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Град Вршац је, у сарадњи са Саветом 
Месне заједнице Уљма и Јавним 
комуналним предузећем „Други октобар“, 
уклонио другу по величини дивљу депонију 
у Уљми.  Дивља депонија је дело несавесних 
грађана који су је стварали годинама уназад 
бацајући смеће у самој Улици Железничка 
колонија. Радове на уклањању депоније 
обишли су чланови Градског већа Милош 
Васић, задужен за заштиту животне 
средине, и Славиша Максимовић, чији је 
ресор рурални развој, као и Небојша Перић, 
директор ЈКП „Други октобар“. 

Славиша Максимовић је оценио 
да су депонију стварали људи из села 
што представља очигледну небригу за 
изглед села и очување здравог животног 
окружења и додао: 

-То све нарушава општу слику о селу и 
његовој уређености. Наш циљ је да нам 
села буду чиста и да буду права оаза здравог 
природног окружења, а не загађена места. 
Из Уљме се одвози организовано отпад и не 
постоји ни један разлог који ће да оправда 

оне који бацају отпад тамо где је то по 
закону забрањено. 

Са осудом неодговорног односа према 
отпаду и стварања дивљих депонија 
сложили су се и директор Перић и члан 
Већа Васић. 

-Град врши организовано сакупљање 
отпада, а грађани су дужни да свој отпад 

правилно одлажу, наглашава Васић. Град 
Вршац својим активностима жели да смањи 
негативан утицај који дивље депоније 
имају на животну средину и из тих разлога 
упућујемо апел свим грађанима да отпад 
одлажу у своје канте за комунални отпад. 
Отпад из канти се организовано одвози на 
градску депонију и на тај начин се спречава 

свака могућност неправилног одлагања и 
стварања дивљих депонија. Веће количине 
отпада, дужни смо да одвеземо на градску 
депонију. То је једини начина да се, у будуће, 
спречи стварање нових дивљих депонија. 
Јер, Град Вршац издваја значајна средства 
за уклањање дивљих депонија, а свима би 
нам корисније било да се тај новац уложи у 
уређење школа и обданишта. 

Васић је подсетио да је до сада Град 
потпуно уклонио дивље депоније у 
Павлишу, Влајковцу, а ове године планирано 
је и уклањање свих дивљих депонија у 
Уљми. 

-Стратегија Града је, када је реч о 
дивљим депонијама, да их потпуно 
уклонимо из свих наших насељених места, 
истиче члан Градског већа за екологију. 
Зато је важна добра сарадња са грађанима 
наших насељених места, јер свима нам 
је у интересу да нам села буду чиста и 
привлачна, поготово за младе који желе да 
остану да живе на селу. 

Ј.Е. 

НАСТАВЉАЈУ СЕ АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА СМЕЋА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

УКЛОЊЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У УЉМИ 

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

Житељи насељених места на 
триторији Града Вршца вредно 
чисте и улепшавају своја села. 
До сада је организовано више 
акција уређења, а првог јулског 
викенда на посао су прионули и 
Марковчани. Били су одлучни да 
уреде сеоско гробље. 

Наиме, у организацији Савета 
месне заједнице Марковац 
одржана је радна акција уређења 
гробља којој се одазвао велики 
број мештана. 

-Акцији се придружило више од 
двадесет Марковчана, задовољно 
каже Јаблан Лазић, председник 
Савета Месне заједнице 
Марковац. Мештани су радили 
на бетонирању стаза, уређењу 
зелених површина, чишћењу, 
копању канала и решавању 
проблема водоснабдевања 
капелице на сеоском гробљу. Реч 
је о другој по реду акцији уређења 
овог простора у току протекла два 
месеца. 

Током акције, вредне 
Марковчане обишли су Ненад 
Барош, председник Скупштине 
Града Вршца, и Славиша 
Максимовић, члан Градског већа 
задужен за рурални развој. 

Они су оценили да су 
Марковчани препознали значај 
овакве акције и успешно је 

реализовали. Похвалили су 
њихово ангажовање и жељу да 
уреде гробље и реше проблем 
снабдевања капеле водом. 

-Људи су се јављали са жељом 
да помогну да се очисти и уреди 
марковачко гробље и подржали 

су нас да решимо водоснабдевање 
мале капелице и гробља, 
наглашава председник Савета 
Месне заједнице Марковац Лазић 
и захваљује се свим мештанима 
који су препознали значај акције и 
одазвали се да помогну. 

Заједничка акција Марковчана 
за сваку је похвалу и може 
послужити за пример осталим 
житељима насељених места Града 
Вршца да врате достојанствен 
изглед сеоским гробљима.    

Ј.Е.

ВРЕДНИ МЕШТАНИ ВРШАЧКИХ СЕЛА НАСТАВЉАЈУ АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА 

МАРКОВЧАНИ УРЕДИЛИ СЕОСКО ГРОБЉЕ 

Мештани насељених места на територији Града Вршца 
били су, протеклих месеци, вредни и одлучни да очисте и 
уреде своја села која су добила нови, лепши изглед. Био 
је то повод, мотив да Удружење грађана „Село плус“ и 
Туристичка организација Града Вршца покрену акцију под 
називом „Бирајмо најуређеније село“. 

Како сазнајемо, акција би требало да почне 15. јула и 
трајала би до 30. септембра. У том периоду формирала би се 
комисија састављена од представника Удружења грађана 
„Село плус“ и Туристичке организације Града Вршца. 
Комисија ће обилазити насељена места, сеоска подручја 
Града Вршца и фотографисати уређене зелене површине. 

Организатори акције „Бирамо најуређеније село“ 
побринуће се да, уз помоћ људи добре воље, спонзора и 
пријатеља који би подржали овај догађај, обезбеде награде 
за најбоље учеснике. 

-Награде ће бити додељене у категоријама: најуређеније 
село, најуређенији парк у селу и најуређеније зеленило 
установа, пословних и верских објеката, објашњава Славиша 
Максимовић, члан Градског већа задужен за рурални 
развој. Награде ће бити: трактор косилица, два тримера за 
одржавање зелених површина и зеленило у вредности од 

50.000 динара. Додела награда биће јавна, уз присуство 
медија, у седишту Удружења грађана „Село плус“ у Влајковцу. 

Награде ће уручити градоначелница Града Вршца Драгана 
Митровић, а датум додељивања биће накнадно одређен. 

Према речима Максимовића, сва правна и физичка 
лица могу доставити своје писане предлоге на адресу: 
Удружење грађана „Село плус“, Улица Влајковачка 54, 
Влајковац, најкасније до 20. септембра 2018. године. 

-Сваки предлог мора имати образложење, то јест 
морају се навести критеријуми који су узети у обзир 
приликом давања предлога, објашњава Максимовић. 
Критеријуми су следећи: допринос унапређењу туризма, 
допринос у иновацијама у квалитету туристичке понуде, 
квалитет рада, квалитет маркетиншких активности, 
интернет презентација, афирмисање аутентичности 
регије, туристичка сигнализација и давање информација, 
промотивни материјал, увођење новина, резултати 
промета, квалитет услуга, општи утисак и слично. 
Предлози без образложења и осврта на критеријуме, неће 
се разматрати. 

Акција је за сваку похвалу и сигурно ће бити добар 
мотив за житеље свих насељених места Града Вршца 
да наставе са уређењем села. Те ће акције дати велики 
допринос очувању животне средине, али и окупити и 
ујединити мештане око заједничке иницијативе. 

Ј.Е. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „СЕЛО ПЛУС“ И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА 

УСКОРО АКЦИЈА „БИРАЈМО НАЈУРЕЂЕНИЈЕ СЕЛО“  
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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Већ десетак година, Друштво 
за борбу против шећерне болести 
Града Вршца редовно организује 
едукативно-креативне радионице 
за дијабетичаре, као и чланове 
њихових породица. Ова је активност 
Друштва за борбу против дијабетеса 
веома добро примљена како код 
пацијената, тако и код категорија 
становништва. 

-Овим радионицама врло често 
присуствују и грађани који желе 
да се едукују, да здравим начином 
живљења превенирају настанак 
шећерне болести, каже Љиљана 
Обрадовић, председница Друштва 
за борбу против шећерне болести 
Вршац. Радионице се одржавају сваке 
последње среде у месецу у вршачком 
Геронтолошком центру, са почетком у 
18 часова. 

Према речима Обрадовићеве, 
радионице су интерактивног типа 
где се презентују и обрађују актуелне 
теме и интересовања дијабетичара о 
шећерној болести и компликацијама. 

-Најактуелније теме су 
превенција компликација 
шећерне болести, правилна 
исхрана, самоконтрола у кућним 
условима путем апарата за мерење 
шећера у крви, затим едукација о 
хигијенско-дијететским режимима, 
самодавање инсулина као и 
праћења савремених метода и 

начина у лечењу шећерне болести, 
објашњава Обрадовићева. На 
свакој радионици присутнима 
делимо едукативни материјал који 
прати тему радионице. 

Друштво за борбу против 
шећерне болести Вршац једно је од 
најстаријих удружења ове врсте у 
Војводини и Србији. 

-Основани смо 1984. и следеће 
године славићемо леп јубилеј – 
35 година постојања, наглашава 
председница Друштва за борбу 
против шећерне болести Вршац. 
Друштво је удружење грађана. 
То је хуманитарна, невладина и 
непрофитна организација чији је 
циљ, пре свега, превенција шећерне 
болести, рано откривање, детекција 
ризичних и маргинализованих 
група и, наравно, едукација 
оболелих од шећерне болести, као 
и чланова њихових породица. Све 
ово остварујемо кроз едукативне 
програме ради подизања свести 
грађана о потреби правилног и 
здравог живота. 

Током протекле 34 године 
постојања и рада Друштва, 
реализовани су многи програми и 
пројекти. 

-Од 2000. Друштво активно 

учествује у пројекту Савеза 
друштава Војводине за борбу против 
шећерне болести под називом 
,,Летња школа“ за децу оболелу од 
дијабетеса, истиче Обрадовићева. 
Активно учествујемо у стручном 
тиму Летње школе – летњи камп, а 
наши представници учествују у раду 
органа управљања Савеза. Редовно 
смо присутни и активни у Базарима 
здравља које организују градска 
управа и Дом здравља, а једном 
месечно организујемо едукативне 
радионице за оболеле од дијабета са 
актуелним темама. Наши пројекти су 
подржани и од Министарства за рад и 
социјалну политику, као и од градске 
управе, посебно у области социјалне 
заштите, који нам пружају значајну 
подршку. Имамо изузетну сарадњу са 
вршачким Домом здравља, Центром 
за социјални рад, Клубовима старих у 
насељеним местима. 

Друштво организује превентивна 
мерења шук-а и друга тестирања у 
месним заједницама како у граду, тако 
и у насељеним местима, као и бројна 
предавања где гостују еминентни 
стручњаци који се професионално 
баве проблемом шећерне болести. 

-Наши планови се односе на 
превенцију, рано откривање, 
спречавање, одлагање и ублажавање 
последица и комликација шећерне 
болести, каже Обрадовићева. 
Едуковање деце оболеле од 
дијабетеса нам је приоритет у раду, 
као и подизање свести грађана о 
здравом живљењу, континуирано 
едуковање и информисање о 
савременим приступима и начинима 
лечења и третирања шећерне 
болести. 

Обрадовићева је нагласила 
да су врата Друштва отворена 
за све заинтересоване и да сви 
заинтересовани могу да се укључе у 
рад. 

Ј.Е. 

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ГРАДА ВРШЦА 

ЕДУКАТИВНО-КРЕАТИВНЕ 
РАДИОНИЦЕ ЗА ДИЈАБЕТИЧАРЕ 

У Градској кући у Вршцу 
у понедељак је приређен 
свечани пријем за представнике 
фолклорних ансамбала, учеснике 
21. Међународног фестивала 
фолклора „Вршачки венац“. Госте 
је примила градоначелница 
Вршца са сарадницима. 

- „Вршачки венац“ уз песму 
и игру слави живот, али и 
све различитости међу нама. 
Негујући фолклорно наслеђе 

света, Вршац овим фестивалом 
негује и пријатељство, а 
мислим, то је највеће богатство 
– рекла је градоначелница 
Драгана Митровић, пожелевши 
добродошлицу свим учесницима 
и домаћинима Фестивала. 
Изразила је наду да ће Вршчани 
бити добри домаћини и показати 
својим гостима шта то овај град 
има да понуди у културном, 

традиционалном и туристичком 
смислу. 

- Увек са радошћу ишчекујемо 
ваш долазак, али нам је важно 
и какву слику носите из нашег 
града – поручила је директорка и 
утемељивачица Фестивала Олга 
Петров учесницима, пожелевши 
им угодан боравак у Вршцу. 
Директорка „Вршачког венца“ 
захвалила се на подршци Граду 

Вршцу и свима онима који су 
остали уз Фестивал током 21 
године. 

Пријему у згради Скупштине 
Града Вршца присуствовали 
су представници ансамбала из 
шест земаља, са различитих 
континената, а након дочека, 
Фестивал је свечано отворен на 
бини у центру града. 

Т.С. 

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА  

ДОБРОДОШЛИЦА ЗА УЧЕСНИКЕ 21. „ВЕНЦА“ ПРАТЕЋА МАНИФЕСТАЦИЈА ФЕСТИВАЛА 
ФОЛКЛОРА „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“ 

ЕТНО САЈАМ НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ  
Као и ранијих година, и 

овогодишњи Међународни 
фестивал фолклора 
„Вршачки венац“, као пратећу 
манифестацију, има Етно сајам.  
На градском тргу, одмах уз 
главну фестивалску позорницу, 
изложени су штандови учесника 
Етно сајма. Сајам је приредила 
Туристичка организација Града 
Вршца. 

-Етно сајам се већ 12 година 
одржава у време трајања 
Међународног фестивала 
фолклора „Вршачки венац“, 
као пратећа манифестација, 
подсећају у Туристичкој 
организацији. Ово је добар 
начин да промовишемо 
културну традицију нашег града 
и целе Србије. На овогодишњем 
Етно сајму излагачи долазе 
из Кикинде, Пожаревца, Беле 
Цркве, Србобрана, Палића, 
Руме, Копаоника, Новог Сада, 
Београда, као и са територије 
Града Вршца. 

Изложено је око 25 штандова 
на којима су представљени 
производи од меда, разне врсте 
ракије и вина, мануфактурна 
производња слаткиша... Своје 
су производе изложили и 
опанчари, као и мајстори 
осталих старих заната. Своје 
место на тезгама нашли су 
и удружења која се баве 
производњом сувенира који 
осликавају знаменитости краја 

из кога долазе. Излагачи су 
цене прилагодили тренутном 
стандарду и условима живота. 

-Циљ је да манифестација 
настави да прати „Вршачки 
венац“ на који долазе 
фолклорци из различитих 
земаља, са разних континета 
те је ово права прилика да 
покажемо нашу културу и 
традицију, кажу организатори. 
Жеља нам је да из године у 
годину буде све више излагача 
и да Етно сајам буде један прави 
празник културне баштине. 

Штандове Етно сајма обишли 
су бројни посетиоци. Неки 
нису могли да одоле шаренилу 
и богатој понуди изложених 
производа, разних ђаконија... 
На Етно сајму било је за свакога 
по нешто, а малишани су се 
највише обрадовали новим 
врстама слаткиша који се не 
могу видети у маркетима. 

Ј.Е. 

-Према подацима 
којима располажемо, у 
Граду Вршцу има око 5.000 
регистрованих особа 
оболелих од дијабетеса, 
каже Љиљана Обрадовић, 
председница Друштва за 
борбу против шећерне 
болести Града Вршца. 
Претпоставља се да се 
иза сваког регистрованог 
дијабетичара налази по 
једна особа која не зна 
да болује од дијабетеса. 
Око 1.300 оболелих је на 
инсулинској терапији, 
а око 1 одсто су деца и 
омладина млађи од 30 
година. 

Љиљана Обрадовић, председница 
Друштва за борбу против шећерне 
болести Града Вршца 
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1.Пословни простор  у Вршцу , Абрашевићева 7 у површини од 
321,00 m2 (II зона) са почетном ценом од 67.410,00 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 5 
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 20.07.2018.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 20.07.2018.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 
20.07.2018.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 20.07.2018.г.

Град Вршац  

издаје у закуп 
путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:     

Делегација Пољопривредне 
школе “Вршац”, на челу са 
директором Срђаном Клиском, 
присуствовала је Конференцији 
отварања пројекта са Мађарском 
(IPA Мadjarska - Srbiја) “Иновација 
пољопривреде за обезбеђивање 
раста и запошљавања у 
прекограничном региону 
- Agrinno”. Конференција је 
одржана у згради Скупштине 
Војводине, 10. јула. Поменути 
пројекат трајаће 20 месеци (1. 
април 2018 – 30. новембар 2019) 
и вредан је око 400.000 евра, од 
чега Европска унија учествује са 
85 одсто бесповратних средстава. 

-Пројекат је усмерен на 
укупно побољшање иновативног 
приступа у пољопривреди у 
циљу искоришћавања обрадивог 
земљишта у газдинствима у 
прекограничном подручју уз 
увођење нових технологија за 
узгој вегетаријанских култура, 
а спроводиће се и кроз 

помоћ незапосленима који 
поседују обрадиво земљиште 
у прекограничном подручју, 
истиче Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе “Вршац”. 
Наша Школа је изабрана да, са 
Пољопривредним школама из 
Футога и Руме, буде део овог 
пројекта, и то као корисници 
опреме која ће бити набављена, 
а у великој конкуренцији од 
11 пољопривредних школа 
Војводине. Ове три школе добиће 
најсавременије пластенике са 
метеоролошким станицама 
које мере влажност ваздуха, 
температуру, ветар, влажност 
земљишта и друге параметре, 
као и компјутерску опрему 
предвиђену пројектом. 

Пројектом је предвиђено и 
формирање пољопривредног 
инкубатора у вршачкој 
Пољопривредној школи где 
ће заинтересованима бити 
представљене нове технологије 

у пољопривреди, кроз разне 
видове предавања, конфренција, 
семинара и практичног рада. 
Осим Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, на пројекту 
учествују Канцеларија за европске 
интеграције, Фонд Европски 
послови, Институт за ратарство и 
повртарство и Жупанија Чонград. 

На скупу, одржаном у 
згради Скупштине Војводине, 
присутнима су се обратили Вук 
Радојевић, покрајински секретар 
за пољопривреду, Санда Шимић, 
Видосава Ендерић, др Светлана 
Балешевић Тубић, Какаш 
Бела, Предраг Рајић, др Јанко 
Червенски. 

Ово је још један успешан 
пројекат Пољопривредне школе 
“Вршац” који ће допринети 
квалитетнијој настави и бољим 
условима рада и за ученике и за 
професоре. 

ј.е. 

пОЉОпРиВРедНа ШкОЛа „ВРШаЦ“ укЉуЧеНа у ипа пРОјекаТ МаЂаРСка-СРБија  

пОдРШка за НаБаВку ОпРеМе 
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Душана Милића живот је 
довео у Вршац. Преселио се 
са родног Косова, заједно са 
родитељима. Определио 
се за педагогију, постао 
је стручни сарадник – 
педагог. Један је од ретких 
људи који је највећи део 
радног века провео на 
руководећим позицијама. 
Био је директор, безмало, 
9 мандата. У Вршцу је био 
први човек Дечјег вртића, 
Дома ученика, СОШО „Јелена 
Варјашки“ одакле је отишао 
у пензију 31. децембра 
прошле године. 

Како памтите детињство? 
-Рођен сам у Вучитрну, на Косову, 1951. Отац 

ми се звао Славујко, а мајка Даница. Било нас је 
двојица браће и три сестре: Драгиша, Душанка, 
Миланка и Доца, која је, нажалост, млада умрла 
овде у Вршцу, 1990. Имала је 35 година. Радила је 
у Дому омладине. Имао сам лепо детињство, као 
и свако проведено на селу, велико двориште, 
уз прве другове, прве лопте, такмичења, прве 
победе... Кроз све смо то заједно пролазили. 
Било је пуно деце у истом дворишту у оквиру 
породице, заједно смо одрастали нас 15 деце. 
Било је то велико задовољство. Никада нисмо 
оскудевали у нечему, имали смо довољно за 
храну, гардеробу, игру, за школу, касније за прве 
одласке у биоскоп у Вучитрну... 

Где сте ишли у школу? 
-Основну школу завршио сам у Самодрежи, а 

од 5. до 8. разреда ишао сам у ОШ „Моша Пијаде“, 
у Вучитрну, где сам касније завршио и Гимназију. 
После гимназије, покушао да радим, али нисам 
нашао посао и уписао сам студије у Приштини 
где је тек почео да ради Универзитет. Стицајем 
околности, уписао сам педагогију и кад је време 
прошло, показало се да нисам погрешио. Мада је 
моја амбиција била да постанем лекар, правник. 

Када и како сте дошли у Вршац? 
-Морали смо да се иселимо са Косова 1970, из 

политичко безбедносних, националних разлога 
који су познати и, нажалост, и данас трају. Наше 
заједничко одрастање на Косову пратила је 
једна доза опрезности и кретања у самом граду, 
јер имали смо леву – српску и десну – шиптарску 
страну и у Вучитрну, и у Приштини. Наша 
опрезност нас није доводила до већих сукоба, 
омладина је живела свака свој живот. Сећам се 

кад је, 1974, Косово посетио председник Тито, 
био сам у одбору за дочек, као студент, чак сам 
дао и неки интервју покојном Јовану Шћекићу 
везано за тадашње догађаје. Објавиле су то тада 
и новине и ТВ, али немам, нажалост, ништа од 
тога сачувано. 

У Вршац смо дошли, 1970. Ту је већ радио 
стриц Павле Милић, па је отац одлучио да и 
сви ми дођемо. Мислим да то није била грешка. 
У то време смо се школовали брат, сестра и 
ја и успели смо да завршимо. Ја сам завршио 
факултет у Приштини, где сам и почео. Наши 
професори били су еминентни стручњаци са 
универзитета из Београда, Загреба, Сарајева, 
Скопља... Васпитавали су нас у тадашњем духу 
братства и јединства, стручности, поверења. Ја 
сам више јурио време него просек. Приморавала 
ме је финансијска оскудица. Преко лета сам 
радио, као студент, чак и овде у Земљорадничкој 
задрузи, Пристави, Промету... да зарадим неки 
динар да могу да се школујем, да помогнем 
родитељима. Дипломирао сам из војске. Сам сам 
тражио да одем у војску. Служио сам у Пули и 
Задру, био сам интендантска служба. Ја сам први 
из генерације дипломирао, одслужио војску и 
добио посао. 

Где сте добили први посао? 
-Код Смедерева, у селу Враново, као стручни 

сарадник – педагог. Покојна мајка ми је јавила да 
је отворен конкурс у Вршцу у Радној заједници 
за опште и основно образовање, послушао сам 
је и вратио се овде, 1979. Било нас је петоро 
запослених у стручној педагошко-психолошкој 
служби у Радној заједници: Гордана Гојков, 
Виорика Пасер и ја педагози и психолози 
Марина Јовановић и Трајко Давидовски. Ту сам 
радио 6 година и онда отишао за директора 
Предшколске установе „Мила Матејић“, 1984. 
Имали смо 7 објеката у граду. Мотив ми је био 
стручна помоћ васпитачима и унапређење 
рада. Избор директора тада је био сложена 
процедура, прошао сам једногласно. 

Шта сте урадили да се побољша боравак 
малишана у дечјим вртићима? 

-На функцији директора радио сам до 1993. 
Било је задовољство радити тада у вртићу. Имао 
сам добре сараднике, а у међувремену сам 
постао председник Фонда друштвене бриге о 
деци и са представницима локалне власти успео 
сам да велики део средстава општинског буџета 
преусмерим ка Дечјем вртићу. Направљена 
су прва игралишта, неке справе и данас стоје 
у вртићима. Почели су да се, у рад вртића, 
тада уводе видео плејери. Набавили смо ТВ у 
боји и плејере за сваку групу деце, били смо 
међу првима у Војводини, можда и шире, по 
опремљености. Успео сам да сачувам део 
дворишта у централном објекту у Улици Ђуре 
Јакшића, када се зидао тај стамбени блок 87. 
Када су почеле да пропадају фабрике, објекат у 
индустријској зони постајао је нефункционалан. 
Скупштина општине је донела одлуку да се 
објекат уступи за надоградњу новог простора 

у централном објекту. Објекат у индустријској 
зони имао је 260 м2, а ми смо добили 440 м2 у 
централном објекту на спрату, 1993. У 7 објеката 
имали смо око 1.300 деце, сви су били услужени и 
родтељи задовољни. Било је бројних инспекција 
и контрола, али није било проблема, јер смо 
успели да деца безбедно бораве у вртићима, да 
уче, одрастају. У то време општина је плаћала 
добар део трошкова боравка, тако да су цене за 
родитеље биле ниске и приступачне. Куповали 
смо играчке, дидактичку опрему, имали смо 
полудневни и целодневни боравак за децу. 
Полудневни боравак или класично забавиште 
имало је школски програм рада, 6 области, а 
касније је то прерасло у тзв. Програм А и Б, 1986. 
У целодневном боравку деца су била од 6 до 
16,30 часова. И све је то одлично функционисало. 

За десетак година рада у дечјим вртићима 
човек се некако исцрпи, па сам одлучио да 
променим и прешао сам у Дом ученика, за 
директора, 16. децембра, 1993, када је тадашњи 
директор Душан Момиров отишао у пензију. 

Како је било радити у Дому ученика? 
-Остао сам 2 мандата, 8 година у Дому 

ученика. Био је то за мене велики изазов, с 
једне стране искуство у управљању установом, 
а с друге – нови мотиви, нови однос према 
ученицима, студентима... Упркос тадашњој 
инфлацији, 1993, 1994, избеглицама, санкцијама, 
бомбардовању... успео сам да се снађем и 
све време мог рада у Дому ученика ништа 
се негативно није десило. Било је и пријава, 
инспекција, али све је било како треба и под 
контролом. Никада нисам имао проблема са 
казнама или наложеним мерама. Јер, увек сам 
желео да будем обавештен, пратим законе и 
прописе, и да се договарам са радницима. У 
Дому је била заједница ученика и студената и 
налазили смо заједничка решења и договоре. 
Развили смо културно-забавни живот и спортске 
активности у Дому ученика. Покренули смо и 
часопис „Домски враголани“ који су припремали 
и уређивали наши ученици и студенти. Освајали 
смо много награда на домским такмичењима на 
нивоу Републике, а 1996. били смо и домаћини 
републичке домијаде. Наша ученица је била 
прва у позоришној уметности. 

-Капацитети Дома нису се повећавали од 
тог периода. Имали смо око 150 ученика и 70 
студената, плус студенти који су користили право 
на исхрану. Све је то функционисало упркос 
тадашњим тешким временима. Никада Дом није 
био без хране, без огрева, чак сам и 2000. успео 
да уведем централно грејање. У објекту су биле 
смештене избеглице, 1995, око 400 људи, деце, 
старих и младих. Септембра те године нисмо 
радили са ђацима и студентима, јер ти људи нису 
имали где да оду. Међутим, успели смо све да 

ИНТЕРВЈУ

ДУШАН МИЛИЋ, СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ У ПЕНЗИЈИ: 

У ЖИВОТУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ БИТИ 
ОДМЕРЕН И ПРАВЕДАН ЧОВЕК 
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решимо и од октобра почели са радом. 
Где сте наставили професионалну 

каријеру? Када и где сте отишли из Дома 
ученика? 

-Остао сам до 2002. године. Иза 5. октобра 
2000. када је дошло до промене власти и почела 
је смена великог броја директора, са или без 
разлога, био је један велики удар и на мене, мада 
сам издржао до краја мандата, нисам разрешен, 
нисам смењен. Међутим, када ми је истекао 
мандат 2001, сагледао сам све околности и 
нисам се кандидовао. Дошло је до поремећаја 
међуљудских односа, разноразних партијских 
присталица... мене је све то нервирало, нисам 
желео у томе да учествујем. 

-Онда су ме звали из Школе за основно и 
средње образовање за ученике са сметњама 
у развоју „Јелена Варјашки“ да пређем за 
директора. Убеђивање да пређем тамо трајало 
је годину дана, јер тадашњи директор, сада 
нажалост покојни, Никодин Радовановић није 
испуњавао одређене услове и желели су да ја 
преузмем управљање том школом. Дошао сам 
с намером да проведем краћи део времена, али 
остао сам најдуже. 

Колико сте били директор „Јелене 
Варјашки“? 

-Био сам пуна 4 мандата, скоро 16 година, 
без пар месеци. Децембра прошле године 
испунио сам услове за пензију и од 1. јануара 
сам у пензији. Кад сам дошао 21. септембра2002, 
школа је радила у мање условном простору. 
Становао је ту неки домар кога смо, судским 
процесом, успели да иселимо након 5-6 година. 
Недостајао је простор за средњу школу, за 
образовне смерове фризере и кројаче. Тадашњи 
ђаци, кројачи и шивачи, ишли су на обуку у 
„Ђепето“, заштитну радионицу која није могла 
да функционише у складу са финансијским 
потребама и могућностима, тако да је она 
касније престала са радом. Није угашена 
никада, „Ђепето“ није затворен службено, 
али Општина је тај простор доделила Школи 
„Јелена Варјашки“, 2005. Било је потребно 
уредити простор, набавити машине, апарате, и 
ја сам то успео да одрадим. После смо добили 

и простор где је била редакција „Вршачке куле“, 
улаз из Жарка Зрењанина, као и просторије у 
Стеријином сокачету где је неко време била 
Заједница Румуна. Отворили смо фризерски 
и кројачки салон који и данас функционишу у 
најбољем реду, са најсавременијом опремом, 
јер школа то мора да има због ђака. 

-Број ученика се повећавао све до периода 
инклузије, кад је донет закон да се особе са 
инвалидитетом укључе у редовно школство, 
2008-9. Многи то погрешно схватају. Инклузија 
није заједништво, прегруписавање деце, већ 
помоћи детету, прилагодити наставни план 
и програм према његовим могућностима и 
потребама. Инклузија је узела маха па је у једном 
тренутку дошло до смањења броја ученика у 

основном образовању „Јелене Варјашки“, који 
се последњих пар година поново увећава. 
Родитељи су схватили да је њиховој деци место 
у овој школи где имају већу стручну помоћ, боље 
услове. Набавили смо много нове опреме, нове 
технологије. Уредили смо двориште, Сензорну 
собу купили смо међу првима у Војводини и 
Србији која врло позитивно утиче на развој деце. 
Трудио сам се да разбијем предрасуде родитеља 

да децу доведу у нашу школу где им је место, као 
и да смо и стручно и модерно опремљени и да 
можемо да пружимо помоћ деци у развоју. 

-Имали смо добру сарадњу са свим осталим 
школама, Центром за социјални рад, Црвеним 
крстом... Посећивале су нас и друге установе, 
организације, чак и амбасадори из Словачке, 
Румуније, Шпаније... Све то у корист ученика. 
Многе су донације додељиване ђацима на 
њихово задовољство, доста тих породица 
припадају тешкој социјалној категорији. 

Како сте, као директор, допринели 
квалитетнијем боравку ђака и бољим 
условима наставе? 

-Кад сам дошао, имали смо око 75 ђака, 
а 2017/18. има око 80 ученика у основној и 
средњој школи. У средњу школу ђаци долазе 
и из околних општина, па чак и из Београда, 
Сремчице, Сремске Митровице, Бечеја... Већи 
број њих је овде у хранитељству. Средњошколци 
постају помоћници мајстора, не могу да буду 
главни мајстори, али уз менторе могу да 
обављају делатности. 

Отворен је дневни боравак за ђаке нижих 
разреда, школске 2013/14. У рад Школе уведено 
је медицинско особље – сестре и техничари. 
Увео сам централно грејање, урађен је 
санитарни блок у складу са потребама особа 
са сметњама у развоју и инвалидитетом који до 
тада није функционисао у складу са стандардима 
и потребама. 

-Имао сам све време добар контакт са 

локалном самоуправом. За себе нисам никад 
тражио привилегије, али за школу да. И то је 
резултирало многим позитивним решењима за 
Школу. Увели смо и личне пратиоце, педагошке 
асистенте... свему томе дао сам допринос да се 
решења нађу. 

Дуго сте били на директорским 
функцијама. Какав је то посао? 

-Мислим да сам један од ретких који је 
толико дуго остао на руководећим позицијама. 
Био сам директор, безмало, 9 мандата. Бити 
директор није никаква привилегија, мораш 
бити први на послу, а последњи одеш. То је 
једна главобоља где мораш, са људима, да 
тражиш решења да буду у сладу са законом 
и прописима, а с друге стране и са локалним 
моћницима који желе сами да одређују решења. 
На те варијанте нисам пристајао. Сматрао сам да 
су погрешна и површна, да то струка треба да 
одређује. Али, успео сам да се одржим до краја. 
Последњи радни дан био ми је 31. децембар 
2017. Задовољан сам јер нисам имао никаквих 
проблема са запосленима. Изузетака има свугде, 
али то је мали број, занемарљиво на толике 
године рада. 

Као пензионер, мало сам још збуњен. 
Имаш довољно времена, не чекају те никакве 
обавезе. Шетам са унуцима, помажем ћеркама 
у подизању деце. Читам књиге које сам раније 
пропустио због недостатка времена. 

Како је изгледао Ваш лични живот? 
-Венчао сам се, 1980, са докторком Босиљком 

Скенџић Милић, специјалистом медицине рада. 
Имали смо леп живот, добро разумевање у браку. 
Имамо 2 ћерке Жељку и Браниславу. Завршиле 
су студије у Новом Саду, Жељка математику, 
а Бранислава фармацеутски инжењеринг. 
Запослене су. Имају своје породице. Жељка има 
двојицу синова- Михајла и Матеју, а Бранислава 
једног, мог најстаријег унука Стефана. Босиљка је 
била нежног здравља и, нажалост, прерано нас 
је напустила, 2007. Деца су била на студијама, све 
је некако било на пола пута. Требало је издржати. 
Успео сам да их изведем, што народ каже, на пут 
и поносан сам што су израсле у добре личности 
и стручњаке. 

У животу је најважније бити одмерен и 
праведан човек. Човек који жели да помогне 
другим људима, и деци и одраслима. Мислим да 
је то највећа вредсност једног човека! 

Јованка Ерски
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НЕВЕНА ГРОЗДАНОВСКИ 
УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 
БРАЦА“ 

Наставничко веће Гимназије „Борислав 
Петров Браца“ прогласило је Невену 
Гроздановски, ученицу IV1 одељења, за ђака 
генерације за школску 2017/18. годину. 

Невена Гроздановски рођена је 3. јуна 
1999. године у Вршцу. Похађала је Основну 
школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Већ 
у том узрасту се издвојила од осталих ђака 
својом свестраношћу и учешћем на многим 
такмичењима. Низала су се такмичења из 
географије, физике, математике, а најуспешнија 
је била на такмичењима из хемије, српског 
језика и књижевности. Успешно се бавила 
рецитовањем и глумом. Као веома успешна 
каратисткиња, понела је титулу најбоље 
сениорке на Избору за најбољег спортисту за 
2015. годину Општине Пландиште. Као чланица 
Карате клуба „Агробанат“, у том тренутку, била 
је власница преко 70 одличја са домаћих 
и међународних такмичења. По завршетку 
ове фазе школовања, Невена је проглашена 
учеником генерације ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

из Пландишта за школску 2013/14. годину. 
Године 2014. Невена уписује Гимназију 

„Борислав Петров Браца“ у Вршцу, природно-
математички смер. У првој години осваја прво 
место на Окружном такмичењу „Књижевна 

олимпијада“. У другом разреду 
осваја друго место на Окружном 
такмичењу из српског језика и 
језичке културе. Као ђак трећег 
разреда постиже свој највећи 
успех на такмичењима и осваја 
треће место на Републичком 
такмичењу из књижевности 
„Књижевна олимпијада“. 

Невена је свестрана и као 
средњошколац. Учествује 
у припреми и реализацији 
едукације на тему „Борба 
против вршњачког насиља“, 
која је осмишљена поводом 
Међународног дана волонтера, 
а који се обележава 6. децембра. 
Исту едукацију ученици 
вршачке гимназије су, заједно са 
Невеном, реализовали и у самој 
школи. Бавила се емпиријским 
истраживањем на тему 
„Активизам средњошколаца у 
превенцији насиља у школама“. 
Са наведеним 
радом Невена 
се пласирала 
на Покрајинско 
такмичење из 
социологије. 

А к т и в н а 
је учесница 
семинара у 
ИС „Петница“, 
вредна је и 
д у г о г о д и ш њ а 

чланица Ученичког 
парламента и веома успешно 
је представљала школу на 
познатим квиз-такмичењима. 

„Осим што је носилац Вукове 
дипломе и што је увек имала 
примерно владање, Невену 
Гроздановски ћемо памтити 
као вољену и поштовану 
ученицу, како од стране њених 
другова из школе, тако и од 
стране професора који су јој 
предавали“, кажу у Гимназији 
„Борислав Петров Браца“. 

У том збиру искустава који 
су на њу деловали, највећи траг 
је оставила социологија као 
наука и Невена ће од јесени 
бити студенткиња социологије 
на Филозофском факултету 
Универзитета у Новом Саду. 

Невена Гроздановски 

представљала је ове године вршачку гимназију 
на пријему који се организује у част најбољих 
ученика средњих школа из Србије. Овај догађај 
већ се традиционално организује на Белом 
двору са Њиховим краљевским височанствима 
престолонаследником Александром и 
принцезом Катарином као домаћинима. 

МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ 
УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

Марија Ђорђевић, матуранткиња смера 
Фармацеутски техничар, подручје рада 
Здравство и социјална заштита, проглашена 
је ученицом генерације Хемијско-медицинске 
школе у Вршцу. 

Током школовања, Марија је остварила 
бројне успехе на такмичењима из различитих 
области. У првом разреду, на Републичком 
такмичењу из латинског језика, освојила 
је шесто место, остваривши 87 од могућих 
100 бодова. Као ученица трећег разреда, 
на Покрајинском тачмичењу из екологије 
освојила је треће место, а на Регионалном 
такмичењу из Социологије, пето место, 
представивши рад под називом „Друштвени 
проблеми и социјално-патолошке појаве – 

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ УЧЕНИЦЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА – БУДУЋЕ ДОКТОРКЕ, ПРАВНИЦЕ, СОЦИОЛОШКИЊЕ, ИНЖЕЊЕРКЕ... 

НАЈУСПЕШНИЈЕ ВРШАЧКЕ 
МАТУРАНТКИЊЕ 



ПЕТАК • 13.  јул  2018. ВРШАЧКА КУЛА 99
болести зависности“. Током све четири године 
средњошколског образовања, Марија је 
учествовала на Међународном такмичењу 
„Дорис“, а као чланица тима на такмичењима 
предузетништва „Пословни изазов“ освајала 
је награде на општинском, регионалном, 
републичком и међународном нивоу. 
Успешно се такмичила у квизовима „Колико 
се познајемо“ и „Фимек награђује знање“. 
Марија је била активна и у бројним другим 
ваннаставним активностима, учествујући у 
различитим програмима, од „Фестивала науке“ 
и „Ноћи музеја“, до школских свечаности и 
позоришних представа. Марија се у току 
средње школе активно бавила и спортом; 
практиковала свакодневне шетње по брегу и 
уживала читајући књиге. 

Маријини средњошколски професори 
описују је као сталожену и одмерену, пуну 
стрпљења да реализује оно што се од ње 
тражи, перфекционисту у свему што ради. 
Марија истиче да су јој велику подршку 
пружили родитељи који су према својој деци 
неговали добронамерне односе, уважавајући 
их и упућујући на праве вредности. Из 
основне школе, Марији је у најлепшем сећању 
остала учитељица Јадранка, широког погледа 
на свет, ведра, слободоумна, креативна у 
свом педагошком раду. Марија је у вишим 
разредима заволела природне науке, највише 
математику и хемију, а затим се определила 
за стручну школу јер је желела да постане 
здравствени радник и помаже људима. 

Марија ће школовање наставити на 
Медицинском факултету, а за даљу будућност 
прижељкује и специјализацију из хирургије. 

 ЕЛЕНА СТОЈКОВСКИ
 УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Елена Стојковски, 
ученица одељења IV2, смера 
Електротехничар рачунара на 
подручју рада Електротехника, 
проглашена је за ученика 
генерације Школског центра 
„Никола Тесла“ у Вршцу. 
Током претходне четири 
школске године Елена је 
увек имала одличан (5,00) 
успех и примерно владање, 
као и изванредне резултате 
на разним ваннаставним 
активностима, такмичењима, 
смотрама и конкурсима. 

Учествовала је на 17 
такмичења и смотри из 
календара такмичења 
и смотри Министарства 
просвете на различитим 
нивоима. У првом разреду 
такмичила се и остварила 
резултате на свим нивоима 
из основа електротехнике. У 
другом разреду учествовала 
је и остваривала резултате 
на такмичењима и смотрама 
из математике, информатике, 
основа електротехнике и 
предузетништва (ученичке 
компаније). У трећем и 
четвртом разреду наставила 
је са такмичењима и 
смотрама из информатике, 

математике, енглеског језика и 
предузетништва. 

Учествовала је и на разним 
активностима, конкурсима 
и такмичењима која се не 
налазе у календару такмичења 
Министарства просвете, 
а у којима је учествовала 
школа. Нека од њих су: прво 
место на републичкој смотри 
истраживачких радова, 1. 
места на школским и учешћа 
на регионалним Пословним 
изазовима у организацији 
Достигнућа младих, учешћа на 
манифестацијама на којима се 
представљала школа (сајмови 
професионалне оријентације 
у организацији Националне 
службе за запошљавање, 
Ноћи музеја, Европске 
недеље програмирања 
и Сату програмирања у 
организацији школе, Нових 
технологија у образовању и 
Сајму образовања Путокази 
на штандовима Министарства 
просвете, Магичним световима 
науке и технике, Мејкер фесту 
и другим). 

По завршетку средњег 
образовања, Елена ће 
наставити школовање као 
редован студент на буџету на Факултету 
техничких наука у Новом Саду на смеру 
Енергетика, електроника и телекомуникације. 

КРИСТИНА ЧИКАРА
УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
„ВРШАЦ“ 

Кристина Чикара понела је признање ђака 
генерације Пољопривредне школе „Вршац“. 

Кристина је рођена 18. фебруара 2000. 
године у Вршцу. Пре уписа у Пољопривредну 
школу завршила је Основну школу „Јован 
Стерија Поповић“ у Вршцу. 

Добитница је многобројних награда на 
пољу литералног стваралаштва (републичко 
такмичење из књижевности, међународни 
конкурси: Светосавско звонце, Дани ћирилице 
у Баваништу…) али сматра да је највећа награда 
од свих упознавање света књижевности 
и људи у њему на најлепши могући начин 
– дружење на секцијама, семинарима, 
камповима, такмичењима... Кристина воли да 
путује, истражује, упознаје различите народе, 
културе, обичаје. Сматра да су успомене 
највеће богатство једног човека и стога је 
неизмерно захвална својим родитељима који 
су јој током детињства и тинејџерског доба 
омогућили да обиђе многе земље и препусти 
се авантуристичком духу истражујући потпуне 
непознанице. Између осталог, одлазак у 
Америку четири године за редом током 
читавог лета, помогао јој је да прошири видике, 
подигне захтеве својих амбиција, и схвати да за 
успех није довољна само жеља већ и огромно 
одрицање, много учења и труда који на крају 
мора бити награђен. 

Након завршене средње школе Кристина 
је положила пријемни испит на Правном 
факултету у Новом Саду и уписала се као 
буџетски студент на жељеном смеру. То сматра 
својим највећим досадашњим успехом јер је 
то почетак остварења њеног сна. Кристина 
себе у будућности види као истражног судију, 
а из Пољопривредне школе „Вршац“ поручују 
да се искрено надају да ће њена жеља, рад, 
истрајност и упорност бити, уз мало среће, 
довољни да стигне до циља. 
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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

Мала школа „Бранко 
Радунковић – Воља чини чуда“ 
организовала је и ове године 
манифестацију „Карађорђеви 
дани у Вршцу“. Манифестација 
је први пут одржана прошле 
године, поводом великог 
јубилеја – 200 година од смрти 
Карађорђа, али и од његовог 
боравка у Вршцу. Том приликом, 
покренута је и иницијатива за 
подизање споменика Вожду у 
порти Саборне цркве. 

Овогодишња манифестација 
„Карађорђеви дани у Вршцу“ 
почела је предавањем Новице 
Стевановића, пуковника у 
пензији, на тему „Ратна вештина 
вожда Карађорђа у Првом 
српском устанку“, прошле 
среде у Духовном центру „Свети 
Теодор Вршачки“. Централни 
део програма манифестације 
одржан је на Ивањдан, у суботу 
7. јула. Ивањданску Свету 
литургију у Саборној цркви, на 
којој је пре тачно 201 годину 
био и вожд Карађорђе, служио 
је протојереј-ставрофор 
Недељко Васиљевић. Служен је 
и парастос, Георгију Петровићу 
- Карађорђу и другим јунацима 
који су своје животе дали „за 
крст часни и слободу златну“, 
како се то у њихово време 
говорило. 

Велика атракција 
овогодишњих „Карађорђевих 
дана у Вршцу“ било је 
испаљивање из трешњевог 
топа какав су користили 
Карађорђе и његова војска 
у Првом српском устанку, у 
суботу на Тргу Светог Теодора. 
Макета топа направљена је 
2015. године и налази се у 
Музеју Horreum Margi – Равно 
у Ћуприји. Према речима 
Новака Новаковића из Музеја 
Horreum Margi - Равно Ћуприја, 
овакав топ је у Првом српском 
устанку први пут дејствовао на 

бици у Иванковцу, недалеко 
од Ћуприје, где су српски 
устаници први пут победили 
турску војску. 

Музичко-сценски спектакл 
под бакљама „Црни Ђорђе - 
неком црн, а неком бео“ требало 
је да се одржи у дворишту 
зграде „Два пиштоља“ у којој 
је вожд Карађорђе боравио 
1817. године, од 4. до 10. јула 
(по новом календару). Услед 
неповољних временских 
прилика, програм је ипак 
одржан у Духовном центру 
„Свети Теодор Вршачки“, 
али пред једнако бројном 
и знатижељном публиком. 
У програму су учествовали 
познати глумац Иван Вучковић, 
у лику Карађорђа, један од 
најбољих мајстора фруле у 
Србији Милинко Ивановић 
– Црни и Музички састав 
„Ступови“, Група певача „Исток 
Десет“ и женска изворна 
певачка група ГКУД-а „Лаза 
Нанчић – Вршачки виногради“. 
Бесплатно се служило 

освежење, а они који су то 
желели, могли су да дају прилог 
за подизање споменика вожду 

Карађорђу у порти Саборне 
цркве. 

Након музичко-сценског 
програма, одржана је и 
пројекција филма „Црна 
зора“. Поред глумца Ивана 
Вучковића, који тумачи лик 
вожда Карађорђа, печат овом 
филму дао је и доајен српског 
глумишта, покојни Драган 
Николић. 

У понедељак 9. јуна у 
Духовном центру „Свети 
Теодор Вршачки“, приказан је 
снимак предавања историчара 
Миливоја Балабана „Прича о 
Карађорђу“. Балабан није био 
у могућности да присуствује и 

лично одржи предавање, али 
публика није остала ускраћена 
за нова знања о једној од 
најзнаменитијих личности 
домаће историје. 

- Захваљујемо се свима који 
су нам помогли у организацији, 
а нарочито Културном центру и 
Центру Миленијум што су нам 
уступили на коришћење бину 
постављену за Међународни 
фестивал фолклора „Вршачки 
венац“ – рекао је Зоран Вучетић, 
организатор „Карађорђевих 
дана у Вршцу“ и изразио наду да 
ће ова манифестација постати 
традиционална у нашем граду. 

УЗ МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ СПЕКТАКЛ И ПУЦАЊЕ ИЗ ТОПА ОДРЖАНИ 

„КАРАЂОРЂЕВИ ДАНИ У ВРШЦУ“ 

Певачка група „Исток Десет“ 

Иван Вучковић у лику славног Карађорђа 

Музички састав „Ступови“ 

Макета трешњевог топа којим су устаници у бици у Иванковцу поразили турску војску 
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ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА (2) 

ГРАДСКИ ПАРК КАО ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР И БОТАНИЧКА БАШТА 
Захваљујући Удружењу 

љубитеља старина „Феликс 
Милекер“ и Тамашу Фодору, 
и у овом издању „Вршачке 
куле“ читајте о богатој 
историји Градског парка у 
Вршцу. 

Децембра 1883. започело је ново раздобље 
Градског парка, оснивањем „Вршачког 
удружења љубитеља парка“ (Wерсцхетзер 
Парк-Вереин; Версецзи Парк Егyлет), које је 
врло брзо стекло популарност међу грађанима. 
У управу овог удружења ушли су најугледнији 
Вршчани тога доба, а чланство се стално и 
брзо увећавало. Један од оснивача Удружења 
био је чувени вршачки историчар, први кустос 
Градског музеја и управник Градске библиотеке 
Феликс Милекер. Први председник Удружења 
био је Леополд Енцман, потпредседник 
Едуард Ритингер, секретар Феликс Милекер, а 
благајник – Аугуст Полер. Основни задатак овог 
удружења било је одржавање, проширење 
и осавремењавање парка, као и изградња 
нових објеката. Средства за остварење ових 
циљева прикупљана су на приредбама 
приређиваним у ове сврхе, када су грађани 
давали своје прилоге, а и градски Магистрат 
је за ове потребе издвајао средства из свог 
буџета. У северозападном делу врта, већ 1885. 
године је саграђен стакленик за гајење цветних 
врста, а наредне 1886. започето је ограђивање 
парка оградом од кованог гвожђа са зиданим 
парапетом и пет раскошних рустичних капија, 
које је потпуно завршено 1889. Од 1891. до 
1893. ископан је бунар дубине 22 м и изграђени 
базени за снабдевање водом, водоторањ, 
фонтана и музички павиљон (1901). Временом 
је простор травњака и цветњака оплемењен 
вајарским делима, а 1906. године је изграђено 
и дечије игралиште. Фонтана, која је израђена 
и постављена 15. октобра 1893. године у самом 
центру парка, прави је његов украс, а активна 
је (повремено) и данас. Представља успешну 
скулптуралну композицију трију водених 
нимфи и централне статуе водоноше, окружену 
стилизованим фигурама жаба, које су додате 
касније. У то доба, многи истакнути грађани и 
удружења поклањали су и у Градском парку 
постављали различите скулптуре, од којих 
су многе временом пропале или потпуно 
уништене. Алеје су оплемењиване скулптурама 
које су представљале апотеозе годишњих доба, 
фигуре Муза, Амора, статуе Баханта, Рибарке, 
Косачице, као и више дечијих скулптура. 
И у каснијим временима, парк је сматран 
својеврсним изложбеним простором: у њему 
је постојао споменик краљици Елизабети 
(постављен 1899), цару Франц Јозефу Првом 
(постављен 1902), а 1912. године је постављена 
и биста познатог банатског песника који је 
стварао на немачком језику – Николауса Ленауа. 
Крај улаза, са десне стране, 17. новембра 1926. 
године, постављена је бронзана биста српског 
трибуна у Угарској, др Светозара Милетића, 
дело руског вајара Петра Семјонова. 

Крајем XИX века, захваљујући активности 
Удружења, уређивање парка могло је да буде 
поверено најбољим европским баштованима. 
У историјским документима, помињу се 
бугарски кнежевски дворски вртлар Карл 
Бец, бањски баштован Јозеф Бризе из Липика 
и Хајнрих Аугуст Адами који је своје стручно 
образовање стицао у Штрелицу, Берлину, 
Хемницу и Бауцену. У XX веку, све до 1941. 
године, уређивање Градског парка било је 
поверено породици Зибер (Сиебер): Антону, 
Јохану и Јозефу, као последњем баштовану. 

Удружење је, приликом набавке дрвећа 
и шибља, нарочито водило рачуна о томе да 
што више врста буде заступљено у Градском 
парку, тако да су набављане ретке и егзотичне 
врсте, што је Градском парку дало карактер 
ботаничке баште. Већ почетком XX века се 
осетила потреба да се различите врсте обележе 
таблама са њиховим именима. Дана 5. маја 
1905. године, Феликс Милекер је покренуо ту 
иницијативу, коју је прихватио универзитетски 
професор, др Еуген Бернатски. Међутим, до 
реализације те идеје није дошло, због високих 
трошкова израде табли, јер се желело да 
називи биљака буду исписани на четири језика 
(латинском, мађарском, немачком и српском). 
Идеја о обележавању биљних врста присутних 
у Градском парку ни до данас није остварена. 



ПЕТАК • 13.  јул  2018. ВРШАЧКА КУЛА 1313ФОТОРЕПОРТАЖА

ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА (2) 

ГРАДСКИ ПАРК КАО ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР И БОТАНИЧКА БАШТА 



ПЕТАК • 13.  јул 2018.ВРШАЧКА КУЛА14 БАНАТСКИ ВЕСНИК
П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Председник Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић, у 
оквиру радне посете Грчкој, протекле 
седмице састао се са представницима 
Привредне коморе Пиреј (Piraeusc 
hamber of commerce and industry) 
–председником Василисом 
Коркидисом (Vassillis Korkidis) и 
потпредседником Димитрисом 
Матиосом (Dimitrios Mathios). 

Том приликом, председник 
Вучуревић представио је рад 
и активности ПКВ и говорио о 
потенцијалима заједничке сарадње 
ове две коморе. На састанку је 
истакнута обострана жеља за 
успостављањем сарадње између 
наша два региона, с обзиром да је 
Војводина важан пољопривредно-
прехрамбени регион, а лука Пиреј 
највећа лука у Грчкој док је на 
Медитерану, друга по величини. 
Поред пољопривреде и прехрамбене 
индустрије, обе стране су вољне 
да унапреде регионалну сарадњу 
и у другим областима привреде, 
делујући у интересу привредника, 
чланица комора. 

Током састанка, било је речи и о 
заједничким активностима ПКВ и 
ПК Пиреј у наредном периоду, где 
је, између осталог, предложено и 

потписивање Споразума о сарадњи 
између две коморе. Најављена је и 
посета представника ПК Пиреј са 
грчким привредницима Привредној 

комори Војводине, у октобру текуће 
године. 

Привредна комора Пиреј једна 
је од најстаријих комора у Грчкој. 

Основана је 1905. године као 
приватни ентитет, да би 1919. године 
почела са радом као јавни ентитет. 

П Р И В Р Е Д Н А  К О М О Р А  В О Ј В О Д И Н Е  У  П О С Е Т И 
П Р И В Р Е Д Н О Ј  К О М О Р И  П И Р Е Ј А  У  Г Р Ч К О Ј  
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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

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

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

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

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

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

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-
751. 

Продајем двособан стан од 65м² у 
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 
и 064/494-33-94. 

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 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.

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.

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

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

Издајем једнособан намештен 
стан, све је посебно, за брачни пар 
или самицу. Тел. 060/5805-192 или 
805-192.

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

Стан за ученике или студенте. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

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

Издајем потпуно намештену 
гарсоњеру у Београду, код Ботаничке 
баште, за студенте. Тел. 064/23-53-130.

Продајем или издајем двособан 
стан од 67 м² на Омладинском тргу у 
Вршцу. Тел. 063/28-68-14

Издајем намештену собу у 
центру града, погодну за ученицу- 
студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-
0285

Издајем четворособни стан у 
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат, 
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.

Издајем нов намештен једнособан 
стан, у центру града, етажно грејање. 
Тел. 061/74-77-410.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

припреме за пријемне испите. Тел. 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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 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.

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

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.

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

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
На продају Алфа камин на чврсто 

гориво и две палме старе петнаест 
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 
064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња 
на продају. Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са 
бојлером за грејање  воде и левковима 
за клање. Тел. 063/112-12-70.

Продајем металну ограду за 
степенице, дужина 4 метра. Тел. 
013/807-793 и 063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 
10.000 км. Тел. 064/186-52-44.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. 
годиште, купљена у Србији, Вршцу, 
регистрација  до јуна  2019. 132000км, 
цена 3900 евра. Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 
– 2 комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 
комада, 155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена за трактор. 
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-
100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена 
по договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал 
само са дозволом, нов бибер цреп 
око 400 комада, ксенон фарови за А6, 
угаону гарнитуру имитацију коже. Тел. 
064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, 
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. 
Вееома повољно.

Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м, 

питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и 

плинску пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 

062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред 

средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први 

власник, очуван, само лицима са 
дозволом. Буре за нафту од 200 л, 
кровни носач за аутомобил. Тел. 837-
124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед 
екран, 109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 
060/734-26-09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 
062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, 
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 
4 ком, комоде 2 ком, писаћи сто, 
плински шпорет, шиваћу машину 
„Багат“, веш машину „Горење“. Тел. 
013/834-891 и 063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, 
балконска врата са две стране квака, 
металан гелендер- ограда. Тел. 
069/185-05-65. 

Поклањам бибер цреп. Тел. 
013/401-210 и 060/74-01-210. 

Продајем трокрилни регал дрво 
са огледалом и ципеларник. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само 
лицима са дозволом и трофазни 
електромотор. Цена по договору. Тел. 
066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску 
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне 
бојлере због делова и плинске пећи. 
Тел. 013/861-419 и 063/ 482-418. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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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

Но да не би неспоменуте 
остале ни мрачне стране 
старог, красног времена, ваља 
нам контролисати, да је, међу 
осталим, год. 1845. надслога 
строго забранило пушење по 
улицама 1). 

Гарнизон вароши Вршца 
сачињавала је као и пре, 
коњица, тако беху од год. 1840. 
хусари стипсићеве регименте 
број 10, које су око 1830. год. 
заменили царски хусари 
(бр.1.) Од 1843. имађаху овде 
своје пребивалиште хусари 
регименте надвојводе Јосифа 
бр 2. 2).

На жалост није биоВршац ни 
у овој периоди без несретних 
случајева. Осим неродице 
у вину и зрну било је још 
понеке недаће, коју нам ваља 
прибележити. 

21. маја 1819. (по ст. кал.) 
у 6 сах. ујутру ударио је гром 
у торањ саборне цркве и 
починио знатну штету у самој 
цркви. Изнад кора види се 
и данас јама, куда је муња 
продрла у унутрашњост цркве. 

Год. 1824. било је пожара 
25. фебруара у 5 сах. Пред 
вече, избила је ватра у кући 
Мих. Гетмана, окренутој 
лицем према кутричкој улици. 
Беснио је јак ветар, те се пожар 
муњевитом брзином ширио, 
обухватио целу чукурмалу, 
па спржио 74 дома, 5 људи и 
много домаће стоке платило 
је онда главом. Укупна штета 
процењена је на 41.995 фор 
сребра 3). 

Дочим је колера у околини 
Вршца год. 1832. многу жртву 
покосила, Вршац сам остао 
је прилично на миру 4). Али 
зато је снажније наишла овде 

год. 1836. месеца јула па до 
краја августа поморила је 
колера само код Немаца 126 
лица, понајвише младог света, 
код Срба пак још много више. 
По многим кућама умрло је 
више особа у један мах и тада 
је многи брачни пар удружен 
отишао богу на истину 5). 

У зиму 1837. и 1838. 
доживили су Вршчани 
земљотрес. Још 23. децембра 
1837. ноћу између 11 и 12 сах. 
Осетио се удар. 23. јануара 
увече између 8 и 9 сах. Поново 
се осетио је земљотрес, но 
сада је трајао потрес читава 
3 минута, а следовао је у три 

маха. То је имало тешких 
последица. На дому Мих. Бера 
у чукурмарли, попуцали су 
зидови и оџак, но на српској 
саборној цркви оштећен је 
торањ и свод Тако знатно, да 
су је на више места опасали 
гвозденим стегама 6). 

Са неродице у год. 1846. 
осетила се глад у долазећој 
зими и у пролеће. Жито се 
доносило из Романије и тек 
богата жетва од год. 1847. 
учинила је крај јаду. 20. јуна 
спао је шиник жита од 23 на 17 
ф. шајна, а 10. јула беше га већ 
по 10 фор. 7). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (131)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто од 21. јануара 1830. 
2) Списи у овд. Архиви 
3) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр 30 и званична 
конскрипција од дод. 1824. у вар. Архиви 

4) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр.33 
5) Исто, стр.36 
6) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр.38 и 39 
7) Исто стр. 50 

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 13, БРОЈ 180, 19. АВГУСТ 1987. 

СРЕЋНО У ШКОЛУ, СРЕЋНО У 
САОБРАЋАЈУ

Безмало две недеље преостало је још до почетка нове школске 
године. Свакако, први септембар ће бити најрадоснији за родитеље 
и малишане који крећу у први разред. Први пут ће у ђачке клупе 
сести око 500 дечака и девојчица, а исто толико њих креће у вртиће 
и забавишта. 

У жељи да почетак школске године, као и цело школовање 
протекне срећно Покрајински савез за безбедност саобраћаја и 
Комисија за безбедност саобраћаја општине Вршац организује 

акцију „Срећно у школу – срећно у саобраћају“. Акција, популарно 
названа Жута марама, траје од почетка школске године до Дана 
Републике, када пионири уместо жутих, добијају црвене мараме. 

Већ на првим школским часовима педагошки савети и удружење 
општетехничког образовања, упознаће дечаке и девојчице са 
путевима и начинима очувања личне безбедности у граду, на 
улицима, прелазима, трговима... Активираће се ои оне школске 
саобраћајне патроле, које ће у такозваном шпицевима учествовати 
у регулисању саобраћаја. У сваком случају, и радници органа 
унутрашњих послова биће посебно ангажовани током акције у 
побољшању опште безбедности у саобраћају. Помоћ се очекује од 
ауто школа, возача, родитеља малишана, учитеља, наставника... 

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 179, 22. ЈУЛ 1987. 

НЕКЕ НОВЕ КЛИНКЕ  
Осјек одавно називају градом младости. И баш у том граду 

млађана генерација вршачких одбојкашица, кроз велика 
врата ушла је на југословенску спортску позорницу. Млади и 
амбициозни тренер Валеријан – Ваља Лука, повео је на државно 
пионирско првенство једну ретко талентовану генерацију 
одбојкашица за којом су остали месеци упорног рада и 
одрицања. Дошло је време да се пред самим собом оправда 
труд и пред јавношћу углед Клуба. Привидно преплашен поглед, 
био је само добра маска да би се прикрило храбро срце, које 

је куцало у грудима.. То храбро срце и снага наоко слабих руку, 
осетиле су већ на првом сусрету играчице „Младост-монтер“ 
из Загреба, чије су пионирке првакиње државе. Без икаквог 
комплекса, лако и надахнуто, за само 32 минута, одбојкашице 
из Вршца славиле су убедљиву победу и већ на првом кораку 
побрале све симпатије објективне осјечке публике. Не пуно 
старији тренер од својих играча, Ваља је маниром искусног 
стратега водио екипу ка врху пирамиде. Иза наших девојака 
остале су искусне прволигашке екипе Осјека, Вуковара, 
Сремских Карловаца, Каштела, Новог Сада, Београда, Загреба... 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У понедељак је у Вршцу свечано 
отворен 21. Међународни фестивал 
фолклора „Вршачки венац“. Многобројна 
публика је и ове године имала прилику да 
ужива у традиционалном плесу и музици 
из различитих крајева света. 

-Традиција организовања ове 
надасве спектакуларне фолклорне 
манифестације дуга је 21 годину. То уједно 
потврђује да је Вршац град отвореног 
срца, а његови грађани сјајни домаћини. 
Нека дани Фестивала буду подсетник да 

никада не треба да заборавимо своје 
корене и да увек треба да уважавамо 
једни друге – рекла је градоначелница 
Вршца Драгана Митровић отварајући 
Фестивал. 

Градоначелница је учесницима 
21. „Вршачког венца“ поручила да је 
фестивал захваљујући њима постао 
једна од најзначајнијих културних 
манифестација у нашем граду, али и 
региону, и додала да се нада да ће гости 
из Вршца понети најлепше утиске и да 
ће поново доћи у наш град у коме су 

увек добродошли. Добродошлицу 
је учесницима и гостима пожелела 

и директорка Фестивала Олга 
Петров, захваљујући којој се 

ова свектовина игре и музике 
и одржала дуже од две 

деценије. 
На протеклих 

двадесет фестивала 
Вршац је угостио 

више од 500 

ансамбала који су представили културу 
и традицију земаља са пет континената, 
а током овог, 21. „Венца“, наступило је око 
600 учесника са три континента. Поред 
ансамбала из Мексика, Русије, Румуније, 
Мађарске и Босне и Херцеговине, 
Вршчанима су се овај пут представили и 
врхунски ансамбли из наше земље: ГКУД 
„Лаза Нанчић – Вршачки виногради“ 
Вршац, КУД „Гусле“ Кикинда, КУД 
„Копаоник“ Лепосавић и КУД „Станко 
Пауновић” НИС-Рафинерије нафте 
Панчево. 

У оквиру пратећег програма 
Фестивала, од недеље до четвртка 
трајао је и Етно сајам у организацији 
Туристичке организације Града Вршца, а у 
просторијама Дома војске традиционално 
су организоване радионице учења 
српских народних игара. 

Међународни фестивал фолклора 
„Вршачки Венац“ основан је 1993. 
године са интенцијом да, попут познатих 
светских фестивала, сачува и негује 
оно што је највредније у богатом фонду 
народних песама и игара. Организатор 
манифестације и ове године је био 
Културни центар, а покровитељ 
Фестивала Град Вршац. 

Т.С. 

ФОЛКЛОРНА ТРАДИЦИЈА У ГРАДУ ОТВОРЕНОГ СРЦА 
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У понедељак је у Вршцу свечано -Традиција организовања ове ансамбала који су представили културу 
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 1954   
ШВАЈЦАРСКА 

Један од најчуднијих 
шампионата планете одржан 
је у Швајцарској 1954, када је 
постављен и данас важећи 
рекорд у ефикасности, како 
укупној тако и оној коју је 
„мађарска лака коњица“ 
поставила са 27 погодака а 
онда на опште запрепаштење 
поражена од Немаца у великом 
финалу. 

Био је то први Мондијал 
на коме су играчи почели 
да размењују дресове после 

одигране утакмице, а и први 
у историји шампионата света 
чију је церемонију свечаног 
отварања могао да прати и ТВ 
аудиторијум. Уједно, први пут 
је један од учесника Светског 
првенства одређен бацањем 
новчића: Турци и Шпанци ни 
после мајсторице нису решили 
питање победника па је о 
месту које води у Швајцарску 
одлучивао жреб. Поједини 
тврде да је он обављен бацањем 
новчића, поједини да су се 
извлачиле сламчице, но у сваком 
случају било би занимљиво 
видети како би се у ова модерна 
времена неко помирио са 
судбином да на Мондијал не иде 
само зато што је „било писмо, а 
не глава“, или обрнуто. 

Да се нешто чудно спрема 
најавио је и необични формат 
такмичења, у комеје 16 
репрезентација било сврстано 
у четири групе с тим што су у 
свакојпостављена два носиоца 
- која међусобно нису играла. 
Нису тада важила правила 
о међусобним дуелима који 
одлучују о коначном пласману 
два тима са истим бројем бодова, 
већ се играо додатни меч 
баража, а управо је тим путем 
Немачка кренула до титуле. 

Пажња је, међутим, била 
усмерена на доминантне 
Мађаре и њихов четвртфинални 
дуел са сјајним Бразилом, који 
је после пораза од 4:2 тешко 
поднео елиминацију па је 
дошло до свеопште макљаже 
у свлачионици после које су 
селектор “лаке коњице” Себеш 
и репрезентативац Бразила 
Пињеиро морали да потраже 

помоћ у болници. 
У другом плану остао је због 

тога и најефикаснији дуел на 
Мондијалу икада, у коме је 
Аустрија савладала домаћина 
Швајцарску са 7:5 иако је 
губила са 3:0 на полувремену. 
Четвртфинале је попут 
Швајцараца био последњи 
степеник и за Југославију, 
која је са 2:0 изгубила од 
потоњихшампиона из Савезне 
републике Немачке, али и за 
Енглезе који су поражени од 
браниоца трофеја Уругваја са 4:2. 

Хроничари фудбала тврде 
да је дуел Мађарска - Уругвај у 
полуфиналу једанод најбољих 
икада виђених на шампионату 
планете, а “лака коњица” 
је победом од 4:2 нанела 
уругвјаским фудбалерима први 
мондијалски пораз у њиховој 
историји. Са друге стране, Немци 
су прегазили Аустријанце (6:1) и 
све је било спремно за финале у 
коме се очекивала лака победа 
Мађара. Очекивала, јер су у 
групи декласирали Немце са 
8:3, а у финалу повели са 2:0 
за само осам уводних минута. 
Ипак, “панцери” су успели да 
направе преокрет, а тријумф од 
3:2 за титулу навео је одлазећег 
председника ФИФА Жила 
Римеа да изговори антологијску 
реченицу “Никада не отписујте 
Немце”. 

Треће место Аустрија је 
освојила победом над Уругвајем 
од 3:1. 

 1958 
ШВЕДСКА  

Пелеов Мондијал могао би 
лако да буде други назив за 
шампионат света одржан 1958. 
у Шведској на коме је Бразил 
после пет неуспешних покушаја 
коначно постао шампион, а 
17-годишњак ушао у историју 
фудбала по многим рекордима. 

Иако је Пеле био и остао 
најмлађи стрелац Мондијала 
са 17 година и 239, најмлађи 
стрелац хет-трика на Светском 
првенству и најмлађи освајач 
титуле, “кариоке” нису деловале 
импресивно све до последња 
два наступа у Шведској, када 
су Французе а онда и Швеђане 
савладали са по 5:2 и дошли до 
трона. 

Прво Светско првенство 
чији су жреб преносиле ТВ 
станице обележио је и сјајни 
Француз Жист Фонтен, стрелац 
13 погодака што је и данас 
недосањани сан свих осталих 
голгетера који су имали част 
да наступе на Мондијалима. 
Фонтен, који је тек пред сам 

почетак турнира уврштен у прву 
поставу због повреде Ренеа 
Билара, имао је сјајну подршку 
у Рејмону Копи, рођеном 
Копашевски, пољском имигранту 
који се фудбалу посветио тек 
након што је изгубио део левог 
кажипрста радећи као рудар, 
а који је због својих заслуга у 
дресу “триколора” постао први 
фудбалер коме је додељен орден 
“Легије части”. 

Но, Французи су уз пораз 
од Југославије а онда дебакл 
против “кариока” морали да 
се задовоље трећим местом, 
победом над дотадашњим 
првацима из СР Немачке са 6:3, а 
Бразил је на свом чудесном путу 
ушао у историју икао тим који је 
био учесник првог мондијалског 
меча без постигнутих голова: 
после победе над Аустријом, 
Бразилци су одиграли 0:0 са 
Енглеском, што је био први тако 
окончан сусрет на светским 
првенствима после 116 
одиграних дуела. Предвођени 
Пелеом у одлучујућем мечу за 
наставак такмичења потоњи 
прваци победили су СССР, а онда 
је пред њима “минималцем” пао 
и Велс пре него што су оружје 
положили Француска и Шведска. 

За разлику од великог славља 
у Бразилу, Аргентинце је после 
разочаравајућег последњег 
места у прелиминарној 

фази дочекало више хиљада 
огорчених навијача који су у 
Буенос Ајресу, поред осталог, 
репрезентативце и чланове 
стручног штаба гађали ђубретом, 
флашама и трулим поврћем. 

Мондијал у Шведској једини 
је и на коме су наступиле све 

четири репрезентације из 
Велике Британије, но иако 
су и Енглези и Шкоти и Велс 
и Северна Ирска кренули са 
такмичењем из различитих 
група нико од њих није успео да 
преброди четвртфинале. 

1962 
ЧИЛЕ 

 Сјајан наступ Југославије али 
и проблеми са премијама који су 
унели велики раскол у државни 
тим који је, по многим оценама, 

могао и даље од освојеног 
четвртог места, остали су у Чилеу 
1962. у сенци тадашње фудбалске 
новотарије, “катанаћа”. Чувени 
“бункер” је на жалост љубитеља 
фудбала драстично смањио 
ефикасност, али ипак није омео 
Бразилце да одбране титулу 
иако им је грубост ривала 
онемогућила да рачунају 
на најбољег играча, Пелеа. 
Шампионат у Чилеу је одржан 
и поред разорног земљотреса 
који је претходно погодио ову 
јужноамеричку земљу, па апели 
Бразила и Аргентине да се њима 
додели организација такмичења 
нису уродили плодом. Уродили 
су, међутим, они да се више 
не дозволе “прелетачи” јер је 
ФИФА током Мондијала 1962. 
донела одлуку да више нема 
мењања репрезентација за коју 
играч наступи, што је највише 
обрадовало Аргентинце који су 
изгубили Алфреда ди Стефана, 
новог члана шпанске селекције, 
и Омара Сиворија, који се 
приклонио Италијанима. 

Када је о самом такмичењу 
реч, ефикасност је пала за гол 

ИСТОРИЈАТ СВЕТСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ 

ОД МОНТЕВИДЕА ДО ИСТОРИЈЕ (2) 
ФУД БА Л

Светско првенство 1954. 
Домаћин: Швајцарска, четвртина финала 
Шампион: СР Немачка (прва титула) 
Финале: СР Немачка - Мађарска 3:2 (2:2) 
Најбољи стрелац: Кочиш (Мађарска) 11 голова 
Укупно голова: 140 (26 меча, просек 5,38) 
Најефикаснија селекција: Мађарска, 27 голова 
Гледаност: 889.500 (просечно 34.211 по мечу) 

Учинак Југославије 
Репрезентација Југославије је после минималне победе над 

носицима из Француске, захваљујући голу Милоша Милутиновића, 
прошла даље уз нерешени резултат са Бразилом (1:1), након што 
је Диди одговорио на погодак Зебеца. “Плави” су елиминисани од 
Немаца у четвртфиналу и то уз аутогол Хорвата и погодак Рана, који је 
“панцерима” донео и титулу првака у мечу за трофеј. 

Светско првенство 1958. 
Домаћин: Шведска, вице-шампион 
Шампион: Бразил (прва титула) 
Финале: Бразил - Шведска 5:2 (2:1) 
Најбољи стрелац: Жист Фонтен (Француска) 13 голова 
Укупно голова: 126 (35 меча, просек 3,51) 
Најефикаснија селекција: Француска, 23 гола 
Гледаност: 832.078 (просечно 23.773 по мечу) 

Учинак Југославије 
Репрезентација Југославије је после ремија са Шкотском (1:1)

направила сјајан резултат победивши Французе са 3:2 и поред голова 
Фонтена јер је на његов други, у 85. минуту, само два минута касније 
одговорио најбољи стрелац “плавих” Тодор Веселиновић, који је 
Мондијал завршио са три поготка. Беара, Зебец, Шекуларац и другови 
прошли су даље одигравши 3:3 са Парагвајем ког је само победа 
водила у четвртфинале, али је потом уследио судар са актуелним 
шампионима. Беаре није било на голу, а по “плаве” је и овога пута био 
кобан гол Хелмута Рана. 
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по мечу због “катанаћа” који 
су у дело највише спроводили 
Италијани, али ништа мање 
ни Немци и домаћини. Колико 
су одбрани посветили пажњу 
репрезентативци Чилеа говори 
и податак да су звезду актуелних 
шампиона Пелеа прописно 
испребијали, па је његово 
место недуго затим морао да 
заузме Амарилдо. То је уједно 
била једина измена у редовима 
Бразилаца, који су до титуле 
стигли користећи свега 12 
играча на турниру. 

У Чилеу су редом испадали 
фаворити, најпре двоструки 
прваци Италијани и Уругвајци, а 
онда и Шпанци и Аргентинци, па 
европски прваци из Совјетског 
Савеза, сјајни Енглези, Немци и 
Мађари који су полако почели 
да тону у заборав, а међу четири 
најбоље селекције остала је и 
Југославија, која је на шампионат 
дошла као олимпијски првак 
и званично друга селекција 
Европе. Чехословаци, који су 
искористили незадовољство у 
табору “плавих”, домогли су се 
финала у коме су чак и повели 
против Бразила, али су уз сјајног 
Гаринчу три поготка “кариока” 
били заслужни за нови трофеј, 
као и нови неуспех селекције 
ЧССР-а која је, попут меча са 
Италијом у финалу 1934, поново 
прокоцкала предност у дуелу за 
трон.  

1966
ЕНГЛЕСКА 

  
Мондијал одржан у Енглеској 

неки ће памтити по “голу који то 
није”, а који је одлучио победника 
финала, у коме је домаћин 
такмичења после продужетака 
савладао СР Немачку 4:2. Неки, 
пак, по бројним новинама 
попут прве маскоте у историји 
првенства света, прве анти-
допинг контроле а и првог 
завршног турнира после Другог 
светског рата у коме није било 
репрезентације Југославије. 

Од жеље Бразилаца да 
освоје трећи пут у низу славни 
трофеј најпре није било ничег 

јер је – трофеј нестао. Срећом 
по организаторе, “Богињу” је 
у жбуњу, седам дана после 
крађе, пронашао један пас 
па се “кариокама” отворила 
могућност да 1966. остваре 
нешто што никоме није пошло 
за руком. Ипак, повратак Пелеа 
и Гаринче на Мондијал не да није 
био довољан за нову славу, већ 
су Бразилци испали већ у првој 
фази савладавши само Бугаре. 

Мондијал на “Острву” први 
је на коме није било селекција 
из Африке, који су бојкотовали 
такмичење јер су морали 
да играју додатни бараж у 
квалификацијама, па је тако 
само Северна Кореја употпунила 
листу учесника а да није са 
европског и јужноамеричког 
континента. А управо је Северна 
Кореја постала хит шампионата, 
савладавши Италијане на свом 
путу ка четврт финалу, где је био и 
крај јунака са Далеког истока јер 

је Португалија, превођена 
најбољим стрелцем турнира 
Еузебијом, надокнадила 
дефицит са полувремена 
(2:3) и са три гола у другом 
делу меча дошла до 
полуфинала. 

Енглези су потом 
елиминисали Португалце, а 
онда одиграли антологијско 
финале са Немцима у коме 
је резултат био 2:2 после 90 
минута игре. Џеф Харст је 
затим постигао “гол који то 
није”, јер се лопта одбила 
од пречке на место на коме 
линија раздваја остатак 
игралишта од прославе 
поготка, а судије су после 
консултација признале 
гол, на радост публике 
на Вемблију и неверицу 
Немаца који вероватно ни 
данас не желе да признају да 
је то било регуларно.Харст 
је потом са новим поготком 
поставио коначних 4:2, па се 
тако десило да Енглези први 
пут освоје титулу првака 
света, а и да по први пут 
до трофеја дођу два брата, 

Боби и Џеки Чарлтон. 

1970
МЕКСИКО 

  Шампионат планете у Мексику 
прошао је у сенци великог Пелеа, и 
чини се још већег сјаја колективне 
игре Бразилаца за које фудбалски 
стручњаци и данас сматрају да је 
најбољи тим који је икада играо 
фудбал. Но, како је овом Мондијалу 
претходио један прави рат, и то због 
најважаније споредне ствари на свету, 
као и две важне новине у фудбалу, 
Светско првенство одржано 1970. по 
много детаља ушло је у анале овог 
спорта. 

По први пут је тимовима било 
дозвољено да врше измене током 
утакмице, а по први пут су судије могле 

да играчима показују картоне. Једини 
жути показан је голману Хондураса, 
јер се оправдано бунио што је фаул 
за његов тим - лукаво извео мексички 
играч (!?), а акција је крунисана 
поготком што уопште није занимало 
судију, који је несрећном чувару мреже 
“уручио” прву јавну опомену у историји 
Мондијала. 

Хондурас је, међутим, био у центру 
пажње и пре такмичења јер је у 
двомечу квалификација са Салвадором 

(1:0, 0:3) тензија толико нарасла дасу 
немири у обе земље обележили тај 
бараж. Медији су се једне стране 
потрудили да прикажу како се у 
Сан Салвадору пале аутомобили 
држављана Хондураса, слично је било 
и у земљи великог ривала у којој се 
масовно јављало о салвадорском 
терору над емигрантима, па је на сцену 
ступило оружје: авијација Салвадора 
бомборадовала је аеородром 
престонице Хондураса Тегусигалпе, 
чиме је почео оружани сукоб. Пет дана 
рата било је довољно да живот изгуби 
око 3.000 људи, а недељу дана после 
потписивања примирја одиграна је 
мајсторица у којој је Салвадор после 
продужетака славио са 3:2 и отишао на 
Мондијал. 

А на Мондијалу, првом са ког је 
слика у боји обилазила свет и оне 
који су уживали у чарима ТВ-преноса 
и првом које је имало званичну 
церемонију отварања, владали су 

Бразилци. Партије најбољег фудбалера 
света и његових саиграча попут 
Ривелиња, Жерсона, Карлоса Алберта 
и Жаирзиња опчиниле су планету иако 
је Бразил морао да прође прву групу 
икада названу “групом смрти”, јер су 
били у групи са Енглезима, ЧССР-ом и 
Румунијом. 

Након што су “кариоке” 
надокнадиле дефицит против Уругваја 
и славиле у полуфиналу са 3:1, 
искористиле су умор Италијана који 
су до коначних 4:3 против СР Немачке 

стигли тек после продужетака у којима 
је постигнуто чак пет голова. Жаирзињо 
се и у тријумфу над “азурима” од 4:1 
уписао у стрелце, чиме је успео да 
постигне сваки гол на одиграном мечу 
на том првенству света. Последња 
акција “кариока” коју је голом завршио 
Карлос Алберто сматра се једном од 
најлепших у историји Мондијала јер је 
у њој учествовао скоро цео бразилски 
тим, закључно са маестралним 
асистентом Пелеом. 

У сенци трећег тријумфа Бразила, 
због чега им је у трајно власништво 
припао трофеј - који је украден 
у децембру 1983. и никада није 
пронађен,остали су и хапшење 
енглеске звезде Бобија Мура у 
Колумбији због наводне крађе у 
продавници, али и сјајна игра Немца 
Герда Милера, који је са 10 голова био 
најбољи стрелац. 

Извор: Београдска ка5анија 

Светско првенство 1970. 
Домаћин: Мексико, четвртфинале 
Шампион: Бразил (3. титула) 
Финале: Бразил - Италија 4:1 (1:1) 
Најбољи стрелац: Герд Милер (СР Немачка) 10 голова 
Укупно голова: 95 (просечно 2,97) 
Најефикаснија селекција: Бразил (19) 
Гледаност: 1.603.975 (просечно 50.124) 

Учинак Југославије 
Иако су били европски вице-шампиони, “плави” по други пут у 

низу нису успели да преброде квалификације. У групи су успели да 
заврше испред фаворита Шпаније, иако су у Београду одиграли 0:0 
а у Барселони поражени са 2:1, но два пораза од Белгијанаца који су 
квалификације завршили на првом месту са девет бодова били су 
довољни да Југославија са седам бодова, баш као и Шпанија са шест и 
Финска са два, Мондијал у Мексику прате путем ТВ преноса. Белгијанци 
на том Светском првенству нису успели да преброде групу из које су 
даље прошли домаћин и СССР. 

Светско првенство 1962. 
Домаћин: Чиле, треће место 
Шампион: Бразил (друга титула) 
Финале: Бразил – Чехословачка 3:1 (1:1) 
Најбољи стрелци: Јерковић (Југославија), Гаринча и Вава (Бразил), 

Алберт (Мађрска), Иванов (СССР), Санчез (Чиле) по 4 гола 
Укупно голова: 89 (2,78 по мечу) 
Најефикаснија селекција: Бразил (14) 
Гледаност: 898.754 (просечно 28.086) 

Учинак Југославије 
Као званични првак Олимпијских игара и вице-шампион Европе, 

Југославија је у Чиле стигла са великим амбицијама, предвођена 
Драгославом Шекуларцем који је на крају уврштен у идеални тим 
турнира. После пораза од СССР-а (0:2) чији је гол чувао славни Лав 
Јашин уследиле су победе над Уругвајем (3:1) и Колумбијом (5:0), а 
затим је у четвртфиналу коначно пала и СР Немачка, захваљујући голу 
Радаковића три минута пре краја. Обећане премије за успех у Чилеу 
напрасно су постале проблем за “плаве” којима је државно руководство 
поручило да “треба да играју због љубави према домовини”. То је 
пореметило атмосферу у екипи довољно да се против Чехословачке 
пружи бледа партија, па је после полуфиналног пораза од 3:1 уследио 
меч за треће место са Чилеанцима, који су славили са 1:0 голом Рохаса 
у последњим тренуцима утакмице.
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