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У ВРШАЧКИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА
У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА „НИКОЛА БРАШОВАН“ НАЈБОЉИМ ПРОСВЕТАРИМА

РАДНИ ВЕК ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТИ - ЕЛЕМЕР БАРТА И МИЛАН ЊЕГОМИР
ЗАВРШИЛО
ТРИДЕСЕТАК
ПРОСВЕТАРА
Током протекле 2018.године
право на пензију остварило је
тридесетак запослених у вршачким
образовним установама. Свако
је од њих дао значајан допринос
унапређењу овдашњег школства
током свог радног века.
Из вршачког Дечјег вртић у
пензију су прошле године отишли:
директорка Злата Ожеговић и
васпитачи Видосава Радаковић,
Мирјана
Мохора И Љиљана
Ченгери.
Када је реч о основним школама,
из ОШ „Вук Караџић“ пензионисали
су се учитељи и наставници Драган
Бићанин и Даница Гроза, из ОШ
„Јован Стерија Поповић“ учитељица
Јасмина Недељковић,
из ОШ
„Младост“ наставница енглеског
језика
Мила Ђуричин, а из ОШ
„Олга Петров Радишић“ Драгана
Ђорђевић, радница на одржавању
хигијене.
У сеоским основним школама
радни однос су прекинули и
у пензију отишли Илија Адам,
директор ОШ „ Бранко Радичевић“
Велико Средиште, Јонел Јенча,
учитељ у Војводинцима- ОШ
„Кориолан Добан“ Куштиљ, Снежана
Радивојев, наставник разредне
наставе у ОШ „Жарко Зрењанин“ у
Избишту, и Снежана Марков, шеф
рачуноводства у
ШОСО „Јелена Варјашки“.
Из вршачких средњошколских
установа пензионисани су: Марија
Дамјанов Панић, професорка
математике,
и
дипломирани
правник Милица Барачков из
Гимназије „Борислав Петров Браца“,
из Школског центра „Никола
Тесла“ Дејан Марковић, професор
машинска групе предмета, и Душан
Кузмановић, професор економске
групе предмета. Из Пољопривредне
школе „Вршац“ пензионисани су
наставници математике Драгица
Тасић
и Здравко Старц, као и Радојица
Ковачев,
помоћни радник на
економији и Стана Попов, радник
на одржавању хигијене. Право на
пензију у Хемојско- медицинској
школи, током прошле године, стекле
су Снежана Чејић, професорка
хемијске групе предмета, и
Владислава Керкез, професорка
социологије, као и професорка
ликовне културе Мирјана Аралица
Јурковић која је предавала
у три вршачке средње школе
Пољопривредној, ШЦ „Никола
Тесла“ и Хемијско медицинској
школи.
Вршачки Учитељски факултет
напустили су и у пензију отишли
професори ликовног васпитања
Томислав Сухецки и музичког
васпитања Јон Лелеа. Из Дома
ученика средњих школа у Вршцу
пензионисали су се директор
Витомир
Вишацки
и
шеф
рачуноводства Драгица Николић.
Ј.Е.

Професори Елемер Барта, директор ОШ
„Паја Јовановић“, и Милан Његомир, професор
електротехничке групе предмета у ШЦ “Никола
Тесла”, добитници су престижне награде “Никола
Брашован” коју им је уручила градоначелница
Драгана Митровић, на Светосавској академији
у Конгресној дворани Центра Миленијум.
Домаћин светосавске прославе била је Хемијско
- медициинска школа, чији су ученици, заједно са
хором „Распевани професори“, приредили богат
културно - уметнички програм за многобројну
публику која је испунила дворану.
Снежана Илић, директорка Хемијско медицинске школе, подсетила је на српског
великана Светог Саву, кога славе све школе у
Србији.
-Свети Сава је описмењивач српског народа,
први
просветитељ,
епископ,
амбасадор,
измиритељ... нагласила је директорка Илић.
Светосавсски пут је пут љубави, милосрђа и
православних врлина, а дело Светог Саве је
непролазно и бесмртно. Млади Растко, вредан,
мудар и храбар, отворио је своје срце за Христа и
пробудио светлило у нама и међу нама.
Обраћајући се присутнима градоначелница
Драгана Митровић је, између осталог, рекла:
-Ово је прилика да се подсетимо на српског
великана Светог Саву који је оплеменио душу
Србије врлинама које је проповедао на разуман
начин. Окренуо нас је вери пуној љубави и
благодети. За све што је учинио у оплемењивању
српске народне душе, дугујемо му велику
захвалност. Нека нам и на даље Свети Сава
буде путоказ, нека бди над нашом децом и буде
сапутник у њиховом одрастању и сазревању.
Уручујући
признања
овогодишњим
лауреатима, градоначелница је указала на
немерљив значај награде „Никола Брашован“ која
се додељује најбољим просветарима.
У име Елемера Барте, директора ОШ „Паја

Јовановић“, награду је примила његова супруга
Зорица Барта. Захваливши се, она је рекла:
-Хвала у Елемерово име. Њему је јако жао што
вечерас није са нама. Он сад води важну битку,
боримо се, а ваша љубав, поштовање и подршка
много значе.
Лауреат Милан Његомир поздравио је свог
колегу Елемера Барту, пожелео му брз опоравак, и
захвалио се свим колегама, ученицима, а посебно
супрузи Светлани, такође професорки у ШЦ
„Никола Тесла“, на подршци и помоћи да реализује
све пројекте и замисли током протеклих година у
просвети.
Светосавска академија била је за највишу
оцену и похвалу за несебичан труд свих учесника,
а велику пажњу изазвао је филм, направљен
по идеји и визији професорке књижевности
Нађе Бранков, чији су актери били ђаци школе
домаћина, и који је награђен бурним аплаузом.
Ј.Е.

Елемер Барта своју каријеру започео је као професор немачког језика у ОШ “Вук Караџић”, након
чега споразумно прелази у ОШ “Паја Јовановић”, где од 2001. године обавља послове директора.Током
своје каријере ради на сталном стручном усавршавању и стиче знање судског тумача за немачки
језик.Током својих мандата изборио се за бројна капитална улагања у обнову зграде школе. Уводи
Функционално образовање одраслих које касније прераста у Образовање одраслих и спроводи
се до данас. Давао је несебичну подршку бројним пројектима под покровитељством Министарства
просвете, Покрајинског секретаријата за образовање, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
и пројекти прекограничне сарадње. Неки од њих су „Школа плус“, „Образовни кутак“, „Растимо здраво“,
Ликовна колонија„Паји у част“. Један је од покретача Инклузивног образовања особа са инвалидитетом,
у вези са тим отворио је врата школе Удружењу за децу и младе са инвалидитетом „Изазов из Вршца“.
Активно је радио на инклузији Рома кроз њихово укључивање у основно образовање и основно
образовање одраслих.Као директор Барта је имао одличну сарадњу са колективом и својим искуством
и вредноћом стекао је поверење колега, директора, те је од истих изабран за председника актива
директора и председника градског Савета родитеља. Веома је цењен од стране родитеља и ученика и
чини карику која повезује људе унутар професије просветних радника.

Милан
Његомир
је
професор
електротехничке групе предмета у ШЦ “Никола
Тесла”. У Вршац долази 2003. и почиње да ради
као наставник електротехничке групе предмете
у ШЦ “Никола Тесла”. Поред широког општег
образовања, Милан поседује изузетно знање
у области електротехнике и програмирања,
а
посвећује
пуно
времена
сталном
стручном усавршавању, нарочито у области
информатичких технологија. Његови ученици
учествују на свим такмичењима из области
електротехнике које организују Министарство
просвете, Завод за унапређивање образовања и
васпитања, Заједница електротехничких школа
Србије, Савез проналазача Србије, али и на
такмичењима чији је иницијатор и организатор
управо професор Његомир. Један је од
покретача идеје ученичког предузетништва,
иницијатор идеје о школском и градском
такмичењу у предузетничким вештинама
“Пословни изазов” у организацији Достигнућа
младих. Активно сарађује са бројним јавним и
културним институцијама на нивоу Покрајине,
Републике и Града. Активан је члан Заједнице
електротехничких школа Србије, сарадник
Завода за унапређивање образовања и
васпитања Министарства просвете. Учествовао
је и на бројним такмичењима наставника, 8
његових радова ушло је у Базу знања „Креативне
школе“. За рад „Више од игре“, који је радио
заједно са колегиницама Светланом Његомир
и Снежаном Илић, освојио је прву награду и
представљао нашу земљу на европском Форуму
иновативних наставника, у Лисабону, 2012.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ПРИСУСТВОВАЛА СВЕТОСАВСКОЈ ПРИРЕДБИ У ДОМУ ПЕНЗИОНЕРА

ДРУЖЕЊЕ СА НАЈСТАРИЈИМ ВРШЧАНИМА

Градоначелница
Вршца
Драгана Митровић и помоћник
градоначелника Дејан Сантрач
били су гости на Светосавској
приредби коју су организовали
вршачки пензионери, поводом
славе удружења. Најстарији
Вршчани
припремили
су
богат културно - уметнички
програм у просторијама Дома
пензионера у Вршцу и тако
представили успешан рад свог
хора, рецитаторске и фолклорне
секције.
Градоначелница
је
присуствовала резању славског
колача које је обавио протојереј
Бранко Глумац.
По
завршетку
програма,
градоначелница је разговарала
са вршачким пензионерима
који нису крили задовољство
што им је по први пут неки
градски функционер учинио
част и увеличао прославу. Као

знак
пажње
пензионерима,
градоначелница
Митровић
уручила је слику са мотивима
Града
Вршца
председнику
Удружења вршачких пензионера
Петру Вулетину.
Председник
вршачких
пензионера Вулетин захвалио се
градоначелници на одвојеном

времену које је посветила
дружењу
са
њима
током
традиционалне прославе, као и
залагању локалне самоуправе
за
побољшање
положаја
пензионера у Вршцу и недавним
улагањима у њихове просторије.
Градоначелница
Митровић
изразила је задовољство што је

у прилици да буде на прослави
са суграђанима који су свој век
провели градећи Вршац, као и
да будуће генерације Вршчана
имају на кога да се угледају.
Градоначелница је
нагласила
да ће локална самоуправа
наставити да подржава све
активности
пензионера
и
радити на унапређењу њиховог
положаја.
Домаћини су, на крају
посете,
градоначелницу
и
њеног помоћника упознали са
просторијама Дома пензионера
и активностима које се у њему
обављају, а најављен је и наставак
улагања у зграду- седиште
удружења најстаријих генерација
Вршчана. У знак захвалности
градоначелници је, као поклон,
уручена слика наивне уметности
и цветни аранжман.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ АМБАСАДОР СЕМ ФАБРИЦИ У ПОСЕТИ ВРШЦУ

А

мбасадор
Сем
Фабрици,
шеф Делегације Европске
уније у Републици Србији,
посетио је Вршац, у уторак, 29.
јануара. Том приликом је разговарао
са градоначелницом Драганом
Митровић
и
руководством
Града и уверио се у реализацију
више пројеката које подржава
Европска унија. Посету је започео
састанком у Градској кући
са
градоначелницом
Митровић, а потом је високи
гост обишао ромска насеља
Балата, Војвода Степа и
Мали Рит. Становници
поменутих
насеља
обухваћени су програмима
Европске уније и Града
Вршца, усмереним на
интеграцију и оснаживање
ромске популације. Посету
Вршцу, амбасадор Фабрици
завршио је обиласком
Високе струковне школе
за образовање васпитача
“Михаило Палов”, једине
у земљи и окружењу која
има катедру на ромском
језику.
Амбасадор
је
провео неко време у
пријатном разговару са
доц. др Јеленом Пртљага,
директорком,
професорима
и
студентима који похађају наставу на
ромском језику.

Побољшање услова становања
у ромским насељима
Градоначелница
Митровић
упознала
је
амбасадора
са
привредним
ресурсима,
потенцијалима града за даље
инвестиције, плановима за економско
оснаживање
и
побољшање
социјално-економске
ситуације
ромске популације и свих грађана.
-Имали смо прилику да обиђемо
три ромска насеља у Вршцу, да
поразговарамо са становницим
и на терену се уверимо у њихове
свакодневне
проблеме,
које

ПОДРШКА ИНТЕГРАЦИЈИ РОМА

покушавамо да решимо, нагласила је
градоначелница. Локална самоуправа
је много учинила током последње
две године што смо видели и чули
на терену. Сложили смо се да су

услови становања један од највећих
проблема, затим нерешени правноимовински односи, снабдевање
електричном енергијом, које ћемо се
трудити да унапредимо у наредном
периоду, јер имамо и идеје и пројекте.
Готово читаво насеље Мали Рит ушло
је у процес легализације, а надам се
да ћемо, као локална самоуправа, у
периоду пред нама, имати још боље
резултате када је у питању инклузија
Рома, услови становања, њихово
социјално укључивање, образовање,
али и запошљавање.
Амбасадор Фабрицио је нагласио
да су сви проблеми и изазови, са
којима се сусреће ромска заједница,
нису значајни само за ромску
популацију, већ и за комплетну
заједницу.

-Из данашњих разговора видео
сам да је овде интеграција Рома заиста
реалност и да је евидентно постојање
сузбијање дискриминације, истакао је
Фабрици. Препознао сам напоре које
локална самоуправа улаже,
мада треба још доста да се
ради у решавању стамбених
проблема Рома. Желим да
охрабрим градоначелницу
да настави тим путем, а
позивам и власти са виших
нивоа да помогну локалним
самоуправама у том послу. Ја
вас уверавам да ће Европска
унија и даље бити ту да тесно
сарађује са властима на
свим нивоима у решавању
стамбених
проблема
Рома, али и образовања и
запошљавања.
Привреда
Србије се све више интегрише
у економију ЕУ и драго ми
је што бројне европске
компаније инвестирају овде
и отварају нова радна места.
За Европску унију кључан
елемент је инклузија мањина.

установа на коју град заиста може да
буде поносан, не само због наставе
на три језика (српском, румунском и
ромском), већ и њиховим учешћем у
пројектима прекограничне сарадње,
ИПА пројеката ЕУ, што потврђује
да је школа заинтересована да на
квалитетан начин образује своје
студенте, будуће васпитаче наше
деце, закључила је градоначелница
Митровић.
Директорка Пртљага је истакла да
је ова вршачка Висока школа недавно
награђена повељом Еразмус плус која
јој омогућава учешће у пројектима
ЕУ под условима истим као за земље
чланице.
-У разговорима са студентима

-Катедра за ромски језик почела
је са радом школске 2008/2009.
и од тада до данас прошло је
деведесетак студената, каже Марија
Александровић,
професорка
струковних студија на Високој
струковној школи за образовање
васпитача
“Михаило
Палов”.
Можемо се похвалити да имамо 23
студента која су завршила школу, 4
је уписало специјалистичке студије,
а студенткиња Елдена Станић је на
специјалистичким студијама и овде
је сарадник у настави на ромском
језику. Интересантно у нашој школи
је то да студенти, када заврше 3.
годину, добијају две дипломе: једну
да су васпитачи и посебно уверење
да познају ромски језик и да могу да
предају ромски језик са елементима
националне културе у основним
школама.

Ромима осетио сам снажна осећања
и велики понос на све што они раде
и постижу, нагласио је амбасадор
Фабрици. Охрабрујем све њих и
школу да наставе тим путем, а ова
повеља Еразмус плус, коју је школа
недавно добила, потврђује да се овде
већ ради у европској перспективи.
Србија је постигла велики напредак
у образовању, а 2019. Србија постаје
партнерска земља Еразмус плус
програму што значи да има иста

и права и обавезе код учешћа у
пројектима, и поред тога што још није
чланица Европске уније.
Према
речима
директорке
Пртљага, Школа је укључена у
трогодишњи Еразмус плус пројекат
грађења
капацитета
високог
образовања, престижног програма
Брисела и Европске уније, који се бави
континуираним
професионалним
развојем васпитача.
Ј.Е.

„Михаило Палов“- понос града
Доц.
др
Јелена
Пртљага,
директорка Високе струковне школе
за образовање васпитача “Михаило
Палов”, упознала је амбасадора
Фабрициа са радом и активностима
ове вршачке образовне установе,
а студенти катедре на ромском
језику изнели су своје жеље и
планове. Директорка је указала на
добру сарадњу Школе и локалне
самоуправе, али и са Покрајинским
секретаријатом за високо образовање
и научо-истраживачку делатност,
са универзитетима у Румунији, кроз
међународне пројекте са више
партнера, уз подршку ЕУ.
-Ово је вршачка високообразовна

СЛОБОДАН ЈОВАНОВ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

АКТИВНОСТИ РЕСОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА ВРШЦА

Слободан Јованов, члан Градског
већа задужен за пољопривреду изнео
је преглед активности овог ресора
током протекле године, као и планове
за 2019. Реч је о пројектима који су
реализовани у циљу побољшања
стања у пољопривреди, као подршка
индивидуалним
произвођачима.
Зимски период, када је мало радова
у пољу и пољопривредници имају
више времена, градска власт
је искористила и организовала
саветовања за пољопривредне
произвођаче у Градској кући на
тему виноградарства и воћарства,
за стврање услова за производњу
хране на малим газдинствима директна породаја пољопривредних
производа са кућног прага.
-Предавања су одржали најбољи
стучњаци из тих области у нашој
земљи, а слична саветовања
планирана су и у овој години,
истиче Јованов. Током целе 2018.
у већини села, лично сам правио
презентације о значају удруживања
пољопривредних произвођача, а
са удружењима која постоје радио
на пружању информација како да
што боље ојачају своје капацитете.
Било је ту едукативних предавања
за ИПАРД средства, саветовање
пчелара, изложба голубова, украсне
живине и кунића и разна друга, које
је Град Вршац препознао помогао са
1.200.000 динара. Сва удружења која
су се јавила на конкурус, добила су
средства у зависности са каквим су
програмима конкурисала. Конкурс
је ове године планиран за средину
марта.

Пољочуварска служба
и противградни стрелци
даноноћно на терену

И поред бројних апела, због
несавесних појединаца којих има у
скоро сваком селу, горело је јесенас
пуно њива, наневши велику штету
како ораницама,тако и објектима,
воћњацима, кошницама са пчелама...
-Сваке године наглашавамо да је
законом забрањено паљење остатака
од летине, изричит је Јованов.
Пољочуварска служба је за 20 -так
лица написала пријаве и проследила
полицији Током 2018, наставила се
борба против узурпације државног
пољопривредног
земљишта.
Комисија за узурпацију Града Вршца,
уз помоћ пољочуварске службе
која је чувала усеве 24 сата дневно,
константно излазећи на терен,
утврђена је узурпација на површини
од око 70 хектара.
Према речима Јованова, Град
Вршац је куповином 39 противградних
ракета помогао функционисање
система одбране од града, као и
додатно финасирање противградних
стрелаца који дејствују на територији
Града Вршца.
За то је издвојено око
4.500.000 динара, а планирана су
и ове године средства за додатно
финансирање
противградних
стрелаца, наглашава члан Већа.
Завршен је пројекат Ретензија у Уљми
и планирана је њена изграња у току
2019.

Радови на инфраструктури

-Урађен је један атарски пут са
тврдом подлогом у дужини од 4 км
у КО Вршац у потесу Црвенка са
отресиштем од армираног бетона,
каже Јованов. Уређена су 2 атарска
пута са чврстом подлогом у Павлишу
у дужини од 3 км и велики пропуст
на каналу за одводњавање. Укупна
вредност инвестиције је 23 милона
динара. Желим да нагласим да је Град
Вршац увео новину и почео изградњу
атарских путева са чврстом подлогом,
који се, протеклих деценија, нису
радили на тај начин. У 2019. планирана
је даља изградња атарских путева.

први пут на територији АП Војводине
примењен
унапређени
систем
процене квалитета земљишта, биће у
потпуности имплементирана процена
заштите животне средине у КО
Влајковац,Уљма И Избиште које смо
добили од стручњака из Покрајског
завода за заштиту природе.
Све ово је презентовано 20.
децембра, где су били представници
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду, директор - Управе
за
пољопривредно
земљиште,

Вршац - лидер у комасацији
-Град Вршац се, у току 2018,
афирмисао као лидер у земљи у
спровођењу савремених комасација,
наглашава Јованов. Започет поступак
нових комасација, као највећи
пројекат на територији Републике
Србије по питању комасација
пољопривредног
земљишта,
(у питању је преко 15.000 Ха)
препознала је Немачка организација
за међународну сарадњу (ГИЗ).
Потписан је меморандум о сарадњи
Града Вршца И ГИЗ-а из чега је
проистекло да у периоду од
маја до септембра буде успешно
организована обука у Градској
кући за Комисију за комасацију
Града Вршца, Градове и Општине
Јужног Баната и за одборе учесника
комасације из Влајковца,Уљме и
Избишта. Тако је, поред едукације, по

представници
Републичког
геодетског завода , Завода за заштиту
природе.
-Завршена је прва и започета
друга фаза комасације у КО Влајковац,
Уљма и Избиште, каже саговорник
„Куле“. У току 2018. одржана су по
два велика збора у тим селима,
неколико радних састанака, где
су, поред мештана, присуствовали
чланови комисије,извођача радова,
представници РГЗ као надзорног

органа . План комасације за 2019. је
да се крајем године учесници уведу
у нове поседе -новоформиране
парцеле, а почетком 2020.да се и
заврши комасација у тим КО.
У сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду,
Водама Војводине, очишћено је 24 км
каналске мреже за одводњавање у
Великом Средишту, а у 2019. је у плану
да се у комасационим подручјима
очисте канали, а негде и ископају
нови.
-Желим да се захвалим вишим
нивоима власти - Покрајинском
секретаријату за пољопривреду,
водопривреду
и
шумарство,
где смо као Град Вршац и ресор
пољопривреде добили значајна
средства за изградњу атарских
путева, уређењу каналске мреже,
а највише средстава за комасације
које су у току, истиче Јованов. Веома
значајан пројекат за одбрану од
поплава финансира Министарство
пољопривреде у сарадњи са
Светском банком , а то је уређење
потока Месић, који ће се наставити
и у 2019. Од Канцеларије за јавна
улагања очекујемо значајну подршку
за изградњу Ретензије у Уљми. Град
Вршац улаже у пољопривреду,
нарочито будућност, а то нам говори
податак да ће се Пољопривредна
школа
у
2019.
потпуно
реконструисати, што ће створити
услови да ђаци у бољем амбијенту и
уз саврмену опрему стекну потребна
знања која ће примењивати у даљем
раду у пољопривреди.

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”

Ј.Е.
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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ФОРМИРАО СТРУЧНЕ ОРГАНЕ

ОСНОВАНИ ОДБОРИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ,
ОБАВЕШТАВАЊЕ И СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА

Национални савет чешке националне мањине 18.
јануара на својој редовној седници изабрао је стручне
органе Савета и то Одбор за образовање, Одбор за
културу, Одбор за обавештавање и Одбор за службену
употребу чешког језика и писма.
У складу са предлогом председнице Националног
савета, Љиљане Стехлик, у Одбор за образовање
изабране су Ивана Разуменић, председница Одбора и
чланице Зденка Фрумос и Јасмина Туртуреа. У Одбор за
културу изабрани су Ивана Ристић Хуберт, председница
Одбора и чланови Тереза Стаменковић, Антон Стехлик и
Венцел Мизера. Одбор за обавештавање чиниће Ненад
Јокановић, председник Одбора, Игор Ировић, члан и
Угљеша Кужелка, члан. У Одбор за службену употребу
чешког језика и писма изабране су Боженка Ставрић,
председница Одбора и чланице Каролина Нинку, Санела
Ђурђевић и Драгана Радовић, техничка координаторка.

С

авет за здравље Града Вршца, у сарадњи
са Домом здравља Вршац, обележило
је Европску недељу борбе против рака
грлића материце, од 21. до 27. јануара. Тим
поводом организоване су бројне активности у
овдашњем Дому здравља и вршачким средњим
школама.
-Превентивни прегледи и едукација су
значајни у борби против рака грлића материце,
који је све распрострањеније обољење,
каже Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за здравство и социјалну заштиту.
Организовани су превентивни прегледи које
су спровели лекари специјалисти Службе за
здравствену заштиту жена вршачког Дома
здравља. Прегледи су обављани без заказивања,
а могле су да се прегледају све занитересоване
суграђанке. У оквиру ове акције одржана су
предавања у вршачкој Гимназији „Борислав
Петров Браца“, Хемијско-медицинској школи,
као и Пољопривредној школи „Вршац“.
Према статистици Дома здравља Вршац,

ОБЕЛЕЖЕНА ЕВРОПСКА НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ И ЕДУКЦИЈА
у периоду од 21. до 27. јануара, у Служби за
здравствену заштиту жена вршачког Дома
здравља, обављено је 90 превентивних прегледа.
Пунолетним вршачким средњошколцима
предавања су држали лекари специјалисти
Службе за здравствену заштиту жена Дома
здравља начелница др Дениса Грауре Линца,
др Драган Капелер и др Андреа Миклеу. На
предавањима је указано на значај континуиране
едукације и редовних превентивних прегледа
који могу значајно променити свест жена и
смањити број оболелих. Јер, циљ кампање
је управо подизање свести становништва о
могућностима превенције болести изазваних
ХПВ вирусом.
Ј.Е.

ИН МЕМОРИАМ

ПРЕМИНУО ДР ДРАШКО РЕЂЕП
Истакнути књижевник, филмски радник,
критичар, главни уредник Књижевне општине
Вршац, један од највећих српских ерудита
Драшко Ређеп преминуо је 29. јануара у Новом
Саду у 84. години.
Драшко Ређеп је рођен 1935.године. Завршио
је Филозофски факултет у Новом Саду, групу за
југословенску књижевност и српскохрватски
језик. На истом факултету докторирао је 1966.
године. Живео је у Новом Саду.
Дугогодишњим присуством и радом, на
српској и југословенској литерарној сцени
оставио је значајан траг и смернице за нова
тумачења наше и регионалне књижевности
и њене историје. Две године је био у жирију
НИН-ове награде током које су лауреати били
Милош Црњански и Данило Киш, 1971. и 1972.
године. Радио је као професор на Филозофском
факултету Универзитета у Новом Саду. Добитник
је многих друштвених признања, дајући
допринос афирмацији и заједништву русинске,
мађарске и словачке културе на нашим
просторима.
Троструки је добитник Бранкове награде
Матице српске (1955, 1957, 1959). Затим следе
Октобарска награда Новог Сада (1971), награда
Милан Богдановић за најбољу књижевну критику
(1971), награда Стражилово (1981), Награда
Искра културе Културно-просветне заједнице
Војводине (1993), Награда Змајевих дечијих

игара (1994), Златна значка Културно-просветне
заједнице Србије, награда Драгиша Кашиковић
(1993), Награда Друштва књижевника Војводине
за животно дело (2003), Фербруарска награда
града Новог Сада (2005), награда Баштиник
Војводине (2006), Вукова награда Културнопросветне заједнице Србије (2007), награда
Баштиник Војводине (2007), Повеља за животно
дело Удружења књижевника Србије (2007),
награда Павле Марковић Адамов (2011).
Библиографија др Драшка Ређепа: “Равница”
(1961); “У тмину загледан” (1963); “Нови Сад,
град на реци” (1965); “Критичари о Вељку
Петровићу“ са Б. Ковачеком (1965); “Le literature
zougoslave” (1965); “Есејисти и критичари”
(1967); “Матица српска”, са Б. Ковачеком (1967);
“A szerbhorvat irodalom kistukre” са З.Чуком,
Л.Хадровичем, Б. Ковачеком, И. Селијем, С.Д.
Вујичићем (1969), “Војводина стара” (1970),
“Сунчаном страном Војводине” (1972), “Данас
и овде, и још понегде” (1973), “Као путовање”
(1974), “Владавина фељтона” (1975), “Исидора,
она, она” (1977), “Искуство завичаја” (1980),
“Чаролија обичног” (1982), “Овај ужасни нови
свемир” (1985), “Онај други Бранко” (1985), “Све
руже Србије” (1985), “Улепшавање невидљивог”
(1988), “Банатска рапсодија или Стојан Трумић
на крају света” (1991), “Антологија Антић”
(1992, 2009, 2010), “Антологија Матић” (1992),
“Антологија Црњански” (1993, 2007), “Име Срема”

КУД Лућафарул, који ове године
обележава 70 година постојања
и рада, прошле седмице одржао
је годишњу скупштину. Догађај
је својим присуством увеличао и
генерални конзул Румуније у Вршцу
Георге Дину, а на дневном реду
било је представљање извештаја
о активностима у претходној,
односно плана рада за текућу годину
и планирање обележавања 70.
годишњице непрекидне активности
КУД-а.
Окупљенима су се обратили
нови председник др Јон Грауре и
потпредседница Марина Журка,
која је представила ретроспективу
активности. КУД Лућафарул је у 2018.
години био веома активан упркос
недостатку финансијских средстава,

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КУД-А ЛУЋАФАРУЛ

(1993), “Велики потпис: Милан Коњовић” (1994),
“Антологија Исидора” (1995), “Nordul sarbesc”
(1999), “Антологија Вељко” (1999), “Антологија
Чиплић” (2003), “Има се” (2004), “Минули мрак”
(2004), “Рапсодија ништавила” (2004), “Последња
вечера” (2004), “Антологија Тишма” (2004),
“Менталитет, али као Војводина” (2006), “Којих
нема” (2008), “Српски север” (2009), “Антологија

Капор” (2010), “Скела мирује, Азија путује”
(2011), “С обе стране реке” (2013), “Девет боја
Баната” (антологија, 2014, 2015), “Конкретни
читалац” (2014), “Антологија Ћопић” (2015),
“Земља равна људи случајни” (2015), “Живот или
понашање: Књижевни Нови Сад” (2015), “Страх и
неизвесност” (2017), “Уосталом” (2017), “Постајати
други” (2017).

70 ГОДИНА НЕПРЕКИДНЕ АКТИВНОСТИ
а ове године бројним дешавањима
обележиће свој јубилеј, седам
деценија постојања и рада. У 2019.
години биће обновљене и секције и
активности које су привремено биле
укинуте због недостатка новца.
Део програма одржаног поводом
годишње скупштине посвећен је и
великом румунском песнику Михају
Еминескуу, са чијом песмом КУД
дели назив – Лућафарул, а најмлађи
чланови Друштва извели су кратки
драмски приказ „Анђели и деца“.
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МИЛАН ЊЕГОМИР, ПРОФЕСОР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“, ДОБИТНИК НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“:

М

ЖЕЛИМ ДА ЂАКЕ НАУЧИМ ДА НЕШТО
НАПРАВЕ, НЕ САМО ДА КОРИСТЕ!

илан Његомир, професор електротехничке
групе предмета у Школском центру „Никола
Тесла“, овогодишњи је добитник Награде
„Никола Брашован“. У Вршац је дошао, заједно са
супругом Светланом, дипломираним инжењером
електротехнике, због посла. Обоје су добили
радно место у ШЦ „Никола Тесла“. Воли посао и не
штеди ни труд, ни време да ђаке нечему научи,
да им помогне да остваре неке своје идеје. Тако су
настали практични ђачки радови од робота, до
светлећег глобуса, роботских руку, за које су стигла
признања и похвале на бројним такмичењима. Све
су то препознале Миланове колеге и предложиле
га за награду „Никола Брашован“ коју Град Вршац
додељује најбољим просветарима.
Добитник сте престижне
Награде “Никола Брашован“.
Шта за Вас значи ово признање?
-Ова је награда за мене велика
част и признање, потврда да је све
што сам до сада радио исправно и
да сам на правом путу, али и мотив
да тако наставим. Најдража је
награда која долази од колега.
Признање сте добили за
професорски рад у ШЦ „Никола
Тесла“. Од када сте у овој школи?
Шта желите да научите своје
ђаке?
-Моја супруга Светлана и ја
смо дошли у ШЦ „Никола Тесла“
школске 2003/2004. године. Обоје
радимо у овој средњој школи,
предајемо електро - техничке
предмете. Волим професорски
посао. Трудим се да анимирам
ученике на разне начине, мало
шале, мало строго, да им покажем
нешто занимљиво и привучем
пажњу. Понекад им дам да ураде
неке једноставне ствари да виде
да они то могу, а после радимо
све теже и теже и на крају смо сви
задовољни резултатима. Радује
ме када ђаци виде да су одрадили
доста тешке ствари и када су због
тога задовољни. За рад у школи
потребна је љубав како према
струци, тако и према ученицима,
али исто тако и жеља за радом.
Трудим се да их што више научим
што током редовне наставе, што
кроз рад у секцијама.
Који
су
најзначајнији
пројекти које сте радили са
ученицима?
-Светлана, још двоје колега
Мирјана Анкић и Ненад Цветковић
и ја радимо тимски, подржавамо
и помажемо једни другима. Моја
је жеља да ученике оспособим у

струци, да буду свесни да морају
да знају посао за који се школују, а
кроз предузетништво гледам да их
научим да се сутра могу снаћи и да
отворе своје фирме. Да не морају
да зависе ни од кога, да знају све
сами да ураде како око струке,
тако и око вођења предузећа. Што
се тиче предузетништва, ученици
од 2014. иду на такмичења.
Пре тога смо прошли обуку у
организацији„Достигнућа младих“
и прикључили смо им се. Ђаке
водимо на такмичење ученичких
компанија где они имају задатак
да, на почетку године, осмисле
неку компанију, направе неки
производ или услугу, да се појаве
на такмичењу где ће то објаснити,
а стручни жири одлучује ко је

заслужан да са регионалног
иде на републичко такмичење.
Три пута смо се кандидовали за
регионално такмичење и сва 3
пута смо прошли на републичко
где нам је најбољи успех било 8.
место.
Који је то био пројекат?
-Идеја за пројекат искрсла
је случајно док смо били на
екскурзији. Утичница за струју
у хотелским собама била је јако

високо и нису могли да напуне
батерије мобилног телефона,
јер нису могли да му нађу неки
ослонац, практично је висио у
ваздуху. Сетили су се и узели
кутију Плазма кекса, направили
рупу, кроз њу спровели кабл
до утичнице, а телефон је имао
ослонац у кутији од кекса.
Касније су ђаци то усавршили,
дизајнирали, ставили натписе и
са тим смо прошли на републичко
такмичење и били смо осми.
-У организацији „Достигнућа
младих“ постоји такмичење где
се направи екипа од 4 -5 ђака,
који се међусобно не познају,
и који добију задатак да нешто

осмисле - неки производ. Имају 3
сата да направе презентацију и 3
минута да то одбране. Постојало
је регионално и републичко
такмичење, а ми смо 2014. први
пут отишли да све то видимо.
Свидело нам се и покренули
смо, уз подршку „Достигнућа
младих“, такмичење у нашој
школи. И од 2015. имамо школско
такмичење, касније смо позвали
и Хемијско - медицинску школу, а
од пре 2 године долазе нам и ђаци
Техничке школе из Железника.
-Када је реч о такмичењима
из електротехнике, мој ученик
Младен Вучковић постигао је за
мене најбољи пласман - 8.место
на републичком такмичењу.
Стићи до републичког такмичења
теже је него из других предмета,
рецимо математике, физике, јер
из читаве Војводине пролази само
5 ученика.
-Двојица ученика - Никола
Лазаревић и Никола Дракулић су,
са својим практичним радовима,
освојили 2. место на ревијалном
такмичењу
електротехничких
школа у Зајечару, на Галаксија
Купу, марта 2018. Направили су два
необична робота, Лазаревићев је
био у облику кугле. Представио
га је касније на такмичењу
средњошколаца и студената
румунских универзитета у Араду,
заједно са још једним роботом
којег је касније направио.
Освојио је 1. место, а комисија
за средњошколце је била
одушевљена и предложила да
роботе представи и студентима.
Био сам задовољан, јер су
Лазаревићеви радови били у
рангу румунских студената.
-Савез
проналазача
је
позвао нашу школу да заједно
представимо своје радове, на
Сајму проналазача, у Београду,

2014. Три дана смо представљали
радове, а наша школа добила је
Инвент пехар.
Шта Вас мотивише да
уложите толико труда, рада и
времена у просветарски рад?
-Има ту свега по мало. Волим
изазове и када то исто видим и
код ученика, ту жељу да нешто
направи, не могу да не помогнем.
Лепо је видети ту жељу да се отисну
у неку авантуру, како им онда не
пружити подршку?! Милош Томић
је, на средини 3. године, одлучио
шта ће да направи за дипломски
рад - светлећи глобус. Показао ми
је неки снимак са Јутјуба и убацио

глобус, роботска рука, 5
различитих робота, уређај за
мерење рефлекса, вага која мери
масу и висину и гласом каже
резултате... у све је то уложено
доста труда, знања и ђачке
креативности.
Који су Ваши лични успеси,
као професора?
-Завод
за
унапређење
образовања и васпитања и
Мајкрософт
организовали
су, десет година, такмичење
„Креативна школа“ где су
наставници основних и средњих
школа Србије описивали своје
часове и слали им те радове.

црва. Заједно само тражили
решења, пробали разне варијанте,
усавршавали, смишљали, кад
један посустане, други га повуче.
На крају смо направили светлећи
глобус, били смо задовољни.
Међу свим тим ученичким
практичним
радовима,
најзанимљивији су ми светлећи

Стручне комисије су издвојиле
најкреативније радове. Послао
сам 8 радова, које сам радио са
супругом Светланом, а трећи
члан се мењао зависно од
часа и теме. Сви су ушли у базу
најуспешнијих, а наш рад „Више
од игре“ добио је 1. место у
категорији средњих школа. Тај рад
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сам радио са мојом Светланом
и колегиницом Снежаном Илић,
сада директорком Хемијско
- медицинске школе. Сви смо
добили награде, али сам само ја,
до одлуци организатора, ишао
у Лисабон на међународно
такмичење као један од два
представника Србије. У раду
смо описивали како ученици
од 1. разреда напредују у знању
тако што у првој години направе
неку обичну игрицу, везану за
електрично коло, коју касније
усавршавају. Биле су две идеје:
једна је игрица „живцомер“ кад
се пролази жицом, а сијалица
засветли кад прстеном додирнете
жицу, а друга мост где се такмиче
два играча ко ће брже да стигне
до циља. Ове игре су ученици
врло успешно осавременили
како су стицали нова знања током
школовања. Циљ је да примене
своје знање, а идеја је потекла од

Николе Тесле и Михајла Пупина
који су, за своја највећа открића,
идеју добијали из игара које су
играли као деца. Тако су настали
Теслиново обртно магнетно поље
и Пупинови калемови.

Светлана
и
ја
смо
представљали своје радове на
Бритиш канселу (British council),
британској организацији за
унапређење
образовања.
Сваке године, заједно са
Министарством
просвете,
организују конференције за
професоре у Србији. Ове године
смо представили сарадњу нас
двоје из ШЦ „Никола Тесла“, колеге
Бошка из београдске ПТТ школе
и колеге Србољуба из Техничке
школе у Лепосавићу, на Косову.
Искористили смо робота куглу,
Србољуб је, са својим ученицима,
требало да направи програм да
даљинским управљачем управља
роботом који је код нас у Вршцу.
Бошко је био задужен да направи
везу, а ми у Вршцу да оспособимо
робота да прима те сигнале. Био је
то леп пројекат.
Реците нам нешто о својим
биографским подацима?

-Рођен сам у Бачкој Тополи,
1969. Детињство и младост
провео сам у селу Карађорђево,
где и данас живе отац Димитрије,
мајка Мира и брат Драган.
Основну и средњу школу - смер
физика, нешто слично данашњој
гимназији, завршио сам у Бачкој
Тополи. После војног рока, уписао
сам у Загребу Војно - технички
факултет. Био сам стипендиста
фирме „Руди Чајавец“ из Бања
Луке. Тај је факултет школовао
студенте за војну индустрију, било
нас је из свих крајева тадашње
Југославије. Између 3. и 4. године
студија, почели су сукоби, рат,
1991. Академија је пола године
била опкољена, ми студенти
успели смо да се вратимо својим
кућама. Мислим да смо ми били
последњи који су прешли аутопут
Загреб - Београд, августа 1991.
На срећу договор је постигнут, а
ја сам наставио и завршио Војно
- технички факултет у Београду,
јер се комплетна академија
пребацила у Београд. Одрадио
сам дипломски рад, а пошто је
дошло до распада земље, нисам
имао никакву обавезу према
фирми „Руди Чајавец“. Вратио сам
се кући.
Како и када долазите у
Вршац?

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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-Почео сам да радим у фирми
„Иномаг“ у Бачкој Тополи. Радио
сам 9 година, ту сам упознао своју
будућу супругу Светлану. Фирма
нам је, нажалост, отишла у стечај.
Остао сам без посла, радио сам
неко време код приватника. У
међувремену сам, на позив мог
бившег разредног старешине,
радио хонорарно у Гимназији
и Пољопривредној школи у
Бачкој Тополи. Предавао сам
физику и информатику, а будућим
месарима и електротехнику.
Светлана и ја смо већ били у браку
када смо видели оглас да се у
Вршцу тражи 5-6 дипломираних
инжењера, пријавили смо се и од
септембра 2003. смо у Вршцу.
Када сте основали породицу?
-Светлана и ја смо се венчали
1996.
Девојачко
презиме
Светлани је Предојевић, она је из
родом из Црвенке. Ћерку Јелену
добили смо 1997, а сина Вељка
2001. Све се то издешавало пре
нашег доласка у Вршац. Јелена је
на 3. години фармације, Вељко 3.
разред гимназије - математички
смер. Светлана је дипломирани
инжењер
електротехнике,
предаје у ШК „Никола Тесла“.
У
чему
је
лепота
професорског посла?
-Посао професора је и тежак и
леп. Најлепше признање је када

те некадашњи ђаци сретну, после
10 - 15 година, и кажу:“Хвала што
сте ме научили много тога“. Човек
се лепо осећа. Забораве се све
муке, проблеми, тешки тренуци...
Та ђачка захвалност, успеси
које касније постижу у свом
школовању, дају снаге, мотив су за
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даљи рад. Лепо је кад вас се неко
од ученика сети, дође да вас види.
Моја је жеља да ученике научим
да нешто направе, а не само да
користе, јер данас се све своди
на то да нешто користимо, од
мобилног, рачунара, телевизора...
Мало људи покушава нешто да

направи. Сматрам да је боље
да човек зна нешто да направи,
јер да користи - то може свако!
Покушавам да ученике наведем
на то да реализују неке своје идеје,
да размишљају, буду креативни. У
томе је лепота!
Јованка Ерски

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
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КЊИГА: ТРАГ У ВЕЧНОСТИ

Од свог настанка људи су се
трудили да оставе неки писани
траг за собом. У почетку то су
били цртежи на зидовима пећина,
а касније су проналажени разни
материјали који су служили као
подлога за писање. У далекој
прошлости коришћен је камен као
подлога, али и за писање, а за прве
записе употребљавано је и дрво.
Прве књиге настале су у камену
и дрвету, а у Египту је више
миленијума пре нашег доба почео
да се користи папирус. Листови
су лепљени један за други и на тај
начин је формирана дугачка ролна
папируса. Пошто је било изузетно
тешко писати читавом дужином
ролне, она је дељена на стубиће.
Свици који су коришћени у
свакодневној
употреби
били
су дугачки око седам метара
и намотавани су на штап. При
читању, гласник је морао пажљиво
и постепено да их одвија, како се
оваква „књига” не би исцепала или
распала.
С временом је папирус замењен
пергаментом који је такође завијан
у ролне. Пергамент се показао
издржљивијим од папируса па је
врло брзо ушао у широку примену
у многобројним земљама широм
света.
За белешке, трговачке рачуне,
али и математичке задатке, стари
Грци су употребљавали воштане
таблице. Две или више ових
таблица спајане су у свеску, а када
је у Грчкој пергамент заменио

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
5. Корени, Добрица Ћосић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Аги и Ема, Игор Коларов

папирус, и он је добио облик
таблице. Сваки лист је посебно
препариран, а затим су лепљени у
заједничке корице. Овакав начин
лепљења књига почео је да се
користи у првом веку наше ере.
Прве књиге увијене у кожне
корице појавиле су се у шестом
веку у Египту. Овакав начин
увијања књига постао је врло
брзо популаран, па су се
мајстори коричења такмичили у
украшавању корица књиге.
Дуго времена књиге су писане
ручно, и самим тим било их је, у
односу на доба у коме живимо,

веома мало, што је подразумевало
и да су биле изузетно скупе.
Проналазак
штампарске
машине значио је могућност да
књиге постану доступне свима.
Штампање књига уз помоћ машине,
уз непрестани развој технологије у
веку који је иза нас, допринело је
умножавању књига у потребном
броју примерака. Тако књига више
није била привилегија богатих, већ
је створена могућност да до ње
дође свако ко то жели.
Извор: Политика

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
5. Откачена школа, Група аутора

АСТРОНОМИЈА

СУДАР СТВОРИО УСЛОВЕ ЗА ЖИВОТ

Научници су у досадашњем проучавању
Земље и небеских тела дошли до разних
теорија и сазнања. На основу једне теорије
Месец је некада био део Земље, а настао је
када је пре више од 4,4 милијарде година
небеско тело величине Марса ударило у
примитивну Земљу и одвалило део који се
удаљио и почео да орбитрира око наше
планете.
На основу најновије студије, ударом
непознатог објекта на површину Земље
доспеле су основне материје које су
заслужне за настанак живота.
Према истраживањима које је пренео
сајт „Спејс”, удар је имао много већи утицај
него што смо досад мислили. Наша планета
се захваљујући овом судару „снабдела”
довољном количином угљеника, азота
и сумпора који су били неопходни за
формирање живота, објављено је у
часопису „Science advances”.
Некада давно површина Земље била је
слична површини Марса. Имала је ужарено
језгро и омотач, али у делу ван језгра било је
врло мало испарљивих елемената као што
су азот, угљеник и сумпор. Та количина била
је недовољна за развој живота.
Хемијски елементи који се налазе
ван ужареног језгра планете могли су
међусобно да се мешају, али не и са
елементима језгра. Иако су испарљиви
хемијски елементи и тада постојали у језгру
Земље, нису могли да стигну до површине
планете.

Једна од теорија наводи да се специјална
врста метеорита, звана угљенични хондрит,
забила у Земљу и довела до реакције
елемената из средишта планете са онима
с површине. Ова теорија почива на
чињеници да се изотопи азота, угљеника и
водоника налазе на површини метеорита.

хемијске елементе важне за развој живота.
Земља је могла да се судари са много
различитих планета и теоријски је могуће
да је нека планета могла да донесе потребне
елементе. Ако је до овог судара дошло,
језгра две планете могла су да се споје у
једно.

Заговорници ове теорије слажу се да је
могуће да су метеорити били извор ових
елемената.
Аутори нове студије желели су да
тестирају једну другу теорију – да ли је
нека друга планета могла да „донесе” ове

Задатак научника био је да „направе”
планету која би могла да се судари са
Земљом. У специјалној пећи научници су
створили изузетно високу температуру
и висок притисак од којих би могло да
се формира ужарено језгро планете. У

капсулама графита (облику угљеника)
помешали су метални прах (он представља
језгро које се састоји од гвожђа везаног
за азот) и прах силицијума (мешавина
силицијума и кисеоника који би требало да
имитирају земљин површински омотач).
Променом температуре и притиска и
количине сумпора током експеримента,
тим је створио услове у којима су ови
елементи могли да се поделе на језгро и
остатак хипотетичке планете.
Дошли су до закључка да се угљеник
много теже спаја са гвожђем у присуству
високе концентрације азота и сумпора, док
се азот спаја са гвожђем и у присуству веће
количине сумпора. Закључак је следећи:
да би се азот издвојио из језгра и пренео
у остале слојеве планете, она мора да
поседује високу концентрацију сумпора.
Научници су нова сазнања укључили у
покретање симулације, као и информације
о томе како се понашају различити
испарљиви елементи и данашње количине
угљеника, азота и сумпора у спољним
слојевима Земље.
После једне милијарде симулација
дошли су до закључка који је можда и
најлогичнији. Потребни елементи на
Земљи могли су да настану само сударом и
спајањем са језгром небеског тела величине
Марса које је у свом средишту имало од 25
до 30 процената сумпора.
Извор: Политика
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аховски турнир у
холандском
Вајк
ан
Зеу,
малом
месту на обали Северног
мора, свакако је један од
најпознатијих турнира у
свету. Игра се сваке године
још од 1937. ове године игран
је од 11. до 27. јануара. Због
те своје дуге традиције, зову
га и „шаховски Вимблдон“.
Ове године игран је,81.
по реду, 21.категорије, са
просечним рејтингом од 2753,
као и Б -турнир, 14.категорије
са просечним рејтингом од
2580. Победник А-турнира
био је светски првак, Магнус
Карлсен,
а
Б-турнира,
Владислав Ковалев, рођен
1994. из Белорусије, који је
тиме обезбедио своје место
на А-турниру следеће године.
Лично, имам ту срећу, да
стицајем околности, редовно
посећујем овај турнир од
2010 године, увек се одлично
осећам у тој најшаховскијој
атмосфери на свету. Заправо,
у истој сали истовремено
играју своје турнире 600
аматера и 28 врхунских
светских играча, међу којима
су и шесторица из првих
десет на свету. Своје доласке
користим да анализирам
организацију једног овако
грандиозног
шаховског
спектакла.
Главни
покровитељ
турнира је велика индијска
челичана (Tata steel) у Вајк
ан Зеу, а подршку турниру
дају многобројни спонзори
и донатори. Сваке године,
кад пролазим поред ове
железаре, по диму и пари,
који се дижу, знам који
погони раде, а увек раде

УТИСЦИ СА ШАХОВСКОГ ТУРНИРА У ВАЈК АН ЗЕУ

ШАХОВСКИ ВИМЛДОН

Магнус Карлсен, светски шампион и победник А турнира у Вајк ан Зеу
Зеу!
Посебна прича је само
место, Вајк ан Зе, где је
апсолутно
цело
место
посвећено шаху, свуда су
шаховски симболи, неки
од ресторана дају попусте
шахистима, у сваком кафићу
или ресторану на столу се
налази и шаховска гарнитура,
неки
организују
своја

Енглеске, Белгије, Норвешке,
Данске, Немачке, Пољске
итд., као и из целог света,
Перуа, Мексика, Канаде,
Казахстана, Јапана итд. То су
прави љубитељи шаха, који
долазе, као ходочасници,
да би дисали исти ваздух
са
Карлсеном,
Гиријем,
Мамеџаровим, Крамником,
Анандом, Динг Лиреном,
Рапортом, Дудом и другим
врхунским велемајсторима и
будућим светским првацима.
Млади
су
посебна
прича, овде је на Б-турниру
играо
најмлађи
светски
велемајстор,
13-годишњи
Прагнанда из Индије (рејтинг
2530), годину дана старији
интермајстор Винсент Кејмер
(2508) из Немачке, па 16-о
годишњи велемајстор Андреј
Есипенко (2593) из Русије, који
ће за пар година сигурно бити
у самом светском врху, можда

Прагнанада, најмлађи светски велемајстор долази
из Индије и има 12 година
пуним капацитетом, висока
пећ, челичана и сви погони
ваљаонице. Више је него
очигледно да цела Холандија,
са врло јаком привредом и
великим смислом за добру
организацију, чине све да,
прво, популаришу шах међу
младима, јер виде везу
између шаха и новодолазеће
компјутерске
ере,
и
друго, да од тог турнира
учине туристички бренд,
препознатљив
у
целом
свету. У време одржавања
турнира
одржавају
се
шаховска такмичења међу
свим основним школама, где
деца (од 7 до 12 год.), поред
појединачног
такмичења,
на посебном листу решавају
шаховске проблеме, где
постоји и питање - наведите
имена неких од шахиста, који
играју на турниру у Вајк ан
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шаховска такмичења у својим
локалима, са свим одликама
правог турнира (шаховски
сатови, судије, награде), свуда
су туристи-љубитељи шаха,
који у ресторанима склапају
шаховска пријатељства. У
месту има десетак хотела
и сви су пуни, уз доста
приватног
смештајног
капацитета, невероватни су
у умећу привлачења туриста,
којима
указују
срдачно
гостопримство, како би се
гости што боље осећали и
поново дошли.
Ако се погледа листа
аматера, који играју своје
турнире у истој сали са
светским прваком, види се
да их има преко 2.000, који
играју по групама зависним
од свог шаховског рејтинга.
Долазе из свих европских
земаља,
Португалије,

Пред турнирском салом
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рођен 1998, рејтинг 2738,
па наш српски зет Рихард
Рапорт из Мађарске, рођен
1995, рејтинг 2732, ту је и
Рус Владимир Федосејев,
док су остали већ помало
ветерани у односу на
трендове у светском шаху,
који се још добро држе и
одолевају наступу младих
лавова. Светски првак Магнус
Карлсен је рођен 1990, још
увек је неприсновен и не
види му се неки нови прави
ривал.
У току своје дуге шаховске
историје, на овом турниру
су играли скоро сви познати
светски велемајстори, Еве,
Керес, Таљ, Карпов, Каспаров,
Корчној, Портиш, Спаски,
Топалов, Накамура, Аронијан,
Ананд, Гељфанд, Весли Со
и многи други, од наших,
Милић, Ивков, Трифуновић,
Љубојевић ...
Своје
боравке
овде
користим да упознам што
више шаховских пријатеља
и врхунских шахиста, који
су изузетно скромни и лепо
васпитани, увек спремни на
шаховске разговоре. Ове
године сам упознао људе из
шаховког савеза Холандије,
којима сам уручио један
ДВД-и са филмом о нашем
Бори Костићу, који има

Велемајстори и аматери, сви у истој сали
и будући светски првак. На
А-турниру, најмлађи је Јорден
ван Форест, Холанђанин,
рођен 1999, рејтинг 2614, па
Јан Криштов Дуда, Пољак,

енглески титл. Подсетио
сам их да је наш Бора играо
на овом турниру 1952,
заједно са својим старим
пријатељем, њиховим Макс
Евеом, бившим светским
прваком.Био је један од
најстаријих учесника (рођен
1887.), који је играо на том
турниру. Заправо има само
један, само два дана старији,
доктор Тартаковер, па онда
наш чика Бора. Овај контакт
ће нам добро доћи при
организацији
Меморијала,
јер наше Удружење граћана за
неговање шаховске традиције
Вршац, мисли да контактира
и друге националне шаховске
федерације,
подсети
их
на значај Боре Костића
за развој светског шаха и
датражи помоћ, у виду слања
неког од њихових играча на
Меморијал.
Одлазим из Вајк ан
Зеа
потпуно
задовољан
доживљеним,
дивим
се
њиховој
организацији
и
свеукупној
подршци
Холандије
„Шаховском
Вимблдону“, надајући се да ми
можемо и да их превазиђемо,
бар у организацији нашег
(заборављеног) Меморијала.

Драган Крагић
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Паја Јовановић је први
српски постмодерни уметник,
глобалиста,
независтан,
сам свој тренд не полаже
рачуна никоме а дело
је
друштвено
односно
педагошки
ангажовано
далеко од потрошних дневно
политичких манипулација.
Паја је био човек хедониста,
волео је живот а и живот њега.
Да је мучио своје тело оно га
не би подржавало читав век.
Тело и дух нису антиподи
већ једно, али насиље над
собом које стално вршимо
да би преживели разара и
биологију тела и дух који је
само мистификована хемија
ума.
Духовност је ослушкивање
суптилних нејасних сигнала
ума који би да укажу где
грешимо кад користимо
свој ум као силеџије уместо
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уметнички
као
Пајини
ликовни обрасци.
На
сликама
државно
прописаног соцреализма од
пре више од пола века виде се
људи који раде по команди као
мрави. Њихове личности део
су вечне прописане емисије,
они су тек алат који се не
разликује од лопате, колица
чак ни од саме земље. Уместо
да славе слободан рад те слике
са дистанце времена оптужују
као непорецив документ
једног
времена
сличног
реализму данас који видимо
на уличним графитима као и
на свему ономе на шта човек
мора да се редукује да га не
боли кад живи.

А код Паје Јовановића
све је другачије. Рад није
казивач прилике већ обликује
стварност,
јача
животну
позицијау. То је рад који не

понижава и не деформише
човека.
Код Паје Јовановића на
триптихону раде слободни
људи. Они нису намештени
за сликање и нису део неке
пропаганде којом се постижу
циљеви радикално другачији
од слатке поруке.
Уметност
је
као
и
пропаганда, можда оруђе
за роварење по туђим
мозговима, посебно кад
су руке прљаве. Чиста
уметничка
информација
је добар документ, али и
личи на оперативни нож
хирурга који не уме да зашије
рану. Хаковање је израз
за проваљивање, насилни

начин улажења у туђу
имовину, брањени простор
или скидање заштите и
разваљавање, огољавање и
умртвљавање имуног система
да провала боље делује.
Паја Јовановић не нуди
учешће у мисији већој
од појединачног живота
већ управо глорификује
недодирљивост
и
јединственост сваког живота,
његову
неприкосновеност
и
трагичност
употребе
што је суштина грађанске
филозофије која је суптилно
замењена
информатичким
нихилизмом.
Томислав Сухецки

ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„МОМЕНТИ“ ФИЛИПА ДАЋЕВЦА
В
ечерас, у петак 1.
фебруара, у 19 часова,
у
великој
галерији
Културног центра Вршац
биће отворена изложба
Филипа
Даћевца
под
називом „Моменти“. Изложбу
ће отворити мр Томислав
Сухецки. Педесетак радова,
колико ће их бити изложено,
моћи ће да се погледају до 10.
фебруара.
„Аутор
ове
изложбе
слика портрете, фигуре,
људи једне егзистенцијалне
усхићености. Од Френсиса
Бејкона и Пикаса који су
на велика врата унели

сликарство ружним, многи
млади
људи,
уметници
прихватају односно живе
тај правац, али се Филип
од већине разликује јер
покушава да да дубљи
ликовни смисао и логику,
понекад бруталних портрета
фигура и то их понекад чини
веома истинитим и блиским.
Можемо да се упитамо да ли
млади људи сликају брут арт
- ружно сликарство, јер је
то лакше или је у моди, или
је то истина о стварности
човека у времену данас,
коју сеизмограф младости
најбоље осећа. Ликовна

интервенција
на
овим
цртежима и сликама, копање,
враћање њима говори да
иако имамо једну акцију
брут арту, кад они добију
унутрашњу логику они су и
призори избављења“, каже
Сухецки о радовима Филипа
Даћевца.
Филип Даћевац је самоуки
уметник из Вршца, апсолвент
Учитељског
факултета.
Његов рад су већ позитивно
оценили многи уметници
и критичари, а иза њега
стоји више од двадесет
групних,
самосталних
и
интернационалних изложби.

ФОТОГРАФИЈЕ РАЈКА Р. КАРИШИЋА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА “ХИЛАНДАР У МОМ СРЦУ“
У Градској библиотеци је у оквиру
обележавања славе Свети Сава отворена
изложба фотографија Рајка Р. Каришића под
називом „Хиландар у мом срцу“. Током више
од 15 година и 43 посете манастиру Хиландар,
аутор је забележио преко 75.000 фотографија.
„Многи су фотографи Хиландар походили и
за собом оставили безброј фотографија. Али
је мало ко, попут Рајка Каришића успео да на
такав начин пред наше очи и срца постави, и
представи лепоту и снагу места овог. Било да
се ради о величанственом архитектонском или
светогорском пејзажу, молитвеној атмосфери,
портрету монаха, светињи... увек се, у кадру
уочава она неопходна, незаменљива, драгоцена
искра љубави за предмет интересовања. Својим
камерама и чистим срцем уметник нам је
приближио Хиландар у мери како то нико пре

њега учинио није“, рекао је историчар уметности
Душан Миловановић.
Каришић је нагласио да су на изложби
представљена два циклуса фотографија,
манастир пре пожара и после пожара 2004.
године. Према његовим речима, фотографије
су потресне, али пружају и велику радост да се
види поново рађање манастира након пожара.
Каришић је добитник многих награда, међу
којима се издвајају Вукова награда Културно
-просветне заједнице Србије, Годишња награда
УЛУПУДС-а, Октобарска награда града Врбаса
и многе друге. Током 45 година бављења
фотографијом донирао је око 700 опремљених
фотографија манастирима Хиландар, Студеница,
Бођани, Велика Ремета и другим.
Изложба у Градској библиотеци је отворена за
посетиоце до 9. фебруара.

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

VIN

PING

12 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •1. фебруар 2019.

Т

ЂУРКО

ТРАДИЦИОНАЛНИ ИЗБОР СПОРТ
ФОТО: А. ПУТНИК

радиционални Избор спортисте године
одржан је у преуној Конгресно - музичкој
дворани Центра Миленијум. За најбољег у 2018.
години проглашен је параглајдериста Горан
Ђурковић. У осталим категоријама Управни одбор
Спортског савеза Вршац прогласио је за најбоље
следеће спортисте:
Најбоља пионирка Града Вршца је Тара Ђекић
из Џудо клуба Локомотива, првакиња Војводине и
шампионка Србије у категорији млађих пионирки до
56 кг. Стандардна Репрезентативка Србије,тренутно
је прва на ранг листи свих џудисткиња Србије за све
узрасне категорије .
Најбољи пионир је Немања Кондин из Карате клуба
Вршац . У 2018. години је на шест турнира освајао
углавном златне медаље у катама.
Најбоља кадеткиња је Тамара Жарков из Теквондо
клуба Еурошпед. У 2018. години освојила је титулу
првакиње Србије, освојила прво место у Купу
Србије, прво место на Бугарска Опену Г1, бројне
медаље на турнирима у иностранству. Стандардна је
репрезентативка Србије.
Најбољи кадет је Огњен Добросављевић из
Теквондо клуба Еурошпед , првак Србије, првак
Војводине, учествовао је на Европском кадетском
првенству у Шпанији.
Најбоља јуниорка Града Вршца је Тијана Јокић, до
ове године је била чланица СТК Вршац, а због даљег
напредовања и отварања националног стонотениског
центра ,сада игра за Нови Сад. Јуниорска првакиња
Србије, на Европском првенству у Румунији освојила
је бронзу у дублу, на Светском првенству у Аустралији
стигла је до четвртфинала.
Најбољи јуниор је Вукашин Варда из Теквондо клуба
Еурошпед који је у 2018 години постигао следеће
резултате :Куп Србије 1 место , Првенство Србије 3
место , Бугарска Опен Г1 3 место , Парис Опен Г1 2
место.
Најбоља сениорка је Бојана Пауновић из Теквондо
клуба Вршац, у 2018. години постала је првак Србије,
освојила на Купу Србије 1 место, на Првенство Балкана
2 место .
Најбољи сениор је Марин Дујић из Теквондо клуба
Еурошпед , који је на Европском првенству за Мастере
освојио 3 место .
Најбољи тренер је Игор Сантрач, професор спорта
и физичког васпитања, шеф стручног штаба одбојкаша
Баната.
Посебна признања за спортско достигнуће припала
су алпинисти Александру Патрићу и триатлонцу
Кристифору Манчу.
Специјално признање за школски спорт добила
је Катарина Стојаковић (Џудо клуб Локомотива) као
првакиња Србије и Војводине у категорији јуниорки до
44 килограма и трећи пут заредом првакиње Србије у
школском спорту.
Награду за животно дело добили су Михаљ Кардош
и фудбалски тренер Георге Мохан, за најбољу екипу
проглашен је Теквондо клуб Еурошпед а за најбољег
међу најбољима Горан Ђурковић, члан Параглајдинг
клуб Беркут и тим лидер репрезентације Србије.
Награде лауреатима уручивали су градоначелница
Драгана Митровић, председник скупштине Града
Ненад Барош, члан Градског већа Бобан Богосављевић
и тренер ОФК Вршац Ненад Ковачевић.

Добитници признања за животно дело: Михаљ Кардош
(лево) и Ђорђе Мохан (десно) са председником скупштине
Ненадом Барошем

Најбоља јуниорка Тијана Јокић

Најбољи сениор Марин Дујић (десно) са Ненадом
Ковачевићем

СПОРТСКЕ НАДЕ
Девојчице: Софија Ристић (Теквондо клуб Делтикс ),
Сара Бугарски (Карате клуб Вршац), Мина Радисављевић
(Супер стар), Анабела Ранић (Супер стар), Сара Момиров
(ОК Вршац), Ања Ковачевић (ОКБанат), Милана Мандић
(СК Вршац), Ана Петров (ТК Вршац), Миња Милојевић (АК
Атина), Петра Арнаутовић (ВАК 1926), Елена Радосављевић
(Соколско друштво Вршац), Тара Лажетић (Соколско
друштво Вршац), Бјанка Пранк (Тениски клуб Фед-ас),
Марија Ђокић (Карате клуб Уљма), Жељана Димитријевић
(Плесни студио „Миленијум), Анђела Обрадовић (Плесни
студио Миленијум), Вања Станисављев (Бокс клуб Гард),
Дарина Ванек (ОФК Банат), Тереза Гарић (Теквондо клуб
Еурошпед), Сара Радованов (Теквондо клуб Еурошпед
Уљма.
Дечаци: Стефан Војнов (Теквондо клуб Делтикс),
Матеја Баришић (Карате клуб Вршац), Јанко Божић (ОК
Банат), Филип Ходри (СТК Вршац), Сандро Црнобрња
(Удружење скијаша Сноу Тим Вршац ), Ђура Ранић
(Стрељачки клуб Уљма), Милан Цветковић (ТК Вршац),
Ђорђе Стојков (Мачевалачки клуб Карика), Михајло Дишић
(КК Вршац), Марко Младеновски (АК Атина), Вукашин
Грчак (ВАК1926), Богдан Пузић (Тениски клуб Фед-ас),
Никола Жарков (Фудбалски клуб Форум), Марко Пљоскар
(Гошинкан), Александар Јанковић ( Гошинкан), Лазар
Пејовић (Планинарско-скијашки клуб Железничар), Вук
Пеђа Ловрић (Карате клуб Уљма), Лука Судар (Џудо клуб
Локомотива), Марко Каракаш (Бадминтон клуб Фанатик),
Никола Рајилић (Бадминтон клуб„Фанатик“ - секција Велико
Средиште),Лука Секулић ( Бок клуб Гард).

Најбоља сениорка Бојана Пауновић

Најбољи јуниор Вукашин Варда

Најбољи спортиста Вршца за 2018. Гора
пехар из руку градоначелнице Драгане Ми
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ОВИЋ ПРЕДВОДИ ЛАУРЕАТЕ

ТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА ОДРЖАН У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

ан Ђурковић прима
итровић

Најбољи кадет Огњен Добросављевић

Најбољи пионир Немања Кондин

Признање за школски спорт Катарина Стојаковић

Спортске наде Вршца

Најбоља кадеткиња Тамара Жарков

Најбоља пионирка Тара Ђекић

Најбољи тренер и специјална признања
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Сто година Привредне коморе Војводине (2)

ПОВЕРЕЊЕ КОЈЕ ТРАЈЕ

Поводом великог јубилеја – 100 година
постојања и рада, Привредна комора
Војводине ће 1. фебруара 2019. године на
Свечаној академији доделити традиционално
признање – Годишњу награду, привредницима
и привредним друштвима са територије АП
Војводине за постигнуте врхунске резултате
у пословању током претходне године. Крајем
2018. године председник Привредне коморе
Војводине Бошко Вучуревић и генерални
секретарПривредне коморе Војводине др Јован
Вујичић потписали су Свечану повељу, којом
јеустановљено да поменута награда понесе име
дугогодишњег председника Коморе (1919-1939)
и најзаслужнијег за њен развој и значајну улогу
коју је Комора имала у међуратном периоду, по
Кости Миросављевићу.
Ово признање додељује се од 1965.
године, а раније јеимало назив „Првомајска
награда“. Установљено је убрзо након
оснивања Покрајинске привредне коморе
(1962), касније преименовану у Привредну
комору Војводине, која је имала широку
лепезу законских овлашћења, те се бавила
унапређивањем производње, промета и услуга,
повећањем продуктивности рада, применом
савремених техничко-технолошких поступака
и рационализације у раду и пословању,
унапређивањем услова и организације
рада и пословања, усклађивањем изградње,
реконструкције и коришћења капацитета,
унапређивањем пословног и другог удруживања,
пословно-техничком сарадњом, кооперацијом
и специјализацијом, унапређивањем пласмана
робе, робном разменом, обезбеђивањем
јединства југословенског тржишта итд.
Годишњом наградом „Коста Миросављевић“,
Привредна комора Војводине истиче појединце
и привредна друштва, који својим радом и
изузетним резултатима, друштвено одговорним
понашањем и осталим позитивним особинама
и деловањем, стичу право да буду добитници и
носиоци овог традиционалног признања.
Почетни контакти са коморама у другим
европским државама, посебно околним или
блиским КраљевиниСрба, Хрвата и Словенаца,
успостављени су убрзо након формирања

Трговачко-занатске коморе у Новом Саду 1919.
године у свечаној Сали здања Матице српске.
Исто тако, учешће Коморе на разним конгресима
и конференцијама било је веома значајно.На
Конгресу привредних комора и организација,
одржаном септембра 1926. године, расправљано
је питање одбране од поплава, и ова Комора је
о томе поднела реферат и предлоге.Касније је
Комора обраћала све већу пажњу на привредно

домаће радиности, индустрије и занатства,
нарочито при увозу.
Трговачко-индустријској и занатској комориу
Новом Саду пружила се изузетнаприлика
да се афирмише у коморском систему
Краљевине СХС, па је 26. и 27. маја 1929. године
у НовомСаду организовала Конференцију
комора за трговину, индустрију и занатство,на
којој је саопштен већи број реферата.Осим

Треба истаћи да је новосадска Комора
формирала неке установе одвеликог
привредног значаја, као што су Завод за
унапређење занатства и индустрије и
Хемијска лабораторија у Хоргошу. Ова
коморска установа је знатно допринела
да се производња паприке подигне на
висок ниво, по квалитету и поколичини.
Хемијска лабораторија је од маја 1927. до
краја 1934. г. обавила прометод скоро пет
и по тона паприке у вредности од скоро
128 милиона динара.
Према
одредбама
Уредбе
о
трговинским, индустријским и занатским
коморама (донете 1931) и на основу
коморских избора од 15. марта 1936.
године, конституисаноје Коморско веће
и изабрани чланови свих пет коморских
одсека у којима је заступљено преко
32.000 привредника са територије Коморе
и то: 18.821занатлија, 10.162 трговца, 2.880
угоститеља, 402 индустријалца, као и 108
новчара. Одсеци су потпуно аутономно
расправљали и одлучивали о свим
својимстручним питањима на пленарним
седницама.

законодавство и прекотаквих конференција
и конгреса, све више истицала своје захтеве,
користећи увећој мери право које јој је давао
Закон о коморама.Питање саобраћаја једна
је од привредних области за коју се Комора
стално интересује. Комора се бавила и потребом
моторизовања вициналних пруга, проблемом
проширења новосадске железничке и теретне
станице, недовољношћу шлепова којима
располаже Речнапловидба, потребом заштите

спољно-трговинске
проблематике,учесници
Конференције комора највишесу се позабавили
тарифском политиком,што је сасвим разумљиво
јер је од њеногутврђивања и спровођења, а
особито у железничком саобраћају, зависила
цена кружења роба, с једне стране, па и
вредностпласиране робе, не само на домаћем
негои на страном тржишту, с друге стране.
На конференцији је усвојена Резолуцијау
којој се огледала једна страна привредног

стања у Краљевини СХС, па и у Војводини,
крајем те деценије, а наглашени су и општи
захтевитадашњих привредника.
Током1934, одржано је више конференција
поводом Уредбе о заштити земљорадника,
бановинске трошарине на угаљ и кокс ради
одржавања и поправке путева,поводом мера
за сузбијање привредне кризе и реформе
железничких тарифа уунутрашњем саобраћају,
те реформе тарифа за превоз житарица у
унутрашњемсаобраћају. Новосадска комора
је наставила да учествује на земаљским
конференцијама југословенских комора, на
којима је редовно саопштавала реферате.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу
од 7 ари са улазом из две улице Копаоничке и
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште КО
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или Нови
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари,
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35
На продају спратна кућа на плацу од 700 m².
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел.
065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43m², приземље,
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две куће једна до друге
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал.
Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код Игала.
Тел. 063/257-823
Продајем
кућу,
изузетно
повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра.
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију.
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул. Првомајска
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/86960-13
Продајем 12 ари са виноградарском кућицом
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно
за воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Број
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Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне
013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/37594-59
Плац иза планинарског дома „Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација,
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа
са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко било,
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода,
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово.
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан
је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000
m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел.
060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
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На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакар и клима.
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на
улицу. Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакари, клима.
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу.
Тел. 062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379-720.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70
Вршац за двособан стан центар града да ми се
доплати. Тел. 060/150-32-42.
На продају два једнособна стана у центру од
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
Пословни простор у Вршцу, Улица 2. oктобра
56, удаљеност од центра града око 600м.
Укупна површина простора 2000м2, од тога
локал површине 170м2, магацински простор
240м2, остало је дворишни простор. Ширина
плаца до улице је 18 м, прилаз теретним
возилима обезбеђен. Tел: 063/243-373
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована за стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра
у Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-5376
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар. Све
је посебно без газде. Тел. 061/723-93-59 или
013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после 17х.
Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте.
Тел. 064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу, са
централним грејањем. Тел. 013/834-065 и
064/296-0285
Издајем четворособни стан у ул. Милоша
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел.
063/853-64-29.
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први
спрат, комплетно намештен, погодан за
студенте.Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/246-0832
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на

Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца.
Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1.
октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5.
Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/894-9163.
Издајем гаражу у центру града. Тел.
064/183-00-18.
Издаје
се
дворишна
гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за
две ученице, студенте или брачни пар. Може
и ко има део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан стан
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра
2018. године . Тел. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града.
Тел.064/183-300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем једнособан стан на Војничком
тргу, празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.
Издајем празан двособан стан, стара
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46091.
Издајем
намештену,
реновирану
гарсоњеру на Омладинском тргу, преко од
Миленијума, на дужи период, слободна од
1.1.2019. г. Тел. 064/304-91-45 и 013/ 832-867.
Издајем гарсоњеру
за становање,
бесплатно, поузданој женској особи. Тел.
063/482-418. и 064/134-61-78.
Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а
ради становања и чувања. Ново изграђена,
бесплатно. Тел.063/482-418-064/134-6-78.
Двособан намештен стан за издавање у
центру града све је посебно без газде. Тел.
061/72-39-359 или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет,
кабловска, хидромасажна када, веш машина.
Цена 120 € месечно. Тел. 063/322-320.

РАЗНО
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.
Продајем трокрилни регал дрво са
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огледалом и ципеларник. Цена по договору.
Тел. 066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом и трофазни електромотор.
Цена по договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску пећ.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Купујем плинске неисправне бојлере
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861419 и 063/ 482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан.
Тел. 064/280-58-81.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица,
гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ на
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски
бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43,
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/73392-47.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31
и 55х42 исправни, бренери за варење,
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све
исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел.
064/168-58-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена
25 €. Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем врата за фијат крому (пасује
и за ланчију) и разне делове за исти. Тел.
013/401-210 и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са
задовољством и пуно љубави. Волим
животиње и мислим да су нам они добри
пријатељи. Нећете погрешити ако их мени
поверите. Сат времена 200 динара. Тел.
013/807-873
Продајем Југо 55, регистрован до
октобра, годиште 2003. у одличном стању,
први власник. Цена по договору. Тел.
064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор
за југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
Продајем круњач, круни и меље,
електрични. Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало
коришћен под гаранциојом, лак за
коришћење и за одржавање. Цена 3.200.
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.
Купујем полице (половне) дрвене и
металне, самостојеће и зидне (висеће). Тел.
060/740-12-10 и 013/401-210.
Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-9067.
На продају кучићи пит бул теријер
оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/11162-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ
на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју,
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10.
Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору.
Тел.061/166-07-02.
Продајем два фикуса, једну шефлеру и
два Адама. Тел. 805-107.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-7917.
Продајем гуме са фелнама 165х13,
анласер, бомбину и друге делове за„Аскону“
1984. год. Шпартач за култиватор ИМТ 506
плински бојлер некоришћен, делове за „
Фићу 750“ нови. Тел. 063/74-192-34.
Продајем „мали медитеран
333“

цреп,1700 комада по цени од 15 динара
комад, и 30 каљева по цени од 80 динара
комад. Тел. 066/374-757. Продајем мерцедес
123, 200 д, кадет коцкица, плинску пећ
Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, дрво
угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м
дужине за ограђивање плаца. Тел. 064/66204-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/19790-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел.
064/197-90-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија,
два месеца стара, две женке и један мужјак.
Тел. 065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша
„Горење“. ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију
и кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Тел. 062/11-759-55.
Пластични спојлер-дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга
деветка, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац,
први власник, само лицима са дозволом.
Цена 100 €. Тел. 063/894-91-63.
Купујем неисправне плинске бојлере
(старе) и плинске пећи због делова. Тел.
063/482-418 и 013/861-419.
Помагала би старијој особи.
Тел.
064/288-03-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална
ограда за гробно место. (2,60х2,40х0,85м)
Цена 150 €. Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло
са додатном кутијом и пласт ролом. Цена
40€. Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на
развлачење, плински решо са три рингле,
кварцна грејалица сточић за ТВ, дечији
бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван,
2005. , гаражиран, црвене боје, ветробран,
аутомацки мењач, мало прешао, тренутно
нерегистрован, наслон за седиште, церада.
Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве
боје, исправан у добром стању, неударан,
дизел, гаражиран, прешао око 127.000
км, тренутно нерегистрован. Хитно! Цена
2.800€. Тел. 064/507-60-93.
Агенцији Магибашта 013 потребна
чистачица за одржавање хигијене у
стамбеним зградама у насељу Хемоград.
Козарачка 14.
За продају четири веш машине, три
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне и
у одличном стању, као и машина за прање
судова „Беко“, исправна, уградна. Тел.
061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд
Мондео“, дизел, клима, одржавани,
поуздани. Хитно и повољно. Тел. 063/83-26918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“
92. годиште и ауто приколицу. Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман,
нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и
столице, храстова врата. Тел. 063/266-096.
Радила би кућне послове и бринула о
старијој особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805142.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/47970-86.
Продајем веш машину „Горење“, плинску
пећ „Алфа“, трпезаријски регал, плински
решо1/3, шиваћу машину „Багат“; фотељу –
лежај. Тел.064/186-52-44.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел.

064/18-44-316.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед,
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг,
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и
полица за ТВ.Тел. 065/88-37-420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине,
тамно браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу
јакну 42 број, нову 2500 дин и две беле
краће зимске јакне 42 и 38 број по 2000
динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет
за једну особу са мадрацем 7000 дин, бунду
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел.
065/34-54-538.
Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за
стони тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају комбиновани шпорет,
вертикални замрзивач, Кирби усисивач,
хаварисана Застава 128. Тел. 064/23-55-436.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, цепам и сечем дрва за ложење,
риљам баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861419.
На продају пржионица кафе са
комплетном опремом. Тел. 065/452-33-37.
На продају ТВ „Панасоник“ класичан
50х50 цм, очуван, у функцији, повољно. Тел.
064/915-89-36 и 832-153.
На
продају
2
плафонске
електрогрејалице од 800 w. Произведене
у Русији. Цена за две грејалице је 100€. Тел.
065/33-55-343.
Три метра кубна храстове греде 14х16цм,
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач
криби, делови за З-101, ел. моторе,. Тел.
064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара,
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“
електричну климу 12-ца, кожну пилотску
јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре
и балконска врата вакум стакло, полицу
гепека цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са
аутоматским надајањем, разна врата и
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.
Продајем
плинску
пећ
турске
производње са вентилатором, тучана. Цена
повољна. Тел. 063/32-00-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла
16000 км цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем
Дациа
Соленза
2004.
годиште, уграђен гас, прешао 137.000 км,
регистрован до августа 2019. први власник.
Тел. 063/259-311.
Купујем шиваћу машину на ел. погон.
Тел. 013/861-419 и 063/482-418.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење
и риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/1462-227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново
са етикетама. Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. Тел.
060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по
договору. Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12,
карабин 7х64, сачмарицу калибра 16,
шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер
„Фиделиа“ Тел. 013/827-367.
Продајем казан за топљење масти и
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан
за пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са
фрезом и резервним точковима, круњач са
прекрупаром, моторну пумпу за воду 15м
дубине, пећ на чврсто гориво. Очувано. Тел.
065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет,
велика носивост, демонтажни наслон
за најмлађе, црвене, плаве, зелене. Тел.
065/529-36-02.

На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/8789-067 и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна
женска помоћ у кући. Плата по договору.
Тел. 065/65-52-350.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23809.
Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин.
кг. Тел. 064/390-62-76.
На
продају
две
трубе
КИНГ
(Чехословачке) Тел. 062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица
кал. 12, тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ
договор. Тел. 064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера и решоа. Квалитетно и повољно.
Тел.063/482-418 и 013/861-419.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра.
Тел. 013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге
24 kw. Цена је 15.000 динара. Тел. 064/12973-23.
На продају „Мазда626“ регистрована до
маја 2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-5724.
Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са
две фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
Продајем два тучана казана, један
бакарни, фуруну и корито за клање свиња.
Тел. 062/80-10-585.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ
на плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог
дрва исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у
шупи. Тел. 061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и
птице, штендери за цвеће раних врста,
жардињере, полице за цвеће, метална
мрежица за кош. Тел. 064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Купујем шиваћу машину „Сингер“ или
„Багат“ на ел. погон. Тел. 013/861-419 и
063/482-418.
На продају плинске пећи и бојлери
исправни. Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Рено 19 шамад на продају регистрован
до 11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна,
1991. годиште, први власник. Тел. 063/482418 и 861-419.
Продајем Југо 45, 1989. годиште,
регистрован до 10. априла 2019. повољно,
први власник. Тел. 064/128-60-44 .
Продајем
шпорет
струја-плин,
вертикални замрзивач, хаварисана З-128,
кирби усисивач, храстове греде нове
14х16х400 цм. Тел. 064/23-55-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и
крушке.Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс ,
ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“
80цм, очуван у функцији. Повољно. Тел.
013/832-153.
Продајем шпорет комбинован „Горење“
браон боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер
електрични „тики“ 5 л. високомонтажни
мало коришћен 20 €. Тел. 063/107-72-71.
На продају угаона гарнитура. Тел.
064/280-58-81.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка
за мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин.
064/14-41-222 и 013/ 807-439.
Купујем
професионалну
фрулу
„штимовану“. Тел. 063/482-418 и 013/861419.
Продајем две плинске пећи нове,
две тучане пећи нове, ТВ 55 цм полован,
мини линију нову, радио касетофон vox
нов, мерач притиска нов, сто и 6 столица.
Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ 558
и Рус 52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.
Лимарија за ауто Рено 19, 1400м³, 4 врата,
хауба и гепек црвене боје. Тел. 013/861-419
и 063/482-418.
Продајем Та пећ, скоро нова, мало
коришћена. Тел. 060/08-25-724.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке).
Тел. 062/80-10-585.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 37, БРОЈ 954, 31. ЈАНУАР 2014.

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА

У храму Светог оца Николаја 26. јануара одржана је светосавска
академија којој су присуствовали Његово преосвештенство епископ
банатски господин Никанор, свештенство Српске православне
цркве, бројни верници и гости.
Пригодан програм припремили су ђаци вршачких школа, а
наступио је и Црквени хор Свети Теодор Вршачки, под диригентском
палицом Олге Шинковић.
У име Одбора Задужбинског фонда Српске православне
општине Вршац (Срђан
Шарић, Мирјана Прерадовић, Димитрије Живанов), присутнима
се обратио Александар Ђорђевић, председник Одбора.
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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 (158)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II, ГОДИНА 1849.
- Одбор је и ове године радио позитивно и испунио завет
задужбинара, а ја имам ту радост да вам представим добитнике
стипендија за академску и школску 2013 - 2014. годину. То су: Адријана
Живојновић, Драгана Печеничић, Љиљана Рајичић, Марко Мудрић,
Дамјан Богићевић, Михаило Вуловић, Андреа Јеличин, Исидора
Гимбош, Дамјан Филиповић, Карађорђе Живковић и Бојан Шајин.
Рад Одбора није се задржао само на обезбеђивању стипендија,
већ смо, уз благослов епископа, подржали многе акције корисне за
народ и Српску православну цркву. На предлог свештеника помогли
смо вернике у тешким болестима и животним ситуацијама, доделом
једнократне помоћи. И наше светиње манастире, који стоје као куле
стражаре у нашој Епархији, помогли смо како им зима не би одузела
топлину молитве коју за нас врше.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 37, БРОЈ 954, 31. ЈАНУАР 2014.

У СЛАВУ ПРВОМ СРПСКОМ
ПРОСВЕТИТЕЉУ

Вршачки пензионери приредили су светосавску академију у
просторијама седишта свог удружења, 26. јануара, у присуству
бројних гостију и чланова. Након традиционалног чина резања
славског колача, одржан је културно - уметнички програм у коме су
учествовали хор„Пензионер“, истоимени КУД, као и вршачки песник
Слободан Ђекић.
Према речима Петра Вулетина, који је недавно изабран да
обавља функцију председника Општинског удружења пензионера
Вршац, светосавска академија само је део богатог програма
планираног за ову годину.
-Ја сам последњих 26 година радио као руководилац исплате
пензија у Републичком фонду за пензијско - инвалидско осигурање
Филијале у Вршцу, упознао сам гро становништва Вршца тих

генерација, упознат сам са свим њиховим проблемима и сматрам
да ћу моћи да допринесем њиховом решавању, каже Вулетин.
Један од основних проблема је низак стандард пензионера и ми
ћемо се трудити да колико год можемо помогнемо да најстарије
генерације Вршчана бар мало квалитетније живе. Вечерашња
академија поводом дана Светог Саве редовна је активност
удружења пензионера већ дужи низ година. Ја ћу се трудити да
наставим успешан рад који је обављао Милутин Синђелић. Он је 16
година био председник удружења и у солидном стању је оставио
ово удружење. Планирамо да проширимо делатност, убацимо нове
активности и побољшамо услове боравка наших чланова у Дому
пензионера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак
Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују.
– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел појављује се 17. јула као први заступник
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког
представништва.
За ово време био је Лудвик
Хаук, најпре мајор и ађутант
надђенерала Бема, а после
потпуковник, војени командант
Вршца: када је био одсутан,
замењивали су га месни
команданти капетан Карло
Гаснер и Јосиф Шомођи. Посада
састојала се из двеју компанија
67. домобранског батаљона.
На заузимање Хаука поново
се успоставила народна гарда
у Вршцу, сада пак беше јој
Јосиф Михајловић мајор и
њезин командант. Гарда је и
сада стављала себи у задаћу да
чува имање и брани варош и
није никад излазила ван опсега
вароши, мада је то Хаук чешће
наређивао.
Хаук је завео овде и један
домобрански батаљон под
именом
“други
немачкобанатски
домобрански батаљон”, у који
је ступило око 300 вршачких
Немаца, међу овима многе главе
породице. Срби су имали дати
158 рекрута; али се у њих није
могло спровести асентовање.
Поджупан
Мурањи
најзад
допусти те су Срби дали новцем
купљене момке 1).
У знак признања доказане
верности и љубави према
отаџбини у данима опасности,
поджупан Мурањи послао је
у пањованском пољу нађене
гвоздене топове овдашњој
немачкој општини, односно
њеној гарди, изјављајући наду,
да ће гарда знати да их употреби
у корист слободе ове земље и
у општем интресу отаџбине. Но

пошто ови топови нису били
израђени, општина је наложила
мађистратском
саветнику
Фрањи Михајловићу старијем,
да се ти топови ради бушења
однесу у Речицу и да се направе
лафете, што је све учињено 2).
Уважавајући жртве, које
је општина поднела преко
зиме, заузимањем поджупана

Мурањија, ослобођена је она од
сарадње при грађењу опасних
шанчева према Тамишграду, за
што је Вршцу 7000 људи ваљало
дати 3).
Пошто у Земун послата друга
депутација ради ослобођења
затворених вршачких Немаца,
не само да није у ничему успела,
него су и њу саму задржали,
одоше у Земун по личном
налогу жупана Чарнојевића,
вршачки
грађани
Тодор
Кадић, Јован Јанковић, Мита
Алексић, Сима Серјановић и
Коста Александровић. Овима је

1) Списи и записници од год. 1849. и записник седнице од 19. фебруара
1850.
2) Општа седница од 31. маја 1849.
3) Записник седнице од 19. фебруара 1850.

ваљало тим живље заузети се
око ослобођења, што је жупан
изјавио, да ће у случају неуспеха
враћати “мило за драго”.
Но како је ова депутација
наочиглед
судбине
друге
депутације, мало одважности
показивала, то су јој се на њену
молбу придружили још и Немци
Карло Паст и Јован Прандел 4).
Па и ова се депутација вратила
око друге половине августа
дома, без да је што испословала
5).
Сада је већ ваљало спровести
недовршену
мађистратску
рестаурацију. 23. јуна молила је
општина овде бавећег се
жупана Чарнојевића, да одржи
рестаурацију и да се повисе
плате
чиновницима. На неколико
дана известио је Чарнојевић
општину, да одобрава, односно
наређује рестаурацију по попису
зак. чл. 13. и 14. од год. 1848.
Другу молбу односно повишице
плате спровео је уз препоруку
министру унутрашњих послова.
По овоме је наредио надсолга
Бела Њеки, да се отпочне
рестаурација 4. јула, позвав у
исти мах под 2. јулом општину, да
се поново посаветује о избору
земаљског посланика, у прошлој
години дваред покушаваном и
свагда осујећеном, и да попише
бираче. Услед тога је у “општој
седници” од 4. и 5. јула отпочета
предрадња за оба избора, те
је и задњег дана за изборног
председника изабран Матија
Михајловић 6) Но и сада осташе
избори неспроведени.

4) Општа седница од 25. јуна 1849.
5) Исто од 23. августа
6) Исто од 4. и 5. јула 1849.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. фебруар 2019.

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46 - VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

Оснивач и издавач:

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,
поштански фах 86, E-mail: kulavrsacka@gmail.com

•
•
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов
•
Маркетинг и огласи А. Бенка
•
Штампа: Графопродукт Нови Сад
•
CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске, Нови Сад
•
Недељно

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

Ovo izdanje je prijavljeno za odit
kod ABC Srbija

2121

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

КО Ш А Р К А

АБА 2 ЛИГА 17. КОЛО
Вршац - ОКК Спарс 		
Рогашка - Хелиос Сунс
Дyнамик - Сутјеска 		
Сплит - МЗТ Скопје Аеродром
Зрињски - Борац 		
Ловћен 1947 - Приморска

76 : 93
68 : 63
76 : 51
76 : 78
84 : 81
66 : 80

1. Приморска
17
2.МЗТ Скопје Аеродром 17
3.ОКК Спарс
17
4.Дyнамиц ВИП ПАY 17
5.Сутјеска
17
6.Сплит 		
17
7.Ловћен 1947
17
8.Борац 		
17
9.Рогашка
17
10.Зрињски
17
11.Хелиос Сунс
17
12.Вршац
17

1
5
5
7
8
9
9
9
10
11
12
16

16
12
12
10
9
8
8
8
7
6
5
1

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ПОРАЗ У ВАЉЕВУ

РЕВАНШ ВАЉЕВАЦА
МЕТАЛАЦ - ВРШАЦ 80 : 66 (15:8, 26:16, 17:27, 22:15)

+279
+137
+49
+57
-43
+5
-7
-26
-7
-74
-110
-260

33
29
29
27
26
25
25
25
24
23
22
18

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 18. КОЛО
Беовук 72 – Тамиш			
Борац – Младост			
Динамик – Златибор		
Металац – Вршац			
ОКК Београд – Спартак		
ОКК Нови Пазар – Слобода		
Војводина – Дунав			

99 : 103
72 : 61
95 : 94
80 : 66
88 : 66
98 : 99
89 : 75

1.Борац 		
2.Динамик
3.ОКК Београд
4.ОКК Нови Пазар
5.Слобода
6.Тамиш 		
7.Златибор
8.Војводина
9.Металац
10.Младост
11.Вршац
12.Дунав 		
13.Спартак
14.Беовук 72

+273
+185
+90
+130
+45
+50
-4
-72
-41
-59
-94
-149
-179
-175

18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17

17
13
13
13
10
9
8
8
7
7
7
6
4
3

1
5
5
4
8
9
10
10
11
11
11
12
14
14

35
31
31
30
28
27
26
26
25
25
25
24
22
20

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО
Раднички (Кг) - Раднички 2016		
Карабурма – Србобран		
Дуга -Вршац д.о.о.			
Љубовија - Раднички (Бг) 		

72 : 61
81 : 68
86 : 52
игра се 3. фебруара

1.Дуга 		
2.Србобран
3.Пролетер 023
4.Раднички (Кг)
5.Љубовија
6.Раднички 2016
7.Карабурма
8.Вршац д.о.о.
9.Раднички (Бг)

+101
+133
+87
+82
+73
+66
-45
-388
-109

9
9
8
9
8
9
9
9
8

7
6
6
5
6
5
2
1
1

2
3
2
4
2
4
7
8
7
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14
14
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9

Кошаркаши Металца савладали су екипу
Вршца у сусрету 18. кола Кошаркашке лиге
Србије. Ваљевци су у мечу пуном нервозе
и тензије успели да тријумфују и тако се
у потпуности реванширали за пораз у
Миленујуму у првом делу сезоне. Вршчани
су у великом грчу ушли у меч и требало им
је пет минута да постигну прве поене на
сусрету, а прецизан је био Бркић. Са друге
стране сарадња најбољих играча Металца
Ђукановића и Каплановића обележила је
финиш прве четвртине. Није могао плеј
Вршчана Јовановић сам да се носи са
Ваљевцима па је финиш полувремена у
потпуности припао домаћину. Погађали
су редом Ђуковић, Ђукановић, Неранџић
па Каплановић, а тројком у последњем
минуту до тада максималну предност донео
је Васић. Да се неће лако предати ни након
минус 17 изабраници тренера Костића су
показали већ на старту другог дела, па је
након тројке Ћирковића за 43:36 тренер
Ваљеваца Почек морао да реагује минутом
одмора. Ни то није помогло, новом тројком
Радивојевића пулени Дарка Костића су
у једном моменту пришли на 51:48, али
се бековски тандем Ђукановић – Васић
пробудио у најважнијим моментима за
домаће.Тројка другог поменутог из велике
даљине уз звук сирене трећег квартала
покренула је бројна узбуђења. Искључење
за Каплановића после бурне реакције
дало је додатни елан његовим саиграчима,
који су захваљујући нешто бољој игри у

одбрани успевали да одржавају предност,
а Ђуковић и Васић побринули су се у
последњем минуту да осигурају тријумф
свом тиму. Незадовољни суђењем Вршчани
су се 37 секунди пре краја меча повукли
са паркета, али су се убрзо вратили па је
меч ипак приведен крају. Најефикаснији у
победничком тиму био је Ђукан Ђукановић
са 22 поена и шест скокова, Васић је додао
17 уз седам асистенција, док је Ђуковић
убацио 14 кошева. На другој страни одличан
је био Бркић са 16 поена и седам ухваћених
лопти, док је Јовановић убацио поен мање.
Тренер Дарко Костић је након меча
изјавио:

- Честитао бих домаћину на одличној
партији, мислим да су екипа која заслужује
поштовање и бољу позицију на табели. И
поред свих грешака ми смо на овом мечу
изгледали као тим што ме посебно радује,
дали смо све од себе што у овом тренутку
није било довољно. Појединци су били
стегнути као да играју финале Евролиге, али
се надам да ћемоуз прави рад бити бољи
већ против ОКК Београда. Не бих желео да
коментаришем финиш, јер оно није била
моја одлука.

СТРЕЉАШТВО
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ - “А” ПРОГРАМ

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА УЉМАНСКЕ СТРЕЛЦЕ

Стрелци Стрељачког клуба Уљма успешно су наступили на
Првенству Војводине. Јуниор Немања Стојанов је у дисциплини
ваздушни пиштољ освојио 3. место, јуниорке у саставу Јелена
Јованчов, Милица Илин и Милица Јовановић освојиле су 2. место
екипно у дисциплини ваздушна пушка,
сениорке у саставу: Тања Јанковић, Јелена Јованчов и Милица
Јовановић освојиле су 3. место у дисциплини ваздушна пушка, док
су сениори екипно у саставу Гаврилов Богица, Гаврилов Ђурица
и Михаиел Марина освојили 2. место у дисциплини ваздушни
пиштољ.
У Врбасу је 27. јануара одржано треће коло Лиге Војводине, на
коме је млађи јуниор Немања Стојанов освојио 1. место, а млађа
јуниорка Милица Јовановић 4. место. Млађе јуниорке у саставу
Јелена Јованчов, Милица Илин и Милица Јовановић екипно
освојиле су 2. место у коначном пласману.

ФУД Б А Л

ОФК ВРШАЦ ПРЕДСТАВИО ЈАВНОСТИ НОВОГ ТРЕНЕРА И ПРЕДСЕДНИКА КЛУБА И ЗВАНИЧНО ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

О

ЛАЗЕВСКИ И КОВАЧЕВИЋ ПРЕДВОДЕ ОФК ВРШАЦ

младински фудбалски клуб Вршац одржао је
конференцију за медије у Прес центру Миленијума и
представио званично јавности новог председника клуба
и шефа стручног штаба. Некада вечити ривали, Ненад
Ковачевић и Александар Лазевски, бивши играчи Црвене
звезде и Партизана, предводиће заједничким снагама
Вршчане у пролећном делу сезоне Српске лиге Војводина.

Ненад Ковачевић

Лазевски је нови председник клуба, док се Ковачевић налази
пред, до сада, највећим изазовом у тренерској каријери.
- Прошла година била је изузетно добра за клуб, трудићемо
се да наредну, уз сво знање и искуство које имамо, учинимо
још бољом. Надам се да ћу у новој успети да помогнем и
целокупан спорт у Вршцу, рекао је нови председник ОФК
Вршац Александар Лазевски.
Ненад Ковачевић истиче да је изузетно задовољан првим
утисцима у новој средини.
- Ја сам још увек тренер почетник и жељан сам рада. Екипа
је млада, амбициозна са играчима жељним доказивања, а
олакшавајућа околност за мене је што су ме људи из клуба
упознали са ситуацијом у граду, са амбицијама. Пред нама је
припремни период, не волим да причам унапред, очекујемо
још пар играча да би комплетирали састав, верујем да нас
очекује добра полусезона.
Екипа је у последњих седам дана појачана са још
четворицом играча. Стигли су: Марко Стојановић (21) и
Никола Вујевић (19) из суперлигаша Рада, Немања Станковић
(21) из српсколигаша Прве Искре и доскорашњи голман
Младости из Лучана Лука Стјепановић (19). Очекује се
долазак још двојице играча на позицијама крилног нападача
и штопера.
ОФК “Вршац” су до сада су напустили Милорад Николић,
Саша Благојевић, Милован Петрић, Дејан Ивановић и
Владимир Мандић. Жељко Жерађанин се још увек није појавио
на припремама, али из клуба тврде да је он и даље члан клуба.

Александар Лазевски
ОФК Вршац ће одиграти укупно пет припремних мечева,
први у Панчеву на терену са вештачком травом против зонаша
Партизана из Уљме. Следе утакмице против Радничког из
Ковина, панчевачког Железничара, Бродарца и Црвене
звезде из Малог Мокрог Луга. Прва званична утакмица новог
тренера Ненада Ковачевића биће финале купа на територији
Јужног Баната ОФК Вршац - Динамо 1945 из Панчева.

СПОРТ
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ГОРАН ЂУРКОВИЋ, НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ГРАДА ВРШЦА У 2018.

ПРИЗНАЊА НИСУ КРУНА КАРИЈЕРЕ ВЕЋ ПОДСТИЦАЈ

Г

оран Ђурковић по други пут је у каријери постао лауреат
признања за најбољег спортисту Града Вршца. Водећи
српски параглајдериста је највећи део 2018. године провео
на првом месту светске ранг листе у прецизном слетању на
циљ а са нашом репрезентацијом освајач је бронзане медаље
на Европском првенству у Словенији као и трећег места на
предсветском првенству које је одржано у Вршцу. Када се томе
дода и титула шампиона Србије и треће место на Еврокупу у
Румунији потпуно је јасно да је велики пехар Спортског савеза
отишао у праве руке.
- Изузетна ми је част што сам
проглашен за најбољег, али то
признање не доживљавам као
неку круну каријере, као што
тако нисам доживео ниједног
од седам освојених “златних
орлова” -признања за најбољег
ваздухопловца. Признања видим
искључиво као подстицај за даљи
рад и стварање нових добрих
резултата. У прошлој години
бих посебно истакао успех
на предсветском првенству у
Вршцу, које је било припрема за
планетарни шампионат који ће
ове године бити одржан у нашем
граду. Тај резултат остварен
је уз напоре које сам имао у
организацији такмичења и због
тога ми је посебно драг.
Репрезентација Србије у
прецизном слетању на циљ
нас је већ навикла на освајање
медаља. По чему је бронза из
Словеније посебна?
- У Словенији је наша
репрезентација наступила са
минималним бројем чланова
и због тога нисмо смели да
направимо никакав пропуст
јер би свака грешка водила на
позицију испод десетог места. Ја
сам летео повређен и нисам се
надао неком добром резултату.
Међутим, изузетно добро смо
функционисали као тим, до
последње серије сам био у
конкуренцији за једно од прва три
места, али на крају завршио као
седми од 111 такмичара. Међутим,
у укупном пласману освојили смо
треће место и остварили сјајан
успех на који сам јако поносан као
тим лидер репрезентације.
Да ли сте задовољни какав
је одјек имало освајање те
медаље?
- Најбољи доказ је награда
“Јован Микић Спартак” коју
додељује
Влада
Војводине
односно
Покрајински
секретаријат за спорт. Добио
сам је за остварено спортско
достигнуће, али не сматрам
је само својом наградом већ
признањем целој репрезентацији
Србије.
Који су изазови пред вама у
2019. години?

- Велики изазов ће бити
такмичења у оквиру Еврокупа и
Светског купа. Не само када су
у питању такмичења већ и када
је у питању сам одлазак јер је
неопходно затворити финансијску
конструкцију.
Такмичења
у
Еврокупу одвијају се у Литванији,
Албанији, Македонији, Румунији
и Чешкој, док ће се рунде
Светског купа одвијати у Турској,
Казахстану, Кореји и Немачкој.
Ту су и отворена првенства
Мађарске, Румуније, Бугарске
као и четири такмичења у оквиру
шампионата Србије. Наравно, то је
план, а од финансија ће зависити
на колико њих ћу учествовати.
Највећи изазов биће Светско
првенство које ће се одржати у
Вршцу и сва остала такмичења
биће припрема за то.
Да ли је уопште могуће
размишљати на тај начин,
изаћи на неко такмичење у
циљу припреме за наредно а не
борити се за највиши пласман?
- Добро питање, али са овим
искуством које имам покушавам
да на свако такмичење изађем као
да је у питању светски шампионат.
Када то кажем мислим пре свега
на праћење конкурената, њихове
форме и начина припреме све
у циљу да буде од користи у
септембру када ће се у Вршцу
одржати Светски шампионат.
Међутим као и у сваком спорту
и код нас је срећа велики
фактор. Најбољи пример за то је
прошлогодишње такмичење у
Мађарској које је трајало два дана,
где сам после првог дана и седам
серија био убедљиво први, док
сам другог дана слетео два аута
и на крају завршио на 16. месту.
Срећа је дакле значајан фактор,
али се ослањам искључиво на
тренинге, припреме, знање и
искуство.
Да ли су почеле припреме
за
организацију
светског
шампионата?
Светско
првенство
у
прецизном слетању на циљ
првобитно је требало да се
одржи у мају, али је померено
за септембар због стабилнијих
временских прилика. Такође,

добили смо дозволу светске
асоцијације да такмичење траје
десет дана уместо предвиђених
седам, што нама као граду
свакако одговара јер ће велики
број људи овде боравити три дана
дуже. Наравно већина светских
репрезентација ће у Вршац
доћи неколико дана пре самог
такмичења, а неке ће остати и
на Грожђебалу који ће уследити
после светског првенства. Већ су
почеле прелиминарни разговори
око резервација, од неких
репрезентација су нам затражене
информације о исхрани, да ли да
воде своје куваре, да ли ће моћи
да тренирају, у којим терминима,
шта ће моћи да обиђу у Вршцу и
слично. За сада све функционише
добро, са првим пролећним

данима кренућемо у опсежну
припрему полетишта на Кули.
Колико људи ће боравити
у Вршцу током светског
првенства?
- Према неким најавама
Светско првенство у Вршцу бити
могло оборити рекорд по броју
учесника и због тога светска
федерација разматра могућност
смањења броја такмичара у тиму
као и о увођењу квалификација.
Што се самог броја такмичара
тиче он ће бити око 130, плус
стручни штабови. Када се томе
дода организациони тим од око 50
људи, телевизијске екипе, остали
медији, долазимо до броја од око
250 људи које ће овде боравити
најмање две недеље.
Б.Ј
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