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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Вршачки комуналци обележили су дан 
фирме, 2.октобра, уз пригодну свечаност, 
којој су присуствовале бројне званице у 
ресторану Стари млин, као и уручивањем 
јубиларних награда за 10, 20 и 30 година 
рада у предузећу, које је добило 66 
радника.

Љубисав Шљивић, генерални директор 
ДП “Други октобар”, осврнуо се на рад 
предузећа и нагласио да су у овој години 
реализоване све планиране активности 
захваљујући великом ангажовању 680 
запослених радника. Он је најавио да 
ће се, до краја године, “Други октобар” 
трансформисати у јавно предузеће , што 
је у складу са законом.

- Устав Србије не препознаје својински 
статус у каквом је данас “Други октобар”, 
без обзира што је “Други октобар” у овој 
години добио признање као најбоља 
комунална фирма у 13 држава Југоисточне 
Европе, нагласио је Шљивић. То значи 
нама, не значи онима који уређују живот 
на територији Србије. Не мислим да 
то треба да буде било шта лоше. Ми 
ћемо сасвим сигурно до краја године 
свој статус вратити у општинско јавно 
предузеће, а након тога ћемо урадити 
докапитализацију, у складу са законом, 
са одабраним партнером. Тако да ће ова 
фирма,  у овом облику, са овим бројем 
запослених, надам се једнако успешно 
као и у претходном периоду, наставити 
да функционише на задовољство, пре 
свега, грађана Општине Вршац. Јер, ми 
већ одавно вршимо посебне и поверене 
услуге на териорији целе општине, а онда 
и на задовољство запослених и свих оних 
који имају обавезу да брину да оно што ми 
радимо буде по реду и по закону.

Шљивић се захвалио свим 
сарадницима, радницима, запосленима 
на коректном и добром раду, као и 
потрошачима и локалној власти на 
сарадњи и подршци и додао:

-Желим да се захвалим свим 
корисницима услуга, и онима који плаћају 
и онима који би платили да могу, а 
вероватно не могу. “Други октобар” не би 
био успешан да они, због којих постојимо, 
не измирују своје обавезе на коректан 
начин. Желим да се захвалим и локалној 
самоуправи на подршци која нам је, 
такође, важна, као и свима онима који 
мисле да “Други октобар” ради добро, али 
и онима који нас стално критикују и кад су 
у праву и кад нису. “Други октобар” ради 
јавни посао, много тога што ми радимо је 
монопол. То увек мора да буде под будним 
оком јавности и свих критика и кад има 
места за то и кад нема. Једноставно, 
посао је такав да онај ко добро гледа увек 

може да нађе ману. Све је јавно и свима 
видљиво и хвала онима који критикују 
добронамерно и онима који критикују и 
када им намере нису најбоље. Због тога 
ова фирма увек мора да води рачуна да 
оно што ради буде добро, знајући да то 
неко увек види и контролише.

Јовица Заркула, председник СО Вршац, 
честитао је комуналцима дан предузећа, 
у име локалне самоуправе, похваливши 
постигнуте резултате и пожелео још 
много успешних пословних година. 
Његовим жељама придружио се и његово 
преосвештенство епископ банатски 
господин Никанор који је благословио 
скуп.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ КОМУНАЛЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ФИРМЕ

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈА 
„ДРУГОГ ОКТОБРА“  У ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Љубисав Шљивић, генерални директор ДП „Други октобар“

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ИЗ ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА 
ПРИПРЕМИЛО СВЕЧАНОСТ 
ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ПОКЛОНИ ЗА 
СРЕДИШТАНСКЕ 

МАЛИШАНЕ
Удружење жена из Великог 

Средишта организовало је акцију и 
на свечани начин обележило почетак 
Дечје недеље. Било је то пријатно 
дружење у дворишту Ловачког дома, уз 
дечју приредбу, разговор о актуелним 
темама занимљивим за одрасле, док 
је малишане увесељавао кловн Трша. 
Најмлађе су највише обрадовали 
поклони које су добили. Наиме, Форум 
жена ОО ДС Вршац  је, овом приликом, 
поклонио око 200 књига за основце 
и средњошколце и донирао дечје 
играчке за вртић.

На приредби је учествовало 
тридесетак малишана из КУД “Свети 
Сава”, који су се представили са 
неколико игара и рецитација. Затим је 
Драгана Ракић, дипл. филолог светске 
књижевности, говорила о важности 
читања и представила два ремек дела 
дечје књижевности “Зов дивљине” и 
“Бели Очњак” од Џека Лондона.

Др Татјана Вешовић, гинеколог - 
акушер, разговарала је са присутним 
мајкама о важности превентивне 
здравствене заштите жена и деце. Као 
највећи проблем нашег друштва па 
и Великог Средишта, истакла је мали 
број деце која се рађа.

-Прошле године у Великом 
Средишту се родило осморо деце, 
а ове године, до сада, свега троје, 
истакла је Вешовићева. Некада се 
у Великом Средишту рађало по 
шеснаесторо деце, дакле читав један 
разред. Ако се овај тренд нерађања 
деце настави, школе по селима ће нам 
се угасити, а спортске хале које зидамо 
неће имати ко да користи. То је велики 
проблем нашег друштва, а држава не 
чини ништа да то промени.

Ивана Радмиловић, једна од 
организаторки, захвалила се свим 
људима добре воље који су помогли 
организацију овог догађаја.

-Захваљујемо се Јелени Глишовић 
која је радила са децом из КУД “Свети 
Сава”, нашим гошћама Драгани Ракић и 
Татјани Вешовић, васпитачици Гордани 
Димитријевић која је сваком детету 
поклонила ручно прављени зидни 
сат, а такође је поклонила сатове и 
Ловачком дому, КУД “Свети Сава” и 
школи, рекла је Радмиловићева.

Наташа Грубић захвалила се 
фирмама које су подржале овај догађај: 
Јела Трејд доо, пицерија Контраст, ЕС 
Магистра, Пекара Хермес и Винарија 
Недин и истакла да жене у Великом 
Средишту имају велику подршку 
Форума жена ДС ОО Вршац.

- Ово је прва акција коју смо 
организовале, а задовољство на 
дечјим лицима нам говори да смо 
урадиле праву ствар, каже Грубићева. 
Малишани су пресрећни што су 
учествовали на приредби и што су 
имали прилику да покажу шта знају и 
умеју. Ми, жене, желимо да уредимо 
наше село по мери нас и наше деце и 
ова акција нас охрабрује да наставимо 
у овом правцу. Имамо пуно идеја 
и планова, а прва ствар коју ћемо 
урадити у наредном периоду је да 
региструјемо наше удружење.

Ј.Е.

Дружење у Ловачком дому у Великом Средишту

Вршац се и ове године придружио 
градовима који обележавају Дечју 
недељу, од 5. до 11. октобра. Вршачке 
установе и институције припремиле су 
богат и разнолик програм и отвориле 
своја врата за најмлађе суграђане. 

-Имали смо састанак са 
представницима свих наших образовних 
и установа културе и договорили смо 
се да све буду укључене у програм 
активности поводом Дечје недеље, каже 
мр Владимир Станојев, члан Општинског 
већа задужен за образовање. Неке од 
њих ће се ове године укључити први 
пут, као што је Градски музеј, који ће 
својом богатом културном понудом бити 
интересантан деци. Ове године програм 
активности у 2015. години одвијаће 
се под паролом “Подршка породице 
- Најбоља подршка деци”. Циљ Дечје 
недеље је да укаже на стварни положај 
детета и младих у друштву, да скрене 
пажњу на дете као носиоца права да 
одраста у што бољим условима како у 
породици и локалној заједници, тако и 
друштву у целини. 

Током Дечје недеље вршачки 
малишани и основци посетили су 
изложбу дечјих радова за награду 
сликара “Паја Јовановић” у Културном 
центру, присуствовали предавању о 
историји Вршца и обишли изложбу 
шаховских комплета у Градском музеју. 
Градска библиотека је организовала 
ликовну и литерарну радионицу, 
а у Народном позоришту “Стерија” 
погледали су представу “Зачарани замак”. 

Музичка школа “Јосиф Маринковић” 
приредила је концерте својих ђака у 
Конкордији, у Дому омладине одржан 
је концерт Рекреативне школе гитаре.  
Друштво учитеља Вршац организовало 
је спортски час “Вежбајмо заједно” 
у Центру Миленијум. Малишани су 
осликали градски трг својим маштовитим 
цртежима кредама у боји. Одржана је 
трка за срећније детињство “Имамо циљ 
дођи на старт” код Римокатоличке цркве 
Светог Герхарда у којој је, као и сваке 
године, учествовао велики број малих 

атлетичара. 
У оквиру Дана отворених врата, 

председник Општине Вршац Чедомир 
Живковић  организовао је пријем за 
малишане овдашњих вртића који се увек 
заврши уз песму и слаткише.

Иначе, Дечја недеља је први пут 
код нас одржана 1934. године, а од 
1987. године, на предлог организације 
“Пријатељи деце Србије” уведена је 
Законом о друштвеној бризи о деци, и 
одвија се сваке године у месецу октобру.

Ј.Е.

У ВРШЦУ СЕ ОБЕЛЕЖАВА ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

НА РАДОСТ НАЈМЛАЂИХ
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАН ПРЕДАВАЊЕ„ВРШАЦ У 
СЛОБОДИ“ 

ЧАС ЛОКАЛНЕ ИСТОРИЈЕ
Поводом годишњице ослобођења Вршца у Другом светском 

рату и 70 година од победе над фашизмом у Градској библиотеци 
је одржано вече локалне историје, прошлог четвртка. Професор 
историје Невен Даничић говорио је о приликама у Вршцу и Банату 
током Другог светског рата изневши притом поједине историјске 
чињенице које су, каже, неправедно потиснуте у други план.

-У Србији смо као Дан устанка обележавали 7. јул, иако је прва 
војна акција против агресора била 25. јуна – рушење железничког 
моста код Зрењанина, објашњава Невен Даничић, професор историје 
у Гимназији „Борислав Петров Браца“. У Банату су Немци спроводили 
велики степен репресије. Биле су организоване сталне полицијске 
акције и хапшења свих за које се сумњало да припадају покрету 
отпора. Па, ипак, то није спречило да се формира Јужнобанатски 
партизански одред који је морао непрестано да се креће кроз 
Делиблатску пешчару, Вршачке планине и дунавску клисуру због 
неподесности равничарског терена за партизанску борбу. Почетком 
1943. овај одред је имао 33 борца, да би их половином исте године 
било већ 70. 

Према речима Даничића, Општина Вршац платила је жртвама 
своју слободу.

-У Вршцу је током Другог светског рата погинуло 303 људи, у Уљми 
64, у Избишту 52, у Павлишу 39, и тако редом, у сваком селу је било 
жртава, тако да је укупан број жртава у нашој општини 622, нагласио 
је професор Даничић и истакао чињеницу да нису сви домаћи Немци 
били фашисти и сарадници окупатора. 

Он је навео дирљиве примере хуманости вршачких Немаца који 
су помагали својим српским комшијама да преживе фашистички 
терор, притом ризикујући сопствени живот.

-Иако је живот у Банату под окупатором био изузетно тежак 
због јаких репресивних мера и немогућности равничарског терена 
за вођење партизанске борбе, ипак је цвет вршачке интелигенције 
пружао непрестан отпор, рекао је Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а општине Вршац подсећајући на вршачки антифашистички 
корпус. Вршац је дао три народна хероја: Жарка Зрењанина, Анђу 
Ранковић и Ису Јовановића, али и много других антифашиста који су 
положили своје животе за слободу Вршца. Њихова жртва створила је 
огроман дуг, који никада нећемо моћи одужити, али се због њихове 
жртве морамо борити за историјску истину и очување слободе коју 
су нам даровали.

Када је почео Други светски рат Иван Вуков, доајен вршачког 
позоришта у пензији,  био је шеснаестогодишњак. Рођен је 1924. 
године у Тителу, своја сећања везана за прве дане окупације поделио 
је са присутнима у салону Градске библиотеке.

-Са шеснаест година сам био осуђен на смрт заједно са још 
четворицом својих другова, каже Вуков. Пуком случајношћу смо 
избегли смртну казну, преживео сам и то и цео Други светски рат, 
и као што видите још увек сам жив. Било је, не поновило се никада 
више.

Библиотекарка Драгана Ракић, модераторка овог часа локалне 
историје, истакла је да су библиотеке места колективног памћења и 
значајне за очување локалне историје и идентитета народа.

-Ово је треће предавање из локалне историје које реализујемо 
заједно са Гимназијом „Борислав Петров Браца“ и са професором 
Невеном Даничићем, подсетила је Ракићева. Вршчани воле свој град, 
а волеће га и ценити још више када науче неке нове чињенице из 
његове богате и храбре прошлости. 

Ракићева је публици представила публикацију „Вршац у слободи“, 
објављену у Вршцу новембра 1945. тачно након годину дана живота 
у слободном Вршцу.

-Публикација „Вршац у слободи“ представља веома драгоцену 
историографску грађу са много података о томе како је изгледало 
само ослобођење Вршца, као и организовање друштвеног живота на 
тек ослобођеној териотрији, додаје она. Сви који желе да прочитају 
ову књигу, могу то учинити у читаоници библиотеке. 

Након предавања публика је била у прилици да погледа 
тематску изложбу у читаоници Градске библиотеке која је и даље 
отворена.Вече историје „Вршац у слободи“ Градска библиотека 
је реализовала у сарадњи са Гимназијом „Борислав Петров 
Браца“ и СУБНОР-ом општине Вршац. 

Ј.Е.

У присуству представника 
Амбасада Руске Федерације и 
Украјине, СУБНОР-а, удружења 
мирнодопских, ратних и војних 
ветерана и инвалида, као и бројних 
грађана, Општина Вршац обележила 
је Дан ослобођења града, 2. октобар. 
У сали Градске куће приређена је 
свечана академија на којој је овдашњи 
СУБНОР уручио Октобарску награду 
Вршца Амбасади Руске Федерације у 
Србији.

Јовица Заркула, председник СО 
Вршац, позвао је присутне да минутом 
ћутања одају почаст свим борцима 
погинулим у ослобађању Вршца 
од фашизма, а потом су аплаузом 
поздравили присутне ратне ветеране 
Ивана Вукова, Милуна Спасојевића и 
Милана Лончара.

-Све генерације Вршчана 71 годину, 
са великим поносом,обележавају 
Дан ослобођења нашег града од 
фашистичке окупације, рекао 
је Заркула. Вршац је ослобођен 
захваљујући совјетској Црвеној 
армији, захваљујући учесницима 
Народно- ослободилачке борбе, 
многим Вршчанима и од те 1944. 
он је слободан град. Ми, данашње 
генерације дугујемо велику 
захвалност свим борцима: 363 
војника Црвене армије и 58 НОБ-а 
који су дали своје животе, али и 
обавезу да се сећамо ових важних 
догађаја и датума. 

Дмитриј Николајевич Мокрова, 
представник Амбасаде Руске 
Федерације у Србији, пренео 
је поздраве Њ.Е. амбасадора 
Александра Чепурина и нагласио:

-Ово је наш заједнички празник 
који треба да памтимо и редовно 
га обележавамо. Као војници, 
ми смо заједно, раме уз раме, 
Украјина, Русија, Белорусија, Србија, 
Југославија, Совјетски савез победили 
непријатеља. Хвала руководству 
и становништву града Вршца што 
чувају сећања на ослобођење.

Богдан Кост, представник 
Амбасаде Украјине у Србији, изразио 
је задовољство што присуствује 
обележавању овог догађаја значајног 
за историју Вршца. 

-Драго ми је што видим да има још 
живих сведока ових трагичних, али 
херојских догађаја, нагласио је Кост. 
Српски борци заједно са украјинским 
и војницима свих осталих народа 
који су били у саставу Црвене армије, 
борили су се храбро, али неки су, 
нажалост, изгубили животе и нису 

успели да дочекају дан велике победе. 
Сећање на све њих је обавеза нашу и 
све будуће генерације, а преживелим 
ветеранима желим да буду светао 
пример и понос генерацијама које 
долазе. 

Присутнима се обратио Душан 
Чукић, председник СУБНОР-а Србије, 
који је, између осталог, рекао:

-У име СУБНОР-а Србије, 
организације баштиника славне 
Народно- ослободилачке борбе, и 
Антифашистичке организације са 
више од 100.000 чланова, честитам 
вам што славите антифашизам, 
поштујете традицију и све оне 
дивне вредности нашег народа. 
Вршац је мало поранио, он се 
годину дана раније ослободио од 
фашистичке чизме и он је, као и 
Војводина, увек ишао један корак 
напред. Желим вам да тако и 
наставите. 

Након обраћања представника 
амбасада, Драгољуб Ђорђевић, 
председник СУБНОР-а Вршац, уручио 
је Октобарску награду овогодишњем 
лауреату, Амбасади Руске Федерације 
у Србији.

-У темеље овог дана слободе 
положено је 363 живота 
црвеноармејаца и 36 партизана, 
подсетио је Ђорђевић. СУБНОР 
Општине Вршац, заједно са 
СУБНОР-ом Србије и Војводине, 
чувар је традиције и историјске 

истине о Другом светском рату. 
СУБНОР Општине Вршац је, пре 
три године, обновио Октобарску 
награду за допринос антифашизму, 
борби за слободу и мир, за развој за 
бољи живот и напредак Општине 
Вршац. Ове године ову награду 
СУБНОР додељује Амбасади Руске 
Федерације у Србији за допринос 
у очувању антифашизма, борбе 
за слободу и мир и допринос 
афирмације Општине Вршац.

Захваливши се на признању, 
Дмитриј Николајевич Мокрова је 
рекао:

-Ми смо захвални на овој 
награди. Треба да пренесемо праву 
истину младим генерацијама, јер 
онај ко не познаје своју историју, 
нема будућности. Живела Србија!

Кроз свечаност обележавања 
Дана ослобођења Вршца присутне 
је водио Иван Ђорђевић, глумац 
НП „Стерија“, а пријатној атмосфери 
допринели су чланови Градског 
хора АС, под диригентском 
палицом Анђелке Сучевић.

Након свечане академије у 
сали Градске куће, сви присутни 
су  кренули пут вршачког гробља 
и положили венце на спомен 
костурницу палим ослободиоцима 
Вршца од фашистичког окупатора.

Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА 2. ОКТОБАР 

АМБАСАДИ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
УРУЧЕНА ОКТОБАРСКА НАГРАДА

Амбасада Руске Федерације у Србији добитник Октобарске награде 
СУБНОР-а Вршац

Свечана академија почела је химном Србије

Час локалне историје у Градској библиотеци

Душан Чукић, председник 
СУБНОР-а Србије
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Откако је Родољуб Драшковић средином 
деведесетих почео да ствара Кондивик, 
који је 1997. применом СЛ технологије 
прерастао у Свислајон, компанија не 
престаје да се шири и напредује. Свислајон 
је одавно лидер у кондиторској индустрији, 
не само Србије већ и читавом региону. 
Увек за корак испред, како пословне 
конкуренције тако и прописаних стандарда 
у производњи, па његови производи имају 
прођу и на пробирљивом тржишту западне 
Европе. Ово је прича о једном сегменту 
Концерна, вршачком огранку Свислајона 
Београд или боље речено, бази читавог 
система. Ту причу води Вршчанин, дете 
компаније, Александар Величковић. 

ДОЛАЗАК У КОМПАНИЈУ

- Мој долазак у Свислајон везан је за 
оснивање Кошаркашког клуба Кондивик 
1994. године. У том спортском предузећу ове 
фирме провео сам 13 лепих година, као играч, 
као тренер млађих категорија и помоћни 
тренер у сениорском тиму. У међувремену 
сам и моје основне студије привео крају, 
по образовању сам дипломирани хемичар, 
и 2007. године почео сам да радим у 
производњи. Најпре као технолог у погонима 
Свислајона, потом једно време у контроли 
квалитета, а од 2008. до 2013. године као 
руководилац погона чоколаде. Тада сам 
промовисан у извршног директора огранка 
Вршац, да би од 1. јануара 2015. постао 
директор Свислајон Београд. На том месту 
наследио сам Жељка Влаховића, који је сада 
потпредседник за финансије и директор 
продајне мреже ХДЦ Свислајон коју чине 
малопродајна мрежа објеката познатих 
под именом “Слатка кућа” и хипер дисконт 
центри у којима се могу наћи најповољније 
цене свих животних намирница у граду као и 
најповољније цене наших производа. 

ЈЕДИНИ УВОЗНИК И ПРЕРАЂИВАЧ 
КАКАОА У РЕГИОНУ

Свислајон је једини увозник и 
прерађивач какао зрна, не само у Србији 
већ у читавом региону. Какао у Свислајон 
стиже из Гане, која је уз Обалу Слоноваче 
највећи произвођач у свету. Те две земље 
дају 70 одсто укупне светске прозводње 
какао зрна. а предњаче и по квалитету.

-Какао из Гане је премијум квалитета, са 
најбољим односом какао масе и какао бутера и 
због тога увозимо искључиво њега. Целокупан 
процес обраде какао зрна ради се у Вршцу. 
Пржење зрна, одвајање од љуске, млевење и 
стварање какао масе која је основа за добијање 
свих чоколада.  Пресовањем какао масе добија 
се какао бутер, који је једина масноћа коју 
чоколада сме да садржи. Након тог цеђења 
остаје какао погача чијим се млевењем добија 
како прах.

ШИРОКА ПАЛЕТА ПРОИЗВОДА 

Палету производа који настају у 
вршачком погону Свислајона чини 113 
артикала. Почев од чоколаде и чоколадних 
производа, преко производње бисквита 
и ишлера, па до тврдог ламинираног 
кекса чији су представници пти бер и 
бевита. Затим вафл производи, пенасти 
производи - чоко бананице који настају 
на врло значајној МОГУЛ производној 
линији. Ту је и линија медењака, две 
линије за пуњене вафле као и три линије 
за исплочавање чоколаде. Најновија је 
купљена прошле године која омогућава 
производњу по фаст шел технологији 
што значи прављење чоколадне чауре и 
накнадно пуњење кремовима и разним 
другим додацима. 

Колики је обим производње вршачког 
погона Свислајона и какав је однос 
продаје на домаћем и страном тржишту?

- Иако је Свислајон пре свега орјентисан 
на извоз (55 -60 одсто производа заврши у 
иностранству), количина која остаје на српском 
тржишту је изузетно велика. У вршачким 
погонима произведе се дневно 100 тона 
слаткиша, што значи да 40 тона слаткиша 
дневно иде у продајне објекте широм Србије. На 
годишњем нивоу долазимо до цифре од 22.000 
до 25.000 тона робе која изађе из погона у Вршцу. 

У којим се све земљама продају 
Свислајонови производи?

- Највеће тржиште су нам земље бивше 
Југославије. Првенствено Босна и Херцеговина, 
затим Македонија, Црна Гора, у нешто мањем 
обиму Хрватска. Свислајон је једина српска 
фирма која има фирму у Хрватској, некада 
је то била Творница кекса Сисак, која је сада 
дислоцирана у Требиње, а остала је фирма за 

дистрибуцију робе по Хрватској. Од прошле 
године имамо отворену фирму у Румунији, за 
сада јеТ емишвар покривен нашим Слатким 
кућама и велепродајом, а полако освајамо 
банатски део Румуније са жељом да се још 
проширимо, јер је Румунија са 20 милиона 
становника велико и перспективно тржиште. 
Извозимо и на руско тржиште за чије потребе 
ексклузивно производимо дечији кекс. Радимо 
ексклузивно и за велике трговинске ланце у 
Мађарској, као што је Коп, где пласирамо и нашу 
робу, а осим тих земаља доста робе извозимо 
у Аустрију, Швајцарску, Шведску и Немачку. 
Недавно смо склопили уговор о ексклузивном 
снабдевању са једним озбиљним продавцем 
који треба да нас уведе у све велике продајне 
системе не само у Немачкој већ и у целој 
западној Европи. Извозимо и у Северну Америку 
и Аустралију, практично свуда где има наших 
људи и људи са Балкана ,где се тражи наша роба. 

Шта је то што Свислајон ставља 
на лидерску позицију у односу на 
кондиторске индустрије земаља у 
региону?

- Захтеви тржишта су све строжији а закони 
у овој области врло прецизно дефинисани. 
Што се тиче производње по највишим светским 
стандардима, у Вршцу смо некако увек за корак 
испред законске регулативе. Производња у 
Вршцу још од 2006. године ради по HACCP 
стандарду, а од прошле године по FSSC стандарду 
за исправност и безбедност хране. Он у Србији 
још увек није законска обавеза, међутим 
захтевају га сви продајни ланци који долазе 
код нас. Такође, откако су почеле припремне 
радње за приступање Србије Европској унији 
наша држава је много урадила да омогући 
произвођачима приближавање европским 
стандардима. Ипак, јако је тешко на овим 
просторима одбранити се од извозника који 

имају велике државне подстицаје као на пример 
Турска. Роба из те земље зна буде одличног, али 
и врло сумњивог квалитета. Међутим, ако се 
зна да турска влада својим извозницима даје 
подстицај од 20 одсто, ми смо у неравноправном 
положају. Наша је срећа што живимо у земљи где 
је основна делатност производња хране и што 
наших основних сировина, шећера и брашна 
има довољно а њихова цена је стабилна. 

Хоће ли Свислајон проширити 
производне капацитете и запошљавати 
нове раднике?

- Свислајон стално има потребу за новом 
радном снагом. С времена на време је 
обнављамо, млада радна снага пристиже и то је 
свакако један од праваца у којима ће Свислајон 
да делује у наредном периоду.  Вршац је база 
читаве компаније. Одавде је све кренуло и одавде 
је Родољуб Драшковић кренуо у стварање 
великог система. У Вршац долазе кадрови на 
школовање из других фабрика у систему, овде 
је базирана основна производња за све фабрике 
у систему. То је један од аргумената зашто ће 
Вршац увек бити стабилан и зашто ће морати да 
шири своје капацитете. Да би велика компанија 
чврсто стајала, база мора бити јака. Сваке 
године Свислајон одваја од 10 до 15 милиона 
евра за развој нових технологија производње 
и куповину нове опреме, а последњих година 
је половина од те суме завршавала у Вршцу. 
Поред куповине нове машине за исплочавање 
чоколаде вредне 4,5 милиона евра, ове године 
смо уложили 3 милиона евра у примарну 
производњу чоколаде. Планирано је још да 
се комплетно реновира производна линија за 
ишлере и бисквите, која је најстарија и која је 
практично подигла већи део ове производње. 
Од ње је све кренуло, она је зарадила неке друге 
линије и тако се Свислајон ширио. Планирано 
је проширивање капацитета догодине, али има 
и неискоришћених капацитета код линија које 
сада раде тако да имамо констатно потребе за 
новом радном снагом. 

Свислајон је као један од стубова 
вршачке привреде препознатљив по 
друштвено одговорном понашању. 
Колико је то важно за имиџ компаније?

- Свислајон као највећа домаћа фирма 
дефинитвно држи примат у граду када је у 
питању друштвено одговорно понашање 
и као таква има има обавезу да помогне 
у развоју и афирмицаји културе и спорта. 
Практично и нема манифестације којој 
Свислајон није био спонзор, било да је у 
питању само донација у виду производа 
било да је у питању финансијска подршка. 
Другу сезону за редом смо спонзори 
Кошаркашког клуба Вршац Свислајон, што 
је на неки начин и традиција у компанији, 
15 година имали смо свој клуб који је потом 
угашен.  Драго ми је да се публика вратила 
на трибине Миленијума јер је препознала 
праву вршачку причу где су у руководству 
клуба Вршчани, стручни штаб чине Вршчани 
и на крају крајева, никад више играча 
из Вршца није било у тиму него прошле 
сезоне. Драго нам је да иза свега тога стоји 
наш град и наша компанија. Сигурно је да 
поред маркетиншког ефекта то има великог 
утицаја и на имиџ фирме, која тиме стиче 
поштовање у читавој Србији. Прошле године 
смо основали фондацију која првенствено 
брине у нашим запосленима и њиховим 
породицама. Стипендирају се деца студенти 
наших радника а нарочито они који ће се 
по завршетку студија бавити струком која је 
нама интересантна. 

БЈ

ВРШАЦ И ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ СВИСЛАЈОН БЕОГРАД

Свислајон ДОО Београд састоји се из две организационе целине, огранак 
Вршац и огранак Горњи Милановац. У Вршцу се налази девет производних 
линија са 350 производних радника и 150 у пратећеим службама. У Горњем 
Милановцу се налази погон кремова и кекса који има око 400 запослених. 
Групацији Свислајон Таково, поред највећег прозвођача Свислајона, 
припадају и компанија Таково, која се бави прерадом воћа и поврћа, 
производњом алкохолних пића, сокова, сладоледа, готових јела, супа и 
месном индустријом. Однедавно јој припадају и Јувитана, фабрика дечије 
хране из Инђије и производња алкохолних и безалкохоних пића Милодух из 
Крагујевца. 

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВИЋ, ДИРЕКТОР СВИСЛАЈОН БЕОГРАД

ВРШАЦ БАЗА КОНЦЕРНА СВИСЛАЈОН - ТАКОВО

За две деценије од кошаркаша до директора: Александар Величковић

База у сигурним рукама

ОД ПРЕРАДЕ СИРОВИНЕ 
ДО ФИНАЛНОГ 
ПРОИЗВОДА НА 

ВРХУНСКОЈ ОПРЕМИ
Недавно смо имали велику 

инвестицију у производну опрему, 
купили смо нове машине немачких 
и швајцарских произвођача вредне 
три милиона евра и то само за 
обраду какао зрна. Сва опрема 
коју Свислајон има је врхунског 
квалитета, почевши од основне 
прераде па до финалног производа. 
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Андраш Радић, запослен 
тренутно у Центру 
за социјални рад као 
дипломирани правник, 
има богато и разнолико 
професионално искуство. 
Предавао је предмете правне 
струке вршачким ђацима, 
радио као приправник у 
Суду, једно време био је 
управник затвора, затим 
руководилацопштег сектора, 
а касније и директор у 
некадашњој врло успешној 
фабрици намештаја Утва. 
Од 2001.године је у Центру 
за социјални рад Општине 
Вршац, прво као директор, 
а потом правник. Уз 
професионалне обавезе, које 
је марљиво обављао, Радић је 
био и друштвено- политички 
веома ангажован, још као 
омладинац активиста. Био 
је у општинском комитету, 
ССРН-у, одборник у СО Вршац, 
а више од десет година био је 
потпредседник Демократске 
странке Србије. Скоро 
осамнаест година ради 
финансијска вештачења за 
потребе Суда и судскиих 
спорова, а то ће, каже, 
наставити и када за који месец 
оде у пензију.

Да ли сте Вршчанин?
-Да, рођен сам у Вршцу, 1950. 

Отац Михаљ и мајка Пирошка 
нису били Вршчани. Отац је 
дошао овде из Румуније, 1941, 
као војни бегунац, није желео да 
иде у војску, на фронт. Живео је у 
месту Дежан, 4 км од Моравице, 
уз државну границу. Крио се у 
Вршцу код сестре, а 1944. јавио 
се у добровољце. Радио је у 
партизанској радионици до краја 
рата, као обућар. Овде је упознао 
моју мајку, дошла је из Сајана, 
180 км од Вршца, место између 
Кикинде и Падеју. Имам сестру 
Ержебет, старија је од мене, живи 
у Вршцу. Завршио сам основну 
школу у ОШ „Паја Јовановић“, 
која се отворила, 1961. Директор 
је био Бата Лончар. У нову школу 
прешао сам из ОШ „Вук Карџић“. 
После Гимназије, завршио сам 
Правни факултет у Новом Саду. 

Били сте друштвено- 
политички активни још као 
омладинац. Када је то почело?

-Од 1970.године. Основали 
смо омладинску организацију, 
просторије су била на углу 
Старине Новака и Милетићеве. Ја 
сам био председник, упознао сам 
чланове Општинског комитета, 
Миладина Јевремовића, 
секретара, и Милана Ђаковића, 

председника. Организовали смо 
бројне активности, а касније сам 
се укључио и у рад Општинског 
комитета, држали смо предавања, 
ишао сам по селима, као 
активиста Савеза социјалистичке 
омладине. Организовали смо 
и штафете за дан младости. 
Правили смо маршуту за локалну 
штафету, кретала је пар дана 
пре са различитих места сваке 
године, са карауле у Марковцу, 
из Куштиља, и уливала се у 
савезну штафету.  Носили су је 
омладинци, из руке у руку, и 
обилазили су сва места. Била су 
то народна весеља по селима, 
одржаван је слет. 

Како настављате ту своју 
активност када више нисте 
били омладинац?

-Укључио сам се у 
Социјалистички савез радног 
народа (ССРН) када сам се 
вратио из војске, 1976. Ту су 
били активни и Аца Мак, Драган 
Ташлић, Пера Јованов, који 
је,нажалост, сада покојни. Био 
сам у секцији за информисање, са 
Драгоданом, Валериу Нистором... 
Ја сам сачинио статут  вашег 
листа „Вршачке куле“, која је тада 
поново кренула, крајем 1976. Био 
сам секретар основне партијске 
организације у Суду, а од 2001.  
био сам одборник у СО Вршац, 
као члан ДСС-а, који сам 2004. 
напустио због наглог скретања 
у десно. Тада су партијске 
организације биле врло јаке, 
доста ствари је полазило одатле. 
У Вршцу је било око 6.000 
чланова, то је 10 одсто од укупног 
броја становништва. Ту се негде 
појавила и тзв. Бела књига. Дошло 
је до конфронтације између 
председништва Општинског 
комитета Савеза комуниста и 
колектива судија у општинском 
суду, 1981. То је прерасло и на 
виши ниво. Препорука Комитета 
била је да судије врате део личног 
дохотка. Судијама су запретили 
партијским опоменама, што је за 
њих било погубно тада. Партијска 
организација у суду није то 
прихватила, интервенисало се 
и са покрајинског нивоа, то је 
трајало више од годину дана. У 
Белој књизи била су имена тзв. 
„белих врана“, непослушних 
судија. 

Како је изгледала Ваша 
професинална каријера? Где 
добијате прво запослење?

-Први посао био ми је 
професор у школи, од децембра 
1977. Предавао сам предмете 
правне струке ђацима треће и 
четврте године средње школе 
који су добијали звање правног 

техничара, у колективу Гимназије. 
Извео сам три генерације, били 
су то изузетно добри ђаци, сами 
Вуковци, из Вршца, Пландишта и 
Алибунара. Из школе прелазим у 
Суд, као приправник, да бих 1984. 
положио правосудни испит, 
успешно из првог покушаја, што 
је тада била реткост. Касније сам 
био и управник вршачког затвора, 
око осам месеци. У Затвору су 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 14, број 198, 29. јун 1988.

ГОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ШАМПИОНИ 
ЗНАЊА

Средином јуна предсеник Скупштине 
општине Михај Дежан приредио је пријем за 
ученике учеснике покрајинских, републичких и 
савезних такмичења из области техничке културе 
и природних наука и освајача низа признања и 
медаља, као и њихове наставнике, чија заслуга за 
постигнуте резултате није мала.

У поздравном говору, председник СО је 
изразио задовољство што може честитати младим 
суграђанима на постигнутим резултатима, 
посебно што ни једна генерација до сада није 
освојила толико медаља на такмичењима тог 
нивоа. Ови успеси су подстицај за све остале 
да унапређују своја знања која ће јденог 
дана преточити, на својим радним местима, у 
нове стваралачке и производне потенцијале. 
Омлаинцима је обећана помоћ у раду, а упућени 
су и на конкурс за додељивање стипендија 
Титовог фонда” који је ових дана отворен за све 
успешне и талентоване омчадинце.

У име гостију на пријему је захвалио Ендре 
Барта, председник “Народне техније” Вршац који 
је још једном подсетио на свеукупну активност НТ. 
Награђене ученике домаћинима је представио 
Душан петровић, председник удружења педагога 
техничке културе. У краћем спонтаном разговору 
који је након тога вођен било је речи о ученичким 
радовима и атмосфери која је владала на 
протеклим такмичењима. О раду са ученицима 
говорили су њихови ментори Владимир Стајић, 
Љиљана Панић-Томашевић и Александар Гуга 
који су у великој мери помогли, омогућили и 
усмеравали рад омладинаца. 

На фотографији с лева на десно: Анка 
Стојшин, потпредседник СО Вршац, Саша 
Стојшин, Барта Ендре, професор, Миодраг 
Здравковић, Душан Петровић, професор, 
Михај Дежан, председник СО Вршац, Саша 
Борки, Владимир Стајић, професор, Синиша 
Весин, Александар Јевдић, Дарко Маринов, 
Дејан Максимовић, Зоран Поповић, Љиљана 
Панић-Томашевић, професор, Александар 
Гуга, “Народна техника”, Горан Павлов, Дејан 
Тодоровић, Игор Станимиров, Радован 
Јаковљевић и Сава Пасер.

ИНТЕРВЈУ
АНДРАШ РАДИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОД ОМЛАДИНЦА АКТИВИСТЕ, ДО 
ПРОФЕСОРА, ДИРЕКТОРА, УПРАВНИКА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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били лакши затвореници, али у 
притвору су били и осуђени за 
убиства. Било је то једно сасвим 
другачије искуство, био сам у 
ситуацији и да једном приликом 
потегнем пиштољ. Догодило се 
неко убиство, под сумњом је био 
један затвореник који је излазио 
у град на рад. Испоставило се 
да није крив и све је после било 
уреду. 

Доста година провели сте 
у вршачком Узору. Каква је то 
била фирма?

-Од 1984. радио сам у 
Узору, фабрици намештаја, 
као директор општег сектора, 
а касније неко време и 
генерални директор. Фабрика 
је успешно радила, имала је 
око 300 запослених, педесетак 
продавница по целој Југославији. 
Једно време имали су боље 
плате него Хемофарм. Имали смо 
савремену производњу, сушару 
за дрво, систем одсисавања за 
пиљевину која се сакупљала 
у силос и одатле се користила 
за загревање комплетне 
фирме. Проблеми су кренули 
почетком деведесетих, распадом 
Југославије, смањило се тржиште, 
куповна моћ становништва, 
огромна инфлација била 
је главни узрок пропасти 
комплетне индустрије, поготову 
намештаја. Тражили смо излазе, 
долазили су страни улагачи, било 
је и превараната међу њима, 
обећавали су милионе. Онда су 
настали унутрашњи проблеми. 
Ја сам имао решење за стотинак 
радника, а осталих стотину да 
сачекају пола године да се посао 
прошири па да се и они укључе. 
Неки други су нудили одмах 
посао за све, високе плате, ушли 
су у кредите код Војвођанске 
банке, фирма је отишла у 
дубиозу. Уследио је стечај који 
је покренула Војвођанска банка. 
Било је ту и утицаја других људи. 
Ми смо у моменту стечаја имали 
око 20.000 дрвених лутки, око 120 
мртвачких сандука, требало је 
само мало уложити да се заврше 
недовршени производи, који су 
вредели око 500.000 тадашњих 
немачких марака. Међутим, није 
било заинтересованих, ушло 
се у стечај којим су уништени и 
готови производи, и недовршена 
производња, машине су се 
развлачиле. Стечај је завршен, 
стечајни управник био је Драган 
Милин.

Где прелазите после стечаја 
Узора?

-Долазим у Центар за 
социјални рад, као директор, 
2001. Када сам ја дошао, 
социјална помоћ исплаћивана 
је корисницима са закашњењем 
од пет година. Трудио сам се и 
успео то да убрзам. Општина 
је почела да даје више новца, 
уместо 300.000 динара годишње 
на почетку мог директорског 
мандата, кад сам 2004.отишао, 
Центар је добио 7,2 милиона 
динара, износ је повећан око 
2.000 одсто. Лепо сам сарађивао 
са представницима локалне 
самоуправе, посебно са Зораном 
Велимировићем, сви су имали 
слуха за потребе социјале. Ја сам 
тада био активан у ДСС-у, био сам 
потпредседник ОО више од десет 
година, председник је био Стеван 
Србиновски, пре њега био је 
Дакић.

Шта  сте се још трудили да 
промените, као директор,  у 
Центру за социјални рад?

-Кренули смо у стварање 
услова за квалитетнији рад. 
Почели смо са израдом пројеката 
међу првима, када нико није ни 

знао за пројекте, урадили смо 
5-6. Имали смо старе компјутере, 
кроз два пројекта набавили смо 
опрему какву тада није имао ни 
један центар: двадесетак нових 
савремених рачунара, штампаче, 
помогао нам је Радојица 
Мојсијев. Организовао сам за 
запослене одлазак на обуку за 
писање пројеката, ишли смо у 
Зрењанин. Преузимали смо сву 
хуманитарну помоћ од разних 
организација. Од ФАО од УН 
дошло је око хиљаду тона хране, 
коју смо дистрибуирали као 
социјалну помоћ. Око 15 одсто 
комплетне помоћи Војводини, 
добио је Вршац. Складиштење и 
расподела хуманитарне помоћи 
није био ни мало лак посао. 
Само од једне иностране дечје 
организације добили смо пет пута 
по 5.000 пакета за децу. Имао сам 
подршку општинске власти која 
ми је помогла око дистрибуције 
хуманитарне помоћи, развозили 
смо и по селима, Промет нам 
је давао камионе. Помоћ је 
добијало око 3.500 породица. 
Урадили смо пројекат за Клуб 
старих који и данас функционише 
у Гудурици, затим за проширење 
геронто службе. Са 2 стигли смо 
до 14 геронто домаћица које су 
пружале помоћ и услуге за око 
150 лица не само у граду, већ и на 
селу, у Влајковцу, Павлишу, Уљми, 
Гудурици, Средишту, Шушари... 
Тада нико није имао геронто 
службу на селу. Обезбедили 
смо два аута за потребе Центра, 
један смо купили захваљујући 
хуманитарној помоћи, други нам 
је дала Општина. Након престанка 
директорске функције, остао сам 
и даље  у Центру за социјални рад. 
Једно време радио сам пројекте, 
а касније правне послове, то 
радим и данас. До краја године 
требало би да одем у пензију.

Како је изгледао Ваш лични 
живот? Шта планирате да 

радите када одете у пензију?
-Оженио сам се супругом 

Весном (девојачко Лалић), 
1974. Имам две ћерке Марину 
и Андријану, која је завршила 
Филозофски факултет одсек 
антропологија и етнологија. Кад 
одем у пензију наставићу да 
радим финансијска вештачења 
са колегиницом Биљом Стојков. 
До сада смо урадили око 5.000 
предмета, можда и више, за 
осамнаест година, мислим да 
смо за Гинисову књигу. То је 
обиман посао, сложен, ради 
се скоро цело радно време. 
Најстарији у овом послу био 
је Бошко Милошев. То је, 
практично, провера економско- 
финансијских ствари по налогу 
суда за потребе судских спорова. 
Као пензионер, наставићу са 
својим шетњама. Волим увече 
да прошетам, пређем око 4 км, 
некад и касно ноћу. 

Јованка Ерски

Вршачка кула, година 14, број 199, 20. јул 1988.

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ИЗ 
ВЛАЈКОВЦА

ДУГА ТРАДИЦИЈА И 
ВЕЛИКА АКТИВНОСТ

Добровољно ватрогасно друштво из Влајковца има дугу 
традицију од 1914. године, велику активност нарочито у 
послератним годинама и лепе резултате у раду. Друштво 
има 26 униформисаних чланова и 10 пионира. Ватрогасни 
дом са добром опремом и самодопринос за његове потребе. 
међу члановима друштва (већина су радници и четири 
земљорадника) 10 су добровољни даваоци крви.

- Прошле године спречили смо два пожара у селу и памагали 
на позиве и професионални ватрогасним друштвима у Ковину 
и Вршцу. Притеклу смо у помоћ у суседном Ритишеву. У овој 
години планирамо четири екипе за општинско такмичење и 
пријем нових чланова - каже Душан Гајачки, командант Друштва 
и добровољни ватрогасац 43 године са четири похвале и једним 
одликовањем.

Активни ватрогасци Влајковца добили су 4 пехара као 
признања на такмичењима, међу којима вреди поменути 
Општинску смотру у Стражи када су освојили три прва места. 
Добитници су Октобарске награде Вршца и Влајковца за 
успешну активност и рад. 

Зоран Наловић

Вршачка кула, година 14, број 202, 28. септембар 1988.

ОДРЖАН НАРОДНИ ЗБОР “БРАТСТВА - ЈЕДИНСТВА”

ПОТРЕБНО ХИТНО РЕШЕЊЕ 
КОСОВСКЕ ДРАМЕ

Вршац ће  суботу, 24. септембар, памтити по величанственом 
збору Братсва-јединства и солидарности са прогоњеним, 
обесправљеним и угроженим неалбанским живљем на Косову. 
Збор је, уважавајући захтеве и жеље грађана организовала 
Општинска конференција социјалистичког савеза радног 
народа. Тога дана Трг победе је био претесан да прими преко 
20 хиљада учесника митинга међу којима  је био и знатан број 
оних који су пристигли из других места. Истакнут је захтев да се 
одлучно и хитно разреши дугогодишња косовска драма.

Неколико сати пре почетка народног збора на железничкој 
станици окупило се више стотина учесника који су пристигли из 
Панчева, Лознице, Зрењанина, Новог Сада, Ковина, Смедерева... 
Ту су их дочекали домаћини уз традиционално послужење, 
хлеб и со, колаче и освежавајућа пича, која су за ову прилику 
припремили Актив жена и вршачки радни колективи. Након тога 
они су се упутили ка граду где су се састали са групом грађана 
са Косова да би затим сви заједно у 16 часова присуствовали 
великом народном збору у центру града. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква” 
суфинансира Скупштина општине Бела Црква

Полагањем венаца на спомен 
костурницу палим борцима, 
стрељаним родољубима и 
погинулим црвеноармејцима, 
обележен је дан ослобођења 
општине Бела Црква у другом 
светском рату. Венце су 
положили амбасадор Украјине 
Олександр Александрович, 
други секретар амбасаде Руске 
федерације Сергеј Киљдишов, 
потпредседник Владе Аутономне 
покрајине Војводине Мирослав 
Васин, делегације Војске Србије, 
Субнора града Београда, Вршца 

и Беле Цркве, Општински комитет 
комунистичке партије, неколико 
удружења и представници  
локалне самоуправе.

- Фашизам је систем вредности 
који неки негују и који и данас 
постоји. Због тога борба против 
фашизма, борба против те 
идеологије мора бити увек први 
задатак свих нас. И данас у свету 
има много појава које указују да се 
ово зло није искоренило - рекао је 
Мирослав Васин, потпредседник 
покрајинске Владе обраћајући се 
присутнима. 

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕН КОСТУРНИЦУ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
БЕЛЕ ЦРКВЕ 

Чланови невладине организације 
Школа плус радили су на пројекту 
“Банатска соба” две године. Собу у којој 
се осећа дух прошлости и у којој ће 
млади учити о прошлости свечано је 
отворио потпредседник Владе Војводине 
Мирослав Васин. 

Говорећи о мотивима Школе плус 
да уреди Банатску собу, Јасмина 
Туртуреа, председница ове невладине 
организације, рекла је да је пре свега то 
била жеља да се сачува сећање на претке.

-Ако вам данас дође туриста  и оде на 
језеро, на Неру и обиђе ову предивну 
околину, сада имате прилику да му 
покажете и нашу традицију - рекао је 
Васин отварајући Банатску собу.

НАКОН ДВЕ ГОДИНЕ УРЕЂЕНА БАНАТСКА СОБА

СЕЋАЊЕ НА 
ПРЕТКЕ

У Народној библиотеци, у Белој Цркви, 
одржана је промоција књиге Дивизија 
„Принц Еуген“, аутора, историчара и 
вишег кустоса  Народног музеја  у Панчеву 
Срђана Божовића. 

Поздрављајући присутне,директор 
Народне библиотеке Радован Марковић 
истакао је „да се ради о једном 
свеобухватном историографском 
делу које је веома мало, или не бар 
на овакав начин обрађивано код нас. 
Довољно је оставарити увид у структуру 
и методолошки приступ  па се уверити 
у ширину и озбиљност анализиране 
историјске теме.“

Иако књига говори пре свега о 
формирању и деловању дивизије „Принц 
Еуген“, аутор нас враћа у даљу прошлост 
и говори и о досељавању немачке 
мањине на ове просторе, током 18. и 19. 
века. Такође се бави животом немачке 
заједнице у Краљевини Југославији и 
бурним догађајима који следе доласком 
Хитлера на власт и сукобима унутар 

саме заједнице и везивања њеног дела 
за пронацистичке идеје. Централна тема 
књиге је оснивање дивизије „Принц 
Еуген“ 1942. године и формирање  пукова 
који су били распоређени у више градова 
– у Вршцу (1. пук), Белој Цркви (2. пук), 
Кикинди (артиљеријски пук), Панчеву 
(инжињеријски батаљон, одељење за везу 
и чета ловаца) и Зрењанину (санитетска 
и ветеринарска одељења и службе за 
снабдевање). Седиште штаба дивизије, 
која је на оснивању бројала 14.000 
људи, било је у Вршцу у Владичанском 
двору. Главнокомандујући дивизијом 
био је Артур Флепс. Књига приказује  
операције у којима је дивизија „Принц 
Еуген“ учествовала – Вајс I и II, Шварц, 
Кугелблиц, Шнештурм и друге.  Посебна 
пажња посвећена је немилосрдном и 
суровом понашању у односу на цивилно 
становништво. Књига прати деловање 
дивизије „Принц Еуген“ до самог 
краја Другог светског рата и шта се са 
припадницима ове дивизије дешавало 
након његовог завршетка.

Рад историчара Срђана Божовића 
документован је истраживањима грађе 
која се налази у Архиву Југославије, 
Архиву Војводине, Историјским архивима 
у Панчеву, Белој Цркви и Зрењанину. 
Аутор је проучавао  и прибавио велики 
број књига у којима су објављени подаци 
из Бундес архива у Берлину, Војног 
архива у Фрајбургу и Архиву Подунавских 
Шваба у Минхену, сакупио сведочанства 
припадника различитих националних 
мањина и све то прибележио и снимио, 
користио радове домаћих аутора, као 
и податке и чланке из дневне штампе 
и притом како каже аутор двапут 
проверавао њихову аутентичност и 
истинитост.

Да не бисмо упали у замку 
једностраности, као што није желео ни 
аутор ове књиге, потребно је објективно 
сагледати историјске чињенице. О 
дивизији „Принц Еуген“ објављено је 
неколико књига у Немачкој, а ниједна 
до ове књиге, написане из пера Срђана 
Боживића, код нас. Зато је, упркос 
потресним и саблажњавајућим детаљима, 
треба прочитати и запамтити шта ратно 
окружење и хушкачка тензија може 
учинити људима.

Н.Б.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЛА ЦРКВА

Д И В И З И Ј А  
„ПРИНЦ ЕУГЕН“

На дневном реду девете  
ванредне седнице Скупштине 
општине Бела Црква била је одлука 
о потписивању другог анекса као 
допуна програму гасификације, 
као и предлог о изради плана 
детаљне регулације за израду 
мотодрома. Такође, одборници 
су били информисани о раду 
комисије за израду програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у 
државној својини. 

Објашњавајући разлоге за 
допуну програма гасификације, 
Жељко Црногорац, посланик у 
Скупштини АПВ, рекао је да је у 
Белој Цркви и осталим насељеним 
местима урађен гасовод средњег 
и ниског притиска, па је било 
неопходно урадити допуну 
за високи притисак, како би у 
наредном периоду од Тилве, која 

се налази у општини Алибунар,  до 
Беле Цркве било могуће урадити 
деоницу високог притиска, чиме 
би практично гас и био доведен до 
Беле Цркве. 

-Све трошкове који произилазе 
из овог анекса уговора платиће 
Јавно предузеће Србијагас- рекао 
је на крају Црногорац.

Изградња мотодрома је једна од 
развојних шанси за белоцркванску 
општину. Ненад Живановић, 
председник Скупштине општине 
Бела Црква, је објашњавајући 
разлоге због којих је план детаљне 
регулације мотодрома предложен 
у овом облику, рекао да је ранији 
обухват мотодрома залазио 
300 метара ближе државне 
границе са Румунијом, на  шта су 
из  министарства унутрашњих 
послова скренули пажњу  локалној 
самоуправи. 

Извештај комисије за израду 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини 
изазвао је дугу расправу, након које 
је већином гласова био усвојен.

Одборници су такође 
усвојили  и одлуку о 
утврђивању мреже васпитно 
образовних група деце у 
предшколској установи 
“Анђелка Ђурић”.

ОДРЖАНА ДЕВЕТА  ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

ГАСИФИКАЦИЈА, МОТОДРОМ И 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Брига о нателитету је један од 
главних задатака белоцркванске 
локалне самоуправе. И поред скромног 
буџета помоћ породицама са бебама је 
знатно увећана, тако да се сада уместо 
досадашњих двадесет хиљада помаже са 
сто двадесет хиљада. 

- Сигуран сам да ће и у наредном 
буџету  бити опредељена средства за 
породиље и новорођену децу. То је 
само један сегмент у оквиру помоћи 
породицама у оквиру социјалних давања 
- рекао је  Ненад Живановић, председник 
Скупштине општине Бела Црква.

До сада је за 15 беба додељена поклон 
честитка како би се родитељима попунио 
кућни буџет за новог члана породице. 

ПЕТНАЕСТА ПОКЛОН ЧЕСТИТКА

ЗА БЕБИН 
МИРАН САН

-Интерактивне табле уносе знатне 
иновације, али и дају прилику за 
подстицање креативности- каже 
Бранислав Арашков, директор Основне 
школе Мара Јанковић у Кусићу, 
коментаришући реакцију ученика на 
нова учила.

Табле су обезбеђене у сарадњи 
са Покрајинским секретаријатом за 
образовање, који је за кусићку школу 
определио око 400 хиљада динара, а 
локална самоуправа учествовала је са 
осамдесет хиљада динара.

-Трудићемо се да свака школа у 
белоцркванској општини набави 
интерактивне табле -  рекао је председник 
општине Бела Црква Станко Петровић.

НОВА УЧИЛА  У ОШ МАРА ЈАНКОВИЋ У КУСИЋУ

ИНТЕРАКТИВНЕ 
ТАБЛЕ
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ЦВЕЋЕ КАО 
ТЕРАПИЈА ЗА 

ПСИХИЧКО 
ЗДРАВЉЕ

Удружење за унапређење 
менталног здравља „ДУШЕВНА ОАЗА“ 
Вршац у оквиру пројекта „Зелена 
терапија“ подржаног од Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију републике 
Србије и у сарадњи са Специјалном 
болницом за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 
18.09. 2015. у Стручној библиотеци 
ове установе организовало је треће 
стручно предавање из хортикултуре, 
тј. терапијску радионицу о позитивном 
утицају биљака посебно на оне који 
имају неки психички поремећај. 

-Предавање је одржала госпођа Нада 
Милинковић, која је стручњак из ове 
области, дугогодишњи заљубљеник у 
цвеће, а поседује и велики расадник са 
мноштвом биљака  чији расад набавља из 
иностранства и оплемењује многе вртове 
у граду, установе и  усрећује љубитеље 
цвећа у нашем граду и околини. 

Овом терапијом желимо да ублажимо 
психијатријску симптоматологију и 
психолошке последице  које могу бити 
разорне по ментално здравље жена: 
страх, самозанемаривање, осећање 
кривице, неуротске реакције (Напади 
панике, депресивност и сл.), поремећаји 
спавања и исхране, недостатак 
толеранције и стрпљења, агресивно 
понашање према себи и другима, 
злоупотреба алкохола, лекова и дрога, 
поремећаји у сексуалном животу, 
покушај самоубиства итд.

Циљ пројекта је подршка 
психосоцијалној рехабилитацији жена 
са менталним поремећајем, а које се 
налазе на лечењу у специјалној болници 
„Др Славољуб Бакаловић“ кроз терапију 
радом- хортикултурном терапијом.

Циљна група су злостављене 
жене-група од 20 пацијенткиња које 
ће одлазити на терапију- обуку из 
хортикултуре у кругу психијатрије и 
ван ње у трајању од 3 месеца и добиће 
сертификат након завршене обуке.

Пројекат обухвата и предавања 
психијатра и осталих стручних лица, као 
и волонтера који се баве хортикултуром.

- Очекујемо да након рехабилитације 
нашом потпорном терапијом 
омогућимо лакше враћање ментално 
оболелих жена у продуктивно и 
нормално функционисање. Уколико 
су пацијенткиње остале без посла ова 
рехабилитација ће им помоћи да науче 
нове вештине и оспособљавање рада 
у баштама или отварање сопственог 
бизниса- објаснила нам је заступник/
директор овог Удружења проф. 
Мирослава Кућанчанин.

 Прошлонедељна седница била је 
тема конференција за медије, коју су 
одржали одборници Демократске 
странке Лазар Гутеша и Драгана 
Ракић, у просторијама Општинског 
одбора, 2. октобра.  Закључак 
вршачких демократа је да власт 
не решава суштинске проблеме 
грађана.  

-Иако је између две седнице  
прошло скоро три месеца, имамо 
утисак да се у нашој општини 
ништа не ради и да нико не брине 
о истинским потребама  грађана, 
сматра Гутеша. Зато је и предложени 
дневни ред ове седнице  управо 
такав – неозбиљан, без разматрања 
важних питања. Чињеница је да се 
осећа затишје пред изборе, као да 
су се одређени људи на функцијама 
успавали и само мисле како ће  себе 
удомити у неку нову фотељу након 
избора. 

Коментаришући  избор в. д. 
директора Јавног предузећа за 
стамбено пословање „Вршац“, 
Гутеша је рекао:

-За новог вршиоца дужности 
изабрана је жена коју је прошле 
године сменила њена  странка 
– СНС управо она која ју је  сада 
предложила. Прошле године су 
је сменили јер није ваљала, али 
данас ваља. Чак су одлуку о њеној 
смени донели док је жена била на 
годишњем одмору, а сада се износе 
хвалоспеви о њој, што је веома 
неодговорно и неозбиљно вођење 
политике.

Гутеша сматра да се власт 
не удубљује у свој посао, нема 
никаквих креативних идеја како 
би унапредила живот у вршачкој 
општини, што је илустровао 
навођењем општинских предлога за 
именовање улица у Павлишу. 

Драгана Ракић је рекла да 
су најважније ствари о којима 
треба расправљати у скупштини 
ребаланс буџета, питање „Вршачких 

винограда“ и трансформација ДП 
„Други октобар“ у јавно предузеће 
и додала:

-Власт не решава суштинске 
проблеме, већ грађане замајава 
неким ефемерним стварима и 
скреће пажњу са заиста важних 
тема. Локална власт или ништа 
не ради по питању „Вршачких 
винограда“ и „Другог октобра“, 
или ради тајно, далеко од очију 
јавности. Ми поседујемо релевантну 
документацију из Агенције за 
приватизацију која пориче оно 
што председник општине упорно 
говори о Вршачким виноградима. 
Он је у Агенцији лобирао за своје 
личне интересе или интересе 
својих пријатеља, а скупштинску 
одлуку, у којој се тражи да се 72 
одсто државног удела  пренесе на 
општину Вршац,  је предао тек месец 
дана касније. То су нам потврдили 
и сведоци који су били лично 
присутни на састанку у Агенцији. 

Осврнувши се и на проблем 
ДП „Други октобар“, Ракићева је 
нагласила да је трансформација 
ДП „Други октобар“ у јавно 
предузеће највећи изазов локалне 
администрације. 

-Половином ове године донета 
је правоснажна пресуда, без права 
жалбе, да „Други октобар“ мора 
да постане јавно предузеће, каже 
Ракићева и пита да ли локална 
општинска администарација 
има тај капацитет да то уради на 
транспарентан и законит начин? 
Председник општине нема проблем 
са тим да сам крши пословник 
и дискутује мимо дневног реда  
при томе  критикујући опозицију 
како користи говорницу за 
јефтин политички маркетинг, али 
очигледно има проблем да нам 
одговори када ће Покрет „Вршачка 
регија – европска регија“ уплатити 
по основу дуга 1,4 милиона динара 
на рачун Миленијума. Лицемерно 
је да смо на истој седници  донели 
одлуку да се из општинског 
буџета уплати 11 милиона динара 
Миленијуму, а група грађана Покрет 
ВРЕР, коју предводи председник 
општине, дугује 1,4 милиона. 
Изгледа да финансијски закони важе 
само за обичне грађане, али не и за 
руководство Покрета „ВРЕР“.    

Ј.Е.

ВРШАЧКЕ ДЕМОКРАТЕ ПОРУЧУЈУ:

ВЛАСТ НЕ РЕШАВА СУШТИНСКЕ 
ПРОБЛЕМЕ ГРАЂАНА

Центар за ментално 
здравље Специјалне болнице 
за психијатријске болести 
“Др Славољуб Бакаловић” 
и Удружење за унапређење 
менталног здравља “Душевна 
оаза”, обележавају Недељу 
менталног здравља, од 5. до 10. 
октобра.

Др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјалне 
болнице за психијатријске 
болести “Др Славољуб 
Бакаловић”, истиче богат 
програм активности у 
наведеном периоду и указује 
на значај обележавања Недеље 
менталног здравља.

-Циљ свих активности 
обележавања Недеље 
менталног здравља јесте 
унапређење уопште менталног 
здравља и промоција свих 
превентивних активности у 
циљу одржавања добробити 
појединаца грађана 
вршачке општине, каже др 
Воскресенски. Сфера менталног 
здравља и даље је једна од 
најнеразвијенијих у општој 
промоцији здравља, без обзира 
што постоји свест да нема 

здравља без доброг менталног 
здравља. Све наше активности 
усмерене су ка јачању 
менталног здравља појединца 
и његовом одржавању, јер 
је потреба за позитивним 
менталним здрављем свеопшта 
и односи се на све нас. Путем 
оваквих програма и активности 
желимо да упознамо све наше 
суграђане, посебно младе 
људе, са постојањем Центра  

за ментално здравље, који 
функционише при Специјалној 
болници за психијатријске 
болести “Др Славољуб 
Бакаловић”, отворен је пре 
пар месеци и налази се у 
Стеријином сокачету. 

У оквиру Недеље 
менталног здравља одржане 
су интерактивне радионице 
под називом “Шта да радим, 
мени је досадно”, коју је водила 

др Славица Николић Лалић, 
психијатар, затим “Утицај боја и 
простора на ментално здравље”, 
предавач Ђурица Попов, 
дизајнер. Неуропсихијатар др 
Татјана Воскресенски водила 
је интеркативну радионицу „И 
Ви имате право”, а психијатар 
др Славица Николић Лалић 
“Свима је добро, а мени?”. 
“Реч као лек” назив је 
интерактивне радионице 
проф. Мирославе Кућанчанин, 
заступника Удружења 
“Друштвена оаза”, оснивача 
и режисера Аматерског 
позоришта “Прозор”, одржане 
данас преподне. Вечерас 
(петак) на великој сцени 
Народног позоришта “Стерија” 
Аматерско позориште “Прозор” 
представиће се комедија 
“Вирус или кијавица”. Почетак 
је у 18 сати, а улаз је бесплатан.

У суботу, у центру града 
код Градске куће, пригодним 
активностима ЦМЗ Вршац 
и Удружење “Душевна оаза” 
обележиће Светски дан 
менталног здравља.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И УДРУЖЕЊА “ДУШЕВНА ОАЗА”

НЕДЕЉА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ВРШЦУ 

Драгана Ракић, одборница Демократске странке

Значај унапређења менталног здравља
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SVE NA JEDNOM MESTU:
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IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

У склопу обележавања Дечје недеље 
Градска библиотека је организовала ликовну 
радионицу на тему “Подршка породици – 
најбоља подршка деци”, у уторак, 6. октобра. 
Свој сликарски таленат показали су ђаци другог 
и четвртог разреда ОШ Олга Петров Радишић, 
ОШ Јован Стерија Поповић, ОШ Младост и 
ОШ Паја Јовановић, а радионицу је водила 
библиотекарка Маја Качарић. 

Учеснике радионице поздравили су и 
пожелели им успешан рад мр Владимир 
Станојев, члан Општинског већа задужен 
за образовање, и Даринка Михајловић, 
директорка Градске библиотеке у Вршцу.

- Било је заиста лепо видети децу у толиком 
броју, рекао је мр Станојев. Искористио 
бих прилику да се захвалим директорки 
библиотеке и њеним сарадницима на одличној 
организацији. Мислим да ћемо ове године 
успети да кроз активности укажемо на стварни 
положаја детета и младих у друштву и бар мало 
да скренемо пажњу на дете као носиоца права, 
на чињеницу да треба да одрастају у што бољим 
условима у породици.

Библиотекарка Маја Качарић ја истакла 
да се Библиотека труди да у данашњим 
тешким временима да подршку породици 
као најосновнијој ћелији друштва, тако што 
дозвољавају да више чланова домаћинства 
користи исту чланску карту.

- Услов је, наравно, да имају три књиге на 
једној чланској карти, каже Качарићева. Други 
начин наше подршке  је тај што се трудимо 
да редовно набављамо књиге које подстичу 
заједништво и љубав према породици.

Дечји радови који су настали током ове 
радионице украшаваће  излог вршачке Градске 
библиотеке.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ  ОДРЖАНА 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА ЗА МАЛЕ СЛИКАРЕ
КУЛТУРА

Градска библиотека Вршац  организовала 
је литерарну радионицу са темом “Моја 
породица”, у склопу Дечје недеље, 7. октобра, 
на којој је свој књижевни таленат одмерило 
и пера укрстило  27 ученика седмих и осмих 
разреда из свих вршачких школа. Писали 
су  песме и саставе на задату тему, а жири, у 
саставу Дејан Мак, Слободан Ђекић и Драгана 
Ракић, прогаласио је најуспешније радове. 

Прве три награде у конкуренцији песама 
освојиле су: Марина Борота, ОШ Олга Петров 
Радишић, прво место, друго Јелена Јанков, 
ОШ Јован Стерија Поповић,  и треће место 
Анастасија Бугарију, ОШ Вук Караџић.

 Најбоља у конкуренцији литерарних 
састава била је Маријана Мунћан, ОШ Јован 
Стерија Поповић, друго место припало је 
Јовани Рајковић, ОШ Јован Стерија Поповић, 
док је трећепласирана била Анђела Чворовић, 
ОШ Вук Караџић.

Победници литерарне радионице 
награђени су књигама, а сви учесници  
добили су бесплатне чланске карте Градске 
библиотеке Вршац.  

Иначе, током трајања Дечје недеље, 
у вршачкој Библиотеци организована је 
и хуманитарна акција “Деца деци”, у којој 
се прикупљају половне играчке које ће 
се поклонити малишанима из социјално 
угрожених породица.

Ј.Е.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕСНИЦИ 
ЛИТЕРАРНЕ РАДИОНИЦЕ

Центар Миленијум 
припремио је богат програм ове 
јесени, од филмских пројекција 
до позоришних представа. 
Биће то квалитетан уметнички 
програм који ће Вршчанима 
улепшато тмурне јесење дане. 
На посебно инзересантна 
културна дешавања у 
Конгресно-музичкој дворани 
Центра Миленијум указала 
је Ивана Марков Чикић, 
маркетинг менаџер Центра 
Миленијум, на конференцији за 
медије, одржаној 1.октобра.

- Миленијум ће угостити 
две позоришне представе, 
рекла је Марков Чикић. Желим 
специјално да најавим сјајног 
Љубомира Бандовића, који 
ће, 15. октобра, одиграти 
„Контраша“, своју комедију за 
народ, како он то воли да каже. 
„Контраш“ је комедија у којој 
се приказују данашњи свет и 

догађаји на један сатиричан 
и комичан начин. Након више 
покушаја и настојања, успели 
смо да договоримо гостовање 

представе „Државни посао“. 
Тако ће Вршчани имати прилику 
да, 27. новембра, уживају у 
доживљајима јунака трочлане  

глумачке екипе ове популарне 
серије, Ђорђа Чваркова, 
Торбице и Бошкића. 

Осим поменутих 
позоришних представа, Центар 
Миленијум припремио је и 
успешна филмска остварења, 
међу којима су и 3Д пројекције. 
Запослени у Миленијуму нису 
заборавили ни љубитеље 
музичке уметности. У плану су 
бројни концерти, а о детаљима 
ће публика бити правовремено 
информисана.

Улазница се продају у 
Агенцији Миленијум тревл, а 
детаљније информације могу 
се добити на телефон број 800-
307 . Цена карата за биоскопске 
пројекције је 250 динара, 
а улазница за „Контраша“  
Љубомира Бандовића биће 
нешто скупља, коштаће 400 
динара. 

Ј.Е.

 Мали велики сликари на ликовној радионици

Учесници литерарне радионице у Градској библиотеци Вршац

БОГАТА КУЛТУРНА ЈЕСЕН У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ 

ОД БАНДОВИЋЕВОГ „КОНТРАША“ 
ДО „ДРЖАВНОГ ПОСЛА“

Ивана Марков Чикић: Богат културни програм у Центру Миленијум
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Имамо снове јер нам је само то 
преостало од јаве.

Т. Сухецки

С Л И К А 
И 

Р Е Ч

Градски музеј Вршац наставља 
археолошка истраживања једног 
од највећих насеља из периода 
млађег каменог доба, започета пре 
пар година. Локалитет Кремењак, 
смештен у Потпорњу,  сврстава се 
међу најзначајније насеобина тзв. 
винчанске културе, захваљујући 
обиљу налаза. 

-Подручје Вршца и околних 
територија налазило се на 
раскрсници важних путева који су 
кренули да се успостављављају 
у неолиту, када је потреба за 
специфичним производима и 
ретким сировинама условила 
да се направе везе са далеким 
подручјима, каже руководилац 
радова мр Ивана Пантовић, виши 
кустос Градског музеја Вршац. 
Један од скупоцених материјала тог 
периода био је опсидијан (вулканско 
стакло), који се, због своје изузетне 
чврстине и оштрине, користио у 
изради различитих сечива. Управо 
на локалитету Кремењак у Потпорњу 
пронађена је највећа количина ове 
вредне сировине на територији 
винчанске културе, а утврђено је 
да потиче са словачких Карпата. 
Винчанска култура заузимала је 
велико пространство, обухватала 
је територију данашње Србије и 
пограничне делове околних земаља.  
С обзиром на то, обиље опсидијана, 
као вредне сировине,указује да 
је насеље у Потпорњу било врло 
значајно трговинско насеље.

Према речима Пантовићеве, 
најстарије насеље на том 
локалитету потиче из 5.200 година 
пре нове ере, како је то утврђено 
прецизним анализама одређивања 
старости. Ради се о почетним 
фазама Винчанске културе. Према 
прелиминарним истраживањима, 
насеље је обухватало око 100 хектара 
што га сврстава међу најпространија 
из млађег неолита у Европи. Куће су 
биле надземне од плетера и набоја, 

слично многим кућама које и данас 
можемо видети у војвођанским 
селима. Од када је Феликс Милекер 
започео истраживање локалитета у 
Потпорњу, сакупљено је на хиљаде 
и хиљаде предмета од керамике, 
кости и камена, који су били део 
свакодневног живота људи из 
времена винчанске културе.

О посебном значају овог 
локалитета сведочи и податак 
да је на конкретном пројекту 
реализована и сарадња са 
Унивезитетским колеџом у Лондону, 
којим руководи др Марк Вандер 
Линден. У склопу универзитетског 
пројекта под називом “Еурофарм”, 
који се бави испитивањем периода 
млађег каменог доба на подручју 
Балкана, од 2014. године проучавају 
се биљни и животињски налази 
са нашег локалитета Кремењак. 
Анализе биљних остатака ради Ен 
де Варел, а анализе животињских 
костију Џејн Сенфорд Гастра. Овим 
истраживањима утврђено је да 
су мештани винчанског насеља 
користили сочиво, које је, иначе, 
прва култивисана и гајена махунарка. 
Анализе животињских остатака 

показале су да су гајене све врсте 
домаћих животиња као и данас, 
док се истовремено потврдило и 
присуство дивљих коња, а наука још 
није успела да одгонетне да ли су их 
користили за рад или исхрану. 

-У финансирању овог 
вишегодишњег пројекта учествују 
републичко Министарство за 
културу и Општина Вршац, каже 
за „Вршачку кулу“ археолог Ивана 
Пантовић. Захваљујући улагањима 
Републике и Општине имамо 
прилику да обогатимо збирку 
Градског музеја новим културним 
добрима и проширимо своја знања 
о винчанској култури и овом веома 
значајном насељу. Изузетно добру 
сарадњу имамо и  са локалном 
заједницом у Потпорњу што је 
много допринело да се целокупно 
истраживање неометано спроведе.

Након окончања теренских 
радова и обављања свих анализа, 
Градски музеј Вршац ће припремити 
изложбу и публикацију посвећену 
овом налазишту, важном за нашу 
историју и културу. 

Ј.Е.

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА КРЕМЕЊАК У ПОТПОРЊУ 

ТРГОВАЧКО НАСЕЉЕ ИЗ 
МЛАЂЕГ КАМЕНОГ ДОБА

Археолошки локалитет Кремењак у Потпорњу

Књижевна општина Вршац 
представила је најновији, 
јубиларни, 25. број часописа 
„Ковине“, прошле седмице у 
Римској дворани Библиотеке града 
Београда. „Ковине“ су, као најмањи 
књижевни часопис по формату, 
а најразноврснији по садржају, 
постале више од периодике. Оне 
су индикатор савремених токова 
књижевности на нашим просторима.  
„Ковине“ издржавају ударе кошаве 
захваљујући несвакидашњем 
ентузијазму људи окупљених око 
њих и око КОВ-а, на челу са главним 
уредником др Драшком Ређепом.

Први број „Ковина“ објављен је 
јула 2001.године. Графичко решење 
је било минималистичко, што 
због замисли њиховог оснивача 
Петру Крдуа, што због оскудних 
материјалних прилика. Наиме, 
Петруова жеља била је да то буде 
часопис који се може носити 
у џепу од сакоа или у маленој 
дамској ташни, и буде увек при 
руци. Петру Крду је уредио првих 
15 бројева. Уредник 16. броја, 
који је био посвећен постхумно 
њиховом оснивачу Петру Крдуу,  
уредила је песникиња Санда Ристић 
Стојановић. Од 17. броја,  „Ковине“ 
уређује главни и одговорни уредник 
КОВ-а др Драшко Ређеп. Поред 
два тематска броја, један посвећен 
добитницима Европске награде за 
поезију коју додељује КОВ и која 
сада носи име Петру Крду, и онај већ 
поменути посвећен Петру Крдуу, 
сви остали бројеви садрже текстове 
око четрдесетак аутора. Нова серија 

„Ковина“ од броја 17, променила је 
свој дизајн, али је концепција остала 
иста, истраживачка, проницљива 
и савремена. „Ковине“ сада излазе 
два пута годишње, априлски 
пролећни број и октобарски јесењи 
број. Аутори овог броја су: Карлос 

Фуентес, Вислава Шимборска, 
Александар Гаталица, Дејан Матић, 
Лидија Димковска, Мирољуб 
Тодоровић, Ненад Глишић, Срба 
Игњатовић, Драгица Стојановић, 
Бранислав Г. Михајлов, Вера Милић, 
Ненад Шапоња, Лука Станисављев, 
Слободан Ђекић и многи други.

Овај број часописа, у име 
Књижевне општине Вршац, 
представили су др Драшко Ређеп, 
главни и одговорни уредник КОВ-а, 

Ана Крду, председница КОВ-а, Сања 
Вукелић, уредница КОВ-а и песник 
Александар Јовановић. О „Ковинама“ 
су говорили и аутори заступљени 
у овом броју: Александар Гаталица, 
Дејан Матић, Вера Благојевић 
Угринов, Зоран Хр. Радисављевић, 

Жељко Симић, Љубомир Кораћевић, 
Срба Игњатовић, Љубомир 
Вулићевић, Бранислав Г. Михајлов, 
Радован Поповић, Бисерка Рајчић и 
Бојана Ковачевић Петровић.

Књижевна општина Вршац 
представила се и овога пута у пуном 
сјају београдској публици, као и увек  
до сада, настављајући путем који је, 
још за живота, трасирао њен главни 
и одговорни уредник Петру Крду.

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ГОСТ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА „КОВИНЕ“

Промоција „Ковина“ у Библиотеци града Београда
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Ликовна манифестација попут ове данас далеко је значајнија него у 

време када се појавила. Деценијама дечије стваралаштво, чак и као део 
игре, није било присутно у јавним просторима колико то заслужује.  Деца 
често, спонтано остварују ликовне домете које би потписали и старији 
уметници. Недовољно се признаје да је модерна и постмодерна уметност 
настала сталним инспирисањем дечијим  ликовним стваралаштвом. Наравно, 
стручњаци кажу да деца не знају шта раде, али они који су надгледали дечије 
радове, па их потом чак и копирали – знају.

Маргинализација и неприсуство изврсних дечијих остварења у јавности, 
пре ће бити израз свесног страха да ће многима „ пасти круна са главе“ , када 
се јасно види да деца могу на тај начин да се изражавају. Образовање деце 
све више се усаглашава  са потребом времена, то јест усклађује се са растом 
техно-ере, па је ликовна уметност морала у тој равни да претрпи извесне мање 
или веће промене или пак, оштећења. Деци је тиме пружен мањи квалитет 
информација/ информисаности о уметности, те је због тога теже и поднети оно 
примарно (искрено) искуство уметничког доживљаја. Као да од раније прве 
експлозије дечијег ликовног стваралаштва у предшколском добу више нама 
ништа, или бар је изгубила ону првобитну снагу, што је случај и кроз основно 
и средње образовање, док је на студијама, пак, има само спорадично... Да ли 
то цивилизација клизи ка брзој, али површној информацији па су јој и нивои 
/ критеријуми постали плићи...? Некада у „споријим временима“, ликовна 
уметност била је  део такозване културе, а данас је то безмало приватна ствар  
једног појединца. Тржиште јесте заинтресовано у извесној мери за стручно 
знање, али не и за саму личност уметника. Целовито друштво све више срља  
ка испуњавању вртоглавих и константних захтева будућности у технолошком 
смислу. Они се могу, кад би се о томе, као раније стремило, припитомити не 
само интелектуалним, већ и емотивним начинима и средствима. Духовна 
способност, интуитивно осећање које интелекту даје крила да прескочи, 
савлада проблеме, нису више део обуке или су  то сада све мање.

Међутим, у вртићима  се деци још увек даје пуно, а за узврат се не тражи 
ништа сем да се развијају и  васпитавају у сретне, снажне и самоуверене 
личности.

Дечији ликовни развој креће од концепта примитивне уметности, па 
апстракције разних варијанти конструктивизма, а све треба да служи пре 
свега изражавања њихових осећања. Модерна уметност развила се у 
супротном правцу од реализма ка концептуализму и апстракцији, а данас 
овладава и присутна је, чини се, највише у имагинарном сајбер простору. 
На овој изложви први пут су присутни панои са стручним примерима, јасно 
написаном анализом дечијег ликовног израза. То није намењено деци већ 
публици: родитељи, васпитачи и сви који посматрају ове паное могу обновити 
своју ликковну перцепцију, отргнути је од постмодерних конфузија и поново 
открити вредност, које ликовност чини судбинским,  животним искуством. 
Слика није забава, она је инструмент.

Паја Јовановић није био само велики сликар, он је био и велики видар, 
лекар, педагог, умео је „обријати“, „ обући“ и научити сценском држању целу 
нацију.

Ова изложба је прилика да се поново уверимо да и када све стане, деца 
расту, духовност се као река обнавља кроз сваку нову генерацију.

Мр. Томислав Сухецки

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ЛИКОВНУ НАГРАДУ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

ДЕЧИЈЕ СТВАРАЛАШТВО ИНСПИРАЦИЈА МОДЕРНИМ УМЕТНИЦИМА

ФОТОРЕПОРТАЖА

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5 - 6 ГОДИНА)
Прва награда       Вукашин Лупуровић
Назив: На ливади
Техника: фломастер   Димензије: 21х30 цм
ПУ Чаролија - Детлић, Вршац
Ликовни педагог: Габријела Тошовић и Ивана 
Видаковић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5 - 6 ГОДИНА)
Трећа награда     Ива Галовић        Назив: Саобраћај - бицикл
Техника: уљани пастел              Димензије: 21х30 цм
ПУ Бранко Радичевић, Велико Средиште   Ликовни педагог: Радмила Малушев

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5 - 6 ГОДИНА)
Четврта награда  (награда Културног центра Вршац)
Александар Медаков Крљић        Назив: Пролеће      Техника: комбинована
Димензије: 21х30 цм      ПУ Чаролија - Плави Чуперак
Ликовни педагог: Александра Ивановић и Габријела Тошовић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5 - 6 ГОДИНА)
Награда ЦЕФИКС        Ива Вуков, Јована Арађан, Нађа Бекић
Назив: На ливади       Техника: комбинована
Димензије: 21х30 цм      ПУ Чаролија - Плави чуперак
Ликовни педагог: Александра Ивановић и Габријела Тошовић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7 - 10 ГОДИНА)
Прва награда  Мина Петровић     Назив: Мртва природа
Техника: акварел       Димензије: 22,5х33 цм      ОШ Младост, Вршац
Ликовни педагог: Гордана Којић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7- 10 ГОДИНА)
Четврта награда
(награда Културног центра Вршац)
Андреј Судар Назив: Весела маца
Техника: колажДимензије: 33х24 цм
ОШ Вук Караџић, Вршац
Ликовни педагог: Љиљана Томић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7 - 10 ГОДИНА)
Мирко Барбуловић         Назив: Без назива
Техника: гипс, поликолорна боја       Димензије: 28х40 цм
ОШ Жарко Зрењанин, Избиште

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7 - 10 ГОДИНА)
Трећа награда        Теодора Гина                    Назив: Змај
Техника: гваш                Димензије: 21х31 цм
ОШ Младост, Вршац
Ликовни педагог: Гордана Којић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
 Награда ЦЕФИКС          Давид Дан
Назив: Птица         Техника: комбинована
Димензије: 38х25 цм
ОШ Жарко Зрењанин, Избиште

Ликовни педагог: Мелинда Барна Петровић
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ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ЛИКОВНУ НАГРАДУ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

ДЕЧИЈЕ СТВАРАЛАШТВО ИНСПИРАЦИЈА МОДЕРНИМ УМЕТНИЦИМА

ФОТОРЕПОРТАЖА

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5 - 6 ГОДИНА)
Награда ЦЕФИКС        Ива Вуков, Јована Арађан, Нађа Бекић
Назив: На ливади       Техника: комбинована
Димензије: 21х30 цм      ПУ Чаролија - Плави чуперак
Ликовни педагог: Александра Ивановић и Габријела Тошовић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7 - 10 ГОДИНА)
Трећа награда        Теодора Гина                    Назив: Змај
Техника: гваш                Димензије: 21х31 цм
ОШ Младост, Вршац
Ликовни педагог: Гордана Којић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
 Награда ЦЕФИКС          Давид Дан
Назив: Птица         Техника: комбинована
Димензије: 38х25 цм
ОШ Жарко Зрењанин, Избиште

Ликовни педагог: Мелинда Барна Петровић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (7 - 10 ГОДИНА)
 Награда Градског музеја           Ања Будимир
Назив: Зима         Техника: темпера        Димензије: 34х24 цм
ОШ Олга Петров радишић
Ликовни педагог: Зоран Киш

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
Прва награда         Павле Миленковић
Назив: Слојевито цртање         Техника: темпера
Димензије: 28х40 цм       ОШ Младост, Вршац
Ликовни педагог: Невена Кнежевић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
 Трећа награда        Жаклина Кикош
Назив: Композиција     Техника: темпера
Димензије: 28х40 цм       ОШ Жарко Зрењанин, Избиште
Ликовни педагог: Мелинда Барна Петровић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
Награда КОВ-а         Јована Мартинов
Назив: Композиција        Техника: темпера
Димензије: 28х40 цм      ОШ Бранко Радичевић, Уљма
Ликовни педагог: Мелинда Барна Петровић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
Награда Градског музеја Вршац       Емилија Оглас
Назив: Композиција      Техника: комбинована
Димензије: 29х40 цм         ОШ Бранко Радичевић, Уљма
Ликовни педагог: Мелинда Барна Петровић

НАГРАДЕ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА (11 - 14 ГОДИНА)
 Четврта награда    (Награда Културног центра Вршац)
Марко Вујић         Назив: Слојевито сликање
Техника: комбинована              Димензије: 28х39 цм
ОШ Младост, Вршац
Ликовни педагог: Невена Кнежевић
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179. октобар 2015. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Szent Gellért-napján, a 
Nagybecskereki Egy-
házmegye védőszent-

je ünnepén iktatták be hi-
vatalába msgr. Fiser Jánost, 
az egyházmegye új általános 
helynökét.

Az ünnepi szentmisét, 
amely egyúttal a nagybecs-
kereki leánykollégium és a 
muzslyai fiúkollégium közös 
tanévnyitó szentmiséje volt, 
Dr. Német László SVD püspök 
mutatta be az egyházmegye 
papjaival és magyarországi 
rendtársával. A szentmise ol-
vasmányait és a hívek könyör-
gését ezúttal a kollégiumok 
növendékei olvasták fel.

ADÁN JÁRTAK A MUZSLYAIAK 

Szoros testvér-települési kapcsolatok 
Muzslya és az adai Első he-

lyi közösség között az el-
múlt tizenhárom év alatt sike-
res testvér-települési és szo-
ros baráti kapcsolat alakult 
ki. A nemrégiben - az adaiak 

meghívására - Sztojkó József, 
a helyi közösség tanácsának 
alelnöke, Smith Ferenc, egy-
kori tanácselnök, valamint 
Kovács László és Borbély Ti-
vadar tanácstagok Adára lá-

togattak és jelen voltak az El-
ső helyi közösség fennállá-
sának ötvenedik évfordulója 
alkalmából szervezett ünne-
pi ülésén.

Az adai Első helyi közösség-

gel való átfogó együttműkö-
désért és a baráti kapcsolatok 
ápolásáért Smith Ferenc és Ko-
vács László díszoklevélben ré-
szesültek. 

BORBÉLY TIVADAR

HANGVERSENY AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Légy híve rendületlenül...
A nagybecskereki székes-

egyházban immár tizen-
harmadik alkalommal rendez-
tek hagyományos emlékhang-
versenyt az aradi vértanúk em-
lékére a nemzeti gyásznap elő-
estéjén. A koncert szervezője 
a nagybecskereki Emmanuel 
Kamarakórús. A hangverseny a 

Himnusz hangjaival vette kez-
detét, majd Lázár Vilmos em-
léktáblájának a koszorúzásá-
val folytatódott. Lázár Vilmos 
a nagybecskereki születésű 
aradi vértanú emléke előtt, a 
nagybecskereki Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület, a muzs-
lyai Petőfi Sándor Magyar Mű-

velődési Egyesület, a Madách 
Színház, az Emmanuel kamara-
kórús, a Nagybecskereki Mód-
szertani Központ, Muzslya he-
lyi közösség tanácsa, a Boldo-
gasszony Iskolanővérek Nagy-
becskereki Leánykollégiuma, a 
Szent György Lovagrend tagjai, 
a VMSZ és a VMDK nagybecs-

kereki helyi szervezeteinek a 
képviselői tisztelegtek.

Az Emmanuel kamarakó-
rus hangversenyének vendé-
ge Süveg Tibor hegedűművész 
volt, zongorán Rontó Márta 
működött közre, míg szólót 
Mészáros Violetta énekelt, ve-
zényelt Konrád Emma.

NŐIK KLUBJÁNAK A SZERVEZÉSÉBEN

Szüret-napi találkozó 
Muzslyán
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, hanem a szüret ideje 

is. Ilyenkor számtalan mese és népszokás övezi a ma-
gyar szőlőt és a bort. Felelevenítve a régi hagyományo-
kat a muzslyai Nők Klubjának tagjai a Muzslai Petőfi Sán-
dor Magyar Művelődési Egyesület 
nagytermében Szüret-napi ta-
lálkozót szerveztek. A közel 
200 meghívott vendég-
nek, akik Vajdaság szá-
mos településéről ér-
keztek, az ügyes kezű 
háziasszonyok finom 
zsíros kenyérrel, szőlő-
vel és gazdag tombo-
lával kedveskedtek. A 
művelődési egyesület 
színpadát - Muzslya be-
telepítésének 125. évfordu-
lója alkalmából - iratos falvé-
dők díszítették.  BORBÉLY TIVADAR

Missziós napok Bókán 
és Nezsényben
Fehér Roland atya plébániáin – Bókán (Boka) és Nez-

sényben (Neuzina) – missziós napokat tartottak szep-
tember 25-e és 27-e között. A misszió főszervezője Pozsár 
Ildikó, a Nagybecskereki Egyházmegye pasztorális bizott-
ságának a tagja volt, aki évek óta sikeresen szervezi Bánát 
plébániáin a város- és falumissziót.

Az idei misszión a hagyományokhoz híven a háttérmun-
kát – a konyhát és a missziós csapat ellátását –a Mándity Er-
zsébet, Dobrotka Sándor, Szemerédi József hármas látta el.

Emellett Csiszér László és Pozsár Ildikó vett részt a misz-
szióban, Fehér Roland atya házigazdaként volt jelen, s egy 
magyarországi házaspárral egészült ki a csapat.

A missziót Bókán nyitotta meg Csipak Csaba irodaigaz-
gató, székelykevei plébániai kormányzó, aki a misszió mot-
tójához híven homíliájában arra kérte a híveket, ne félje-
nek Isten elé tenni terheiket. Elmondta, bármennyire is 
nehéznek, kilátástalannak tűnik egy-egy helyzet, bíznunk 
kell a Gondviselésben, Isten gondviselő szeretetében.

A missziós csapat ugyanezen a napon Nezsényben is 
szentmisével kezdte meg programját, majd Csiszér Lász-
ló tanúságtevő koncertje következett, amelynek kereté-
ben a magyarországi Éva tett tanúságot arról, hogyan en-
gedte be teljesen életébe Istent.

Szombaton a gyerekeké volt a főszerep, a missziós csa-
pat ezt a napot Nezsényben töltötte.

A bérmálás szentségét is ezen a napon szolgáltatta ki 
Dr. Német László SVD püspök Nezsényben, majd a közös-
séggel maradt, s igazi missziósként beszélgetett híveivel.

A misszió Bókán a szentmise keretében a betegek kene-
tének kiszolgáltatásával és a közbenjáró imádságok elmon-
dásával zárult. Tekintettel arra, hogy Fehér Roland atya 
volt a házigazda, aki híveinek minden vasárnap mond ho-
míliát, ebből az alkalomból Csiszér Laászlót kérte fel, hogy 
prédikáció helyett tegyen tanúságot hivatásáról.

NAGYBECSKEREKI   EGYHÁZMEGYEI   SAJTÓIRODA

 » Az adaiak a muzslyai vendégeikkel

„
msgr. Fiser János, 
az egyházmegye 
új általános 
helynöke

SZENT GELLÉRT-ÜNNEPE A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYÉBEN

msgr. Fiser Jánost 
beiktatták hivatalába

 » Az ünnepi szentmise  » Az egyházmegye központja, a székesegyház

 » A közös fotó

 » msgr. Fiser János általános helynök

200
meghívott vendég 

részvételével

200

„
A főpásztor 
homíliájában Szent 
Gellért vértanú 
püspök példájáról 
beszélt
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
На продају старија кућа код 

Уче. Тел. 064/833-50-62. 
Продајем или изнајмљујем 

кућу са двориштем близу центра 
Вршца. Тел. 064/800-23-48.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50  и 89 
m2) улица Брегалничка 1А. Тел. 
063/307-257.

Хитно на продају кућа са 
започетим локалом . Цена 50.000 
евра, није фиксна. Тeл. 069/512-
12-04.

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац, на вечито. 
Тел. 063/551-403.

На продају нова спратна кућа, 
три етажне целине, сваки улаз 
посебно. Једна целина 150m2, друга 
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже 
за 5 аута, централно грејање, 
плин, струја, вода, канализација, 
телефон, кабловска, интернет. 
Парцела 10 ари, све укњижено. 
Тел. 064/154-72-98.

На продају викендица 88 m2, 
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5 
ари плаца. Опремљена, видео 
надзор, аларм, демит фасада, све 
ограђено. Повољно. Тел. 069/396-
19-54.

На продају кућа у Великом 
Средишту на 15 ари плаца, кућа 
100 m2 и још нус просторије. У 
главној улици на лепом месту. 
Тел.069/19-54. На продају кућа на 
Гудуричком путу 64m2, на плацу 
од 41 ара, струја, вода, виноград, 
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.

Продајем кућу у Горанској 
улици код „Виле брег“. Тел. 
066/955-73-74.

У Панчеву код стоматолошког 
факултета студенткињама издајем 
једнособан стан од 40 m2, лифт, 
комплетно опремљен, телефон, 
кабловска, централно грејање, 
клима. Тел. 065/40-11-886.

Продајем нову кућу 71 m2 
и стару кућу 70 m2 ,  у улици Југ 
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508 
и 830-853

Продајем плац 1100 m2 
на вршачком брегу, између 
„Славише“ и Куле, грађевинска 
зона, вода, струја, телефон, 
млад виноград и разно воће. Тел. 
063/551-403.

Кућа на продају или замена за 
стан уз доплату, кућа се налази у 
улици Другог октобра 83. Такође, 
на продају и плинска пећ. Тел. 
2824-042 и 064/51-06-906.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50+80m2) 
у улици Брегалничка 1а. Тел. 
063/307-257.

Продајем или мењам за стан, 
викендицу са 7 ари плаца са 
воћњаком, на потезу Козлук (вода, 
струја). Површина викенд куће 51 
m2 + 40 m2 поткровље + гаража. 
Тeл. 063/429-569.

Продајем кућу 100 + 50 m2 
две целине, у Југ Богдана, нова 
градња, одмах усељива без 
улагања. Два ланца земље потез 
Јарак и шиваћу машину „Багат“. 
Тел. 064/186-52-44.

Продајем викендицу у 
Делиблатском песку, код 
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца, 
легализовано, вода, струја. Тел. 
064/227-48-17 и 013/851-066.

Кућа на продају у Вршцу, 2. 
октобра 83. Тел. 832-864.

На продају кућа старије градње 
у Вршцу, Хероја Пинкија 72. Тел. 
064/144-34-32.

Продајем кућу 160 m2, у 
Избишту, на 53 ара плаца. Тел. 869-
116 и 063/85-73-135.

На продају плац од 12 ари код 
фабрике „Моја вода“ у Месићу и 
плац од 22 ара у центру Уљме. 
На оба плаца вода, струја, плин, 
телефон и асфалтни пут. Тел. 
064/047-55-24.

На продају нов трособан стан, 

70 m2, преко пута  Гимназије 
(интернет, клима, интерфон, 
кабловска, паркети...). Тел. 
063/869-16-52.

Продајем двособан стан 
код Аутобуске станице у 
Вршцу, може и намештен. 
Цена 25.000 евра, није фиксна. 
Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 
40 m2, веранда и плоча за 
даље грађење у приземљу.  
Код табле „ Трујино насеље“, 
поред пута, супер за ловце, 
риболовце. Тел. 069/799-853.

Продајем у Панчеву 
укњижену кућу- стан 67 m2, 
у близини школа, болнице, 
Беовоза, аутобуске и центра. 
Тел. 063/75-79-722 или 064/13-
23-663.

На продају кућа 110 m2 у 
Иве Андрића 10, Вршац (код 
помоћног стадиона) Тeл. 
064/411-99-94 и 062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у 
Вршцу Вука Караџића 4,  2. 
спрат, парно грејање, клима, 
телефон. Тел. 852-252 или 
064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у 
Вршцу, Улица Јоргована 18. 
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на 
плацу од 5 ари, куће је 150m2 
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 
838-915.

На продају кућа на 7 ари 
плаца, у Вршцу Страхињића 
Бана 6. Тел. 013/806-627 и 
013/837-472.

На продају плац од 1.140 m2 
у Ловћенској улици и њива  од  
61 ари, у потезу Слатина. Тел. 
064/425-29-55. 

Продајем или мењам стан 
у Новом Саду за стан у Вршцу. 
Стан је укњижен, 57 m2, у 
новоградњи, на 2. спрату, има 
сопствено централно грејање, 
близу центра. Тел. 062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом 
и урађеним темењима. Плац 
се налази у Карпатској улици у 
Вршцу. Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 
48 m², у Вршцу код језера, 
реновиран, грејање ТА и 
гас, клима, интернет СББ и 
телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 
евра. Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна 
кућа од око 80 m² на 8 ари 
плаца, у Вршцу, у Улици Живе 
Јовановића 13. Вода, струја, 
плин, телефонски прикључак. 
Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( 
двособан  и гарсоњера), поглед 
на Булевар Жарка Зрењанина 
73/3. Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у 
КО Вршац. Тел. 063/551-403.

Купујем гарсоњеру у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

На продају кућа са 
поткровљем од 250 m², са  
гаражом и нус просторијама на 
плацу од 1000m². Кућа је нова, 
сређена, у Вршцу Панонска 54, 
могућа замена за стан. Тел. 
060/353-41-63.

Купујем гарсоњеру у згради 
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 
013/648-228.

На продају кућа 90m2, 
изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 

стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 
по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Хитно продајем 
једнособан стан од 40m2 у 
Београду, насеље Борча. 
Усељив. Цена 27.000 евра. 
Телефон: 0638493348

Продајем кућу у центру 
Велике Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица 
у Јабланцима, воћњак, 
виноград, градску воду, 
телефон и базен за кишницу. 
Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 
66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на 
плацу површине 16 ари.  Тел. 
063/767-59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/817-71-53.

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 
продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 
m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа 
(новоградња) са окућницом, 
велики плац, амбар, кочине, 
50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

Купујем стан од 30 m2, у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

На продају двособан стан, 
код зелене пијаце , 61 m2, 
две терасе, грејање на плин, 
и бокс на тавану. Тел. 064/88-
11-001.

Двособан стан на 
продају око 60m2, сређен, на 
Војничком тргу или замена 
за мањи уз доплату. Тел. 
061/6065-158.

Купујем гарсоњеру или 
стан 30 m2 у згради у Вршцу. 
Тел. 062/81-77-153.

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  
кућу у Улици Ђуре Цвејића. 
Тел. 064/120-16-22.

Купујем гарсоњеру или 
стан до 30 m2, у Вршцу.Тел. 
062/81-77-153.

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

На продају спратна кућа у 

Никите Толстоја, или замена за 
стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 
5,5 ара са воћарском кућицом 
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50 
m од пута, погодно за пчеларе. 
Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, 
реновирану, са централним 
грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз 
стан иде гаража и шупа. Стан 
је у улици Степе Степановића 
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/20-
80-790. 

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Цена по 
договору. Тел. 013/807-337 и 
061/72-39-359.

На продају кућа и плац 
у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

На продају део 
куће(дворишни стан) око 
90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 
061/15-22-976.

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у 
Панчеву (центар) двособну 
кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у 
стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са 
улице у кућу, шупа од 17 m2 
. Дужине 13х7,5 m, дебелих 
зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, 
ауто приколицу, хармонику 
велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан 
стан у строгом центру 
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан 
у центру Алибунара. Тел. 210-
16-40

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Мењам новију кућу, 200 
m², сређена, ( без улагања) са 
демит фасадом, за некретнину 
у Београду или Панчеву. Тел. 
063/89-09-896.

Продајем или мењам 
нову спратну кућу, 200m², за 
мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 
- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, 
код Дома пензионера. 
Објекат је површине 10 
квадратних метара, а могуће 
је и премештање на другу 
локацију.Телефон 062631366

Продајем воћњак 14,5 
ари са новоизграђеном 
виноградарском кућом у 
потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 
- 877, 013/832 – 442

Кућа на продају или замена 
за стан уз вашу доплату. Кућа 
се налази у улици 2. октобра 
83.

Једнособан стан од 36 m2, 

ул. Никите Толстоја  бр. 1, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем дворишну 
гарсоњеру са засебним 
улазом. Тел. 064/393-17-17 и 
013/931-258.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 
Вршца. Тел. 062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице 
близу Педагошке школе, 
има централно грејање. Тел. 
013/834-065 и 064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Бограду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем 
студентима једнособан стан 
40 m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, 
централно грејање. Тел. 
065/40-11-886.

Издаје се двособан намештен 
стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

Издајем локал 27 m2 у 
Гаврила Принципа 50а. Тел. 
830-853 и 064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом 
Саду, потпуно намештен у 
близини Сајма и Медицинског 
факултета. Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

Издајем једнособан 
намештен стан са одвојеним 
комуналијама. Тел. 064/35-12-
026.

Издајем две одвојене собе са 
чајном кухињом и купатилом. 
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први 
спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

Издајем собу за самце или 
самице са употребом кухиње 
и купатила, Призренска 
улица, Вршац. Тел 834-678 или 
060/046-01-11.

Издајем локал у Улици Јаше 
Томића број 6, комплетно 
сређен, 13 квадрата. Тел. 
063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у 
Вршцу, Бихаћка 28, две собе, 
трпезарија, кухиња, купатило, 
остава, ходник. Тел. 063/347-
763.

Издајем двособан стан и 
собу са употребом кухиње и 
купатила, Вршац, Призренска 
39. Тел. 060/04-60-111 и 
063/353-41-63.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене 
за смештај радника самаца 
са употребом купатила.Тел. 
063/551-403.

Издајем пословни простор 
у Банатској 4, у Вршцу, 
површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским 
намештајем. Тел. 062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-
245.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, 
намештен, стан у Панчеву 
студентима стоматологије. 
Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца 
који има климу, централно 
грејање, кабловску са 
интернетом, фиксни телефон. 
Усељив од 1. јуна. Тел. 061/718-
05-87.

Издајем једнособан 
намештен стан. Одмах усељив, 
Југ Богдана 18. Повољно. Тел. 
064/186-65-244.

Издајем  лежаје за 
преноћиште групи радника, 
самаца, са купатилом. Цена 
повољна. Тел. 063/551-403.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру Београда. 
Тел. 013/834-324 и 063/77-31-
585.

Издајем намештен трособан 
стан на Војничком тргу (лифт, 
клима) Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом 
Београду, код Тржног центра 
Веро, 33 m2, комплетно 
реновиран, опремљен новим 
намештајем. Тел. 064/130-84-
90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у 
близини градског парка. Тел. 
013/836-562 и 061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 
064/393-17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем 
за апотеку или празан, или 
продајем локал 39 м2. Тел. 
064/248-72-90 и 064-155-99-40.

Издајем празан стан од 
48 m2, на првом спрату, у 
згради, преко пута Педагошке 
академије, има телефон, 
кабловску и климу. Тел. 
064/170-98-41.

Студенткињи прве године 
права потребна мања 
гарсоњера или мањи стан у 
Београду. Тел. 061/72-81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 
40. Тел. 827-201.

ИЗДАЈЕМ СТАН, 
ЈЕДНОИПОСОБАН 43m2, 
НАМЕШТЕН.  НА ВОЈНИЧКОМ 
ТРГУ КОД МАЛЕ ПОШТЕ, У 
БЛИЗИНИ ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ. 
ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНО. ЗА 
ПЛАЋАЊЕ 3 МЕСЕЦА УНАПРЕД - 
ПОПУСТ. Тел: 061 28-49-860

Издајем гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

Издајем једнособан 
намештен стан (нова градња) 
соба, трпезарија са нишом 
и купатило, погодан за 
самца - самицу или пар без 
деце. цена 80 евра. У улици 
Филипа Вишњића 31. Вреди 
погледати.064/ 429 - 0614

Издајем намештен стан 
у центру града, у улици 
Стевана Немање 23/6, први 
спрат, 45,6 м2.Поседује 
дневну собу са одвојеним 
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делом за спавање, кухињу са 
трпезаријом, ходник и купатило. 
Ц Г / с т р у ј а , к л и м а , к а б л о в с к а . 
Слободан од 1. октобра. Цена: 140 
Еура 065/3358-402 Ивана. 

Студенту у Новом Саду потребан 
цимер. Тел. 061/71-89-109.

РАЗНО

Помагала бих старијој жени 
у пословима у домаћинству, по 
договору. Тел. 830-142.

Правим слана пецива за сва 
ваша славља. Кифлице, кроасоне, 
мини пице, рол виршле, ролате. 
Цена 400 динара килограм.  
Поруџбине два дана раније. 
Тел.065/293-71-99.

На продају очувани писаћи 
сто. Тел. 806-823.

Продајем балирано сено, 110 
динара бала. Може превоз бала. 
Тел. 061/197-75-14.

На продају фасадна цигла. 
Цена по договору. Тел. 062/144-65-
83.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици или чувала децу. Тел. 
063/159-14-48.

Продајем суве чамове греде 
старе 4 године, дужине 8м (12х12 
цм). Повољно. Тел. 063/551-403.

Продајем берач кукуруза 
Шемпетер еко 3500. Тел. 063/551-
403.

Продајем Народни кувар 
штампан 1965. год, 900 страна,  
BMX турбо бицикл очуван, 
стетоскоп комплетан. Тел. 013/831-
560.

Продајем „горење“ веш 
машину, исправна у одличном 
стању, цена 50 евра и „Вирпул“ 
веш машиму (пере – суши) цена 80 
евра. Тел. 064/429-06-14

Продајем усисивач „Кено“ 
новијег датума, исправан, 
снаге2.400 вати, цена 1.500 дин. 
Тел. 064/429-06-14.

Продајем полован фалцовани 
цреп „Мала Кикинда“ . Цена по 
договору. Тел. 806-823.

Продајем ручно урађен апарат 
за варење у беспрекорном стању, 
бољи од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за камповање 
и две вреће за спавање, повољно. 
Тел 064/22-76-993 или 013/826-251

Продајем виолину 
Страдиваријус, чехословачке 
производње, 4х4. Тел. 063/87-386-
87.

На продају три кауча, два 
мадраца, нови дечији креветац и 
стаклене тегле. Тел. 063/275-986.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици може и чување деце. 
Тел. 063/159-14-42.

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. Тел. 
061/205-99-00.

Купујем крмаче од 200 до 300 
кг. Тел. 063/846-76-05

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување деце. 
Тел. 063/159-14-48.

На продају лежај самац, 
комода за постељину и фотеља 
потковица. Цена 10.000 динара. 
Тел. 063/429-659.

Продајем нове чамове греде 
12 комада, од 8 метара (12х12 
cm), сушене 4 године старе. Тел. 
063/551-403. 

Повољно продајем регал, два 
кауча, две фотеље и бицикл. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Продајем три алуминијумска 
прозора (180х0,95 m). Повољно. 
Тел. 063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза 
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 063/551-
403.

На продају кантар вага до 
500 кг и фасадна цигла црвена. 
Тел. 062/144-65-83.

На продају четвороделни 
регал, два кауча, две фотеље и 
дечји мушки и женски бицикл. 
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-
99.

Хитно потребна жена за 
помоћ у кући старијој женској 
особи, у Избишту. Тел. 064/390-
62-76.

Жена средњих година 
чувала бих децу и помагала 
у кућним пословима старијој 
особи. Тел. 064/511-88-82.

На продају: столови и 
столице, троседи и фотеље, 
брачни кревети, кревети, 
плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, 
храстова врата, дрвени 
прозори бунарска пумпа и ауто 
приколица. Тел. 063/266-096

Продајем писаћи сто 
(дрвени) тел. 060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw очувана, са точковима. 
Цена повољна. Тел. 805-911 и 
060/08-05-911

Продајем дечији 
креветац, колица за бебе Чико, 
беби седиште за ауто, носиљку 
за бебе. Мало коришћено, 
повољно. 064/598-3898

На продају дечији бицикл 
са помоћним точковима. 
064/598-3898

На продају Лексан плоча 
2х2,1 м, ново повољно. 
064/598-3898

Продајем 10 буради за 
нафту од 200 л. Цена 800 
динара комад. Тел. 063/281-
236.

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 30 
евра), неисправан крупач (50 
евра), мотор томос неисправан 
(100 еура)метална врата и 
прозор (100 евра), два кревета 
и душек ( по 20 евра), судоперу, 
врата, прозоре по (10 евра). 
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.

Чувала бих старију женску 
особу. Тел. 013/805-142 и 
063/8779-525.

Продајем класичну 
гитару, телевизор у боји 
и веш машину. Повољно. 
Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку за 
форд ескорд караван 1,6 , 1998. 
година.  Тел. 060/845-00-69.

Продајем огревно дрво: 
буква, багрем и храст. Цена 
3.700 динара. Достава на кућну 
адресу. Тел. 062/856-70-56.

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

Продајем повољна 
метална гаражна врата, у 
одличном стању, димензија 
230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив 
плаже са палмом, димензије 
368х254 цм. Тел. 063/356-776. 

Повољно продајем кауч 
са  две фотеље, четвороделни 
регал, више бицикала, два 
плинска бојлера за купатило. 
Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну 
расхладну витрину и два 
ланца земље потез Јарак и 
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од 
дрвета. Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са 
точковима. Повољно.Тел. 805-
911 и 060/08-05-911.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици а може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-48.

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, 
два телевизора, нова угаона 
гарнитура. Повољно.013/809 
- 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 
013/832 - 493

На продају: чамац од 
фиберпласта дужине 3,10 
метарау одличном стању, 
лаган, 60-так кг, пента елвин 
- руде (белгијска), 2 клипа, 
4 коња, у ок стању. Веома 
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна 
цигла и кантар – вага Може 
замена за огревно дрво. Тел. 
064/5118-882. 
На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје 
као сунчани зраци. Цена 
по комаду је 8.000,00. Тел. 
065/33-55-343.
Радим ситне кућне поправке. 
Цена повољна. Тел. 062/538-
838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177
За продају две веш машине 
Горење и  ЕИ Ниш. Исправне. 
Тел 064/429-06-14.
Продајем пластични чамац од 
фибер пласта, 3,10 м дужине, 
добар. Тел 064/429-06-14.
 

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

Продајем Мазду 626, 1997. 
годиште, регистрована до 
марта 2016. Тел. 2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 
1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

Купујем скутер од 49m3, 
у добром стању, новије 
производње, пежо 49 м3 , 
пјађо 49 m3 или кумко 49m3. 
Тел. 069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 
скала“, 1989. годиште. Тел. 
805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. 
Тел. 065/835-82-50.

Продајем југо 55 
регистрован у солидноим 
стању. Тел. 062/880-51-27.

Продаје се BMW 320 
I  возило у беспрекорном 
стању, караван, са BRC – 
атестиран ауто гас, 2007. 
годиште, 2.000 cm³ ,160.000 
км, фул опрема, технички 
преглед 7/2015, директна 
куповина од власника 
(немачке таблице). Тел. 
064/07-66-093, michaelgulik@
web.de

На продају опел кадет 
суза, 1986. годиште, 1300 
кубика, на бензин и гас, атест 
за гас  важи до 16.05.2018. 
регистрован до 26.11.2015. 
Цена 250 евра.Тел. 063/311-
079.

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

ОГЛАС 
за давање у закуп угоститељских објеката у оквиру    

ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ АД Вршац
1.Предмет закупа су угоститељски објекти у оквиру ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ 

АД у Вршцу, ул. Омладински трг 17., и то: РЕСТОРАН „М“ површине 301m², 
Клуб на 6. спрату Пословне куле површине 90m² и Кафе код централног 
улаза у дворану површине 35 m² са припадајућом опремом.

2.Право пријаве понуде за закуп објекта и опреме имају сва привредна 
друштва и предузетници.

3.Понуде за закуп се достављају путем писаних пријава, на адресу ЦЕНТАР 
МИЛЕНИЈУМ АД, Вршац, Омладински трг 17, у затвореној коверти, са 
назнаком „За закуп угоститељских објеката“.

4.Рок за подношење пријава је 25.10.2015. године до 12 часова.

5.Отварање пријава обавиће овлашћена комисија ЦЕНТРА  МИЛЕНИЈУМ 
АД, у пословним просторијама ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ АД дана 25.10.2015. 
године у 13 часова.

6.Предност при избору најповољнијег понуђача имаће они који доставе 
понуде за све предметне објекте, односно они који доставе за више од 
једног.  Свим понуђачима који доставе уредне пријаве за закуп са понудом, 
доставиће се Одлука о избору најповољнијег понуђача.

7.Најповољнији понуђач закључиће Уговор о закупу угоститељског 
објекта и припадајуће опреме са ЦЕНТРОМ МИЛЕНИЈУМ АД у року од 30 
(тридесет) дана од дана закључења оглашавања закупа.

8.Објекат и опрема који су предмет  закупа,  доступни су за разгледање 
од дана објављивања огласа у недељном листу “ВРШАЧКА КУЛА”, па у 
наредних 15 дана, на адреси седишта угоститељских објекта у оквиру 
ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ у Вршцу, уз претходно најављивање путем телефона 
број 013/800-100, сваког радног дана од 09-15 часова

9.Понуда за закуп објекта и опреме мора да садржи следеће податке:
- назив и седиште, матични број, ПИБ, податке контакт особе, контакт 

телефон и е-маил и понуђени износ за укупни месечни закуп простора и 
угоститељске опреме у еурима.

10.Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу тражити 
и добити искључиво писаним путем на адреси закуподавца  или путем 
електронске поште на адресу особе за контакт закуподавца.

11.Особе за контакт: Срђан Пртљага  e-mail: srdjan.prtljaga@millenium.rs
Владан Мајсторовић  e-mail: vmajstorovic@millennium.rs



ПЕТАК • 9. октобар  2015.ВРШАЧКА КУЛА18
ПОРУКА ПРКОСА С ВЕШАЛА У ФУТОШКОЈ КАСАРНИ

ДРАМАТИЧНИ САТИ 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА ТОЗЕ

Од силних бајонета не видим Сегедин – наругао се Тоза бројним полицајцима док су га рањеног спроводили у болницу

У лето 1942. године требало је наћи 
безбедну место за штампарију и почетак 
издавања “Слободне Војводине”. Тозин 
човек Бранко Скандарски сетио се друга 
и колеге, крзнара Ћире Шовљанског, који 
је имао радњу у центру града, у дворишту 
Змај Јовине 19. Становао је на периферији 
у Кисачкој 89, данас Војислава Илића 15, у 
недовршеној приземној кући. 

Шовљански је био симпатизер 
партизана, а и пре рата као калфа и радник 
био је уз комунисте кад се требало бунити 
за радничка права. Иако су мађарски 
фашисти строго забрањивали да се у кућу 
примају незнанци, а камоли комунисти, 
Шовљански је пристао да се у његовом 
дворишту бетонира тераса ,а испод ње 
озида подрум. Била је то једна од многих 
новосадских партизанских база – пише у 
књизи “Партизанска штампа у Војводини” 
Душана Попова. 

Непознат човек. Тако је Шовљански 
примио Тозу на таван.

–Трудној супрузи Љубици и 
троипогодишњој ћерки рекао је да се 
радио о човеку који не жели да иде у 
мункаше – раднике које су власти силом 
терале на бројне послове и држале их 
готово у робовском положају. У то време 
много младих склањало се код пријатеља и 
родбине, а тај грех у очима фашиста није био 
тако тежак као да се заклон дâ комунистима, 
па се и Љубица сложила да им у кућу уђе 
непознат човек.

Шовљански је приземницу почео да зида 
1940. године и још није била завршена. 

– Зато ником није било сумњиво кад је 
мајстор Гавра Јоцић са својим момцима 
бетонирао велику терасу у дворишту. Али 
уместо да на њу ставе кров и послужи за 
поподневни одмор, Тоза и Шовљански 
почели су да испод терасе копају подрум 
– партизанску базу за штампарију. Да би 
стално био у кући, Шовљански је собу до 
улице претворио у крзнарску радионицу 
и престао да одлази у центар града. 
Израду бунди и шубара препустио је брату 
Марку и сав се посветио грађењу базе. 
Била је дугачка десет метара, а подрум је 
преградним зидом намерно подељен на два 
неједнака дела с два улаза. 

Конспирација. Већи део су затим још 
једном преградили и добили посебну 
просторију величине два метра с метар и по. 

– У том потпуно изолованом делу 
сместили су штампарске машине, а два 
подрума су сад била потпуно исте величине 
и ако би неко непозван у њих ушао, није 
могао да примети ништа необично. Подрум 
је био висок 160 центиметара па Тоза и Ћира, 
иако нису били високи људи, нису могли да 
се исправе. Зидове су обложили даскама са 
жлебовима и упасовали их као ламперију, а 
преко њих су налепили пакпапир. Изолација 
је била одлична и споља се куцање писаће 
машине није могло чути – пише Попов.

У базу се улазило пролазом из куће, 
уведена је струја, унете столице и сто на 
расклапање. 

– Гештетнер је набављен преко новинара 
“Нове поште” Марка Тодоровића, а радио 
преко Јована Микића, који је у Пашићевој 
држао продавницу бицикала и техничке 
робе. За курира је одређен кројач Срета 
Степанов, доносио је штампарски материјал 
и писма, а износио текстове и директиве. 
Био је пријатељ Шовљанском па његови 
чести доласци код њега ником нису били 
сумњиви. Конспирација је била потпуна – 
чак ни Ћирина сестра Невенка ни маћеха 
Катица, иначе Немица антифашистички 
расположена, нису знали шта се дешава у 
дворишту. 

Стаљинов реферат. У кући Шовљанског 
били су још Бранко Бајић и Тозина трудна 
супруга Милица, која је од 1937. године 
радила у илегалној партијској техници. 
Спавали су у собици до дворишта, а од мале 
оставе направили су кухињу.

– Сад је све било спремно за први број 
“Слободне Војводине”. Тоза и другови били 
су припремили текстове, врбаски комуниста 
Младен Секицки осмислио је насловну 
страну... Али, штампање је било прекинуто 

6. новембра јер су на радију ухватили 
Стаљинов реферат поводом 25-годишњице 
Октобарске револуције. Одмах су се дали 
на нов посао. Члан ПК КПЈ Никола Петровић 
преводио је Стаљинов говор, Бајић га је 
записивао, Тоза уобличавао реченице и 
куцао на матрице, а Милица извлачила 
странице на гештетнеру. Тако су умножили 
брошуру и Стаљинов реферат растурили по 
целој Бачкој. 

Одмах потом су 15. новембра одштампали 
први број “Слободне Војводине”. Следећег 
дана свежњеве новина Степанов је пренео 
до Скандарског, али само мањи део тиража...

– Тих новембарских дана 1942. године у 
Турији настављена су хапшења комуниста 
која су почела још летњих дана, кад је 
откривена партизанска диверзантска група. 
Мађарима је у руке пао курир Радован 
Бирољев, који је материјале Покрајинског 
комитета добијао од Степанова. Правила 
конспирације сви су знали – база код 
Шовљанског морала се напустити чим 
пронађу било какво склониште. 

Кобни сати. Степанову су рекли да 
остане у подруму, а остали су трагали за 
новом базом. 

– Ћира је преко тазбине Тимаревих 
пратио да ли полиција навраћа у кућу 
Степанова у Банатићу. И био је у праву, 
јер је после неколико дана Бировљев под 
страховитим мукама одао Степанова. На 
несрећу, било је то 18. новембра, баш кад 
је Степанов наговорио другове да га пусте 
кући да жену и сина одведе на село код 
брата. Сви су мислили да је то добра одлука 
јер је супруга Степанова знала да он често 
одлази код Шовљанског. Нико није могао 
да буде сигуран да у страху за живот детета 
неће полицији рећи све што зна – наводи 
Попов. 

Договор је био да Степанов покупи 
најмилије и одмах исто јутро напусти град. 

– Уместо тога, у кући се задржао до 
вечери. И баш тад, док је вечерао, упала је 
полиција. Уз претње, тражили су да ода где 
носи материјал. Жена је уплашено плакала 
и кроз сузе наговарала мужа да призна и 
спасе дете. Степанов тад ништа није рекао, 
али је у полицији психички сломљен, већ 
после првих удараца дотад одани члан 
партије почео је да говори све што зна. Одао 
је чак и оне за које се само претпостављало 
да су симпатизери партизана. Провала се 
проширила као бујица – због Степанова 
похапшено је око 300 сарадника покрета у 
Бачкој.

Опкољена база. Док је Степанов 
саслушаван, у бази код Шовљанског 
комунисти су се мало умирили. Били су 
уверени да је Степанов успео да оде на село.

– Тоза и другови су се надали да ће 
Степанов, чак и да буде ухапшен, издржати 
бар толико дуго док се они не преместе 
у друго склониште. Али, он под мукама 
није проговорио само седам сати. Чим је 
детектив-приправник Јожеф Хеђи сазнао 
адресу, послао је наредника и 15 полицајаца 
на кућу Шовљанског. Тамо се упутио и Хеђи с 
пет жандарских иследника у аутомобилима. 
Око три сата после поноћи опколили су кућу, 
а Хеђи је снажно залупао по прозорима до 
улице и позвао домаћина да отвори капију. 
Ћира је скочио из кревета, померио крајичак 
завесе и жени рекао да се склони у угао собе. 
Тоза, Милица и Бајић су се такође разбудили 
и из своје собе спустили у базу.

Шовљански је откључао капију, а 
полицајци су му одмах ставили лисице на 
руке и упали у кућу.

– Почели су да га немилосрдно ударају, 
док је супруга уплакано држала Јулкицу. 
Два полицајца пришла су жени и ударили 
је по лицу и раменима, а кад се окренула да 

заштити дете, ударци су падали по леђима и 
врату.

– Оставите жену на миру, зар не видите да 
је трудна?! – повикао је Ћира.

Ни то их не би зауставило да им на памети 
није била база и штампарија. У диму сузавца. 
Наставили су да туку Шовљанског и ударали 
су кундацима по подовима, зидовима 
и вратима како би пронашли скривене 
просторије. Брзо су открили улаз у базу, али 
се нису усуђивали да уђу. Уместо тога, Хеђи 
је позвао комунисте да изађу. Одговора није 
било.

Мађарски полицајци нису знали да доле 
само Марковић има пиштољ. 

– Комунисти су одлучили да се бране 
колико могу и омогуће Петровићу и осталим 
друговима да се склоне на сигурно. Тоза је 
стражарио код врата, а Бајић и Милица су 
уништавали партијски материјал. Новчанице 
су спалили до пола како би фашисти 
видели да их народ Бачке подржава. Према 
записнику, пронађено је 3.000 пенга у 
сагорелим новчаницама, а вероватно је 
новца било и више. Полицајци се и даље 
нису усуђивали да уђу у базу, па су наредили 
Шовљанском да то учини и још једном 
позове другове на предају. 

Наравно, Ћира се више није враћао горе и 
до краја је остао с друговима.

– Нападачи су почели да насумице 
пуцају, али су преграде штитиле комунисте. 
Одједном, на улазу се појавио Тоза и запуцао. 
Погодио је у врат полицајца Белу Балајталија 
и одмах се повукао. За њим је испаљена киша 
метака, али поново узалуд. Већ је свањивало, 
а пат-позиција се није мењала. Тад је стигао 
вод мађарских пограничних ловаца са 
сузавцем и ручним бомбама. Успели су да 
мало поруше бочни зид базе и кроз отвор 
убаце сузавац. Гушећи се од дима, другови 
су одлучили да трудна Милица изађе и спасе 
живот. 

Заједно у смрт. Чим је изашла из базе, 
Милица је по договору рекла:

– Сви су мртви!
Али ни тад се фашисти нису усуђивали 

да провире у базу. Уместо тога, сад су унутра 
послали Љубицу Шовљански и рекли јој да 
провери да ли је Милица говорила истину. 
Претходно су јој из наручја отргнули Јулкицу 
и однели је код комшија. Али Љубица од 
сузавца није могла да уђе дубље у базу и 
вратила се плачних очију. Сад су полицајци 
почели тешким чекићем да ударају по 
бетонској тераси и праве отвор. 

Пошто су видели да спаса нема, комунисти 
су одучили да живи не падну у руке фашиста. 

– Највише храбрости да пуца у другове 
имао је Тоза. Последњи метак испалио је 
себи у слепоочницу, али је, у нервози да не 
падне у руке непријатељу који се управо 
пробијао у базу, само јаче повредио чеону 
кост. На улазу у базу ухватили су га празног 
пиштоља, обливеног крвљу и изнемоглог. 

Неописива зверства. Фашисти тад 
још увек нису знали шта је с Бајићем и 
Шовљанским.

– Поново су наредили Љубици да сиђе у 
склониште. Дим сузавца већ се био разишао 
и она је угледала стравичну слику – међу 
уништеним машинама нашла је згрчено 
тело супруга погођеног у срце, док је Бајић 
лежао у локви крви с великом раном на 
слепоочници. Ни тад се полицајци нису 
усуђивали да сиђу у базу, већ су кроз отвор 
на бетонској плочи Љубици спустили уже и 
тако извукли тела двојице мртвих комуниста.

Хортијевци су ликовали јер су живог 
ухватили главног комунисту за Бачку.

– Тозу су одмах одвезли у сегединску 
болницу. Иако дубоко разочаран што им је 
жив допао у руке, Марковић је и везан имао 
снаге да се наруга непријатељу.

– Од силних бајонета не видим Сегедин 
– рекао је, алудирајући на бројне полицајце 
који су га држали на оку.

После двадесетак дана враћен је у 
Нови Сад и зверски мучен у згради армије. 
Фашисти су му радили све што им је падало 
на памет – бушили су Този бубну опну, 
стругали кости, мошнице притегли у омчу и 
набрекле ударали пендрецима... Никог није 
издао.

Последње писмо. Изведен је пред суд. У 
завршној речи изговорио је:

– Крвници, знам да ћете ме убити, али 
то није важно. Да се плашим, не бих ни био 
комуниста. Али знајте, кроз неколико месеци 
фашизам ће бити уништен, а ви ћете клечати 
пред мојим друговима и молити за милост.

Суд је изрекао – смрт вешањем.
Последњих сати написао је писмо 

родитељима.
– Осуђен сам на смрт и данас ће бити 

извршена казна. Осећам се добро и потпуно 
сам свестан онога што сам радио и за шта 
сам живео. Нисам о вама ништа чуо пуних 16 
месеци и на знам да ли сте живи и како сте. 
Хвала вам на свему. Моја драга Милица остаје 
и добро ће васпитати малу моју Ружицу и 
дете које очекује.

Милица је на лето родила сина у затвору и 
дала му име Светозар. На суђењу је сведочила 
да супруга Шовљанског ништа није знала о 
бази, па су њу на крају ослободили и пустили 
кући.

Тозине речи са суђења су се обистиниле. 
Јожеф Хеђи је унапређен после његовог 
хватања, али је одмах после рата заробљен. 
Осуђен је на смрт и јавно обешен у Новом 
Саду.

Зоран Сурла

Смрт Светозара Марковића Тозе под вешалима у 
Футошкој касарни имала је херојску увертиру у партизанској 
бази у Новом Саду код Алмашког гробља. Тамо је под његовом 
руком изашао први број “Слободне Војводине”. Био је уредник 
и писац текстова, а таман што се боја на листу осушила, 
догодила се провала. Кућу је опколило двадесетак мађарских 
полицајаца, ускоро им се придружио вод пограничних ловаца 
и почела је неравноправна борба... 
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете Породилишту 
Опште болнице Вршац, репортер „Вршачке 
куле“  фотографисао је мајке и њихове бебе. За  
први осмех раду су позирале: Марина Ристић и 
синчић Бојан, Биљана Спасић и син Себастиан 
Боц, Марина Станојев и ћерка Нина, Марина 
Имброка и њена Емили Самоила, Драгана 
Кљајић и син Стефан, Зхао Хаијинг и синчић 
Никола, Милица Поткоњак и мали Милан, 
Санела Буја и синћ Дарио. 

A.Б.

ПРВИ 
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Санела Буја

Марина Имброка

Милица Поткоњак

Биљана Спасић

Драгана Кљајић

Марина Ристић

Марина Станојев

Зхао Хаијинг
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане 
изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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. 
Делове текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на овој 
страници у наредним бројевима.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Исказ о јавним порезима за годину 1857/8 
је следећи:

Директни порези
а) Земљарина 31263 фор и 15 круна
б) Занатство  8948 фор и 30 круна
ц) Кућарина  1762 фор и 15 круна
д) Доходак  6170 фор и 16,1/4
е) Државни и 
земаљски додаци 22467 фор и 22круне
И еквивалентне таксе1766 фор
Свега  72377 фор и 38,1/4
или у аустријској валути 75996 флорина и 

51,93/100 круна.

Индиректни порези
ф) Трошарина 
на потрошњу вина 21000 фор
г) Трошарина 
на потрошњу меса 9250 фор 
х) Трошарина 
на комину  2019 фор и   27 круна
и) Трошарина 
на вински талог 1362 фор и   54 круна
Свега   33632 фор. и 21 кр.
или у аустријској валути35 313 флорина и 

96,75/100 круна коју суму вршачка општина 
има да положи.

Ради прегледа градских примања и 
издавања дајемо предрачун за текућу годину 
1858/59.

 ПРЕДРАЧУН ЗА 1858/9
Број  Примања фл.кр.
             А. Обично
             Приходи  од градског земљишта
1.  Закупнина од град. земљ.  58076

2.  Кирије град. куће  443
3. Од градских циглана  105
4. Од градских каменолома 497
5. Шума    6300
6. Трошарина на вино и ракију 31164
7. Закупнина 
са пијаце и  тржнице  10500
8. Закупнина калдрме  4200
9. Закупнина ловишта  56
10. Закупнина 
лова на пијавице  126
11. Таксе држављанства 126
12. Таксе баждарења  158
13. Главнице 
и државне облигације  25830
       Разна примања
14. Продаја земљишта за градњу 
католичке цркве  21000
15. Фонд за кадрове 
ученика у привреди  630
16.
17.Додатак за жандармерију 840
18. Разна несигурна примања 2100
                                 Свега  163911

Б.Ванредни додаци
19. Доприноси 
католичког становништва 1597
20. Доприноси 
осталих вероисповести 3197
21. Фонд за зај.  
католичкре цркве  18194
22. Порез за потрошњу  35700
23. Приход 
од индустрије шешира  4865
24. Таљигарење  2778
                                     Свега 66311
              Сва примањазаједно 230242 

АНдРИјА ВАсИћ  
Прилог монографији града Вршца  (12)

1851.
- Баш ове године је Магистрат 

оградио градски парк зидом, а 
обличје бика које се налазило у 
парку лицитирано је и срушено.

- Месеца јула 1851. почео 
је зидарски мајстор Вајфертса 
градњом каменог моста преко 
Дубоког јарка, који се налазио 
недалеко од Урбанове капеле и 
заједно са насипом са ове стране 
моста завршио га је крајем 
септембра.

- Берба грожђа почела је ове 
године 10. септембра. Грожђе 
је имало мало сласти, а мало 
добијеног вина било је врло 
лоше и делом се није избистрило 
чак до Ускрса.

- У овој години на немачкој 
страни рођено је 386 деце, 117 
пара је венчано, а 264 особе су 
сахрањене.

1852.
- Била је умерена зима, јадно 

и подношљиво пролеће трајало 
је до 18. априла, када су радови 
у виноградима већ окончани, а 
чокот је већ терао ластаре.

- 18. и 19. априла падао је 
непрекидно снег, ипак 20. у подне 
снег се отопио. 21. априла рано 
ујутро у пет сати, почео је поново 
да пада снег и падао је до 22. 
поподне, до 4 сата, толико, да је 
снег 23. у подне још 7-8 цола био 

висок. 24. априла било је леденица 
на стрехама. 25. априла на дан св. 
Марка, када иначе иде процесија 
за жетвени благослов, падао је 
нови снег на стари који је још увек 
лежао, и то од 4 сата поподне до 
12 сати ноћу. 26. априла била је 
јака магла, затим преко целог 
дана топло сунце и тако до краја 
месеца априла, па ипак, могло се 
још 1. маја у кланцима на Брегу 
видети како лежи снег. 3. маја на 
Спасовдан била је једна четвртина 
лозе тако гола као усред зиме, 
па ипак, крајем маја могли су се 
млади ластари већ везати. Берба 
грожђа била је ове године и богата 
и добра.

- У пролеће ове године 
створено је пет од три немачке 
школе. Исто тако од две девојачке 
створено је четири.

- У истој години премештена је 
препарандија (учитељска школа) 
у Вршац.

- Исте године пописани су 
шегрти, као уопште целокупна 
мушка омладина од 16 година 
надоле и наређено  је  да они 
сваке недеље поподне два сата 
морају да посећују недељну 
школу. (Пофторна школа).

1853.
- 28. јуна била је врућина од 

31 степени Реомира (37 Ц), 29. 
овог месеца 33 Реомира (41 Ц), а 

30. од два до четири поподне на 
сунцу је било 35 степени Реомира 
(44Ц). Другог и трећег јула после 
тога била је хладна киша, да се у 
вршачком крду свиња дванаеат 
младих свиња смрзло и остало 
да лежи мртво. Крајем јула била 
је велика туча града, чиме је 
део винограда више од трећине 
приноса изгубио. Жетва је била 
више него средња, сламе и сена 
било је у изобиљу.

- 6. маја поподне дошао 
је у Вршац чанадски бискуп 
Александар фон Чајаги и поделио 
је 7. 8. и 9. маја 3683 света 
сакрамента кризмања.

- Град су живо узбудила  
два догађаја у царству, и то 
додуше, један тужан, али 
срећом неуспешан, и један 
радостан догађај. Утолико пре 
не може локални хроничар, 
који најискреније воли своју 
отаџбину, да их не спомене: 18. 
фебруара извршен је атентат 
на живот његовог апостолског 
величанства, а 8. септембра у осам 
и четврт, у подножју Алионберга 
код Оршаве, ископала су два 
граничара румунско-банатске 
регименте угарске крунидбене 
инсигнације за којима се узалудно 
трагало око три године. На месту 
налаза сада се налази једна лепа  
капела посвећена заштитници 
Угарске на вечну успомену.

КришТОФ БАуМАН - ПрилОзи зА хрОНиКу ВршцА  (13)

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година 
16, број 245, 17. октобар 1990.
ОДржАНА ПрВА КОНФЕрЕНцијА ОПшТиНСКЕ ОргАНизАцијЕ СПС

изАБрАНО руКОВОДСТВО СОцијАлиСТА

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 26, број 468, 13. октобар 2000.

изБОри 2000. у ВршАчКОј ОПшТиНи

ДОС ОДНЕО ИЗБОРНУ ПОБЕДУ

Прва конференција 
Организације Социјалистичке 
партије Србије у вршачкој 
општини одржана је 9. октобра 
у Народном позоришту 
“Стерија”. Конференција је 
окупила преко 100 делегата и 
већи број гостију међу којима 
су били и Халид Трнавци, 
члан Извршног одбора 
Главног одбора СПС и Јован 
Тица, члан Организационог 
одбора за припрему избора у 
организацији СПС у Војводини. 
О програмским задацима 
и циљевима Организације 
СПС у општини Вршац 
говорио је Љубисав Шљивић, 
доскорашњи председник 
Општинског комитета СКВ 
Вршац, а о опредељњима 
странке говорили су затим и 
Халид Трнавци и Јован Тица. 
На конференцији су донете: 

Одлука о броју, саставу и 
начину избора органа у 
општинској организацији, 
Одлука о утврђивању обавеза 
на припремама и доношењу 
аката о организацији, задацима 
и обавезама СПС у општини 
и Одлука о уређивању 
имовинско - правних односа 
у Организацији СК Вршац о 
ОК ССРН Вршац. У Општински 
одбор СПС изабрано је, између 
51 предлога, 35 чланова. У 
десеточлани Извршни одбор 
(било је 14 предлога) ушли су: 
Милан Бешлин, Вујо Врањеш, 
Милан Ђурић, Милуцу Живков, 
Миладин Јевремовић, Јонел 
Лађа, Љубиша Павлов, Љиљана 
Панић Томашевић, Томислав 
Поповић, Славица Пупавац и 
Љубисав Шљивић, као члан по 
функцији. 

На протеклим изборима у 
општини Вршац у 45 изборних 
јединица и на 57 бирачких 
места гласало је око 70 
одсто грађана од укупног 
бирачког тела које има 45. 508 
уписаних бирача. Кандидати 
Демократске опозиције Србије 
однели су изборну победу 
на свиом нивоима. У Већу 
грађана Савезне скупштине 
нашу општину представљаће 
Милорад Ђурић (ДОС) и 
Љубомир Илкић (СПС  - ЈУЛ). За 
избор посланика у Скупштини 
АП Војводине било је 17 
кандидата. У други круг ушло 
је девет кандидата са највећим 
бројем гласова. На поновљеном 

гласању одржаном 8. 
октобра, највећи број гласова 
добили су кандидати ДОС. 
За покрајинске изабрани су: 
Зоран Велимировић (ДОС) у 
изборној јединици 24 Вршац 
1, Александар Павков (ДОС) у 
изборној јединици 25 Вршац 
и др Радомир Поповић (ДОС) 
у изборној јединици 26 Вршац 
3. Нови сазив Скупштине 
вршачке општине, по 
подацима Општинске изборне 
комисије, чини 36 одборника 
ДОС и 9 одборника СПС - ЈУЛ. 
Прва конституивна седница 
Скупштине општине Вршац 
одржана је у петак, 13. октобра 
са почетком у 11 часова.

Председништво Покрета 
Вршачка регија - Европска 
регија одржало је радни 
састанак на коме су сумирани 
резултати остварени током 
послдње две и по године, 
са освртом на пројекте чија 
је реализација у току као и 
кандидовање нових, који ће 
постати део плана за наредну 
годину. Идејни творац Покрета, 
Миодраг Бабић, у свом 
обраћању локалним медијима 
на конференцији одржаној 
након радног састанка, 4. 
октобра рекао је:

- Резимирали смо све 
што је урађено за последње 
две године и готово да 
смо испунили све што смо 
у предизборној кампањи 
обећали. Такав сам Покрет 
желео и ја и сви ми који смо га 
оснивали, да реч обавезује, да 
будемо људи од речи и оно што 
кажемо заиста и урадимо. Иза 
нас су реализовани пројекти, 
али нећемо се обазирати на 
степен испуњења, већ ћемо 
наставити даље да радимо 
нове пројекте.

Вршачка кула, Војводина инфо Медиа, година 26, број 778, 8. октобар 2010.

ПрЕДСЕДНишТВО ПОКрЕТА ВршАчКА рЕгијА - ЕВрОПСКА рЕгијА 
зАДОВОљНО ОСТВАрЕНиМ рЕзулТАТиМА

ИСПУЊЕНА 
ПРЕДИЗБОРНА ОБЕЋАЊА

из СТАрОг АлБуМА 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 8.колa

Раднички (НП) 1:2 Железничар
Борац (С) 0:1 Раднички (СМ)
Раднички (Ш) 2:2 Вршац
Банат 0:1 Бачка 1901
Дунав 0:0 Омладинац
Оџаци 3:0 ТСЦ
Слога 1:2 Сента
Цемент 3:1 Долина

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  8 5 2 1 14 6 +8  17 
2 Дунав  8 4 3 1 10 4 +6  15 
3 Омладинац  8 3 5 0 9 4 +5  14 
4 Цемент  8 4 2 2 14 10 +4  14 
5 Раднички (СМ) 8 3 4 1 9 7 +2  13 
6 Раднички (Ш)  8 3 4 1 7 6 +1  13 
7 ТСЦ   8 4 1 3 6 6 0  13 
8 Бачка 1901  8 3 3 2 10 7 +3  12 
9 Сента   8 3 3 2 10 9 +1  12 
10 Раднички (НП)  8 3 2 3 9 11 -2  11 
11 Железничар  8 2 3 3 10 11 -1  9 
12 Слога  8 2 3 3 10 12 -2  9 
13 Долина  8 2 2 4 7 11 -4  8 
14 Борац (С)  8 1 2 5 10 11 -1  5 
15 Вршац  8 0 3 5 4 15 -11  3 
16 Банат  8 0 2 6 2 11 -9  2

Вршчани су приредили голеаду својим 
сипматизерима и заслужено дошли до победе 
после резултатског преокрета. Пре почетка 
меча Вршац јунајтед је промовисао новог 
капитена, искусни Драган Бирђан предао 
је траку младом Ивану Стојаковићу. Гости 
из Лукићева традиционално пружају добре 
партије у Вршцу без обзира у каквој су форми. 
То су показали и овог пута када су повели 
лепим голом  Радосављевића из слободног 
ударца. Изабраници тренера Миће Субића 
узвратили су у финишу првог полувремена 
када је Бирђан пасом од 30 метара пронашао 
дефанзивца Рошуља, уследио је ударац главом 
у стилу расног центарфора и изједначење. У 52. 
минуту потпуни преокрет. Досуђен је слободан 
ударац за Вршац јунајтед после фаула над 

Тимићем, а најбољи стрелац домаћих је са 
18 метара ефектно савладао голмана Којића. 
Међутим, гости се нису предавали, и тек што 
је ушао у игру, Павловић је са 25 метара из 
слободног ударца постигао гол какав се ретко 
виђа. Одлука о победнику пала је 70. минуту, 
голман Младости покушао је да избије једну 
лопту испред Јовановића, промашио је читав 
фудбал, Ерски је као задњи играч срушио 
нападача Вршац јунајтеда, а судија Јањуш је 
показао оправдано на белу тачку и дефанзивцу 
гостију пут у свлачионицу. Сигуран извођач 
пенала био је Тимић. Победу домаћих засладио 
је најбољи играч сусрета , Драган Бирђан, 
после асистенције из корнера расположеног 
Тимића.

 
Ветеран и наследник: Бирђан “унапређује” 
Стојаковића

Фудбалери Вршца су својом 
најбољом партијом ове сезоне 
показали да су на добром путу 
изласка из кризе резултата. У Шиду 
су били близу победе, делило их 
четири минута од освајања сва три 
бода, освојили су на крају само 
један, али и он може много да значи 
за самопоуздање уочи дербија 
зачеља против зрењанинског 
Баната. Изабраници тренера 
Бранка Савића су против Радничког 
били бољи ривал у већем делу 
меча,  а захваљујући врхунском 
расположењу и погоцима  Данила 
Белића дошли на сам праг тријумфа. 
Шиђани су на овом мечу имали прву 
и последњу реч, повели су почетком 
другог полувремена, и изједначили 
резултат у 86. минуту. Фудбалере 
Вршца очекује изузетно важна 
утакмица у наредном колу, када ће 
на Градском стадиону гостовати 
Банат. Зрењанинци су тренутно 
последњепласирани, Вршчани 

степеницу изнад њих, обе екипе 
ће у том дуелу тражити шансу за 
бег са зачеља. У међусобном скору 
Зрењанинци су бољи, прошле 
сезоне Вршац није осетио сласт 
победе, у Зрењанину је Банат славио 

са 1:0, а пролетос, на Градском 
стадиону, било је 1:1. 

Меч Вршац - Банат игра се са 
почетком у 15 часова.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 8. КОЛО

 БЕЛИЋ МАЛО ЗА ПОБЕДУ
РАДНИЧКИ - ВРШАЦ 2:2 (0:0)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 8. колa
Партизан (У)  3:2  Борац (С)
Војводина  3:0  Партизан (Г)
БАК  2:0  Југославија
Вултурул  2:2  Јединство Стевић
Црвена звезда  0:5  Младост (О)
Слога (БНС)  0:1  Динамо 1945
Младост (В)  2:1  Будућност (А)

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 8       7 1       0 22
2Младост (О) 8       7 0       1 21
3Војводина 7       5 0       2 15
4Партизан (У) 7       5 0       2 15
5Слога (БНС) 8       5 0       3 15
6Будућност (А) 8       4 2       2 14
7Вултурул 8       3 2       3 11
8Црвена звезда 8       3 0       5 9
9Борац (С) 7       2 2       3 8
10Јед.о Стевић 7       2 1       4 7
11Младост (В) 8       2 1       5 7
12БАК  7       2 1       4 7
13Партизан (Г) 7       1 1       5 4
14Влад.  7       1 1      5 4
15Југославија 7       1 0      6 3
16Раднички (Б) 0       0 0      0 0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 8. кола

ЖАК 0:1 Раднички (С)
Козара 5:1 Полет
Будућност 3:2 Јединство (БК)
Славиа 0:1 Раднички Зрењанин
Раднички (К) 1:0 Црвена звезда (РС)
Вршац Унитед 4:2 Младост (Л)
Пролетер (БК) 0:0 Слога
Јединство (НБ) 3:1 Слобода

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр,  8 7 0 1 22 6 +16  21
2 Козара  8 7 0 1 20 4 +16  21
3 Будућност  8 6 0 2 14 10 +4  18
4 Јед. (НБ)  8 5 1 2 15 10 +5  16
5 Славиа  8 5 0 3 25 11 +14  15
6 Јединство (БК) 8 4 1 3 18 13 +5  13
7 Слобода  8 4 0 4 18 16 +2  12
8 Слога   8 3 1 4 11 10 +1  10
9 ЖАК   8 3 1 4 11 10 +1  10
10 Вш Унитед  8 3 1 4 13 14 -1  10
11 Раднички (С)  8 3 1 4 10 11 -1  10
12 Раднички (К)  8 3 1 4 7 15 -8  10
13 Полет  8 3 0 5 10 28 -18  9
14 Прол. (БК)  8 1 3 4 5 14 -9  6
15 Младост (Л)  8 2 0 6 11 25 -14  6
16 Ц. звезда (РС) 8 0 0 8 3 16 -13  0

ФУД БА Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА, ЗОНА БАНАТ 8. КОЛО
УЗ РЕВИЈУ ГОЛОВА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПРОМОВИСАО НОВОГ КАПИТЕНА

СТОЈАКОВИЋ НАСЛЕДИО 
БИРЂАНА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД - МЛАДОСТ (ЛУКИЋЕВО) 4:2 (1:1)

Ударна игла: Данило Белић (Вршац)

На помоћном терену Градског 
стадиона у Вршцу одиграно је финале 
купа на територији општине Вршац. 
Састали су се домаћи Раднички 
1927 и влајковачко Јединство. 
Гости из Влајковца били су бољи 
ривал и заслужено су победили 
головима Гајта Јонела у 43.мин., 
Калин Мирослава у 47.мин. и Кекић 

Горана у 81.мин. Једини погодак за 
чету Радована Грковића постигао 
је Савић Ђурица у 68.мин. Пехар 
капитену Јединства Мирославу 
Ивановићу уручио је председник 
ФСО Вршац Стеван Королија. У 
наредној рунди купа на територији 
Јужног Баната Јединство 7.октобра 
гостује у Алибунару.

КУП ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ПЕХАР ВЛАЈКОВЧАНИМА
РАДНИЧКИ 1927 - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 1:3 (0:2) ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО

ДОБАР СТАРТ 
ВРШЧАНА
ФОРУМ - КИКИНДА 4:1 (1:0)

Форум је са новим тренером 
Александром Варађаном и подмлађеним 
саставом у односу на претходну сезону 
одлично стартовао и убедљиво савладао 
Кикинђане. Отпор гостију сломљен 
је у другом полувремену, а гости су у 
последњих десетак минута поправили 
утисак, што ипак није било довољно за 
више од почасног поготка. У наредном 
колу Форум гостује у Новом Саду екипи 
Телепа.

Резултати 1. кола: Танго Лиман (Нови 
Сад) - Летећи Холанђанин (Врбас) 3:4, 
Викинг (Рума) - Телеп (Нови Сад) 4:4, 
Форум - Кикинда 4:1, Тврђава (Нови Сад) 
- Србобран 4:1, Хајдук (Кула) - Апа Футсал 
(Апатин) 3:3

ФУ ТС А Л
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КО Ш А Р К А

Вршчани су иако ослабљени 
неиграњем петорице стандардних 
првотимаца (капитен Бранков, Велковски, 
Кујовић, Шалиначки и Керчу) остварили 
први победу на гостовањима ове сезоне 
и потврдили одличну форму на старту 
шампионата у Другој војвођанској лиги. 
Играчи тренера Бориса Каракаша су 
били далеко бољи ривал у највећем 
делу утакмице, а домаћи састав је само 
у првих десет минута успевао да држи 
резултатски егал.  Променом система 
одбране Вршчани су збунили играче из 
Бачког Јарка и до 25. минута успели да се 
одвоје на четири голова разлике (14:10). 
У другом полувремену концентрација 
Вршчана није попуштала , у финишу 
су домаћи дали све од себе да дођу до 

преокрета, али највише што су могли је 
био прилазак на два гола заостатка (31:33) 
у 59. минуту. На голу Младости бриљарао 
је Марко Спремо са 11 одбрањених 
шутева и седмерцем, одбраном су 
командовали Вит и Јоловић, док је у 
нападу Бане Бегенишић био незадржив 
са 15 голова, Душан Раковић се 7 пута 
уписао у листу стрелаца. 

- Задовољан сам пре свега игром у 
одбрани, која је уз врхунско расположење 
Бегенишића била кључ победе. Сви су 
дали допринос, а посебно ме радује што 
смо играли одговорно и дисциплиновано 
у нападу, рекао је тренер Каракаш.

У наредном колу Младост у Миленијуму 
дочекује Раднички из Јаше Томића, меч се 
игра у суботу са почетком у 20:30 часова.

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР 

МЛАДОСТАШИ КУЋИ ПЕВАЈУЋИ
МЛАДОСТ (Б. ЈАРАК) - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 32:35 (13:17)

РУ КО М Е Т

СУПЕРЛИГА (Ж) 2. КОЛО

ПРВИ 
ТРИЈУМФ 

ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ - ВОЈВОДИНА (Н.САД) 4:0

Стонотенисерке Вршца 
оствариле су прво суперлигашку 
победу ове сезоне не препустивши 
Новосађанкама ни једну партију. 
У наредном колу одиграће се 
комшијски дерби у коме ће 
Вршчанке поделити мегдан са 
Рапидом из Николинаца. Ове 
две екипе су прошле сезоне 
као две прволасиране у Првој 
лиги оствариле пласман у елиту 
српског стоног тениса. Тај меч се 
игра у Николинцима 17. октобра, а 
наредног викенда ће млада Тијана 
Јокић играти на једном најјачих 
омладинских турнира у региону у 
Врњачкој Бањи.

Мушка екипа није била тако 
успешна, претрпела је и други 
пораз ове сезоне. У Шислеровој 
сали Пожаревац предвођен 
Вршчанином Браном Ђаном 
славио је убедљиво са 4:0.

Кошаркаши и кошаркашице Вршца 
Свислајон данас су се дружили са ученицима 
Хемијско-медицинске школе, обележивши тако 
„Дечју недељу“.

То је, уједно, била прилика и да своје младе 
домаћине позову да у суботу у 18 часова дођу 
у Центар Миленијум на утакмицу, коју ће мушки 
тим одиграти против Спартака из Суботице.

-Наставили смо прошлосезонску праксу 
да пред сваку утакмицу коју мушки тим Вршца 
Свислајон буде играо на домаћем терену 
обилазимо основне и средње школе у граду и 
да се дружимо са ђацима, промовишући спорт и 
здрав начин живота, али и сам клуб. То се до сада 
показало као веома успешно, јер смо сваки пут 
на трибинама виђали нова млада лица. Надам 
се да ће и сада бити тако, те да ће подршка 
наших Вршчана на утакмицама бити још већа 
него прошле године - рекао је директор клуба 
Миљан Ивановић.

Милош Савовић, Александар Танасковић, 
Никола Томашевић, Инес Ћорда, Марина 
Мандић и Жаклина Јанковић ђацима су 
традиционално делили и слаткише генералног 
спонзора клуба, компаније „Свислајон-Таково“, 
а затим организовали и такмичење у шутирању 
тројки.

-Лепо је дружити се са школарцима, 
поготово што желимо да их анимирамо да се 
баве спортом, али и да их у што већем броју 
видимо на трибинама. Наравно, позивамо и 
наше дугогодишње пратиоце да наставе да 
нас бодре и да сви заједно испуне Центар 
Миленијум на свакој овосезонској утакмици – 
рекао је капитен мушког тима Милош Савовић.

Улаз на све утакмице Вршца Свислајон 
и мушке и женске, биће бесплатан, док ће 
на полувремену мушких утакмица бити 
организована наградна игра за публику у 
шутирању тројки.

Ј. Јовановић

КК ВРШАЦ СВИСЛАЈОН У ПОСЕТИ 
ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ

Вршачки Џудо клуб 
“Локомотива”, на једном од 
најмасовнијих џудо турнира на 
Балкану, одржаном у Мостару, 
заузео је одлично четврто место у 
укупном пласману. Високо четврто 
место “Локомотива” је заслужила 
са четири злат Златне медаље су 
освојили Лука Судар (полетарци 
-22кг), Вук Ожеговић (млађи 
полетарци -31кг), Тара Ђекић 
(полетарке -43кг), и Катарина 
Стојаковић (кадеткиње -44кг). 
Сребро су освојили Лука Судар 
(млађи полетарци -22кг) и Данило 
Ђорђевић (полетарци -50кг), а 
бронзу Душан Јањић (кадети +90кг) 
и Немања Стојков (полетарци 
-42кг).

Учествовали су још и Огњен 
Ожеговић, Никола Ковачевић 
и Вук Степанов, који су овај пут 

у изузетној јакој конкуренцији 
остали без медаља. Такмичаре 
овај пут водили тренери Милорад 
Ожеговић, Бојан Ђекић и Виктор 
Ожеговић.

- Захваљујемо се чланици 
Општинског већа Јулкици 
Митрашиновић и Спортском 
савезу Вршца, који су нам помогли 
да отпутујемо на овај турнир, кажу 
у Џудо клубу “Локомотива”.не, две 
сребрне и две бронзане медаље.

Међународно такмичење у 
Мостару, на којем је учествовало 
1.000 такмичара, односно 75 
клубова из укупно 16 земаља 
Европе, отворио је председник 
БИХ Др Драган Човић, што говори 
о значају и врхунској организацији.

ОСАМ МЕДАЉА ЗА ВРШАЧКУ “ЛОКОМОТИВУ”
Џ УД О

Спортске с тране уредио : Бранис лав 
Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА БАНАТ

ВРШЧАНИ 
ДРУГО-

ЛИГАШИ
Вршачки шахисти су тријумфом 

у последњем колу Војвођанске 
лиге Банат против Радничког из 
Ковина потврдили шампионску 
титулу и повратак у друголигашко 
друштво. “Бора Костић” је сезону 
завршио без пораза у следећем 
саставу: Бошко Ђонин, Никола 
Басараба, Петар Стајић, Светислав 
Караси, Лазар Петровић, 
Ђорђе Митрованов, Марија 
Станимировић, Урош Мрђа, Зоран 
Попов, Владимир Бућан, Чедомир 
Узелац и Илија Милић. 

Резултати последњег кола: Бора 
Костић - Раднички (К) 5:3 (Басараба 
- Бекић реми, Бућан - Буквић реми, 
Узелац - Рађеновић реми, Караси 
Шапоња реми, Попов - Војиновић 
реми, Петровић - Савић реми, 
Станимировић - Ђерић 1:0, 
Милић - Жепша 1:0), Бата Ћосић 
- Алибунар 4:4, Ковачица - 
Будућност (Банатски Брестовац) 
5:3, Слога (Пландиште) - Униреа 
(Ритишево) 3,5:3,5, Агростепа 
(Иланџа) ПАШК (Панчево)3:5.

Коначан пласман: 1Бора Костић 
25, 2. Бата Ћосић 21, 3. Ковачица 
18, 4. Униреа 13, 5. Будућност 
12, 6. Слога 11, 7. Алибунар 11, 
8. Раднички 10, 9. ПАШК 9, 10. 
Агростепа 0 бодова.

Ш А Х

КЛС 1. КОЛО

ВРШЧАНИ БЕЗ СРЕЋЕ У КРАЉЕВУ
СЛОГА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 76:73 (18:14, 21:19, 18:21, 19:19)

Вршчане је једна лопта делила од тријумфа у Краљеву иако је Слога била 
доминантнија екипа у већем делу сусрета. Домаћи су имали и предност од 
десет поена (48:38), али када су прорадили шутери Вршац Свислајона, Јеремић 
и Рибошкић, уз одличну игру Симовића и Кљајевића, на 17 секунди пре краја 
изабраници тренера Гвоздића дошли су на само поен заостатка (74:73). Ипак, до 
потпуног преокрета није дошло. Прилику да остваре првенац у новој сезони 
Вршчани ће имати у суботу у Миленијуму против Спартака. Меч почиње у 18 часова.

Добри стари обичаји: Кошаркашице и кошаркаши Вршац Свислајон са тројкашима 
из Хемијско - медицинске школе
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