам
добио непобитан доказ о постојању
Бога – и речено ми је да постоји један
новинар, угледни новинар по имену
Рос Хантер, који ми може помоћи да
ме схвате озбиљно.“
Шта је потребно да се докаже
постојање Бога? И какве би биле
последице?
Лажна
вера
милијардера
евангелисте, животно дело чувеног
атеисте и веродостојност свих
главних светских религија – сви су
угрожени. Хоће ли Рос Хантер успети
да изнесе доказе?
Питер Џејмс (1948), најпопуларнији
писац у Великој Британији, аутор је
трилера и криминалистичких романа
који су продати у више од двадесет
милиона примерака широм света и
преведени на тридесет седам језика.
Током своје каријере окупио је
армију обожавалаца и добио бројна
признања, укључујући награде„Дагер“
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ДИВЉИ
МЕД

Удружења писаца криминалистичких
романа и „В. Х. Смит“ за најбољег
писца криминалистичких романа
свих времена. Многи његови романи
адаптирани су за филм, телевизију и
позориште.

Први пут у издању Лагуне читаоци
имају прилику да се упознају са
стваралаштвом шведске ауторке
Саре Паборн. Роман „Дивљи мед“ је
емотивна прича о љубави, породици,
женском идентитету и осећају
припадања. Обухвата два века и две
незаборавне љубавне приче.
Сара
Паборн
фантастично
приказује живот педесетих година
прошлог века и положај жена у том
периоду. Са друге стране осликава
проблеме модерног доба са којима
се свака жена суочава.
У
лето
1955.
године
у
пансиону Мирамар у Бостаду
седамнаестогодишња
Вероника
први пут ће се заљубити у једног
госта, младог сликара Буа. И још
ће се нешто тада догодити, кућу ће
окупирати пчеле.
У лето 2019. године Еба, саветница
за љубавне везе, пада у немилост
својих клијената након што сазнају да
је њена веридба неславно пропала
и она сада саставља крај са крајем
правећи укрштене речи за новине.
У нади да ће јој то помоћи да
поврати контролу над својим
животом и каријером, Еба одлази на
полуострво Бјере да интервјуише
старицу за коју се прича да већ
деценијама живи у веома срећном
браку. Ипак, у разговору ће открити да
госпођа Мерк никад није преболела
своју прву љубав.
Сара Паборн (1972) шведска је
списатељица. Дуго је радила као
копирајтер у маркетиншкој агенцији

пре него што се потпуно посветила
књижевности 2009. године. Досад
је написала шест врло запажених
романа.
Њен последњи роман „Дивљи мед“
може се пронаћи у свим књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на
сајту laguna.rs.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (105)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ЕСТЕТИЗИРАНИ СВЕТ

Французи пре неколико векова нису
ни знали колико је магична па чак и
тајанствена њихова земља док им је није
препевао на својим малим ведутама
сликар Камији Коро.
Многима се не свиђају прелепо
насликане пуначке жене на сликама
Рубенса а он је лудовао за њима јер су оне
биолошки магацини, замрзивачи, робне
куће, тржни центри у време кад свега тога
није било а било је пуно глади, увек гладне
деце. Мршавице у оно време једноставно
нису нудиле сигурност потомству.
Запажена регистрована лепота у
свету је део самоникле режије којом
се манипулише склоношћу биолошког

ума да се напрасно закачи за логику
лепог естетског уметничког јер у томе
препознаје свој одраз, логику сопствене
хемије.
Људи до разних граница естетски
ушушкавају своје окружење па и сами
себи од минималарта сиромашног
окружења по мери режије данас до
баронских ерупција простора и облика
незасите потребе да свет испунимо собом.
Чак смо и логику и корене наше
менталне хемије, која све дугује
електронским омотачима атома који нас
граде, пројектовали у васцели свемир
испуњавајући га некаквим космичким
хармонијама сфера као фасцинантном

метафором немуште инспирације.
Поезију и сву мертност измислили смо
да хуманизујемо и свој ум, практичан и
послушан, и свет око нас.
И наш ум и свет око нас опиру се томе
у најбољој мери да нас заштите од нас
самих кад се усија наша ароганција а
физичка стварност за то не хаје и подлеже
законима који нису у шкрипцу оне врсте
у којем се налази свака наша мисао у
пречкама распећа између функције и
природе механизма биологије која ту
функцију омогућава а хтела би да изађе из
анонимности.
Уметник
слика
пејзаже,
људе,
компонује колико може, усклађује

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

информације о логикама у неколико
корака, а као у музици, поезији и то су
чудесни делићи стварности истргнути из
инерције равнодушног света.
Постоје дивне бајке о вили која
додиром улепшава, осмишљава свет,
његову физику савија по законима лепоте
који су објава самопрепознавања, логика
креативне хемије нашег ума.
Пајин Триптихон је скоро фактографска
реалистичка слика с безброј малих
и великих корекција, уступака сну о
улепшаном свету којем се дивимо. Своју
лепоту није наменио нама већ њоме лови
хемију неког наивног инсекта.

Т. Сухецки

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

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

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАН ЈE ТЕМАТСКИ СКУП „ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2021. ГОДИНИ“

ВУЧУРЕВИЋ: ПОЉОПРИВРЕДА ОД
ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ
У Привредној комори Војводине одржан је
тематски скуп „Финансирање пољопривреде у 2021.
години“ у организацији Удружења пољопривреде
Привредне коморе Војводине уз медијску подршку
„Дневник - Пољопривредник АД“.
Председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић истакао је да је Привредна комора
Војводине спремна да подржи овакве скупове,
јер смо у сталном контакту са привредницима и
знамо шта су њихови захтеви као и потребе за
што бољим пословањем. Да је пољопривреда од

великог значаја за привреду Републике Србије а
самим тим и АП Војводине говоре резултати које је
пољопривреда постигла у прошлој години упркос
пандемији изазваној ковидом-19. Пољопривреда
је у 2020. у односу на претходну годину имала раст
од 4,4 %. Значајан удео у БДП-у је пољопривреда
7,7 % за прва три квартала. Статистика показује
и да је у 2020. години укупна вредност аграрне
спољнотрговинске размене у АП Војводини
износила 2,3 милијарде евра и већа је за 14, 7 % у
односу на 2019. годину. Извоз аграра у 2020. у АП
Војводини већи је за 13, 6 % нагласио је Вучуревић.
Најзначајнији извозни производ аграра је кукуруз,
који чини 24, 9 % укупног аграрног извоза
Покрајине, а учешће АПВ у извозу кукуруза из
Републике Србије је 76%.
Биљана Петровић, директорица Управе за
аграрна плаћања истакла је да је важно да се
овакви скупови одржавају. У прошлој години у
оквиру подстицаја у Управи за аграрна плаћања
исплаћено је преко 40 милијарди динара, од
чега је 11 милијарди за подстицаје у руралном
развоју. За 2021. годину планирамо да наставимо
са подстицајима како бисмо помогли нашим
пољопривредницима, истакла је Петровићева.
Младен Петреш, помоћник покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство истакао је на скупу да је ресорни
секретаријат расписао конкурсе путем којим пружа
могућност пољопривредницима да аплицирају и
представио их појединачно. Значајно је што се у
Привредној комори Војводине често организују

скупови посвећени пољопривреди и ми смо ту да их
подржимо како бисмо нашим пољопривредницима
пружили што више информација о актуелним
мерама помоћи и конкурсима.
Младен
Петковић,
секретар
Удружења
пољопривреде ПКВ рекао је поздрављајући скуп да
ће управо комора бити ту да на оваквим скуповима
окупи све оне који могу да помогну пољопривреду
- како би пружили релевантне информације као и
саме пољопривреднике.
На скупу су конкурсне и кредитне линије
представили и Ђорђе Раковић, директор
Гаранцијског фонда АП Војводине, Александар
Богдановић, директор Покрајинског фонда за
развој пољопривреде и Јелена Тренкић испред
Развојног фонда АП Војводине.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ ОГЛАСИ,
ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу у Павлишу, три велике собе,
трпезарија, ходник, купатило, мала соба, гаража,
шупа, башта, чврста градња. Тел. 063/877-0604.
На продају спратна кућа 240 м²са сутереном
и 3 ари плаца, одмах усељива у Карпатској у
Вршцу. Цена 63.000 €Тел.060/083-9339
Продајем кућу у изградњи сива фаза на
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем двособан комфоран стан од 66
м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 15. Тел.
063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са две одвојене
целине 2 х70 м²код Хемограда са великим
плацем. Тел 060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са подрумом од
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 53 а,
у Вршцу. Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус просторијама
и плацем. Тел. 063/181-5504.
Продајем кућу у Горанској улици на лепом
месту или мењам за одговарајућу кућу. Тел.
064/375-91459
На продају кућа ул. Сремска 5, има 4 собе,
кухиња, купатило, шпајз, предсобље, оставу
5х5м, ајнфорт и двориште. Близу је две школе и
три маркета. Тел. 064/226-2910.
Продајем приземну кућу од 80 м², угао
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €. Тел.
064/122-6129
Кућа центру Иланџе старија кућа на продају.
Цена договор. Тел. 063/744-0598 и 013/836-340.и,
у центру ул. Светозара Марковића на продају,
цена повољна. Тел. 063/744-0598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел. 062/329812.
За
продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска Вршац.
Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у Банатској
Суботици са легализованим помоћним
објектима (штала, свињци, летња кујна, амбар на
пола ланца земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80
333.
Купујем кућу чврсте, новије градње,
предност шири центар, брег приступачан
прилаз. Тел. 064/879-5697
Купујем већи конфоран стан са лифтом,
новије градње, предност центар. Тел. 064/8795697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², једнособан
46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици на лепом
месту код„Виле брег“ или мењам за одговарајућу.
Тел. 064/375-9459
Продајем четворособни стан 71м², ул
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807585
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.

Број
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Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са гаражом. Цена по
договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом,
130 м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980
Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са
баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 м².
Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом. Цена по
договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар, приземље.
Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације од 500 м²
до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра Вршца, КозлукМајдан, десна страна, виноградарска кућица,
градски водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на Војничком
тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте новије
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809
Продајем плац на потезу Широко било 2300
м², пола плаца под шумом, на плацу темељи.
Погодан за пчеларе Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw. Тел.
065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом и са
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за
пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15, Гудуричко
насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари.
Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру града за
мањи стан, има комплетну инфраструктуру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки 32 Вршац,
може и замена за стан. Тел. 061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари у
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт до
плаца. Информације у Воводе Степе Степановића
3/8, Крнетић. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу, потез
„Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 060/7410210
и 060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима поред
Kараша идеално за пчеларе или викендаше. Тел.
063/8326918.
На продају кућа у Великом Средишту са
локалом и подрумом, у центру села. Тел: 060/35
- 23 – 540
Мењам двособан стан У Нишу (спрат куће) за
сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 и 061/6637650.
Продајем викендицу на ковиначком путу
код раскрснице Кајтасово, 50 м према Ковину .
Тел. 065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул Милоша
Црњанског 15. Повољно. Тел. 063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац, усељива,
две стамбене јединице под истим кровом. Укупна
квадратура 420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем пластеник средње величине. Тел.
064/4856810 и 064/5315176
На продају саднице лешника, смокве,
вишње, брескве. Тел. 837-631 и 061/3004439
Продајем плац на Белуци, у Павлишу,
површине 16,36А. Цена по договору. Тел.
066/8811062
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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру града, одвојен
плин, струја. Тел. 064/2960285
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Радионица за издавање, добра локација. Тел.
064/1979069
Издајем намештен једнособан стан у
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан намештен
или малу кућицу за педесетак евра или кућу за
чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у ул.
Хероја Пинкија за запослене самце, самице,
брачни пар без деце. Тел. 063/8103228
Издаје се намештен стан у кући ул. Сремска
бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127
Потребан намештен или полунамештен
једнособан стан у згради. Тел. 063/8069409
Издајем кућу комплетно намештену са мус
просторијама. Тел. 063/8829782.

РАЗНО
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац. Гвоздени
зидни старински чивилук, два стабла лимуна у
плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418

клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил, нови
повољно, светларник 1,40х2,50 м, балконска
врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор са ролетном
1,60х1,20 м, канте за маст разне велилчине. Тел.
064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел. 064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м
висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају, трофазма од
350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са круном
купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у одличном
је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља, машину
за сушење веша очуване и исправне.Тел.
066/8013286
Припрема из математике за Електротехнички
факултет Нови Сад-Зрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи сапун, Тел.
061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и прслук за
ловце и риболовце, чизме бр 42 нове, 3 штапа за
пецање „Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са боцом од 25
литара, нов, VOX –цд радио плејер нов, ручни
миксер са посудом, саморезница, тостер, грил,
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи Алфа,
две пећи на дрва нове, трпезаријски сто и 6
столица. Тел 064/3806276
На продају две електричне плафоњерке

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
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем
угаону
гарнитуру
нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов пушка
бајкал 12 кал. Полуаутомат уз дозволу. Тел.
064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке (прављен)
и два нова кауча.Тел. 0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је за лица
која имају проблема са куковима, монитор за
компјутер, телевизор, хармонику(малу) за мањи
узраст. Тел. 060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада. Тел.
064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са стакленом
плочом вреди видети. Тел. 064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на продају
и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком., већа
количина договор. Тел 060/3000704
Продајем стаклени балон 50л, пластичну
бурад за ракију 50 л, половну зимску и летњу
гардеробу, саксијско јапанско дрво. Повољно.
Тел.013/2105429
Грађевински послови повољно(бетонирање,
кровне конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и један
кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито, вршачки
атар потез Јабучко поље. Тел.064/9541284и
013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120 л,
превртач са новом фуруном од 3 мм лим и дном
од 3 мм. Продајем кауч као нов, велики, на клик-

грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“ Тел.
065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна са две
рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел. 064/1979069
Продајем вакумирана балконска врата са
прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел. 064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6), повољна
за сале и продавнице, исправна и мало
коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића 57.
Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини машина
за прање судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема математике за електротзехнички
факултет у Новом саду и Зрењанину. Тел.
065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији тип
са руском капом постоји могућност и друге. Тел.
833-524 и 064/4695175
Продајем гробницу већу на православном
гробљу уз Павлишки пут. Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене полице за
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања сечених
дрва. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Радим послове сређивања куће и пословних
просторија. Тел. 063/1842709
Продајем француски лежај од еко коже, нов.
Тел. 063/1121270
Комплет судова од
росфраја 16
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делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци за снег
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271
Купујем исправну, мању камп прикколицу.
Тел. 013/401210 и 060/1671519
Продајем електрични шпорет некоришћен,
туш каду 80х80 цм нова. Тел. 064/4695175
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и бушени
бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају све
исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи, бојлера,
решоа, шпорета и др. Тел. 063/482418
Купујем плинске пећи и плинске бојлере,
неисправне због делова. Тел. 063/482418 и
013/861419
Продајем метални порман са три крила
погодан за држање наоружања или гардеробе.
Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и чеоном
бушилицом – мотор трофазни. Тел. 063/308331
Продајем
медицински
кревет
са
електроподизачима, антидекубитни душек,
лежећи масажер и Zepter therapy air пречистач
ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве, кајсије,
крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач Пољострој,
дизел мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел.
063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене тегле са
поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за клање и
тучани казан. Тел. 063/308331.

Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil MC 341,
исправна, очувана повољно Тел.0638420246.
Продајем пластеник, метална конструкција,
ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут, ризлу
и избацивање непотребних ствари. Тел.
064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и трактор
Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до 60 м².
Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за кућну
варијанту. Копус иверица-сонома храст. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер, фрижидер
уградни. Тел. 065/2839461
На продају лежећи масажер, масажер за
стопала и масажер за врат. Тел. 061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ, грејалицу
на струју, машине за шивење (Багат и Сингер),
телевизоре, дечија дубока колица и носиљку за
бебе. Тел. 013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата, регал,
гарнитуру кожну, кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач, усисивач
Кирби, хаварисану 128, трофазне електромоторе.
Тел. 064/2355436
Потребна жена за рад и помоћ у кући, доћи
лично у Пекару Дукат , улица Гаврила Принципа
35.

Ситуирана породица са препорукама и
великим искуством жели да обавља дужност
гледања и чувања старије особе у замену за стан
или кућу уз договорени пробни период. Тел.
064/4822535.
Продајем два кревета за 7000 дин. Тел
064/1516798.
Продајем комбиновани креденац, тепих 3х2
м, три тв сточића, лустер са 5 кугли, дводелну
судоперу, мали прозор 60х60 цм са стаклом и
шалоном. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“ (Чехословачке),
два тучана и један бакарни и емајлирани казан,
фуруе и корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел. 060/1671519
и 013/401210.
На продају фрижидер (расхладна витрина)
Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у замену за
стан или кућу уз договорени пробни период. Тел.
061/8139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм. Тел.
063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта и
одвожење биљних остатака. Тел. 060/0806872 и
013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна озбиљну
жену из Вршца за везу или брак до 40 година.Тел.
061/6832086.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 и
064/2805862
Вршим услуге педикира (сређивање пета,
сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 2о ари и 69 м² у Месићу, потез
Думбрава. Тел. 013/2105496 и 0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/8326918
18-то недељнљ коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне пилиће,
једнодневне женске пилиће (носиље), домаће
једнодневне пилиће.Тел. 064/4256130

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

У уторак, 2.марта 2021. године навршава се 40 дана од како није са
нама наша вољена супруга, мајка и бака

У уторак, 2.марта 2021. године навршава се 40 дана од како није са
нама наша вољена

МИРЈАНА НЕНАДОВ

МИРЈАНА НЕНАДОВ

(1957-2021.)

Ожалошђсена породица: супруг, ћерке, зетови и унуке.

(1957-2021.)

Ожалошћена породица,
мајка Љубица, сестра Гоца и сестричина Марјана
Дана 8. марта 2021. године навршава се година дана како је
престало да куца срце мог супруга, свекра, деде и прадеде

ПЕТКОВИЋ ТИХОМИР – ТИЋА
Радо те се сећају твоји другари
Чубре, Мита, Ђура, Коста

ЖАРКО ПЕТРОВ
(1933- 2020)

Истина је да време пролази, али није истина да бол и туга пролазе оне се
напротив, све више продубљују.
Велика празнина у нашим срцима остаје да ме теши, да ћемо се ипак опет
некад срести до тада почивај у миру и нека ти наше сузе не ремете мир.
Твоји најмилији: супруга Мица, 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 СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 86. 26. ФЕБРУАР
1982.

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”.

САМО ДА ЈЕ НАШ ВОДОВОД...
На путу између Вршца и Беле Цркве, са асфалтираним
ушореним спуштањем преко пруге и канала према Парти,
Загајици, Избишту, Уљми, Влајковцу...село Стража - са 324
домаћинстава и 1.207 житеља - остварује развој и напредак.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (254)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

10. СТАНОВНИШТВО
Овом насељу, које је у међувремену добило и мноштво нових
кућа посебно у улици према железничној прузи, сада је више од
свега потребан - водовод.
-Месна заједница има нешто пара за водовод, међутим,
недостаје нам још око три милиона динара - каже председник МЗ
Стража Јован Врлан. - Због тога ћемо, по свему судећи, повећати
садашњи месни самодопринос. А захваљујући њему, управо је
завршена реконструкција старе школске зграде са обдаништем
и салом за физичко васпитање.
Друштвена привреда овог сложеног и напредног села везана
је и за оближњи млин „Ударник“, који се налази на Карашу,
окружен изванредно привлачном природом. Излетничко је
то место какво се само пожелети може. На жалост, још увек
неуређено...

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 86. 26. ФЕБРУАР
1982.

ИЗБОРИ НА ПРВОМ МЕСТУ
Избори делегација и делегата у основним самоуправним
организацијама и заједницама (чије је предкандидациона фаза
управо закључена), као и припреме и одржавање конференција и
конгреса СК Савеза синдиката - као најзначајнији политички догађај
у 1982. години налазе се, заједно са стабилизацијом обавеза, у првом

плану наших садашњих и предстојећих програмских задатака.
Ово је истакнуто и на фебруарској седници Већа Савеза синдиката
вршачке општине приликом разматрања и усвајања програма рада
Већа и Председништава у овој години а том документу придодат је
и прецизан оперативни план у вези са пословима на припремању и
спровођењу делегатских избора.
На овом скупу, чијим је радом руководила председница
Францишка Беретка, усвојена су и друга неопходна изборна
документа , а именована је и Координациона комисија Већа за
припрему и спровођење тих послова. У њеном саставу се налазе:
Рајко Вуковић, Миодраг Дамјановић, Јован Тометић, Милун
Спасојевић, Јонел Ардељан, Ђура Живковић, Филип Ничевски,
Францишка Беретка и Мирјана Ђан Корочкин.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Године 1881. јануара 1., када је обављено
последње бројање народа у Угарској, Вршац
је бројао 3875 домова са 5693 стана и 5616
породица. У овим беше: породичних старешина:
мушких 4794, женских 822, породичних чланова
мушких 5071, женских 9597, других особа
мушких 1076, женских 969. Свега 10.941 мушких
и 11.388 женских.
Дакле укупно 22.320 душа цивилног
становништва. Војника у активној служби беше:
од заједничке војске 293, од домобранаца 188,
свега 481 војника.
Према томе присутног становништва беше
свега 22.810 душа (10.422 муш. и 11.388 жен.)
Одсутних породичних чланова беше 657 (499
муш. и 158 жен.)
По родном месту, од 22.329 присутних
цивилних становника рођено је: у месту:
мушких 8545, женских 8743, у тамишкој
жупанији мушких 872, женских 1233, у осталим
жупанијама мушких 1121, женских 1079, у
престоници мушких 17 женских 25, у Хрватској
и Словенији мушких 38 женских 18, у Фијуми
мушких 1, у Австрији мушких 259, женских 227,
у иноземству мушких 66, женских 42, не знају за
родно место мушких 22, женских 21.
Од ових је становало: у Вршцу: мушких 10.268,
женских 10.738, у тамишкој жупанији: мушких
263, женских 317, у осталим жупанијама: мушких
345, женских 248, у Хрватској и Словенији:
мушких 8, женских 1, у Австрији: мушких 37,
женских 39, и иноземству: мушких 17, женских
30, не зна се где станују: мушких -, женских 11.
По породичном стању беше: неожењених:
5953, неудатих 5427, ожењених 4552, удатих
4702, удоваца 404, удовица 1249, законито
развенчаних мушких 8, женских 10, непознатог
стања мушких 14, женских -.
По старости овако се делило становништво:
До 5 година мушких 1655, женских 1626; од
6 до 10 година мушких 1126, женских 1121; од
11 до 15 година мушких 1233, женских 1220;
од 16 до 20 година мушких 985, женских 1142;
од 21 до 25 година мушких 847, женских 955;
од 26 до 30 година мушких 924, женских 1011;
од 31 до 35 година мушких 777, женских 804;
од 36 до 40 година мушких 805, женских 805;
од 41 до 45 година мушких 686, женских 615;
од 46 до 50 година мушких 553, женских 671;
од 51 до 55 година мушких 367, женских 430;
од 56 до 60 година мушких 327, женских 392;
од 61 до 65 година мушких 247, женских 304;
од 66 до 70 година мушких 213, женских 226;
од 71 до 75 година мушких 113, женских 110;
од 76 до 80 година мушких 53, женских 80; од

81 до 85 година мушких 7, женских 30; од 86
до 90 година мушких 5, женских 17; од 91 до 95
година мушких -, женских 5; од 96 до 100 година
мушких -, женских 2; преко 100 година мушких
-, женских 2; непознате старости мушких -,
женских 10. Свега мушких 10.841, женских
11.388.
По матерњем језику беше: Мађара мушких
463, женских 505, укупно 968. Немаца мушких

6094, женских 6260, укупно 12.354. Срба мушких
3565, женских 3817, укупно 7.382.
Романа мушких 171, женских 82, укупно 253.
Словака мушких 43, женских 19, укупно 253.
Рушњака мушких 31, женских 31, укупно 62.
Цигана мушких 104, женских 106 укупно 210.
Стране језике говорило је мушких 104, женских
80, укупно 184. Није знало говорити мушких
366, женских 488, укупно 854.
Према томе, главни елемент становништва
сачињавају Немци и Срби, који се данас односе
као 7:4, Пре 1848. Срби су сачињавали 2/3
становништва.
У Угарској само В. Кикинда, Сомбор и Панчево
броје више Срба од Вршца.
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ИГРАЧИ КОЈИ СУ СТВАРАЛИ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ

РОБЕРТО РИВЕЛИЊО
Роберто Ривелињо, познатији
само као Ривелињо (рођен 1. јануара
1946.) бивши бразилски фудбалски
репрезентативац.
Почео је као играч футсала.
Ривелињо је дете италијанских
досељеника у Бразил. Фудбалску
каријеру започео је у Коринтијансу за
који је играо од 1965. до 1974. У 471.
наступу постигао је 141 гол. Био је
веома популаран код навијача, све до
1973. и утакмице против Палмеираса,
када га је јавност прогласила кривцем
за пораз. Након тога је прешао у
Флуминенсе у којем је играо до краја
седамдесетих. Каријеру је завршио у
Саудијској Арабији 1982. године, са
Ал Хилалом био је два пута шампион
те земље (1980, 1981).

За
бразилску
фудбалску
репрезентацију играо је од 1965.
до 1978. У 96 наступа постигао је 44
голова. Дао је 3 гола на Светском
првенству 1970. у Мексику, када је
Бразил био првак и био је један од
кључних играча. Наступио је и на
следећа два светска првенства на
којима је Бразил био трећи и четврти.
На Светском првенству у Немачкој
1974, на утакмици против ДР Немачке
постигао је гол кроз живи зид о
којем се и данас прича. Поводом 100.
година ФИФЕ 2004, Пеле је саставио
списак 125 највећих фудбалера на
којем је изабрао и Ривелиња.
Након завршетка каријере ради
као фудбалски коментатор на
бразилској телевизији.

МИШЕЛ ПЛАТИНИ
Мишел
Франсоа
Платин, бивши француски
фудбалер и тренер, једини
је играч који је успео да
три године заредом освоји
титулу Најбољег фудбалера
Европе, а 1999. је узабран
за
седмог
најбољег
фудбалера у 20. Веку.]
Платини је био члан
репрезентације Француске
која је освојила Европско
првенство у фудбалу 1984.,
на ком је Платини био
најбољи играч и стрелац.
Учествовао је на Светским
првенствима у фудбалу
1978, 1982. и 1986, стигавши
до полуфинала у последња
два. Платини, Ален Жирес,
Луј Фернандез и Жан
Тигана су чинили „магични
квадрат“, групу играча
која је чинила окосницу
репрезентације Француске
током 1980-их. Био је
познат као добар извођач
слободних удараца, као
што је показао бројним
головима из тешких углова
у дресу репрезентације и
Јувентуса, у ком је Платини
играо пет година и освојио
већину својих клупских

трофеја.
Платини је именован
Витезом Легије части 29.
априла 1985, а Официр
је постао 1988. Био је
селектор
француске
репрезентације
четири
године и коорганизатор
Светског првенства 1998. у
Француској. Такође је био
председник Техничког и
развојног комитета ФИФА,
потпредседник Фудбалског
савеза
Француске
и
председник
УЕФА.
Током каријере играо
је за Нанси (1973-1979),
Сент Етјен (1979 – 1982),
Јувентус (1982 – 1987).
Освојио је са Нансијем Куп
Француске (1978), титулу
првака Француске са Сент
Етјеном (1981), две титуле
првака Италије (1984,
1986) Куп Шампиона и
Интерконтитентални куп
(1985). За репрезентацију
Француске одиграо је 72
утакмице и постигао 41 гол.
Извор: Википедија,
Енциклопедија фудбала

ХРАМОВИ ИСТОРИЈЕ ФУДБАЛА

СТАДИОН ЕРНСТ ХАПЕЛ
Стадион Ернст Хапел, до 1992.
звао се Пратер стадион, највећи je
аустријски стадион и историјски
споменик. Отворен је 1931. године,
после градње која је трајала
23 године, по нацрту немачког
архитекте Швајцера. Имао је места за
60.000 гледалаца, а педесетих година
прошлог века и 90.000.
Кров преко целог здања стављен је
1980. године, а 1992. је преименован
је у Ернст Хапел по аустријском

играчу и тренеру. Данас је то стадион
с пет звездица у чије преуређење и
„шминкање“ за Европско првенство у
фудбалу је потрошено око 15 милиона
евра, за финале је направљена
луксузна ВИП ложа од два спрата са
960 места.
На Ернст Хапелу играло се седам
утакмица Европског првенства 2008.
укључујући и финале. То је стадион на
коме игра репрезентација Аустрије.
На њему су играна три финала Купа

шампиона (1964, 1987, 1990), финале
Лиге шампиона (1995), као и финале
Купа победника купова (1970). На

стадиону се поред фудбалских
утакмица одржавају и такмичења у
атлетици, бициклизму и тенису.
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КЛС ТАБЕЛА ПОСЛЕ 23. КОЛА

ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЛУЧИЋА НА ДОБРОМ ПУТУ КА СУПЕРЛИГИ

ВРШЧАНИ СЈАЈНИ У ДЕРБИЈУ

Судије: М.Јурас, Јевтовић, Влаховић
ВРШАЦ: Симић 14 (11 ас), Јањић 17 (4 ск),
Дукић, Питерсон 27 (9 ск, 4 ас), Недељковић 2,
Мајсторовић, Газибеговић 5, Димић 10 (7 ск, 8 ас),
Живановић 19, Јековић 3, Николић.
СЛОБОДА: Тејић, Симић, Илкић 17 (4 ас),
Чубић, Степановић 14 (5 ск), Тадић 5 (4 ас),
Николић 9 (6 ск), Илић 8, Матовић, Чворовић 6,
Војновић 11, Пажин 15.

Фото: М. Живковић

ВРШАЦ – СЛОБОДА 97:85 (15:22, 25:15, 27:18, 30:30)

Вршчани су у једној од бољих партија ове
сезоне надвисили Ужичане у свим елементима
игре и нанели им други пораз у међусобним
дуелима. Слобода је у првом периоду опасно
запретила и разноврсним решењима у нападу
дошла до предности од 7 поена. Изабраници
тренера Владе Лучића брзо су узвратили,
Американац Питерсон имао је у другој четвртини
шоу тајм, забележио је 11 поена и 5 скокова, у
том периоду био је доминантан под оба коша
и практично преокренуо ситуацију на терену.
Његова сарадња са Симићем била је нерешива
енигма за госте и чинило се да ће предност Вршца
(37:31) бити увећана у последња дви минута
поувремена. Међутим, после тајм аута тренера
Поповића Ужичани су се сабрали и на одмор се
отишло са резултатском неизвесношћу (40:37).
Почетак другог полувремена у Миленијуму ове
сезоне традиционално припада играчима Вршца
без обзира ко им је ривал. Капитен Живановић
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ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА ПОСЛЕ 18. КОЛА

изрешетао је кош Слободе у отварању другог
полувремена, једну тројку додао је и Симић па
је домаћи тим стекао двоцифрену предност
(52:41). Разлика је одржана све до половине
игре у последњој четвртини када је Слобода
тројком Војновића и кошевима Пажина успела
да ухвати прикључак (82:78). Ипак, Вршчани
су у финишу имали разиграног Димића и
незадрживог Јањића. У последња два и по

минута најпре је Газибеговић из тешке ситуације
поентирао под таблом, да би тројком Димића
Вршчани направили недостижну предност. На
конференцији за медије тренер Лучић је рекао
да се поноси својим момцима иако је било
грешака, док тренер Слободе Поповић није био
задовољан енергијом свог тима у појединим
тренуцима меча.
Б. Ј.

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ЗАВРШИО ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ У ТУЗЛИ И КРУПЊУ

ВРШЧАНИ СПРЕМНИ, СЛЕДИ ГЕНЕРАЛНА ПРОБА
ПРОТИВ СМЕДЕРЕВА

Утакмицом против српсколигаша Мачве из
Богатића (1:3) фудбалери ОФК Вршца завршили
су припреме у Тузли и Крупњу где су провели 12
дана. Тренер Ненад Мијаиловић на пут је повео 20
првотимаца и 18 кадета, истиче да је задовољан
урађеним, али да су комплетан утисак донекле
покварили резултати припремних мечева где
Вршчани нису осетили сласт победе. Првотимци
су изгубили су од тузланске Слободе (0:1) од
омладинаца Војводине (0:1) и од Мачве. Кадетски
тим ОФК Вршца изгубио је од Слободе (0:1)
победио Интернационал (1:0) и играо нерешено са
Војводином (4:4).
- Имали смо изванредне услове за рад у Тузли,
директор Слободе Санел Машић био је сјајан
домаћин, комплетна инфраструктура била нам
је на располагању и када су у питању кадети и
првотимци. У Крупњу смо такође имали добре
услове за рад, одличан терен, мислим да смо
урадили доста квалитетних ствари, добро смо се
спремили, сачували смо се од повреда, једини
хендикеп је повреда кадета Ђорђа Главинића
коме је страдала метатарзална кост и предстоји му
двомесечна пауза.
До почетка пролећног дела првенства и
утакмице у Руми против екипе 1. мај остало је још
8 дана. Вршчани ће генералну пробу имати овог
викенда у Гребенцу против екипе Смедерева.
- Очекујем реакцију еипе после пораза у
досадашњим припремним мечевима јер просто
момци нису навикли да губе. Пробаћемо то да
променимо већ од меча са Смедеревцима, још увек
имам дилеме око састава јер Лазевски нема право
наступа у Руми због парних картона. Доласком
Жеравице из македонског Силекса закључили
смо списак долазака и фокусирани смо на старт
пролећног дела првенствене трке. Играчи знају
да се од њих очекује максимум, сви су максимално
мотивисани без обзира што је врло тешко
очекивати да можемо да се укључимо у борбу за
прво место. Имамо свој циљ, желимо резултатски
искорак у односу на претходну сезоне, закључио
је тренер ОФК Вршца Ненад Мијаиловић.
Б. Ј.

1.Младост
2.Војводина
3.Златибор
4.Нови Пазар
5.Слобода
6.Тамиш		
7.Вршац		
8.Колубара
9.ОКК Београд
10.Металац
11.Напредак
12.Раднички
13.Пирот		
14.Динамик
15.Дунав		
16.Слога		

1.Тополчанка
2.Вршац		
3.Пролетер
4.Милешевка
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ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА ПОСЛЕ 20. КОЛА
1.Војводина
2.Младеновац
3.Банат		
4.Футог		
5.Шумадија
6.Лозница
7.Ужице		
8.Бечеј		
9.К.Митровица
10.Топличанин
11.Т.Витезови
12.Баваниште
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РУКОМЕТ ДРУГАЛИГА СЕВЕР 9. КОЛО
Војвода Степа - Црепаја
Далматинац - Сомбор
Младост - ОРК Панчево
Славија - Раднички		
Сента - Будућност		
Нафтагас - ЖСК 1955		
Металац - Пригревица

27 : 23
40 : 24
26 : 22
36 : 19
34 : 25
26 : 35
30 : 24

СТРЕЉАШТВО

КЛУПСКИ РЕКОРД
УЉМАНСКИХ СТРЕЛАЦА
НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
На Првенству Србије за сениоре,
које је одржано у недељу у Нишу, eкипа
пиштољаша СК “Уљма” у саставу, Саша
Стојанов, Немања Стојанов и Богица
Гаврилов је освојила 4. место са својим
рекордом од 1654 кругова. Боље
пласиране екипе су биле само оне које
у својим редовима имају дугогодишње
репрезентативце.
У
појединачној
конкуренцији је Саша Стојанов ушао у
финале са 561 кругом као 5. У финалу је
заузео 7. место.
Истог дана, у недељу је у Инђији
одржано 7. коло Лиге пионира
Војводине. Екипа пиштољаша у саставу
Јован Рудњанин, Алекса Миланов
и Петар Панић је освојила 1. mесто.
Појединачно Јован Рудњанин је освојио
1. Место. Пионирке пиштољем у саставу
Вања Мартинов, Миљана Бућкош и
Наташа Рајаков су освојиле 2. место
екипно.
.
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