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Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 
поклонило је педесет бесплатних беби паркинг карата 
родитељима новорођене деце који су попунили 
захтев који су добили у Породилишту Опште болнице 
Вршац. „Други октобар“ наставља акцију започету 
маја прошле године када је први пут увео олакшице за 
родитеље новорођене деце.

-Током годину дана колико акција траје, поднето 
је 204 захтева од стране родитеља, подсетио је 
Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“, на 
конференцији за медије одржаној у Породилишту 
вршачке Болнице. Акцију настављамо и ове године, 
а овај пут укључили смо и Фабрику воде „Моја вода“.  
Тако да ће родитељи, осим беби паркинг карата, 
добити и пакете воде. Циљ ове акције јесте да олакша 
родитељима паркирање приликом посета педијатру 
и обављању других обавеза које их очекују у првих 
годину дана родитељства.

Беби паркинг карте израђене су посебно за ову 

намену, са тематиком у духу акције, а из „Другог 
октобра“ поручују да је акција симболичан начин 
да се помогне нашим суграђанима који се залажу за 
повећање наталитета.

-Услов за добијање ових карата је да је новорођенче 
рођено почевши од 01.05.2018. године и да родитељ 
има пребивалиште на територији Града Вршца, 
наглашава директор ЈКП „Други октобар“. Образац 
захтева за издавање Беби паркинг карте биће 
доступан сваком родитељу већ у Породилишту и на 
основу тога родитељи ће преузети поменуте карте у 
ЈКП „Други октобар“, у канцеларији број 39. Ове карте 
могу се користити  годину дана од дана преузимања.

Перић је истакао да кроз ову акцију желе и да скрену 
пажњу на важност коришћења дечјих ауто седишта и 
појаса приликом учествовања у саобраћају. Из тог 
разлога на полеђини Беби паркинг карте истакнути су 
статистички подаци који, нажалост, указују да се дечја 
ауто седишта и појасеви користе у недовољној мери. 

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ НАСТАВЉА АКЦИЈУ ЗА РОДИТЕЉЕ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ 

ПОКЛОЂЕНО ПЕДЕСЕТ БЕБИ 
ПАРКИНГ КАРТА

Мештани Марковца организовали 
су се и спровели радну акцију чишћења 
и уређивања канала, пропуста и 
сакупљања отпада у селу, 25. маја. 
Акција је реализована у организацији 
Месне заједнице Марковац, а уз 
помоћ Месне заједнице Гудурица 
и Јавног комуналног предузећа  
„Други октобар“, који су обезбедили 
неопходну механизацију и опрему, 
али и освежење за акцијаше.  

Славиша Максимовић, члан 
Градског већа задужен за рурални 
развој, поздравио је и похвалио ову 
акцију мештана Марковца, као и 
свих оних који су пружили помоћ и 
подршку.

Максимовић је указао на значај 
друштвене одговорности у којој 
грађани, заједно са носиоцима 
локалне власти, раде на побољшању 
животних услова и додао:

-На тај начин сви заједно градимо 

боље сутра и лепше место за живот и 
за себе и за своје потомке. Уз подршку 

локалне самоуправе, организовано је 
на десетине сличних  радних акција, 

а драгоцена  је и помоћ ЈКП „Други 
октобар“, јер заједно можемо много 
више да учинимо за напредак наших 
села. 

Јаблан Лазић, председник Савета 
месне заједнице Марковац, био је 
веома задовољан резултатима ове 
акције, захваливши се свима који су 
се придружили акцији уређења села. 
Он је апеловао на житеље Марковца, 
али и свих других насељених места, да 
покажу одговорност и сачувају овај 
нови изглед села, да не бацају смеће 
и не праве нове дивље депоније. 

Жељко Мрдаљ, председник 
Савета Месне заједнице Гудурица, 
задовољан је што су Гудуричани 
показали спремност да својом 
радном машином помогну комшијама 
да реше актуелне проблеме и уреде 
Марковац и очисте канале и пропусте.

Ј.Е.

СЕОСКА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОРГАНИЗОВАЛА РАДНУ АКЦИЈУ У МАРКОВЦУ

УРЕЂЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА И ПРОПУСТА
„Други октобар“ доделио 50 бесплатних беби паркиинг карата
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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ 
ЗА ЕКОНОМСКО 
ОСНАЖИВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ 

ПОРОДИЦА
Град Вршац је, у сарадњи са 

Комесаријатом за избеглице, донирао 
прошле недеље, помоћ за четири 
избегличке породице.

-Реч је о пакетима за економско 
оснаживање избегличких породица, 
објашњава Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за здравство и 
социјалну заштиту. Овај пут није реч о 
економском оснаживању у виду новца, 
већ јесте материјална помоћ, али у виду 
робе, тачније ради се о алату - косачицама, 
мешалицама, брусилицама. То су добиле 
породице којима је овај алат потребан 
за рад како би остварили одређена 
материјална средства за живот. 

Овај вид помоћи добиле су четири 
изнегличке породице које живе на 
територији Града Вршца: у Гудурици, 
Павлишу, Влајковцу и Вршцу.

Ј.Е.

Након свете архијерејске литургије 
током преподнева у храму Светог Теодора 
Вршачког, резања славског колача у Градској 
кући, одржана је свечана академија којом су 
обележени градска слава и Дан града, 29. маја. 
Свети Теодор Вршачки је слава и Града Вршца 
и Епархије банатске. У оквиру обележавања 
поменутих празника, уручена су признања 
Града Вршца овогодишњим добитницима.

Бољи услови живота - заједнички циљ
-На данашњи дан обично сумирамо 

све оно што смо урадили током протекле 
године, рекла је градоначелница Драгана 
Митровић обраћајући се бројним гостима и 
честитајући Вршчанима славу и Дан града. 
Трудили смо се да не запоставимо ниједан 
сегмент друштва. Обратили смо пажњу како на 
школство, здравство, социјални развој, а нису 
изостале ни инвестиције у путну, комуналну 
инфраструктуру, али ни капиталне инвестиције. 
Трудићемо се да наставимо истим темпом, 
водећи рачуна о сваком нашем суграђанину. 
Мислим да нам је заједнички циљ бољи услови 
живота за све који живе на територији Града 
Вршца и то не само у граду, већ подједнако и 
у селима. Нисмо запоставили ни једно од 22 
насељена места, успели смо да поклонимо 
пажњу сваком месту и да решимо њихове 
проблеме и потребе. 

Градоначелница је подсетила да на овај 
празник Вршац награђује своје суграђане који 
су постигли изузетне резултате и на тај начин 
промовисали Вршац. Овогодишњи лауреати 
су прави промотери Града Вршца који, сматра 
градоначелница, тежи да постане модеран град, 
али уз очување традиционалних вредности и 
културног наслеђа.

Лауреати - успешни промотери Вршца
Ове године додељене су три награде: 

Награда за животно дело припала је др Сави 
Живанову, а Повеље Града Вршца додељене су 

оперској певачици Љубици Вранеш и Градском 
хору „Ас“.

Градоначелница Митровић уручила је 
признања Љубици Вранеш и Анђелки Сучевић, 
диригенту и оснивачу Градског хора „Ас“. Др 
Сада Живанов био је спречен да лично дође 
тако да је, у његово име, признање примио 
рођак Драгољуб Аћимовић од Ненада Бароша, 
председника Скупштине Града Вршца. 

-Много нам значи ова награда, јер долази 
од наших људи и дошла је у праве руке, јер 
хор постоји већ 20 година, рекла је Анђелка 
Сучевић захваливши се на признању. Почели 
смо у Педагошкој школи, затим у Конкордији, 
а сада смо у Свислајновим просторијама и 
хвала што су нам подарили тако леп простор. 
Хор има много домаћих и међународних 
награда у стручном делу које су ми драге, али 
ово признање је посебно драго за све чланове 
Градског хора „Ас“.

Љубица Вранеш, мецосопран Београдске 
опере, добитник је бројних престижних 
признања, као што је „Оскар Данон“, која јој је 
додељена за највећи број изведби, представа, 
у протекле 3 године и као најмлађој уметници. 

-Повеља града Вршца много ми значи, јер 

долази од мог родног града и потврђује да сам 
била на правом путу, каже Вранеш. Захваљујем 
се људима из градске власти и свима који 
су препознали ово што ја радим последњих 
година и подржали ме сада још више. Није 
било лако отићи из Вршца без музичке школе 
завршене и снаћи се у великом граду. Али, 
задовољна сам, успела сам да се изборим са 
свим „ајкулама“. Једна мала девојчица из Вршца 
сада већ влада оперском сценом у Београду и 
у Румунији.

Љубица је за годину и по дана отпевала 4 
продукције „Кармен“, а од тога прву у историји 
рок „Кармен“. Било је то у румунском граду 
Крајови пре 2 године пред више хиљада 
људи  на отгвореној сцени. Уследио је наступ у 
Темишвару и тек тада у Београду.

Публици су се, на академији, представили 
лауреати Љубица Вранеш и Градски хор „Ас“, 
глумци Народног позоришта „Стерија“, као и 
ученици Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 
Свечаности су присуствовали бројни 
гости из градова и општина Јужног Баната, 
суседне Румуније, представници политичког, 
друштвеног, привредног и културног живота.

Ј.Е.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ И ДАН ГРАДА

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ОВОГОДИШЊИМ ЛАУРЕАТИМА
-У Градској кући владика Никанор обавио резање славског колача са градоначелницом  и члановима Већа - У конгресној дворани Миленијум одржана 

свечана академија - Уручена признања овогодишњим добитницима др Сави Живанову, оперској диви Љубици Вранеш и Градском хору „Ас“ -

На 23. Седници Скупштине 
Града Вршца, одржаној у 
понедељак 28. маја, одборници 
су усвојили Одлуку о првом 
ребалансу градског буџета за 
2018. годину. Овим ребалансом 
градски буџет увећан је за 24 
милиона динара, односно за 
један одсто. 

- Основни разлог за 
доношење Одлуке о првом 
ребалансу буџета за 2018. 
годину представља усклађивање 
плана примања и прихода и 
расхода и издатака по свим 
изворима финансирања, са 
стварним стањем и потребама 
до краја буџетске године, у циљу 
нормалног функционисања свих 
корисника буџета – изјавила 
је градоначелница Драгана 
Митровић. 

Усвојена је и Одлука 
о давању сагласности на 
текст Уговора о поверавању 
вршења послова из области 
физичке културе и културе за 
период до краја године. Овом 
одлуком различити послови, 
међу којима су и управљање 
дечијим игралиштима и 
градским базеном који ће 
бити изграђен поред језера, 
поверени су Центру Миленијум, 
а доскорашњи члан Градског 
већа за спорт и омладину 
Дејан Сантрач, сада помоћник 
градоначелнице,  истакао је 
да је у претходном периоду 
Миленијум као спортски центар 
већ обављао одређене послове 
из области културе и спорта за 

Град Вршац. 
- Наши клубови и школе 

користили су ту дворану за 
различите манифестације, 
Миленијум је уступао своју 
технику за организацију 
фестивала, за разне намене 
коришћена је Конгресна дворана. 
Имали смо позицију у којој 
Градски стадион и сви остали 
спортски терени где је власник 
Град нису имали свог управљача. 

То је некад радио Спортски 
савез, који за то нема потребно 
људство нити могућности, па 
ће сада сви ти послови бити 
поверени Миленијуму. Од сада 
ће се сви наши суграђани и 

клубови којима је потребно било 
шта из области спорта обраћати 
у један центар, на једну адресу, 
и тамо ће моћи да добију све 
потребне одговоре и да закажу 
све своје спортске активности. 
Предиђена је и могућност 
надзора дечијих игралишта 
која се годинама обнављају, у 
њих се улажу средства, а онда 
због неадекватног надзора, 
игралишта брзо пропадају – 

изјавио је Сантрач. 
Одборници су изгласали и 

Одлуку о допунама Одлуке о 
такси превозу која забрањује 
давање попуста на минималну 
цену вожње утврђену 

претходном одлуком, као и 
оглашавање таквих попуста. 
Ова тачка дневног реда 
изазвала је бурну полемику, а 
одборници опозиције били су 
једногласни у ставу да оваква 
одлука нипошто није у јавном 
интересу. Независна одборница 
др Драгица Станојловић са 
скупштинске говорнице се 
запитала да ли је циљ овакве 
одлуке онемогућавање Вршчана 
да се возе по нижим ценама 
или фаворизација одређених 
такси превозника, а одборници 
Милуцу Живков (СПС) и Зоран 
Томић (ДС) истакли су да се 
оваквом одлуком угрожава 
интерес грађана, а чувају 
приватни интереси. Начелник 
Одељења за комуналне и 
стамбене послове у Градској 
управи Босиљко Доневски рекао 
је да се вожња мора обављати по 
ценама које је утврдило Градско 
веће као надлежни орган. 

Усвојена је и одлука о 
прибављању грађевинског 
земљишта за потребу изградње 
новог гробља, одлука о 
суфинансирању изградње 
трафостанице за потребу 
снабдевања базена на градском 
језеру, као и правилници о 
средствима за подстицање 
програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање 
програма из области социјалне 
и здравствене заштите, спорта и 
програма које реализују цркве и 
верске заједнице. 

Т.С. 

ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА, 
А ЗАБРАНИЛИ ПОПУСТ НА УСЛУГЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

ФИНАНСИЈСКА 
ПОМОЋ 

МАТУРАНТИМА 
ОСНОВЦИМА

По први пут Град Вршац је, уз помоћ 
људи добре воље, финансијски помогао 
дванаест матураната основаца. У Центру за 
социјални рад Града Вршца уручено им је 
по 10.000 динара, у петак прошле седмице.

-Свака од дванаест основних школа са 
територије Града, предложила је по једног 
ученика осмог разреда, лошијег социо - 
економског стања, а који имају одличан 
успех и добро владање, објашњава Татјана 
Николић, чланица Градског већа задужена 
за здравство и социјалну заштиту. Циљ 
је био да се ова деца награде за добре 
резултате током школовања, тако да 
им је уручено по 10.000 динара да би се 
припремили за матурско вече, за трошкове 
фотографисања за табло. 

Уручивање једнократне материјалне 
помоћи матурантима основцима, чије су 
породице у тешкој економској ситуацији, 
обрадовао је будуће средњошколце. Овај 
заједнички гест Града Вршца и људи добре 
воље за сваку је похвалу.

Ј.Е.

ЈАВНА ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОСЕ КУЛТУРИ И НАУЦИ 
У понедељак је одржана и Свечана седница Скупштине Града 

Вршца на којој су донете одлуке о додели јавних признања у 2018. 
години. 

За изузетне резултате остварене на пољу књижевности, историје 
и науке, Награда за животно дело додељена је др Сави Живанову, а 
за изузетан допринос културном стваралаштву Повељу Града Вршца 
добили су оперска уметница Љубица Вранеш и Градски хор „Ас“. 
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После низа успешних улога, 
међу којима су и Фенена 
(„Набуко“), Фругола („Плашт“), 
Еболи („Дон Карлос“), Ћеска 
(„Ђани Скики“), Мадалена 
(„Риголето“), Прециозила („Моћ 
судбине“), Емилија („Отело“), 
Керубин („Фигарова женидба“) 
и многе друге, прошлог маја сте 
на сцени Народног позоришта 
у Београду премијерно 
наступили и као Кармен. Колика 
је одговорност и задовољство 
наступити у улози у којој су се 
пре вас представиле неке од 
највећих домаћих оперских 
дива? 

- Имала сам ту част да учим 
од наших најбољих оперских 
певацица. Почевши од моје 
п р о ф е с о р к е , п р и м а д о н е 
Радмиле Бакочевић, а потом 
и у раду са мојим менторима 
у оперском студију при опери 
Народног позоришта, са тенором 
Николом Китановским и светски 
признатим сопраном Драганом 
Радаковић,отварала су ми се 
врата велике сцене Народног 
позоришта. Уз велику подршку 
у раду коју сам имала свих 
ових година са њихове стране 
успела сам да отворим врата и 
оперских кућа у Румунији. Велика 

је одговорност, али и изазов 
певати Кармен у Србији након 
дива попут Јадранке Јовановић 
или Драгане Дел Монако. Домаћа 
публика је навикла на њихова 
честа појављивања и није било 
лако освојити Београд који ме 
је наградио стајаћим овацијама 
након представе. 

У овој великој улози пре 
тога сте већ наступали у две 
продукције у Румунији, а 
једна од ових верзија била 
је рок опера. Какав је изазов 
за уметника изградња три 
потпуно различите верзије 
истог лика у само годину дана? 

- За непуних годину дана 
отпевала сам три различите 
верзије Бизеовог ремек-дела,а 
ове године у Букурешту отпевала 
сам и четврту, у класичној режији. 
Кармен је заводница, било да 
је она у кожном оделу, пин-ап 
хаљини или неком другом костиму. 
Веома је захтевна и још увек је 
учим. Сваки пут откријем нешто 
ново што тој представи да нови 
печат. Рок верзија је премијерно 
изведена на тргу у Крајови,где 
сам се опробала и у неким другим 
улогама. То је био спектакл пред 
више хиљада људи. Необичан спој 
оперске музике коју смо извели са 
бендом, финалистима румунског 
шоуа „Ја имам таленат“. Њихово 
име је „Концертино бенд”, чине га 
врхунски музичари, хармоникаши. 
Костиме је радио чувени креатор 
Каталин Ботезату. Ми смо први у 
историји направили такву верзију. 
Фантастична режија менаџера 
тамошње опере Антонија Замфира 
довела нас је са овим спектаклом 
у Букурешт,салу Палатулуи где нас 
је овацијама наградило више од 
3.000 људи. Рок Кармен је жена која 
игра са два пиштоља, врло мало се 
смеје и опасна је. Пин-ап верзија 
у Темишвару је припремана 
под великим притиском. То 
је искуство које никада нећу 
заборавити. Припреме су почеле у 
септембру 2016. када сам упоредо 
припремала у Крајови мој деби у 
Вердијевој опери  „Дон Карлос“. Три 
недеље су муњевито прошле. Два 
велика наслова делила су путовања 
возом. Три дана у Темишвару, 

четири у Крајови. Није било лако. 
Велики успех у Темишвару десио 
се у марту 2017. када сам отпевала 
ту верзију коју је режирао Силвију 
Пуркарете. Врло интересантна 
визија прослављеног румунског 
редитеља. У београдској „Кармен“, 
у режији Небојше Брадића, сам 
много научила. Александар 
Николић, наш млади редитељ, 
асистент режије, увео ме је у ову 
причу много раније. Рад са њим 
ми је помогао да спознам Кармен 
и освестим је и у претходне 
две верзије. Помогао ми је да 
превазиђем себе. 

Какав је положај опере 
у Србији данас и колико се 
разликује од положаја оперске 
уметности у суседној Румунији 
у којој сте наступали и у Европи 
генерално? 

- У Србији имамо две активне 
оперске куће, београдску и 
новосадску. Румунија је много 
већа и самим тим има много више 
оперских кућа. Имају јаку оперску 
школу. Већи им је стандард и 
њихова примања су много већа 
од примања оперског уметника 
у Србији. Имала сам срећу да мој 
ментор буде светски познати 
тенор Корнелиу Мургу, који ми је, 
након првог слушања, задао да 
учим улогу Кармен. 

Које улоге прижељкујете у 
даљој каријери? 

- Дебитовала сам у априлу ове 

године у Росинијевој „Пепељуги” 
. То је улога о којој никада нисам 
размишљала. Дирекција опере ме 
је гурнула у ватру и изборила сам 
се са једном од најзахтјевнијих 
мецосопранских улога. У току 
су припреме за београдску 
премијеру опере „Андре Шеније” 
и сада радим на улози Берси. У 
складу са потребама Народног 
позоришта и репертоаром који 
буде планиран за наредну сезону 
верујем да ћу се изборити за 
место у значајним оперским 
улогама. Имам неколико планова 
за наредну сезону у Националној 
опери у Букурешту,али то за сада 
мора остати тајна. 

Добитница сте многих 
награда, међу којима и награде 
за најбољег мецосопрана на 
такмичењу „Никола Цвејић“, 
прве награде на међународном 
такмичењу „Петар Коњовић“ 
и награде „Оскар Данон“ за 
2017. годину. На који начин 
су вам битна професионална 
признања, а на који ова попут 
Повеље Града Вршца? 

- Награде су ту да би указале да 
сам на правом путу. Повеља Града 
Вршца је нешто посебно. Мој град 
је препознао оно што сам радила 
протеклих година и наградио 
ме је на најлепши могући начин. 
Овом приликом се захваљујем 
свим мојим Вршчанима, на челу 
са градоначелницом Драганом 
Митровић, која се несебично 
заложила и подржала моју 
уметност. 

Својевремено сте наступали 
и са Градским хором „Ас“. Да 
ли ће вршачка публика имати 
прилику да вас поново чује? 

- Са много радости долазим 
у мој Вршац. Захваљујући мојим 
драгим професоркама Олгици 
Шинковић, Анђелки Сучевић и 
Татјани Гердец Мрђа, музика у 
Вршцу живи и развија се. Част ми 
је да гостујем на манифестацијама 
у граду, а посебно се радујем 
концертима Градског хора „Ас“ 
који већ две деценије негује 
различите жанрове и са којима 
волим да певам своме граду. 

Т.С. 

ЉУБИЦА ВРАНЕШ, СОЛИСТКИЊА БЕОГРАДСКЕ ОПЕРЕ, ДОБИТНИЦА ОВОГОДИШЊЕ ПОВЕЉЕ ГРАДА ВРШЦА: 

„ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОСВЕЋЕНИЦИМА, 
МУЗИКА У ВРШЦУ ЖИВИ И РАЗВИЈА СЕ“ 
Љубица Вранеш, мецосопран, солисткиња 

Опере Народног позоришта у Београду, 
овогодишња је добитница Повеље Града 
Вршца за изузетан допринос културном 
стваралаштву. Рођена Вршчанка, дипломирала 
је на Факултету музичке уметности у Београду 
у класи професорке Радмиле Бакочевић,у чијој 
класи је и магистрирала. Поред београдске, 
наступала је на сценама у Букурешту, 
Темишвару, Крајови. Добитница је бројних 
признања за десетине улога у којима је до сада 
наступила. 
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Мирјана Гвозденов 
родом из Уљме, 
иначе већ неколико 

деценија Вршчанка, 
почела је да ради у некада 
реномираној Фабрици 
конфекције „Клуз“, годину 
дана након отварања 
погона „Плитвице“ у 
Вршцу. Ту је провела, 
практично, цео радни век. 
Сећа се „златних“ времена 
вршачког „Клуза“ када је 
у фабрици радило 1.230 
запослених. Али, памти и 
време суноврата, посебно 
последње године када је 
раднички савет поставио 
за директора и када је 
требало решити судбину 
више од 600 радника који 
нису успели да нађу други 
посао, те су остали у 
„Клузу“, чекајући да им се 
исплате зараде које су 
касниле две године.

Када се у Вршцу отворио погон 
некада реномиране Фабрике 
конфекције „Клуз“?

-„Клуз“ се отворио 1970. године. Сви 
незапослени са Бироа са основном и 
средњом школом, добили су посао у 
„Клузу“. Ишли су на обуку, на школовање, 
ко је хтео. Долазили су професори из Беле 
Цркве. Било је полагање усмено, писмено 
и практично. У старту је запослено 300 
радника, а касније када су отворене 
друга и трећа шивара, укупно је било 
1.230 људи запослено у „Клузу“. Радило се 
у две смене. Ја сам у „Клуз“ дошла годину 
дана након отварања, 1971. Радила сам 
годину дана, после сам се удала, отишла 
за Долово. Међутим, брзо сам се растала 
од мужа и крајем 1973. запослила сам се 
у панчевачкој Индустрији намештаја, као 
деловођа. Нисам дуго остала, враћам се 
у Вршац и поново почињем да радим у 
„Клузу“, 1975. године. Радим на ВК радном 
месту, шила сам за машином. Мени је то 
одговарало, јер сам више зарађивала 
него да сам радила у канцеларији. Увек 
сам била за рад. Била сам и самохрана 

мајка па ми је већа плата добродошла.
Број запослених се већ повећао на 

600 људи, отворена је и друга хала у 
којој је, у једном делу, била и дорада и 
сви завршни процеси рада. Директор је 
тада био Марко Суботић. Први директор, 
када се „Клуз“ отворио, био је Јуре Чуре, 
дошао је из Београда, а касније је његово 
место преузео Суботић. 

Шта је све и за кога производио 
„Клуз“?

-Производили смо одевне предмете, 
мали део за домаће тржиште, а већином за 
извоз. Извозили смо у Белгију, Холандију, 
углавном бунде, а највише смо радили 
за Немачку. Производили смо „тешку 
конфекцију“: капути, бунде, блејзери, 
женске и мушке панталоне... Имали смо 
богату и разноврсну производну палету, 
а наша конфекција била је високог 
квалитета. Материјале смо добијали 
из Немачке, Холандије, Белгије, само 
један део био је из Параћина, а највећи 
део довозио се из Немачке. Били су то 
врло квалитетни материјали. Како се 
производња повећавала, тако се све 
више радника запошљавало. 

Која су то била нека „златна“ 
времена „Клуза“?

- Биле су то године од 1974. до 
1990. Тада већ пословање почиње да 
опада. У тим „златним“ временима радили 
смо у три смене, а када је било потребно 
да се испорука брзо заврши, радили смо 
сваку другу смену. То, практично, значи 
да сте по завршетку смене имали осам 
сати да одете до куће, да се одморите, 

обавите све породичне обавезе, и да се 
вратите у фабрику. И све то за осам сати, 
колико смо имали слободног времена 
између смена. Највећи број радника 
биле су жене. Можете ли да замислите 
колико је то било напорно, јер за тако 
кратко време требало је скувати, опрати, 
бити са децом. И тако смо знали да 
радимо данима, недељама, тако сваку 
другу смену, осам сати радиш, осам сати 
си слободан.  

Шта Вам је давало снагу да 
издржите тако напоран рад?

-Било је тешко, али била  је слога 
међу нама у фабрици. Она нам је давала 
снагу. Нисмо имали климу у халама. 
Температура је знала да буде и до 
педесет степени лети кад су врућине. 
Људи су падали у несвест, али та слога, 
колегијалност, жеља да једни другима 
помогнемо, давала нам је снаге да 
извршимо своје радне задатке. И плата 
је била солидна. Радили смо за Немце, 
тражио се квалитет, али је и плата била 
добра. 

Када је све кренуло низбрдо? Шта 
се догодило?

-Кренуло је лоше од 1990. године. 
Санкције које су биле уведене нашој 
држави, отежале су рад. Било је све 
мање посла, извоза, а ми смо највећи део 
производили за страно тржиште. Немци 
су отишли за Румунију, Бугарску, тамо 
је била јефтинија радна снага, а ми смо 
почели да пропадамо. Нисмо добијали 
плату, радници су напуштали фабрику, 
тражили нови посао да би преживели и 
прехранили породице. Директор нам је 
све време био Марко Суботић. Није могао 
да се избори са насталом ситуацијом и 
радници су тражили његову смену. 

Ви сте били последњи директор 
вршачког погона „Клуза“. Шта се 
дешавало за време вашег мандата?

-Након Суботића дошао је Цане, радио 
је у „Клузу“ као механичар. Привремено 
су га поставили, а после га је раднички 
савет сменио и изгласао мене за 
директора, крајем 2004. године. Кад сам 
почела да радим као руководилац, остало 
је 637 људи нерешеног статуса. Морала 
сам да урадим социјални програм за 
све те људе. Већ су нам били искључени 
струја и плин, сва имовина била је 
пописана, јер радници су тужили фирму 
због неисплаћених личних доходака. Две 
године нам нису биле исплаћене плате. 
Имовина је сва била судски пописана. 
Уз помоћ тадашње председнице Суда 
Љиљане Смиљанић, која је много 
помогла, урадили смо социјални програм 
како би радници ишли на Биро рада, да 
би добили бар она минимална примања 
и усмерили се на нека друга радна места. 
Али, сваког месеца могло је на Биро рада 
да оде само њих двадесеторо, тако да је 
тај одлазак тадашњих око 600 радника 
на Биро трајао три године. Све су то били 
људи пред пензијом који нису могли да 
се снађу, јер нико није хтео да прими 
на посао старије раднике, од 45 година 
па на горе. Сви су тражили младе, као и 
данас. У „Клузу“ су остали само они који 
нису могли да пронађу други посао. 

Фабрика је потпуно престала да ради 
крајем 2003. године. Искључили су нам 
струју, плин, имали смо велика дуговања 
према „Другом октобру“, према „Електро 
Војводини“, па дуговња радницима... 
Када се све завршило, радници су добили 
само главницу, без камата, јер су се прво 
намиривали велики дужници. „Други 
октобар“ је добио и главницу и камату. 
Нисмо ишли у стечај, на крају, када се 
све завршило, Тужилаштво у Панчеву 
је преузело, 2009. године, и угасило 
фирму. Иначе, фабрика је продата 
словеначко - хрватској фирми „Томинг“. 
Откупили су зграду и малтене исплатили 
те дугове. Хтели су да отворе Меркатор, 
међутим, тадашње градске власти на 
челу са председником општине нису 

ИНТЕРВЈУ

МИРЈАНА ГВОЗДЕНОВ, ПОСЛЕДЊИ ДИРЕКТОР ВРШАЧКОГ ПОГОНА „ПЛИТВИЦЕ“ ФАБРИКЕ КОНФЕКЦИЈЕ „КЛУЗ“:

“ВОЛИМ ИСТИНУ И РАД, НЕ ВОЛИМ ЛАЖ И ПРЕНЕМАГАЊЕ”
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били расположени да пруже подршку. 
Сматрали су да у Вршцу има довољно 
трговина и да нам не треба нови тржни 
центар. Тако да Меркатор није ни отворен. 
Велики дужници „Други октобар“ и 
„Електро Војводина“ су у потпуности 
намирени, радници су добили само 
неисплаћене плате за две године, без 
камата, стављен је кључ у браву и тако 
се завршава прича о вршачком „Клузу“. А, 
била је то велика и успешна фабрика која 
је својевремено хранила 1.230 вршачких 
породица. Мислим да би прича била 
сасвим другачија да је локална власт 
хтела да помогне. У Бечеју је „Клузова“ 
фабрика још дуго остала да ради, јер им 
је општина помогла.  

Да ли Вам је било тешко да обавите 
сав тај посао као последњи директор 
вршачког погона „Клуза“? Сигурно је 
то био незахвалан посао за жену?

-Јесте. Био је то тежак посао, посебно 
за жену. Да се у свему томе снађем, 
много ми је помогао Александар 
Бобика, некадашњи директор банке и 
потпредседник Општине, иначе наш 
кућни пријатељ, који је, нажалост, 
покојни већ десетак година. Имала сам 
доста проблема у раду, било је много 
непријатних ситуација, али ја сам радила 
поштено и вредно. Нисам, као директор, 
ни мењала аутомобиле, нити куповала 
викендице... Остала сам на свом бициклу 
и старом „фићи“. Делила сам тешку 
судбину свих мојих колега, тадашњих 
радника „Клуза“, са којима сам годинама 
лепо живела и сарађивала. Сложно и 
вредно смо радили, волели смо нашу 
фабрику, јер од ње смо живели. 

Где почиње Ваша лична животна 
прича?

-У Уљми. Тамо сам рођена новембра 
1949. године. Отац Златибор је, нажалост, 
преминуо. Мајка Умилна је жива, има 
93 године. Мамино девојачко презиме 
је Мунћан, родом је из Загајице. Моја 
баба Стана, татина мајка, је из Вршца, из 
породице Царан. Имам брата Станишу. 
Радио је у Фабрици чоколаде „Банат“, као 
инжењер, као технолог. Сад је у пензији. 
Моји родитељи су имали доста земље, 
бавили су се пољопривредом, сви смо 
заједно радили, као сложна породица. 

Завршила сам средњу економску 

школу и касније за кројача, тако да сам 
све време у „Клузу“ радила на ВК радном 
месту. 

Дуго сам на посао путовала из Уљме. 
Онда сам одлучила да купим кућу у 
Светозара Милетића. Моја мајка је била 
јединица, а баба и деда су мени оставили 
кућу у Загајици. Продала сам обе куће, и 
ону из Загајице и из Светозара Милетића, 
и купила нову у Дрварској улици.

Када сте основали породицу?
-Имала сам први брак. Била сам удата 

у Долову, међутим, после порођаја са 
мојом ћерком Наташом, нисам се ни 
враћала код мужа. Запослила сам се у 
Индустрији намештаја „Гај“, радила сам 
око годину дана и затим се вратила код 
родитеља.

Моја Наташа има своју породицу. 
Живе у Вршцу. Наташа и зет Драган имају 
двоје деце. Ја сам срећна бака, јер имам 
унука Николу и унуку Драгану, која је 
старија. Никола иде у Пољопривредну 
школу, а Драгана је на факултету. То су 
бакини мезимци.

Већ 25 година живим са супругом 
Божидаром Србљанином. Добро се 
слажемо. Имамо леп, солидан брак. 
Иначе, упознали смо се код планинара. 
Обоје смо били активни планинари. У 
Планинарском друштву „Железничар“ 
сам још од 1993. Била сам четири године 
потпредседник. Редовно смо одлазили на 
путовања са друштвом, на експедиције. 
Највиши врх који сам освојила је 
Хасандаг, 3.268 метара, у Турској. Ишли 
смо на експедицију у Румунију, Бугарску и 
Турску, 2008. Следеће године били смо у 
Украјини, а онда смо мало смањили нашу 
активност код планинара. Добила сам 
другу награду од Планинарског друштва 
„Железничар“, као успешна планинарка 
према броју освојених бодова на тим 
експедицијама. 

Волела сам и фолклор, од малих ногу. 
Играла сам у Културно - уметничком 
друштву „Уљма“, а ту годину дана коју 
сам провела у Панчеву, била сам у 
„Абрашевићу“.

Сада као пензионерка, активна сам 
у политици. Од новембра 2008. године 
сам члан Српске напредне странке. 
Подржавала сам политику коју води 
председник Србије Александар Вучић од 
почетка до данас. 

Други мандат сам председник Месне 
заједнице „Дванаеста војвођанска 
бригада“, то радим волонтерски. 
Мислим да солидно радим. Трудим се 
да помогнем комшијама да, уз подршку 
и помоћ локалне самоуправе, решимо 
неке проблеме у делу града где живимо, 
на територији наше Месне заједнице. 
Волим да помогнем младима, да се 
снађу, стану на ноге, да виде шта је живот. 
Активна сам и у том правцу и за то се 
борим. 

Која је Ваша животна филозофија?
-У животу је важно разумевање и 

поштовање. Волим истину и рад, не 
волим лаж и пренемагање! Истина увек 
исплива. Она увек побеђује.

Јованка Ерски
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Културно уметничко друштво “Пензионер” је 23. маја 
2018. имао изузетан наступ у Герентолошком центру 
„Марија Бурсаћ“ и Руском дому у Београду и одушевио 
публику. Посета Руском дому остварена је залагањем  
народног посланика Тање Томашевић Дамњановић 
и Валентине Деђански председнице српско-руског 
пријатељства из Вршца. 

Експедиција из Вршца кренула у осам часова аутобусом 
Скупштине Града Вршца. У Београд је стигла у 10 часова 
после освежења тачно у 11 почео је програм у свечаној 
сали центра. 

Програм је отворила госпођа Милица Џаковић, ПР 
центра. Топлим пријатељским речима захвалност на 
дивном гостопримствуизразила је и госпођа Љиљана 
Панић Томашевић, председнца КУД „Пензионер“  Вршац 
уз пригодан поклон центру, „Монографију града Вршца“. 
Програм је водила госпођа Мирјана Тодоровић учитељица 
у пензији. Наступио је Клуб пензионера „Бежанијска 
коса“ са три композиције. Песникиња Даница Черник 
рецитовала  је своју песму „Дани старих“, наступила је 
солисткиња староградских песама  Радмила Драгутиновић, 

дует Десанка Коњовић и Кристина Булајић. Игране су игре 
из Баната кореографа Радована Јованова, проф. Мирјана 
Личина је на Руском и српском језику рецитовала песму 
„Чекај ме“, госпођа Бранка Репац рецитовала је песму 
„Срам Те било“ а Љубомир Петронијевић своје афоризме. 
Госпођа Даница Черник рецитовала  је своју песму 
„Надмудривање живота“  госпођа Мирјана Тодоровић 
рецитовала је песму „Вршац“. Ручак је био у центру који су 
самофинансирали учесници.

- У Руском дому културном центру Русије у Београду 
били смо предивно примљени. Домаћин цента је у једном 

тренутку упитала да ли сте понели пасоше? Ми смо је 
зачуђено погледали. Само је госпођа Мирјана Јованов 
одговорила да! Добродошли сви у овај Дом „Ви сте у Русији 
у Москви“, преноси утиске председника КУД “Пензионер”.

О великом пријатељству цара Алексеја Романова и 
нашег краља Александра Карађорђевића и прихватању 
избеглица после октобарске револуције, архитеката, 
инжињера који су уградили своје знање у развој 
Србије, то пријатељство непрестаје и сада се потврђује 
између председника Русије Владимира Путина и 
нашег председника Александра Вучића. Дивна срца 
православних народа  куцају на истој фреквенцији!

Домаћин Руског дома се одушевила када је чула да 
је господин Борислав Черних потомак богатог Руског 
избеглице, који је у Србији нашао свој други дом. Пуни 
утисака одушевљени гостопримством уз песму вратили 
смо се у наш предивни град под „Вршачком кулом“. 

Чланови хора који су својим учешћем допринели 
реализацији програма били су Мирјана Личина, носилац 
Видовданске плакете за 34 године доприноса  развоју 
КУД „Пензионер“, Младен Чорило, носилац Видовданске 
плакете за 34 године доприноса  развоја хора, Станко 
Божић, Јованка Јовановић, Иштван Которман, Даница 
Черних, Борислав Черних, Љиљана Попов, Мирјана 
Тодоровић.

Чланови фолклора који су учествовали у  програму: 
Мирјана Јованов, Десанка Неогради, Нада Филиповић, 
Дојна Блаж, Божана Момиров, Божана Чалић, Божидар 
Дивљаков, Љубомир Петронијевић, Бранко Репац, 
Милица Тодоровић, Ђурица Харангоди, Миланка Томић, 
Радован Јованов - кореограф на хармоници је свирала 
Гордана Марковић. Вођа пута је била проф. Љиљана Панић 
Томашевић председник КУД „Пензионер“.  

БЕОГРАЂАНИ  ОДУШЕВЉЕНИ 
НАСТУПОМ КУД-А “ПЕНЗИОНЕР”

И ове године, седми пут по реду, Пољопривредна школа 
,,Вршац“ била је домаћин традиционалне манифестације 
под називом ,,Мултикултуралност - богатство наше 
средине“, 23. маја.

-Циљ ове манифестације је да прикаже поједине 
специфичности свих народа који живе на овим 
нашим просторима, каже Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе ,,Вршац“. Тема овогодишње 
манифестације била је национална кухиња, а своје 
кулинарске специјалитете представили су припадници 
неколико националних заједница.

Према речима директора Клиске, овогодишњој 
манифестацији одазвале су се скоро све националне 
заједнице са наших простора, а финансијску подршку 
реализацији ,,Мултикултуралности - богатство наше 
средине“ пружио је Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице.

Манифестација “Мултикултуралност - богатство наше 
средине” окупила је бројне учеснике, али и посетиоце 
који су уживали дегустирајући кулинарске специјалитете 
националних кухиња Срба, Румуна, Чеха, Рома, 
Македонаца, Словенаца...

На почетку манифестације певачка група ГКУД-а ,,Лаза 
Нанчић“ из Вршца отпевала је неколико пригодних песама, 
затим се од ученика Пољопривредне школе ,,Вршац“ 
могло чути о специфичностима националних кухиња. 
Након тога је директор Срђан Клиска уручио захвалнице 
свим учесницима манифестације, националним 
заједницама и појединцима. Био је то знак захвалности за 

њихов допринос да и овогодишња манифестација буде 
успешна, баш као и ранијих година.

На досадашњим манифестацијама “Мултикултуралност 
- богатство наше средине” теме су била народне ношње, 
националне књижевности, мзичка традиција... 

За сваку похвалу је ангажовање професора 
Пољопривредне школе ,,Вршац“: Душице Ћирин, 
Александре Молнар, Јана Сича, Маје Сич, Милојке Јосимов 
и Мирјане Фако који су допринели да манифестација 
буде успешна и да сви, учесници и посетиоци, уживају 
у богатству наше средине. Била је то још једна потврда 
о лепоти и јединству различитости наше средине и 
друштвене заједнице.

Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ - БОГАТСТВО 
НАШЕ СРЕДИНЕ

УСПЕШАН НАСТУП ВРШАЧКИХ СТОЧАРА НА 
РЕГИОНАЛНИМ СМОТРАМА

ПРИЗНАЊА 
ЗА НАЈБОЉЕ 

ПРОИЗВОЂАЧЕ
Вршачки сточари забележили су неколико 

успешних наступа на регионалним смотрама, 
одржаним овог пролећа. Најбољи произвођачи 
и њихови производи награђени су признањима.

-Одгајивач  Попов Јован-Лола из Уљме, члан 
Удружења „Пастир“, освојио је златну медаљу за 
старијег овна расе Цигаја на Регионалној смотри 
оваца, одржаној  у Долову, у марту, истиче 
дипл.инж. Зоран Рајковић, стручни сарадник 
за сточарство ПСС “Агрозавод“ доо из Вршца. 
За млађег овна-шиљегана исте расе Цигаја , 
одгајивач оваца из Избишта Бојан Влашић освојио 
је друго место. Комисију су сачуњавали стручни 
сарадници за сточарство из ПСС Зрењанин и ПСС 
Панчево, а председник комисије био је проф. др 
Цвијан Мекић са Пољопривредног факултета 
Универзитета Београд.

Према речима Рајковића, организован 
је одлазак вршачких пољопривредних 
произвођача, мини бусом,  на  Међународни 
пољопривредни сајам у  Ходмезовашархеј у 
Мађарској, средином маја. Одлазак је реализован 
у организацији ПСС“Агрозавод“ доо Вршац и 
Удружења произвођача млечних производа 
„Кришка“ из Вршца, а под покровитељством 
Града Вршца. 

Организован је и заједнички одлазак за 45 
вршачких пољопривредних произвођача на Дан 
сточара 85. Међународног пољопривредног 
сајма, одржаном у Новом Саду.  Организатори 
су били вршачки ПСС “Агрозавод“и Удружења 
одгајивача оваца „Пастир“ из Орешца, а 
покровитељ је био и овога пута био Град Вршац. 

На овогодишњем новосадском 
Пољопривредном сајму, Вршчани су добили 
значајна признања. 

-У групи производа од меса, за Вршачку шунку 
Логожан Миодраг, из Удружења одгајивача 
свиња и прерађивача од свињског меса „Шунка“ 
из Вршца, освојио је сребрну медаљу, истиче 
Рајковић. У групи производа од  млека  освојене су 
4 медаље: златна медаља за овчији сир у кришци 
Бојану Влашићу из Избишта, сребрна медаља за 
овчији ситан сир Боронки Аурел из Малог Жама, 
бронзана медаља за свежи пресован сир Горану 
Бугарију из Орешца и сребрна медаља за свежи 
ситан сир у лопти од крављег млека Дорелу 
Среману из Сочице.

Рајковић наглашава да су највећи проблеми 
код ових сирева паковање и моменат оцењивања, 
време изношења на оцењивање, с обзиром на 
то да се ради о краткотрајним сиревима, који су 
доста осетљиви.

Ј.Е.

Плакета Удружењу „Кришка“ на новосадском Сајму
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Вршчанка Емилија Југа 
забележила је успешно учешће 
на овогодишњем, 11. по реду, 
Банатском ликовном салону, 
одржаном у Пландишту,  26. маја. 
Емилији је додељена Специјална 
плакета за успешно учешће за слику 
„Булке“, рађену техником уље на 
платну.

Ауторка Југа не крије 
задовољство додељеним 
признањем чија се вредност огледа 
у речима  академског  сликара Јона 
Стефана који је, отварајући изложбу, 
рекао да је гледао квалитет слике, 
односно рада, а не име и презиме 
аутора. 

Емилија се сликарством бави од 
12. године. Члан је Ликовног  клуба 
„Паја Јовановић“, а првенствено 
ствара уљаном ликовном техником 
на платну. Учествовала је на многим 
ликовним колонијама, излагала на 
међународним 

излозбама (Међународна 
изложба жена у Мајданпеку 2008. и 
2009, године), као и на Октобарском 
ликовном салону (Ковин 1999, 2007, 
2008.).

Учествовала је и на : „Колаж“- 
у 99 (Народни музеј Пожаревац 
1999.), на 2. смотри ликовних 
уметника-аматера Војводине 2001, 
(Нови Бечеј), донаторској вечери 
-манастир Хиландар (Народно 
позориште „Стерија“, 2006.), затим 
на Смотрама ликовних уметника-
аматера Војводине (2006, Нови 
Бечеј, и Сремска Митровица, 2009.) 

Југа је учесник Банатског 
ликовног салона у Пландишту 
(2013. и 2014.) где је освојила трече 
место за слику „Дупљаја“. Њени 
радови били су изложени и на 

16. Смотри ликовних уметника-
аматера Војводине, одржаној на 
Палићу, 2015, као и исте године на 
3. Бијеналу ликовних и примењених  
уметности  у Ковину,  на Вршачким 
ликовним салонима  (2005, 2007, 
2008.).

Излагала је на 2006.године 
у Културном центру Вршац на 
Регионалној изложби сликара 
аматера, на Јунском арт салону, 
2015. и 14. Зонској смотри ликовних 
стваралаца аматера Војводине, 
одржаној исте године.

Ј.Е. 

НА 11.  БАНАТСКОМ ЛИКОВНОМ САЛОНУ У ПЛАНДИШТУ

ЕМИЛИЈА ЈУГА ДОБИТНИК 
СПЕЦИЈАЛНЕ ПЛАКЕТЕ

На међународној 
манифестацији “Дани 
ћирилице”,која се 
одржава у Баваништу, 
под покровитељством 
Министарства просвете и 
Вукове задужбине, Маринела 
Туркоње (II-6), ученица 
Хемијско - медицинске школе 
чији је ментор професорка 
Нађа Бранков, освојила је  1. 
место, за песму посвећену  
Светом Сави, а на задату тему - 
Мој јунак -.

Жири, састављен од наших 
врсних  академика, којем је 
председавао др Миодраг 
Матицки , је у изузетно јакој 
конкуренцији (на конкурс 
је пристигао 5261 рад из 
Француске, Швајцарске, 
Италије, Немачке, Бугарске, 
Чешке, Грчке,Црне Горе, 
Републике Српске, Хрватске, 
као и из Аустралије и Јужне 
Африке) одушевљено 
издвојио и наградио 1. 
местом Маринелин рад, који 
је имао част и достојанство 

да га на овом јединственом 
Сабору Ћирилице прочита 
др Љиљана Симић. Целу 
манифестацију пропратила је 
Јавни сервис, који је разговор 
са награђеном ученицом 
уприличила  за емисију Ово 
је Србија. Баваниште је и овог 
пута достојно седмодневно 
прославило Дане Ћирилице. 
Окупљени око енергичне 
и посвећене Вере Секулић, 
мештани су организовали 
бројне радионице: Српских 
кола, ткања, предења на 
вретену, грнчарства на 
точку, плетења цветних 
венаца,јахања...у којима су 
гости (ученици из разних 
крајева) радосно учествовали.

Ливија Царан (III-4), такође 
ученица Хемијско - медицинске 
школе, освојила је 2. место 
на  међународном конкурсу 
“Ћириличка писменост”, 
поводом Дана словенске 
писмености, а у славу Свете 
браће Ћирила и Методија. 
Она је калиграфски, са пуно 

необичних детаља, стрпљиво 
сплела  свој монограм. Додела 
награда је организована у 
Тителу, а учествовали су ђаци 
из Бугарске, Македоније, 
Републике Српске, Црне Горе, 
Русије... Ливијин ментор је 
професорка Нађа Бранков. 

Професорка Бранков је 
рекла да је презадовољна 
успесима награђених ученица, 
али и дубоко дирнута свим 
радовима, које  су њени 
ученици с љубављу и посебним 
надахнућем ткали за ове и 
друге конкурсе. Признања 
су утолико значајнија јер ове 
године прослављамо јубилеј 
200 - годишњицу од Вуковог 
Српског рјечника (1818) и ја 
бих се сложила са оцем наше 
Ћирилице:

- Што су год људи на овом 
свету измислили , ништа се не 
може испоредити са писмом. 
Онај који је прво писмо 
измислио, био је више Бог него 
човек!

МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

ПЕСМА МАРИНЕЛЕ ТУРКОАЊЕ НАЈБОЉА НА ДАНИМА ЋИРИЛИЦЕ
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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

Прошлог петка у великој галерија 
Културног центра отворена је изложба 
Дору Босиока под називом „Селф портрет“ 
(Self portrait). 

Дору Босиок рођен 1950. у 
Николинцима. Дипломирао је на 
графичком одсеку Академије лепих 
уметности у Букурешту 1973. године. 
Постдипломску специјализацију, као 
стипендиста француске владе, користи за 
боравак у Паризу 1982-83. године. Члан 
је УПИДИВ-а од 1978, а 1985. изабран је за 
председника Савеза удружења ликовних 
уметника примењених уметности и 
дизајнера Југославије (до 1988. године.) 
Од 1998. потпредседник је Арт директор 
клуба Србије. Стално је запослен у ВТШ-у у 
Новом Саду где и живи бавећи се дизајном, 
графиком, цртежом, колажом, илустрацијом 
и опремом књиге. 

Приредио је више десетина 

самосталних изложби, од чега 
неколико и у Вршцу. Учествовао на 
преко сто колективних изложби 
у Југославији и иностранству 
током периода 1970-1998. године. 
Излагао је у Букурешту, Клужу, 
Монтреалу, Влоцлавеку, Паризу, 
Галацију, Братислави... добитник је 
бројних признања, међу којима и 
Награде Панчевачког октобарског 
салона, Награде Мајског салона у 
Панчеву, Златне форме на изложбама 
УПИДИВ-а, Златног пера Београда, 
Награде едиције „Стражилово” на 14. 
Новембарском салону; Награде 12. 
Сремскомитровачког салона, Награде 
за дизајн године и Плакете УЛУПУДС-а 
на октобарском салону. 1995. године 
објављена је монографија „Дору 
Босиок – цртежи и колажи“ у издању 
агенције „Сачи и Сачи“. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДОРУ БОСИОКА 

„СЕЛФ ПОРТРЕТ“ 

Прошлог четвртка 
у Градској библиотеци 
представљена је књига 
„Породична преписка кнеза 
Милоша Обреновића“, 
др Татјане Брзуловић 
Станисављевић, а на 
промоцији је поред ауторке 
говорио и историчар Дејан 
Ристић. Књига је настала 
захваљујући архивској 
збирци Јоце Вујића која 
се чува у Универзитетској 
библиотеци „Светозар 
Марковић“. Збирка има 2.965 
докумената, а распон грађе је 
од 1851. до 1918. године. 

- Јоца Вујић је своју 
збирку тестаментарно 
поклонио Универзитетској 
библиотеци 1931. године, 
а она је више од 80 година 
чекала свог истраживача. 
За објављивање у својој 
књизи, ја сам изабрала 
онај део који је мени био 
најинтригантнији, а то 
је породична преписка 
кнеза Милоша. Занимљиво 
је сазнати какви су били 
односи у овој породици, 
како су се они међусобно 
ословљавали и шта су једни 
другима писали – рекла 
је др Татјана Брзуловић 
Станисављевић. 

У књизи је представљено 
71 писмо, а у Библиотеци 
се чува 179 писама из ове 
породичне преписке. Реч 
је углавном о преписци из 
времена емиграције (1839 – 

1858), а највећи број писама 
је на релацији кнез Милош 
– кнез Михаило (131 писмо), 
38 писама је између кнеза 
Милоша и његове ћерке 
Петрије, док су осталих десет 
писама упућена осталим 
члановима породице. 
Изузев неколико Петријиних 
писама, сва остала су до сада 
била необјављена и први пут 
се износе јавности. Писма, 
како се верује – неписменог 
кнеза Милоша, састављали 
су писари којима их је он 

диктирао, а њихов садржај 
открива Милоша какав до 
сада није био познат. 

- Ова књига доноси 
ново лице кнеза Милоша 
Обреновића. Наспрам 
Милоша владара и 
апсолутисте, какав је био 
познат у јавности, овде 
се открива један сасвим 
другачији човек који личи на 
све друге родитеље, брижан 
и нежан. Милош својој ћерки 
дели савете око васпитања 
деце, брине о њеном 

здрављу... Преписка са 
сином је нешто службенија, 
Милош припрема Михаила 
за престо. Током безмало 
двадесет година, колико је 
био у изгнанству, Милош 
Обреновић је непрестано 
радио на повратку на 
престо, где се и вратио након 
Светоандрејске скупштине – 
објашњава ауторка. 

За књигу „Породична 
преписка кнеза Милоша 
Обреновића“ у јавности 
влада велико интересовање. 

Књига је до сада доживела 
два издања, а широм Србије 
успешно се промовише 
већ три године. Др Татјана 
Брзуловић Станисављевић 
истиче да је објављивање 
ове књиге скроман допринос 
националној и културној 
историји, а са друге стране 
и захвалност добротвору 
и колекционару Јоци 
Вујићу који је имао визију и 
прикупљао архиву за будућа 
поколења. 

Т.С. 

ПРЕДСТАВЉЕНА „ПОРОДИЧНА ПРЕПИСКА КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА“ 

ДРУГО ЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША 



ПЕТАК • 1.  јун 2018.ВРШАЧКА КУЛА12 ФОТОРЕПОРТАЖА

СВЕТИ ТЕОДОР - СЛАВА ГРАДА ВРШЦА
Прослава градске славе, Светог Теодора, имала је три сегмента. 

Најпре је у Храму Светог Теодора у на вршачком брегу служена 
литургија, потом је владика Никанор обавио резање славског колача у 
Градској кући, а у завршном делу додељена су признања, Повеље Града 
Вршца заслужним Вршчанима. Фоторепортер “Вршачке куле” био је, 
наравно, на лицу места.
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СВЕТИ ТЕОДОР - СЛАВА ГРАДА ВРШЦА
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MAGYAR TÜKÖR
 VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

Tudományos tanácskozás és 
évi közgyűlés Temerinben
A  múlt szombaton Teme-

rinben a helybeli Tájház 
és a TAK adott otthont 

a Vajdasági Magyar Helytör-
téneti  Társaság tagjainak. Az 
évi közgyűlésen megjelent  
helytörténészeket és a szege-
di egyetemről érkező előadó-

kat Tomik Nimród az egyesü-
let elnöke üdvözölte. A tudo-
mányos tanácskozás kezdete 
előtt Csorba Béla publicista Hol 
vagyunk? címmel tartott egy 
előadást, amelyben Temerin 
múltjával ismertette meg a ta-
nácskozás résztvevőit.

Petrovics István szegeden 
élő egyetemi tanár Mátyás 

és kora címmel tartott előa-
dást. Pihurik Judit aki szege-
di egyetemi tanár és helytör-
ténész    Magyar hadifoglyok 
a Szovjetunióban témában 
tartott értekezést. Sajti Enikő 
DSC Történész a szegedi Tudo-
mány Egyetem Bölcsészet Tu-

dományi Karának  tanára Ösz-
szeomlás és hatalomátvétele a 
Délvidéken 1918-1920 címmel 
tartotta meg előadását. Mol-
nár Tibor zentai levéltárosa és 
helytörténész bemutatta, mi-
lyen adatokat is tartalmaz a 
nagy háborúban elesett kato-
nák bejegyzése a halotti anya-
könyvekbe. 

Az előadást követően, meg-
tartották a Társaság évi köz-
gyűlését, és bemutatták mun-
kájuk gyümölcsét a megjelent 
8-as számú évkönyvet. 

Pestyik László ismertette a 
VMHT legújabb évkönyvének 
tartalmát, amelyben 36 vajda-
sági szerző jelentette meg ér-
tékes helytörténeti írásait. Az 

idén megjelent írások felölelik 
a török uralom korát, majd az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeit,  vala-
mint a két világháború korát 
is. A könyv szerkesztője István 
Márta nagykikindai helytörté-
nész és  publicista. A könyvben 
többek között olvasható  Pala-
tinus Aranka írása  Igaz törté-
netek az első világháborúból 
címmel, az udvarnoki szüle-
tésű Prétz István Béga menti 
visszaemlékezések címmel ír 
a nagybecskereki, udvarnoki 
és rogendorfi eseményekről a 
két világháború alatt, bemutat-
ja azokat a személyeket akik 
részesei voltak a két nagy há-
ború kezdetének és befejezé-
sének, akik nevei  sajnos még 
egy  helytörténeti és történelmi 
könyvben sem jelentek meg. 

A tanácskozás végén Dr 
Jung Károly néprajzkutat mu-
tatta be  Dr Margalits Ede  Mó-
dok című könyvét melyet 1877-
ben  adtak ki Baján. Ezt a köny-
vet az idén újra nyomtatják  a 
Vajdasági Magyar Helytörténe-
ti Társaság  gondozásában. A 
találkozó díjkiosztással zárult.  
Kalapis Zoltán-díjat   a zentai 
Táborosi László, a Szabó József 
-díjat pedig Szlavicsek Károly 
vehette át. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ – PRÉCZ ISTVÁN

BÁBEL BALÁZS KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEK

A Nagybecskereki 
Egyházmegyében tett 
látogatást
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek munkatársaival 

együtt május 7-én és 8-án kétnapos látogatáson járt a 
Nagybecskereki Egyházmegyében. A nagybecskereki szé-
kesegyházban Dr. Német László SVD püspökkel és oltárt-
estvéreivel mutatott be szentmisét.

Ellátogattak az eleméri katolikus templomba, amely-
nek kriptájában nyugszik Kiss Ernő honvédtábornok. A 
vendégek megtekintették Pancsovát, Szendrővárát (Sme-
derevo) és Székelykevét.

A legdélebbi magyarok lakta településen a kalocsa-kecs-
keméti és a nagybecskereki egyházmegyék főpásztorai 
együtt miséztek a jelenlévő lelkipásztorokkal. Amikor 
Székelykevét telepítették, az még az Ősi Csanádi Egyház-
megyéhez tartozott, amely a Kalocsai Egyháztartomány 
része volt. Így a hívek számára külön öröm volt, hogy az 
első falujukba látogató magyar nemzetiségű érsek éppen 
a kalocsa-kecskeméti főpásztor.

EMLÉKŐRZŐ-LÁTOGATÓBAN KÁTAI SZÜL. DÉVICS ROZÁLIÁNÁL

Aranyérmes  hímzések nagymestere
A kötés, horgolás, varrás, a 

hímzés faluhelyen a lá-
nyoknak és asszonyok egyik 
kedvenc foglalkozásuk volt a 
mindennapi munkájuk mel-
lett. Amikor befejeződtek a ker-
ti és réti munkák, az asszonyok 
bevonultak a családi ház hely-
ségeibe, amikor elvégezték a 
benti munkákat, ekkor a me-
leg banyakemence mellett nap 
mint nap elkezdődött a” köl-
tészet”a cérnával, tűvel fehér 
posztón a szebbnél- szebb szí-
nekkel, amely egész a késő esti 
órákban a petróleum lámpa fé-
nye mellett is folytatódott. Fi-
gyelemmel készítették a szebb-
nél- szebb  falvédőket, asztalte-
rítőket. amelyeket ma már nem 
mondhatunk divatos tárgyak-
nak. Úgy a falusi mint a tanya-
si épületekben ott, ahol a csa-
lád tartózkodott,   többnyire a 
falak fehérre voltak meszelve, 
majd csak később került fel a 
színes meszelés, majd az úgy-
nevezett díszített  pingálás-fes-
tészet. Ezeket a falakat vala-
miképpen meg kellett védeni, 
hogy minél tartósabbak, tisz-
tábbak maradjanak,  Kötésre,  
horgolásra szintén nagy szük-
ség volt,  különösen a gyapjú-
ból készült különböző kiegé-
szítő ruhadarabokra.

Az életszínvonal emelke-
désével kezdődik meg a díszes 
ágyhuzatok, párnák és takarók 
kivarrása. A színes  díszített 
ágyneműket  csak akkor hasz-
nálták, amikor vendég érkezett 
a házhoz, az asztalterítőket pe-
dig ünnepnapokon.                              

Manapság már ritkaságnak 
számít a nagyon ügyesen  kézi-
munkázó nő, aki valódi remek-

műveket alkot, fehér posztón. 
Közéjük tartozik a nagybecske-
reki Kátai szül. Dévics Rozália. 
Évekig, egészen nyugdíjaztatá-
sáig  a  társadalombiztosító in-
tézetben dolgozott, Nagybecs-
kereken.

- Kislány korom óta, aho-
gyan édesanyámtól megta-
nultam a hímzést,  mindig is 
kedveltem. Közben Muzslán 
is éltem, így a megalapítástól 
kezdve mondhatom úgy is, 

hogy oszlopos tagja lettem a 
helybeli nő szervezetnek. Ez 
a klub jelenleg egyike a legte-
vékenyebb civil szervezetek-
nek, nem csak Muzslyán, ha-
nem a környéken is. Számos 
megmozdulást szervezünk és 
kiállításokon veszünk részt.- 
valja Rozália a hímzéshez va-
ló kötődéséről.

Dévics Kátai Rozália  nagy-
becskereki lakásán féltve őrzi 
nagyanyja hagyatékát, a díszes 
falvédőket, de ő jó maga a lyuk- 

hímzést a sillingelést kedveli, 
de szereti a kalocsai hímzést is. 
Csókán a MIRK rendezvényen  
aranyérmet érdemelt ki a dí-
szes terítőjéért, hazaérkezése 
után úgy döntött e terítőt a mu-
zslai templomnak ajándékoz-
za oltárterítőnek. Ezek után ki-
magasló elismerésekben része-
sült,  hímzéseit többek között 
Budapesten, a Délvidéki Nagy-
mesteri díszoklevéllel tüntet-
ték ki, majd hét alkalommal a 

Budapesten megrendezett Dél-
vidéki kiállításon, úgyszintén  
jutalomban részesült. Vajda-
ság szerte megrendezett MIRK 
kiállításokon nyolc Nagymes-
teri díjban részesült, valamint 
48 aranyéremet szerzett. Há-
rom bronz és hét ezüstérmet 
is magáénak mondhat. A száz-
tizenhárom kimagasló elisme-
rés és,  kitüntetés mellé  2017-
ben a Muzslai helyi közösség 
emlékplakettjében is részesült.

Munkáit 2017-ben a refor-

máció 5oo. évfordulójára ren-
dezett ünnepségen a Nagy-
becskerekre érkezett vendé-
gek, a Református gyülekezet  
kiállításán is megtekinthették. 

1943-ban születtem  Marko-
vievon vagyis Torontálújfalu-
ban. Édesapám  Dévics  Mihály 
,parádés kocsis volt a grófi bir-
tokon. Már a második világhá-
borúnak a vége felé járt az idő, 
amikor édesapám édes testvé-
rének, Vasas Sándornak a fiával, 
Vasas Feri bátyámmal elmen-
tek a Petőfi brigádba. Egy bizo-
nyos ideig együtt is voltak, de  
egy újabb csapatba helyezték át 
apámat. Feri kivette a hátizsák-
ból a kenyeret,  kettétörte, elfe-
lezték, könnyes szemmel vál-
tak el egymástól. Ekkor apám 
a Krajška brigádba került ,a Fe-
ri bátyám meg maradt a Petőfi 
brigádban. Befejeződött a nagy 
háború, Feri bátyám hazaérke-
zett, de édesapán az soha többet 
nem nyitotta ránk a családi há-
zunk ajtaját, évekig édesanyám 
abban reménykedett, hogy él, 
hogy egy napon megfogja csen-
des kis hajlékunk ajtajának ki-
lincsét, sajnos ez nem történt 
meg. Minden próbálkozás után 
unokatestvérem segítségével,  
Feri bátyámnak köszönhetően,  
2003-ban végre megtudtuk holt 
található édesapám sírhelye. A 
šidi tömegsírban alussza örök 
álmát, és egy téglában van be-
vésve az ő neve is, Dévics Mi-
hály. Legnagyobb  vágyam, hogy 
még egyszer eljussak édesapám 
sírhelyéhez  és egy szál piros ró-
zsát tehessek végső nyughelyé-
re- meséli életet történetéről  a 
hímzések nagymestere.

KÉP ÉS SZÖVEG – PRÉCZ ISTVÁN 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Caritas önkéntesei 
találkozót tartottak
Mons. Gyuris László 

püspöki helynök, szé-
kesegyházi plébános volt a 
Nagybecskereki Egyházme-
gye Caritas-önkéntesei talál-
kozójának az előadója május 
11-én. Előadásában az evan-
gélium hirdetésének három 
fő útjáról – a személyes pél-
dáról, az igehirdetésről és a 
krisztusi közösségről – be-
szélt. Az evangelizáció leg-
jobb útja a személyes példa. 
Ti vagytok, akik személyes 
példával végzitek a diakó-
niát, ami az egyház harma-
dik alappillére. Az egyház-
ban arra kaptatok küldetést, 
hogy személyes példátok 
látható is legyen – hangsú-
lyozta. Ugyanakkor kiemel-
te a közösség fontosságát és 
azt, hogy elsősorban tanúk-
ként legyünk jelen környeze-
tünkben. Beszélt az egyház-
megyében zajló folyamatok-
ról is, amelyek változásokra 
hívnak bennünket: a zsina-
ti logóban a szív nyitva van, 
legyünk mi is nyitottak, hív-
junk meg és képezzünk ki 
segítőket.

Az előadást követően 
Elias Ohoiledwarin SVD 
atya tartott zenés áhítatot. 
Imákkal és dalokkal dicső-
ítette az Urat. A jelenlévők 

örömére egy indonéz nyel-
vű Mária-éneket is előadott.

A találkozó résztvevői 
ezt követően részt vettek 
a májusi ájtatosságon, majd 
az azt követő szentmisén, 
amelyet a székesegyházi 
plébános mutatott be Ki-
rály Tibor kisoroszi plébá-
nossal. Egyúttal lehetősé-
gük volt szentgyónásuk el-
végzésére is.

Halmai Tibor a Nagybecs-
kereki Püspökségi Caritas 
igazgatója örömmel mondott 
köszönetet a szeretetszolgá-
latot aktívan gyakorló csó-
kai, padéi, szajáni, tiszaszent-
miklósi, törökbecsei, nagy-
becskereki, muzslyai, nez-
sényi, zichyfalvi (Plandiš-
te) Caritas-önkénteseknek, 
akik közösségük rászoruló-
in igyekeznek segíteni. A vo-
lontőrök szíve nagy, lehető-
ségeik tárháza, segíteni aka-
rásuk határtalan. Az igazgató 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
idén a szerbiai Caritas-önkén-
tesek találkozójának a Nagy-
becskereki Egyházmegye ad 
otthont június 16-án, a szé-
kesegyházban. Szervezője a 
Nagybecskereki Püspökségi 
Caritas, s természetesen erre 
a találkozóra is várják a plébá-
niák önkénteseit.

 »A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság évi közgyűlése Temerinben

„
A könyvben többek 
között olvasható  
Palatinus Aranka írása  
Igaz történetek az 
első világháborúból 
címmel, az udvarnoki 
születésű Prétz 
István Béga menti 
visszaemlékezések 
címmel ír a 
nagybecskereki, 
udvarnoki és 
rogendorfi 
eseményekről a két 
világháború alatt

 »Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

 »Kátai szül.  Dévics Rozália
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) на недавно завршеном 85. 
Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду, представљала 
се на штанду у Мастер хали 
Новосадског сајма заједно са 
Продуктном берзом, ТО Стара 
Пазова, „But&Co“ из Лаћарка, 
„Војводина Аграр“ из Бечеја, 
„Арома зачини“ из Футога, 
„Иллицомпанy“ из Новог Сада, 
„Крсташица“ из Ирига, СЗР „Морин-
Млек“, „Пастаи“ из Сремске 
Каменице, „Житопромет-Млин“ 
из Сенте, „Essentico“, „Вртлари“ из 
Малог Иђоша, „СП цоммерце“ из 
Крагујевца-млин Темерин.

У оквиру ове најзначајније 
смотре аграра у централној 
и југоисточној Европи, ПКВ је 
спровела низ активности. Једна 
од њих је и Пословни форум 
АП Војводина – Црна Гора, у 
организацији ПКВ и Привредне 
коморе Црне Горе (ПК ЦГ), који је 
окупио близу 100 црногорских 
и војвођанских привредника, 
а одржано је 50 билатералних 
сусрета. Заједно са листом 
„Пољопривредник“, у ПКВ одржан 
је тематски скуп о положају жена 
на селу и како га унапредити, 

где је секретар Удружења 
пољопривреде ПКВ Јелена 
Дробњак истакла чињеницу да је 
жена на селу маргинализована, 
економски зависна од других.

У организацији ПКВ и 
Војвођанског кластера органске 
пољопривреде одржани су и 

пословни сусрети органских 
произвођача, а ПКВ била 
је домаћин и органским 
произвођачима из укупно пет 
земаља, партнера Центра за 
органску производњу Селенча 

(ЦОПС) – Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Црне Горе и Молдавије, 
на међународним пројектима. 

Председник Вучуревић, заједно 
са сарадницима, угостио је 
многобројне делегације на штанду 
ПКВ са којима је разговарао на 
тему унапређења сарадње, у циљу 

поспешивања даљег економског 
развоја. Тако је дочекао 
делегацију Орловске области из 
Руске Федерације предвођену 
начелником Јужнобачког 
управног округа Миланов 

Новаковићем, делегацију 
Печујско-барањске привредне 
коморе, делегацију Свекинеског 
народног Конгреса НР Кине, 
представнике Републичке, 
Покрајинске владе, Града 
Новог Сад, као и представнике 
покрајинских институција. 
Заједно са својим сарадницима, 
председник Вучуревић обишао 
је многе штандове на Сајму, како 
привредника, тако и институција, 
домаћих и иностраних.

У оквиру Сајма пољопривреде, 
ПКВ је потписала Споразум 
о сарадњи са Привредним 
друштвом Адонис-СКП, 
овлашћеним представник 
турске сајамске организације 
„Tȕyapfairs“ за Македонију, РС, 
ЦГ, БиХ, Хрватску, Словенију, 
Албанију и Косово, са седиштем у 
Македонији.На основу потписаног 
документа, ПКВ и Адонис-СКП 
заједнички ће промовисати 
развој трговинских и економских 
активности између Републике 
Турске и РС, а организоваће 
посете представника војвођанске 
привреде специјализованим 
сајамским изложбама које се 
одржавају у Републици Турској.

УспеШАн сАјАм пољопРиВРеде 
и зА пРиВРеднУ КомоРУ ВојВодине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна стана 

у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги центар, 
Дворска 3, изнад Рајфајзен банке, у дворишту. 
Савремено опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 063 68 40 40 

Продајем кућу у Гудурици, Отона Жупанчића 
34, кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 217-68-26

Продајем спратну кућу са гаражом са плацем 
700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, приземље и 
два спрата, вода, струја, канализација, укљижена, 
200 m², плац 5 ари или мењам за Београд или 
Нови Сад. Тел. 064/038-37-57

Хитно продајем кућу у Избишту са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 064/390-62-
76

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу 
од 7 ари са улазом из две  улице Копаоничке и 
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30

На продају двособан стан 86 m² и два и по 
ланца земље, удара у асфалтни пут Вршац-
Влајковац, потез Кевериш. Тел. 062/511-751

Продајем пољопривредно земљиште КО 
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга 
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари 
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, одмах 
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 
060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени 
простор од 140 m², помоћне просторије 45 m² у 
другом дворишту, башта, плин, канализација.Тел. 
063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С. 
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд или Нови 
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

Продајем дворишну гарсоњеру на Тргу 
Св. Теодора (поред Комерцијалне банке) Тел. 
062/582-616

На продају спратна кућа на плацу од 700 m². 
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. Продајем једнособан 
стан 43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 

воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 064/45-
65-919

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, електрични 
шпорет, плински решо, кухињске елементе, 
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал. 
Тел. 064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан код Игала. 
Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра. 
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију. 
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи 
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-
60-13

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75

Продајем кућу у ужем центру града у Улици 
Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355 

Продајем кућу на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59 

Продајем кућу са две стамбене целине 
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел. 
064/917-47-77

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем једнособан стан од 47 m² на 
Омладинском тргу. Тел. 063/420-017.

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 

инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру Вршца, 

97m2, на првом спрату изнад Рајфајзен банке, 
Дворска 3. Нов, подно грејање, гранитна 
керамика, армстронг плоче, клима, телефони. 
Идеалан за агенције, бирое, ординације. Контакт 
063 68 40 40 

Продајем пржионицу за кафу комплетна, 
са целом опремом. Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 065/452-33-37 

Издајем једнособан намештен стан у центру, 
има централно грејање, интернет, кабловску. Тел. 
060/350-30-60 

Издајем стан у Хемограду, 50 m² комплетно 
намештен! Слободан од 15. априла. Цена 100€  
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13 

Потребна гарсоњера у Новом Саду за две 
студенткиње. Понуде доставити на телефон 064-
66 58 849 или 013- 830 -571 

Издајем двособан намештен стан у Београду, 
у близини Маракане. Тел. 062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у близини 
ВМА у Београду. Тел. 062/403-127 

Издајем једнособан намештен стан 
запосленој девојци у ул. Југ Богдана. Тел. 064/186-
52-44 

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у 
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76 

Намештену и сређену гарсоњеру издајемо 
на дужи период, Омладински трг, преко од хале 
Миленијум. Тел. 064/304-91-45 и 832-867.

Издаје се једнособан стан на Омладинском 
тргу. Тел. 063/420-017.

Издајем стан у кући, почетак Борачке улице, 
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, у близини 
ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.

Потребна жена за негу и помоћ у кући 
тренутно тешко покретној особи. Тел. 060- 083-
39-39.

Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком тргу од 1. 
јуна, није намештена. Тел. 064/122-61-29.

Издајем једнособан намештен стан ул. Цара 
Лазара 53., брачном пару или самици. Тел. 
060/5808-192 или 013/805-192.

Дворишни једнособан стан за издавањеможе 
самица или брачни пар. Све је посебно без газде. 
Тел. 061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан у Београду 
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска, интернет) 
звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, припреме 

за пријемне испите. Тел. 013/2839-461 
Дајем часове енглеског језика основцима и 

средњошколцима. Повољно. Тел. 069/62-66-99 
Услужно радим дизајн, припрему за штампу, 

слике по поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-66-99 
и 063/74-22-013 

Радила бих по кућама домаће послове и 
помагала старијим особама. Тел. 069/62-66-99 – 
013/835-129 

Продајем оргинал Вилерове гоблене, патике 
„дијадора“ бр 42, стару машину за шивење 
„Сингерицу“ и гаражна врата 230х195 цм. Тел. 
063/356-776 

Продајем “Самсунг“ колор телевизор 
исправан. Цена 30€. Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање цеви, за 
грађевинаре. Тел. 837-631 и 064/280-58-62 

Продајем балконска врата, дупло стакло 
„Словенијалес“ некоришћена. Тел. 013/837-631 и 
064/280-58-62 

Продајем половна, исправна, балконска 
врата“Словенијалес“, очувана са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ-762, 
тетејац, први власник, само лицима са дозволом. 
Цена 100€. Тел. 064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ-99,дуга 
деветка, први власник, само лицима са дозволом. 
Цена 200€. Тел. 064/123-17-56 

Продајем нову бокс врећу за тренирање 
(вишебојна), годину дана гаранције, са 
унутрашње странбе велика појачања, дупло дно 
(фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел. 064/123-17-56 

Продајем пластични спојлер – дефлектор за 
кров аутомобила за лакшу вучу ауто приколице 
и мању потрошњу горива. Цена 30€. Тел. 064/123-
17-56 

Продајем половну, очувану, комплетну, 
оргинал фабричку ауто куку (немачку) од аудиа 
100, са електроинсталацијом. Тел. 064/123-17-56 

Продајем два половна очувана лимена 
поклопца мотора „бубрега“ и предњи лимени 
блатобран од Piago vespe Px 200. Тел. 064/123-
17-56 

Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ на чврсто 
гориво, шамотна „Горење“. Тел. 805-095 

Продајем кауч, бицикл, хармонику, пећ на 
дрва, фрижидер, судоперу, писаћу машину, веш 
машину, ауто приколицу, зимске ауто гуме. Тел. 
063/275-986 

Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи, веш 
машину, тепихе, бицикле, кауч, Симпо гарнитуру, 
врата  унутрашња, дечји џип, бебифон, пеглу за 

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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косу.  Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро очуван дечји 

креветац „беби макс“ за дете до 6 год. са душеком, 
кључ и упутство за демонтажу и монтажу истог, 
мањи орман за књиге дим. 130х90х42 цм и 
пластично буре од 120 л. Тел 806-527.

Продајем ракију од кајсије, шљиве, грожђа 
и од виноградарске брескве. Тел. 065/2-579-100.

Дводелна судопера, комбиновани креденац 
за трпезарију мали прозор са шалоном (60х60), 
кауч, два сточића за телевизор, комода за 
постељину. Тел. 061/18-44-316.

Продајем телевизор „Самсунг“ цена по 
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835-105.

Продајем кровни носач за кола, буре за нафту 
од 200 литара, хеклане столњаке за астал.  Tel. 
837-124.

Продајем дечија колица, тепих стазу, бојлер 
„Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.

Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље, ормане 
за одела, комп. Сто, комоду, тепихе, пл. шпорет, 
2 витрине, машину за шивење, веш машину. Тел. 
013/834-891.

Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску приколицу, 

марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто и 

столице, огледало са ормарићима за купатило, 
туш кабину, хармоника врата, витафон и решо на 
плин. Тел. 065/803-16-06.

Продајем шалоне 140х140, шалони 220х140, 
прозор са вакум стаклом 60х60, прозор 80х60 са 
шалоном, тучану каду 90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296 
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као о 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем зидну панел грејалицу на струју. 
Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

Продајем фотељу, лежај, шиваћу машину, 
дрвени регал, плински решо, електрични 
шпорет комбиновани и кухињске елементе. Тел. 
064/186-52-44. 

Купујем половну, исправну мешалицу за 
бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210. 

Косим и крчим траву са тримером. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем четири бицикла брзинца, три пони 
бицикла, кућу у Југ Богдана 48, веш машину, 
фрижидер, корпу за мерење свиња, ауто 
приколицу. Тел. 013-28-32-536.

Поклањам женку немачког птичара стару 1,5 
године, вакцинисана и стерилисана. Звати од 17 
до 21 часова. Тел. 063-73-42-609 и 060/73-42-609.

Продајем шпорет на дрва, тучану пећ на дрва 
„Крека-весо“. Повољно. Тел. 065/878-44-10.

Продајем потпуно нов котао на чврсто 
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“ 
Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је. Тел. 
062/80-46-504.

На продају цвеће лале, већу и мању количину, 
преко 1000 комада  доносим кући. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

За продају веш машина „Горење“ WА60085 
тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година стара, цена 
100€, и „Обод“ Цетиње старије производње. 
Обе потпуно исправне, као и машина за сушење 
веша  „Електролукс“ Немачка  цена 50 €. Тел. 
064/429-06-14.

Уступам породичну гробницу на 
Православном гробљу у Вршцу – уз договор. Тел. 
013/401-210 и 060/740-12-10.

Поклањам антибиотике сл. Doksicilinforteca 
dovicin Тел. 064/917-47-77 

Продајем кауч, дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, комоду за постеqину, мали 
прозор 60х60 са шалоном два ТВ сочића. Тел. 
061/18-44-316.

На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7 kw, 
коришћена у добром стању. Цена 60 € . Две ел. 
плафоњерке (руске производње “Иколајн“) Тел. 
064/456-59-19.

Продајем фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, викендицу на ватинском 
путу. Тел. 806-158.

Продајем дечији креветац . Тел 065/540-53-90
Потребна жена за помоћ у кући и око куће, 

неколико дана у недељи у близини града. Тел. 

064/448-49-678
Продаје се столарија са вакум стаклом и 

алуминијумским дихтлајснама, столарија је 
половна и дрвена. Продаје се шиваћа машина 
са постољем “Хауман“. Може замена за огревно 
дрво. Тел. 061/111-28-21

Продајем виолину и гоблене (Вилерове). Тел. 
062/32-98-12.

Продајем апарат за циркулацију са свом 
пратећом опремом цена 6.000 дин. Sonic Pep 
20BTE слушни апарат са гаранцијом годину дана 
мало коришћен, цена 10.000 дин. Тел. 060/483-
09-80 или 061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против шуљева, оједа 
и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.

Продајем тракторску приколицу марке 
„Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип, резервни 
точак, уредна документација, очувана и 
гаражирана, у Куштиљу. Тел. 021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. Поклањам 
лабрадора,  стар 8 година, вакцинисан, чипован, 
одржаван, због малог простора у дворишту. Тел. 
833-042 и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 064/28-80-
347.

Све грађевинске радове (зидање, бетонажа, 
малтерисање, кровне конструкције ...) изводим 
квалитетно и повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 180 цм³, 
веома очуван, 2005. год. гаражиран, црвене боје 
аутомацки мењач, мало прешо, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, аларм, церада. 
Хитно! Тел. 064/510-50-66.

Осб плоче за подашчавање кровова,цена 296 
дин м2.Тел.062-437-236

Хитно потребни мајстори за сечу ораха. Тел. 
064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км 
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw. 1999 
еур. Број седишта 5. Сива металик, први власник.
Тел: 060/0290-111

На продају луковице лале 8 дин. комад 
и зумбула 5 динара комад, балконска врата 
„Словенијалес“ некоришћена дупло стакло, цена  
40€. Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.

Продајем виљушкар на електро погон.. Tel. 
064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање свих травнатих 
површина, крчење дворишта тримером. Тел. 
064/19-55-269.

Котао на чврсто гориво 24 кw, полован, 
исправан, веш машина „Беко“ половна. Тел. 
064/129-73-23.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 060/022-01-
28

Немачком пензионеру потребно је друштво 
згодне жене до 35 година. 1-3 пута недељно,1-3 
сата. СМС 064/360-33-75.

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- краљицу 
пећи, спаваћу собу са трокрилним шифоњером. 
Тел. 833-294 и 061/217-68-26.

Женско штене Малиное старо 4 месеца на 
продају. Тел. 064/700-24-94.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући или 
стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена прозора 
(180х140) „Словенијалес“ и 4 мала дрвена 
прозора 70х50 (60). Цена по договору. Тел. 
064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи стеге за цеви 
металне за скелу. Тел. 837-631 и 064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за кућне 
потребе. Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских бојлера, шпорета, 
решоа и плинских пећи са гаранцијом. Тел. 
063/482-418 и 013/2101-623.

Продајем половни плински бојлер у 
исправном стању(ремонтован комплетно) и 
агрегат за струју  1kw. Тел. 060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша „Горење“, 
„Електролукс“ потпуно исправне и у одличном 
стању. Машину за сушење веша. Тел. 061/307-10-
85.

На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл 
„рог“ женски, дрвени креветац, плински сат 
контролни, бутан боца пуна 3кг, роштиљ на 
струју, мушке и женске патике и ципеле, точкови 
28-86 за бицикл. Тел. 064/168-58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 064/164-14-
61

 Град Вршац  издаје у закуп 
путем прикупљања писмених понуда у 

затвореним ковертама и то:                
1.Пословни простор  у Вршцу , Абрашевићева 7 у површини од 321,00 m2 

(II зона) са почетном ценом од 112.350,00 динара месечно 
Како се објекат налази у градском јавном парку утврђују се посебни 

услови: у случају обављања угоститељске делатности у објекту се не може 
точити алкохолно пиће ; радно време објекта не може бити дуже у вечерњим 
часовима од 22 ,оо часа сваког дана у седмици

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у 
виђeнoм стaњу 

2.Пословни простор у Вршцу у ул. Доситејева 9 у површини од 16,00 m2 ( I 
зона) са почетном ценом од 7.760,00 динара месечно 

Овај пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe 
у виђeнoм стaњу  

3. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у 
пoвршини oд 15,00  m2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без 
ПДВ-а               

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу                  

 4. Гaрaжa у Вршцу у ул. Aнђe Рaнкoвић 6б oзнaчeнa сa брojeм 5 у пoвршини 
oд 15,00  m2 сa пoчeтнoм цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo  без ПДВ-а              

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу

У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати у 
складу са Законом.

     На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која 
доставе уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно понуда 
која садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег 

рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни 

орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона код 
пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који 
води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о 
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо 
картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера 
забране

обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву подноси 
правно 

лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ 

закупац 
пословног простора у јавној својини Града Вршца  или уколико је оснивач 

(члан)
правног лица које је закупац 
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а  приликом 

подношења пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим 

што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати 
депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном 
надметању односно отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно  

до петка 08.06.2018.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве 

на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца. Предаја се може 
извршити до петка 08.06.2018.г. до 10 часова.У разматрање,као благовремене,  
ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока  у писарницу Градске 
Управе.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 08.06.2018.
године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења за имовинско-
правне послове у Вршцу Дворска 10а.

Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан 
је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване ) 
менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала 
обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске Управе Вршац, 
Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 09-14 
часова до 07.06.2018. године.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00

Прошле седмице на 
вршачком Брегу одржан је 
први час терапијског јахања 
код одмаралишта Црвеног 
крста. Реч је о пилот пројекту 
чији је иницијатор вршачко 
Удружење параплегичара и 
квадриплегичара “Параквад 
ВШ”, који је намењен особама 
са инвалидитетом, пре свега 
деци. Хипотерапија - лечење 
уз помоћ коња примењује се 
у бројним земљама широм 
света и дало је изузетне 
резултате, а негде је чак 
прерасло у медицинску 
грану. То је био повод да се 
вршачки „Параквад“ одлучи 
на покрене ову иницијативу.

-Сва деца су прошла 
лекарску проверу, а у 
томе нам је помогла др 
Јелена Радак, начелница 
физијатрије, каже Драган 
Виторовић, председник 

Удружења параплегичара 
и квадриплегичара 
“Параквад ВШ”. Изабрали 
смо двадесеторо 
деце, инклузивне, коју 
свакодневно возимо у 
школу. Задовољни смо јер 
смо сада заокружили један 
процес са Градом Вршцем: 
имамо превоз могли смо 
децу да доведемо овде, а 
Црвени крст нам је помогао, 
дао нам је простор тако 
да крећемо са спортско 
- терапијским јахањем за 
особе са инвалидитетом. 
Желимо да, на овај начин, 
укључимо особе са 
инвалидитетом у спорт, а 
подршку нам је пружио 
Спортски савез Града Вршца. 

Према речима 
Виторовића, ово је 
пробни пројекат за који су 
ангажовани стручни људи - 

ергела из Панчева која има 
лиценце и за терапеуте и за 
коње. Терапеути ће радити 
наредна три месеца, по два 
пута месечно, а биће две 
групе од по десеторо деце.

У реализацији пројекта 
„Паракваду ВШ“ придружили 
су се Град Вршац, овдашњи 
Спортски савез, као и 
Црвени крст Вршац који је 
уступио простор адекватан 
са спровођење терапијског 
јахања.

-Било је лепо, поновио 
бих то, рекао је, не 
кријући одушевљење, 
четрнаестогодишњи Алекса 
Болдовина, који је први зајахао 
коња и означио почетак пилот 
пројекта. Имао сам трему, први 
пут сам јахао коња.

Дејан Сантрач, помоћник 
градоначелнице, указао је 
на благотворно терапеутско 
дејство јахања на особе са 
инвалидитетом које ће, на 
овај начин, бити укључене 
у један од видова спортске 
активности. Он је нагласио 
да ће се Град Вршац 
потрудити да овим нашим 
суграђанима омогући и неке 
друге спортске активности.

Инструкторка терапијског 
јахања Вишња Андрић 
истакла је да искуства у 
примени овог вида терапије 
дала веома добре резултате 
код особа са инвалидитетом, 
као и код аутистичне деце. 
Контакт деце и коња доводи 
до тога да дететов мозак 
почиње да региструје, памти 

и примењује импулсе које 
производи коњ при њихању 
и ходу. Број импулса хода 
коња једнак је импулсима 
приликом људског хода. 
Вршене су бројне научне 
студије о хипотерапији у 
свету, а резултати су указали 
на то да терапије са коњем 
могу да допринесу лечењу 
више од двадесет болести. 
Међутим, постоје и неки 
облици инвалидитета 
где није препоручљива 
хипотерапија, зато је 
и извршена лекарска 
контрола полазника пробног 
пројекта терапијског јахања 
у организацији „Параквада 
ВШ“.

Ј.Е.

КОД ОДМАРАЛИШТА ЦРВЕНОГ КРСТА НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Док је тако улепшавана 
спољашност вароши 
Вршца, учинио је комунитет 
(спољашни савет) нешто, 
што је до душе мотивовано 
„гледиштем улепшавања“, 
што пак није  ни најмање 
варош улепшало. Закључио 
је наиме год. 1847., да се 
поваде сва дрвета засађена по 
улицама 1) што је и учињено. 
Пространим улицама, у којима 
је скоро свугде било дрвореда, 
нарочито пак дудова зарад 
свиларства, од једном одузеше 
њихов најлепши украс. Сада 
пак да видимо чим се бавили 
у оном времену становници 
наше постојбине. Земљиште 
вароши Вршца обухватало је  
по комисионом операту од 
год. 1818. 33.422 ланца, ланац 
по 1600 хв. рачунајући.

Од отих су унутарње или 
интравиланске земље  1459 
ланаца, конститутивне њиве 
9099 ланаца, конститутивне 
ливаде 3951 ланаца, 
промонторијални виногради 
2352 ланаца, варошка земља 
9171 ланаца, индустријалије  
945 ланаца, такозване земље 
Titulo Präkario 632 ланаца, 
варошке шуме 844 ланаца 
2). 

Одавде се види, да је 
виноделство у последњим 
годинама  опет напредовало 
у погледу земљишта. Али и 
неће бити да су са ових 2352 
ланаца тачно обележени 
сви виногради год. 1818., 
јер биће да се још неки те 
неки ланац изгубио међу оне 
„индустријалије“ или „варошке 

земље“. Но прве године 
ове периоде не беху 
подесне по вршачко 
виноделство.

Год. 1818. лежало је 
услед буре од 1816. не 
мање од 1025 ланаца 
или необрађиваних, 
или јако  забатаљених 
3). Томе је још 
придошло, да је комора 
год. 1819. наредила 
да се индустријални 
виногради под 
претњом строге казне 
поваде и да се од ње 
мора имати дозвола, 
кад ко хоће да засади 
лозом ново земљиште. 
Ове наредбе веома 
су пречиле ширење винске 
културе и беху поводом многих 
тужаба.

Године 1822. стојали су  
промонтријални виногради 
овако: 

Постојећи виногради 2517 
ланаца 1345 □º, напуштени 
виногради 1140 ланаца 1200 
□º, воћњаци 10 ланаца 85 □º, 
путеви и олуци 207 ланаца 940 
□º, свега 3876 ланаца 470 □º 
4).

Просечну бербу оних година 
прорачунала је  комора са  
63.993 ¾ акова вина 5). Вински 
десетак  год. 1818. износио хе 
24.158 ф. 49 36/64 н 6).

Чим је комора престала 
да притискује  виноделство, 
одмах је оно добило већа 
полета. Већ 1830. чувени 
вински статистичар Шаме 
могаше да констатује, да је 
у свој Угарској најјача берба 

(40-50 акова вина по ланцу) у 
Вршцу, при том  је годишњу 
бербу овога краја рачунао са 
300.000 акова, од којих  долазе 
на сам Вршац 200.000 акова 
који су родили на 4500 ланаца 
7). Но у год. 1842. рачуна се већ 
сама вршачка берба са 350.000 
акова вина. 8). 

Тада се плаћало по сваком  
увеженом акову сттранога 
кључа 15 н. у име увознине 9). 
Но ту пристојбину није увек 
сама варош прибирала, него ју 
је давала под аренду, тако год. 
1824. за 615 ф. 10). Још и онда је 
понајвише подножје вршачких 
брегова било лозом засађено. 
Ту где сунце изванредно утиче 
на грозд и где и данас још роди 
добро црно вино, произведено 
је у оној периоди вино, које је 
познати мађарски статистичар 
Алексеј Фењеш у своје време 
убројио у најчувенија црна 
вина Угарске 11).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (125)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник комунитета од год. 1847. број 117.
2) Denkschrift etc, str. 16
3) Записник  економске седнице од 17. новембра 1818.
4) Код мерничког звања налазиће се  „план промонторијалних  
виногради“  састављен у три листа год. 1822.
5) Концепт, датиран од 10. јануара 1819.
6) Записник  економске седнице од 21. априла 1818.

7) Schams: Ungarn´s Weinbau, 1822. I. св.
8) Записник  комунитета од год. 1842. бр. 64..
9) Записник  економске седнице од 27. новембра 1822.
10) Исти од 18. октобра 1824. 
11) A. Fényes: Statistik des Königreiches Ungarn, Pest, 1843, deo 
I.str. 28.

XVII  ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство,  граматикална се школа  обуставља, а оснива 

богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед 
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина - 

Друштвене прилике - Несретни догађаји

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 80, 30. СЕПТЕМБАР 1981.

У ИЗБИШТУ – ПОУКА МЛАДИМА
Привредна и организациона преиспитивања, не би ли се 

најзад извукли из економских  тешкоћа, карактеристична 
су и за вршачки септембар осамдесет прве. Расправе у 
радним колективима и месним заједницама у тражењу 
најефикаснијих мера стабилизовања привредних 
токова - управо су окончане. Управо су се на седници 
Скупштине општине чули  закључни тонови, од  којих 
даље више не би смело да буде приче, већ само – пракса. 
Шестомесечна искуства на плану привређивања  жестоко 
су опоменула и Вршчане да шале нема. Инфлацијом и 
растом сена „испупчени“ финансијски резултати нису 

успели да пригуше нарасле губитке овдашње привреде. 
У међувремену, рестрикција увоза у још неумољивијем 
виду је ставила под знак питања деветомесечни биланс, 
јер је питање недостатка репроматеријала постало још 
оштрије...

Утврђивање сопствених, још стриктних стабилизационих 
мера, уз пуно уважавање општедруштвених смерница и 
обавеза на том  плану - актуелни је колективни миље и 
овог јужнобанатског подручја. 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 80, 30. СЕПТЕМБАР 1981.

ВРШЧАНИ У КРУГУ БРАТСТВА 
Повељу о приступу Кругу братства планинарских друштава 

Југославије потписали су на свечаном скупу у Вршцу 19. 
септембра представници ПД „Љуботен“ (СР Македонија), ПД 
„Субра“ (СР Црна Гора), ПД „Прењ“ (СР БиХ), ПД „Камељак“ (СР 
Хрватска), ПД „Илирска Бистрица“ (СР Словенија), ПД „Победа“ из 
Београда (СР Србија) и ПСД „Вршачка кула“ (САП Војводина). Био 
је то истовремено и јединствен другарски сусрет у Вршцу, у којем 
се традиционално  и успешно одвијају планинарско - смучарска 
окупљања у оквиру два друштва, а манифестација је одржана 
у оквиру обележавања јубилеја  устанка и 80-годишњице 
организованог планинарства у Србији. 

Повељу су, у присуству преко стотину осамдесет планинара 
из свих крајева Југославије и представника  овдашњих 
друштвено-политичких организација, потписали у сали СО 
Вршац представници планинарских друштава „Љуботен“, „Субра“, 
„Прењ“, „Камељак“, „Илирска Бистрица“, „Победа“ и „Вршачка 
кула“. Скуп је, иначе, у име домаћина поздравио председник ОК 
ССРНВ Иринел Кокора.

Боравећи у Вршцу делегације братских планинарских 
друштава су у оквиру свог шестог сусрета једногласно утврдиле 
и упутиле предлог Планинарском савезу Југославије, као и 
републичким савезима, да једна од планина у нашој земљи 
добије име Титова гора.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 1. јун  2018. ВРШАЧКА КУЛА 2121
Р Е П О Р ТА Ж А

30 ГОДИНА 
ОД 

ЂАЧКОГ ДОБА  
Н е к а д а ш њ и 

гимназијалци и ученици 
хемијско - медицинске школе, 

протеклог викенда обележили 
су 30ту годишњицу матуре и 

присетили се свог ђачког доба. Део 
генерацијематураната 1988. дружио 

се у ресторану “Арена” (хемичари), док 
су се гимназијалци окупили у “Старом 
млину”. Заједничко им је било добро 
расположење, лепа атмосфера и много 
емоција.
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У недељу 27. маја 2018. године, „Вршачки атлетски клуб 
1926“, уз помоћ града Вршца, организовао је шесту по 
реду „Трку уз степенице“. Старт мушке и женске био је 

изнад горњег паркинга Центра Миленијум, а циљ је био на 
крају степеништа код Цркве Светог Крижа. Стаза је најтежа 
од свих трка уз степенице у нашој земљи, дужине око 
750 м, са висинском разликом од око 107м, уз константан 
успон од око 18% и са укупно 430 степеника.

Трку је завршило 134 тркача, што је највећи број до 
сада и сви су награђени уникатним учесничким медаљама 
и мајицама за трчање.  Поред 107 мушкараца и 27 жена у 
званичном такмичењу, у ревијалној шетњи учествовало 
је око 50 рекреативаца међу којима су били и најмлађи 
чланови Вршачког атлетског клуба 1926. Трка је поново 
имала интернационални карактер јер су, поред домаћих 
такмичара, били гости из Црне Горе и Шпаније.

Титулу шампиона одбранио је прошлогодишњи 
победник, Ђуро Борбељ, актуелни првак Србије у 
планинском трчању, члан атлетског клуба Апатин. Ђура 
је захтевну стазу истрчао за 4 минута, 1 секунду и 83 
стотинки и тиме за скоро пет секунди успео да обори 
рекорд стазе који је пре две године поставио Кристијан 
Стошић из Београда. Другопласирани је био Милош 
Дајевић из Београда, члан атлетског клуба Церски јунаци, 
дугогодишњи успешни учесник ове трке. Бронзано одличје 
освојио Мирослав Дукадиновић, члан ОАК Београд, 
дебитатант на трци коме су специјалност дисциплине 400 
и 800м на атлетској стази. Четврти је био Ненад Живковић, 
овогодишњи вицешампион Србије у планинском трчању, 
члан АК Маратонац из Крушевца. Пети је био Иван 
Мојсиловић из Београда, победник овогодишње трке уз 
Београђанку, а занимљивост је да тренира брзо клизање. 
Шести је био млади Илија Миленковић, члан АК Маратонац 
из Крушевца, другопласирани на првенству државе у 
планинском трчању за јуниоре.

Победница женске трке је Невена Јовановић, чланица 
АК Црвена Звезда, шампионка Србије у планинском 
трчању, која је оборила рекорд трке из 2016. године за 
невероватне 43 секунде. Поред планинског трчања, 
Невена је веома успешна у полумаратону и маратону, 
а поручник је у Војсци Србије и припадница „Кобри“. 
Другопласирана је била Ивана Живковић, чланица ОАК 
Београд, увек високо пласирана  на тркама уз Београђанку 
и Авалски торањ. Трећа је била њена клупска другарица, 
Марија Стамболић, рекордерка трке уз Београђанку, а као 
и Ивана, први пут је на трци у Вршцу. Четворопласирана 
је Катарина Похлод из Новог Сада, прошлогодишња 
вицешампионка. Петопласирана је Милица Живановић са 
Уба, чланица атлетског клуба Церски јунаци, а шеста Весна 
Гајић, чланица ОАК Београд, која је поставила нови рекорд 
за ветеранке.

Најбољих шест такмичара у обе конкуренције поред 
пехара и медаља добили су и новчане награде. Куриозитет 
ове трке је да су најбољи мушкарац и чак четири жене 
оборили раније рекорде трке. Вршачки атлетски клуб је 
додатно новчано наградио ове изванредне резултате, 
иако је према пропозицијама, бонус за рекорд следовао 
само победницима трка.

Као и приошле године награђени су и најбољи Вршчани 
и Вршчанке. Ласкави признања заслужиле су Вршчанке: 
првопласирана Моника Вајда, чланица Вршачког 
атлетског клуба, а одмах иза ње Даница Миросављев и 
Ивона Ђорђевић. За најбољег Вршчанина проглашен је 
Далибор Алексић из Вршачког атлетског клуба 1926, који 
уједно и седми у генералном пласману, испред Марка 
Бегенишића, члана АК Атина. Шеснаестогодишњи Урош 
Јованић, најпријатније изненађење ове трке био је трећи. 

По узору на стандарде најбољих трка у земљи и ове 
године победницима у старосним категоријама: М40-49 
(мушкарци од 40 до 49 година), М50-59 (мушкарци од 50 до 
59 година), М60-69 (мушкарци од 60 до 69 година), М70+ 
(мушкарци старији од 70 година) и Ж40 + (жене старије од 
40 година) уручене су специјалне медаље и дипломе. Од 
ветерана и Вршца треба издвојити лауреате у категорији 
мушкараца од 60 до 69 година – Ђурицу Ердељана 
из Вршачког атлетског клуба, Драгана Гулабовског 
дугодишњег успешног такмичара и Радомира-Рашу 
Поповића, члана Вршачког атлетског клуба.

Најбољим такмичарима награде су уручили Бобан 
Богосављевић, члан Општинског већа задужен за спорт, 
Борис Горјуп, испред Спортског Савеза Вршца, као и 
људи задужени за организацију из Вршачког атлетског 
клуба 1926: Ненад Хабибовић, Бојан Кампфер, Иштван-
Гаша Хеђеши, Дражен Јовановић и Михаљ Кардош. Сви 
учесници добили су електронске дипломе, а поред 
набројаних признања, најбољи такмичари добили су и 
робне награде.

Вршачки атлетски клуб 1926 се захваљује свим 
учесницима трке, градској управи Вршца, градоначелници 
Драгана Митровић и посебно њеном заменику Дејану 
Сантрачу, бројним спонзорима и волонтерима који су 
помогли да овај догађај буде празник трчања.  
     

НА 6. 
ВРШАЧКОЈ 
ТРЦИ У З 
СТЕПЕНИЦЕ 
ПЉУШТАЛИ 
РЕКОРДИ
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Центар Миленијум, гледалаца 800, судије: 
Арсенијевић (БГ), М. Јурас (НС), Прпа (БГ)

ВРШАЦ: Пашајлић 13 (3 ас), Митровић 5 (2 ас), 
Радивојевић 5 (2 ас), Мунижаба, Вељковић 6 (2 ск, 2 
ас), Јововић (5 ас), Узелац, Остојић 4 (3 ск), Момиров 
12 (4 ск, 4 ас), Павловић 2 (8 ск), Ђорђевић 14 (7 ск).

МЕГА БЕМАКС: Мушиди 11 (3 ас), Мусић 8 (2 ск), 
Марјановић 2, Ашћерић 3, Јарамаз 2 (5 ас), Битадзе 25 
(4 ск), Лазић 11 (4 ск), Копривица 4 (2 ск), Самарџијски, 
Мишковић 3 (5 ас), Церовина, Фундић 14 (6 ск).

Мега је победом завршила такмичење у Суперлиги 
и другом победом против Вршца окончала серију 
у доигравању за пласман од петог до осмог места. 
Београђани су током читаве утакмице имали вођство, 
али коначан резултат, ипак, није реалан показатељ 
збивања на терену јер је Вршац током највећег дела 
меча успевао да се држи на заостатку од десетак 
разлике. Изабраници тренера Дејана Милојевића 
су темељ тријумфа градили чврстом одбраном и 
максимално користили свој индивидуални квалитет, 
али и критеријум арбитара који је толерисао чврсту 
дуел игру.

Вршчани су солидно почели, међутим због 
великог броја грешака и пет лопти предатих у руке 
ривалу нису успели да материјализују предност у 
скоку и шансе из другог напада. У другој четвртини 
изабраници тренера Топића успели су да задрже 
добар офанзивни скок, али су покварили проценат 
шута што су играчи Меге користили за организацију 
брзих напада у којима је дошло до изражаја 
расположење ефикасног Битадзеа.

У другом полувремену тренер Меге Милојевић је 
честим изменама успевао да задржи висок ритам игре 
своје екипе која је ове сезоне одиграла тридесетак 
утакмица мање од Вршчана, док су домаћи, од којих 
је само Звезда ове сезоне одиграла више мечева,  све 
више показивали знаке умора у својој 66. утакмици 
и у самом финишу остали без енергије да избегну 
убедљив пораз.

Ово је била последња утакмица Огњена Јарамаза у 
дресу Мега Бемакса, он се на конференцији за медије 

захвалио на сарадњи играчима, члановима стручног 
штаба и управе клуба у којем је провео шест година.

Тренер Меге Дејан Милојевић био је задовољан 
што је његов тим победом завршио сезону.

-Још једна сезона је иза нас у којој је стасало доста 
младих играча, задовољство ми је било радити са 
Јарамазом који је у клуб дошао као јуниор. Жао ми 
је што су га повреде мало успориле у развоју, желим 
му сву срећу у наставку каријере. Ми смо Суперлигу 
искористили за формирање окоснице тима за идућу 
сезону, мислим да ћемо бити квалитетан такмац у 
АБА лиги наредне сезоне.

Тренер Вршчана Горан Топић честитао је Меги на 
победи.

-Приоритет нам је да покушамо да регенеришемо 
екипу и направимо добар резултат у борби за 
пласман у АБА лигу. Без сумње, чека нас тежак посао 
јер су и Динамик и Златибор веома квалитетне екипе. 

МЕГА СВЕЖИЈА, ВРШЧАНИМА ПРЕДСТОЈИ 
БОРБА ЗА АБА 2 ЛИГУ
ВРШАЦ – МЕГА БЕМАКС 61:83 (15:22, 15:20, 16:18, 15:23)

КО Ш А Р К А

ФУД БА Л

Кикинда, судија: Неђо Мрђа (Панчево), 
стрелци: Гавранов у 78, Латиновић у 81. 
минуту за ЖАК, Крачуњел у 30, 40. и 43, 
Белић у 65. минуту за ОФК Вршац

ЖАК: Хајровић (Ранков), Месарош, 
Бербаков (Фејеш), Кочиш, Буцало, Важић, 
Латиновић, Бурсаћ (Гавранов), Ратко, 
Фучак, Китановић.

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, 
Лукић, Бељин (Барић), Ранков, 
Радосављев (Радак), Војводић, Белић 
(Тошић), В. Благојевић, Крачуњел, Балан.

Вршчани су на корак од највећег 
успеха у историји клуба, пласмана у 
Српску лигу Војводина. До циља им је 
потребан још један бод а у последњем 
колу на Градском стадиону дочекују 
Младост из Омољице. Јунак тријумфа 
у Кикинди био је Тихомир Крачуњел, 
троструки стрелац, и већ у првом 
полувремену изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића трасирали су пут 
ка тријумфу против ривала који ће у 
наредној сезони играти у нижем рангу 
такмичења.

- Сјајно прво полувреме и наша 
потпуна доминација. Друго полу 

време смо наставили у истом ритму, 
али повреда Крачуњел и останак са 
играчем мање утицало је да противник 
смањи заостатак. Ипак, наша победа 

ни у једном тренутку није долазила у 
питање, срећан сам због тога. Следи 
историјска утакмица за овај тим. Свесни 
смо какав је задатак пред нама. У госте 
нам долазе сјајна Младост из Омољице, 
играју одличан фудбал ове полусезоне 
предвођени колегом Ђокићем.. Уз пун 
респект према гостима не желимо да 
дозволимо да нам покваре славље пред 
нашим верним навијачима које позивам 
да се окупе у што већем броју и подрже 
овај тим. Уз њих свако искушење за нас 
не представља проблем. Показали смо 
да заслужујемо српску лигу, нећемо 
разочарати, рекао је шеф стручног 
штаба ОФК Вршца ненад Мијаиловић.

Следи битка за пламсан у АБА 2: Стефан Митровић, 
капитен Вршца

ДОБАР ПОЧЕТАК 
СЕЗОНЕ ВРШАЧКОГ 

“ШАРАНА”
УСР „Шаран“ Вршац започео је овогодишњу 

сезону 07.04.2018. године на Купу „Екотрофеј“ 
Београд, на језеру Дубоки поток у Барајеву. 
У конкуренцији 11 екипа освојено је солидно 
5. место. Екипа је пецала у саставу: Милан 
Дрљача, Саша Јухас и Зоран Марјанов.

Након викенда паузе, екипа је учествовала 
на купу „Подунавље“ Бач где традиционално 
остварује одличне резултате. Успех ни овог 
пута није изостао. Освојено је 2. место у 
конкуренцији 17 екипа, иза екипе „Јаз“ 
Беочин, а испред трећепласираног „Буцов“ 
Апатин. Екипу су сачињавали Теофил 
Лазарјан, Јухас Саша и Зоран Марјанов. У мају 
месецу УСР „Шаран“ Вршац је на Градском 
језеру био домаћин 32. по реду „Купа градова 
2018“. Успешна органзација крунисана је 
и екипним 3. местом. Учествовало је 16 
екипа из Војводине и Србије. Победу је 
однела „Тиса“ Нови Бечеј, док су други 
били такмичари „Багремар“ Крагујевац. 
Своје активности у циљу популаризације 
такмичарског риболова код деце и младих 
Удружење је наставило протеклог викенда, 
27.05.2018. године, организујући 37. по 
реду Куп основних школа града Вршца. У 
неизвесној и изједначеној борби најбоље 
су се снашли ученици ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ освојиши прво место са 9 
секторских пласмана, другопласирана је ОШ 
„Олга Петров Радишић“ са 10 секторских 
пласмана и трећепласирана ОШ „Младост“ 
са 12 секторских пласмана. Четврто место 
припало је ОШ „Вук Караџић“ са 19 секторских 
пласмана. Да такмичарски риболов није само 
спорт својствен мушком делу популације 
најбоље показује чињеница да су прва два 
места на стази у појединачној конкуренцији 
освојиле две ученице: прво – Тијана Рајковић 
(ОШ „Олга Петров Радишић“) са уловом од 
2.040 грама и друго - Миња Станков (ОШ 
„Јован Стерија Поповић“) са уловом од 1.990 
грама. Част мушког дела такмичара одбранио 
је трећепласирани Давид Кецман (ОШ „Јован 
Стерија Поповић“) са уловом од 1.650 грама. 
Већ наредног викенда сениорску екипу 
очекује Куп „Кечига“ Бачко Петрово Село, а 
јуниори наступају на Градском језеру у Вршцу 
на манифестацији ПРОЛЕЋЕ НА ВРШАЧКОМ 
ЈЕЗЕРУ у организацији „Профириболовац“ 
Вршац. 

С П О Р ТС К И 
Р И Б ОЛ О В

Пред циљем: ОФК Вршац

ГРАЈА И ДЕЧИЈА РАЈА ПО 13. ПУТ
Данас (петак, 1. јун) почиње тринаесто издање традиционалног турнира 

у малом фудбалу у Порти “Граја и дечија раја”. Тунир ће се играти наредне две 
недеље уз учешће 30 екипа у 4 старосне категорије. Надметаће се дечаци 
2000/01, 2002/03, 2004/05 и 2006 и млађи. Сваког дана на програму ће бити по пет 
утакмица док траје групна фаза а почетак ће бити у 18 часова.

ВРШЧАНИ НА КОРАК ОД ТИТУЛЕ ПРВАКА ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА И ПЛАСМАНА У СРПСКУ ЛИГУ

ХЕТ - ТРИК КРАЧУЊЕЛА
ЖАК - ОФК ВРШАЦ 2:4 (0:3)
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