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Снежне падавине, које су у два 
наврата забелеле наш град, биле су испит 
за Зимску службу Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, који је она 
положила са високом оценом. Зимска 
служба била је на висини задатка, а 
резултат су биле проходне и очишћене 
саобраћајнице у граду, као и локални 
путеви према свим насељеним местима 
на територији Града Вршца. 

Према речима Драгана Нинковића, 
руководиоца Зимске службе, током 
кијамета сви расположиви ресурси били 
су на терену, од машина за чишћење 
снега до људства. 

-Возила су била константно 
позиционирана у приоритетним 
улицама у времену када је снег падао без 
престанка, објашњава Нинковић. Након 

приоритета, чистили смо споредне 
улице, а запослени су чистили тротоаре, 
прилазе, пешачку зону, простор око 
Болнице... тако да смо са максималним 
капацитетима изашли на улице. 

Нинковић је позвао грађане на 
сарадњу - да почисте снег испред кућа и 
локала, као и да га не бацају на коловоз, 
већ да га одлажу са стране како не би 
стварали проблем возилима Зимске 
службе. 

-Возила Зимске службе прошла 
су путевима према свим селима на 
тероторији Града Вршца, тако да су 
сви путеви били проходни, а грађани 
су могли нормално да обављају своје 
обавезе, истиче Нинковић. 

Тренутно је временска ситуација 
стабилнија, али из Зимске службе Јавног 
комуналног предузећа поручују да су у 
приправности како их не би изненадиле 
нове обилније снежне падавине.

Ј.Е.

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

ТОКОМ ПРОТЕКЛИХ СНЕЖНИХ ДАНА

ЗИМСКА СЛУЖБА НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ ПОДРЖАЛА ПРОЈЕКАТ 
ВРШАЧКОГ УДРУЖЕЊА 

„ПАРАКВАД ВШ“ 
КООРДИНАТОР 

ЗА ЈУЖНИ БАНАТ
Удружење параплегичара 

и квадриплегичара „Параквад 
ВШ“ аплицирало је на конкурс 
Европске уније која је подржала 
идеју и вршачко Удружење 
именовала за координатора за 
Јужни Банат. Реч је о пројекту 
под називом „Остваривање 
људских права на социјалну 
инклузију и једнаке могућност и 
за повратак достојанства особа 
са инвалидитетом“. Пројекат је 
регионалног карактера и одобрила 
га је делегација Европске уније у 
Србији.

-Параквад ВШ“ је препознат као 
удружење које се стриктно бави 
особама са инвалидитетом и шири 
ту своју мрежу активности, каже 
Драган Виторовић, председник 
Удружења параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“. 
На основу урађеног пројекта, 
делегација Европске уније 
изабрала је „Параквад ВШ“ за 
координатора. 

 То практично значи да ће 
„Параквад“  координирати 
пројектом који обухвата Панчево, 
Зрењанин, Опово и Баранду. 

-То је велики успех како за Град 
Вршац, тако и за наше Удружење, 
сматра Виторовић. Мислим да 
је за град велика добит да мало 
удружење попут „Параквада“ 
координира већим градовима 
као што су Панчево и Зрењанин. 
Ми ћемо, кроз тај пројекат, имати 
дебате, трибине, обилазићемо 
основне и средње школе да 
указујемо које су потребе особа са 
инвалидитетом. 

Пројекат укључује и одлазак 
у кућне посете код особа са 
инвалидитетом, како би, у 
разговорима са њима, још боље 
спознали њихове потребе и 
актуелне проблеме, а све у циљу 
побољшања њихове свакодневице 
и живота у целини.

-Важан сегмент у раду вршачких 
удружења, са циљем унапређења 
положаја особа са инвалидитетом 
на нашој територији, су и 
регионални пројекти, као и 
прекогранична сарадња, што 
пружа могућност да се привуку 
значајна средства, истиче Татјана 
Николић, чланица Градског 
већа за здравство и социјалну 
заштиту. Удружење „Параквад ВШ“ 
је учесник једног регионалног 
пројекта на подручју Јужног Баната 
што је за сваку похвалу када је реч 
о активностима овог вршачког 
Удружења.

Уговор о реализацији „Параквад 
ВШ“ је потписао 21. децембра 
прошле године, а пројекат ће 
трајати годину дана. 

Ј.Е.

Отварањем клизалишта у центру града, Град 
Вршац је обрадовао вршачку децу и омладину, 
а сада је приредио још једно лепо изненађење. 
Наимме, Туристичка организација Вршац, у 
сарадњи са фирмом „Гемтехник“ из Београда, 
организује посете клизалишту по повлашћеној 
цени  од  100 динара за одређене термине и то 
радним данима и суботом.

-Нижа цена важиће у терминима  од 10 до 11 
сати и од 11 до 12 часова,  почев од уторка 15. 
јануара 2019. године, поручују из Туристичке 
организације Града Вршца. Промотивна цена од 
100 динара укључује и изнајмљивање клизаљки.

Организатори су задовољни интересовањем 
и посетом Вршчана клизалишту. Велики 
број посетилаца потврдио је да је отварање 
клизалишта био прави потез локалне 
самоуправе. Школска година је почела, али 
најмлађи суграђани успевају да ускладе своје 
слободно време и уживају у чарима ове зимске 
чаролије. 

Клизалиште ће бити отворено до краја 
јануара, а популарне цене од сто динара  у 
одређеним терминима допринеће већем ужитку 
не само малишана, већ и њихових родитеља.

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ У САРАДЊИ СА ФИРМОМ „ГЕМТЕХНИК“ ОРГАНИЗОВАЛА

СТО ДИНАРА - ПОВЛАШЋЕНА ЦЕНА КЛИЗАЊА
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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”

Предлог буџета Града Вршца за 2019. добио је 
„зелено светло“ од одборника актуелног сазива 
на претпоследњој седници градске Скупштине, 
одржаној децембра прошле године. Подробно 
образложење овог веома важног акта дала је 
градоначелница Вршца Драгана Митровић.

-Буџет је реалан, социјално одговоран 
и развојни, нагласила је градоначелница 
Митровић. Укупни приходи и примања буџета 
града за 2019. годину, по свим изворима 
финансирања и пренетим средствима из 
претходне године, утврђени су у укупном 
износу од 2.115.500.000 динара, а расходи су, 
такође,утврђени у овом износу.  Желим да 
нагласим да је важно да је буџет реалан, заснован 
на реалним изворима прихода. То ће омогућити 
да новац буде потрошен једнако на све сегменте, 
важне за функционисање локалне самоуправе, 
као и да обезбеди дневну, недељну, месечну 
ликвидност на сваком нивоу функционисања 
града. За ову годину предвиђени су укупни 
капитални издаци у износу од 218 милиона 
динара на различите капиталне пројекте и веома 
је важно да се све инвестиције, које ће бити 
урађене 2019, финансирају из изворних прихода 
локалне самоуправе, без додатног задуживања.

Капитална улагања у 2019.
Према речима градоначелнице, значајна 

инвестиција је Индустријска зона Север, која 
је услов за даљи развој града, а за чије су 
пројектовање издвојена средства из градског 
буџета. 

-Након јавног увида, који се завршава 
крајем јануара, кренућемо у пројектовање 
нове Индустријске зоне Север и тако додатно 
побољшати привредни амбијент у Вршцу, 
истакла је градоначелница. Из буџета је 
издвојено 5 милиона динара за пројектовање 
Индустријске зоне Север. Мислим да смо 
улагањем у школство, здравство, комуналну, 
саобраћајну инфраструктуру, индустријску зону 
Север, омогућили даљи развој нашег града. 

Изградња и реконструкција улица, путева 
и других јавних површина утврђена је у 
износу од 31 милиона динара, а изградња 

новог гробља 20 милиона динара, наглашава 
градоначелница. За 4. фазу изградње спортске 
сале у Уљми предвиђено је милион динара, као 
средства за удруживање са вишим нивоима 
власти. За инвестиционо одржавање зграда 
Месних заједница Влајковац, Загајица, Стража, 
Гудурица, Месић планирано је 4 милиона динара, 
а за сеоске домове културе 900.000. Ту су и 22,4 
милиона динара од самодоприноса који ће бити  
намењени за пројекте у селима по предлозима 
месних заједница. Приходи од самодоприноса 

за канализациону мрежу биће распоређени по 
плану Координационог одбора за самодопринос 
и предвиђени су у износу од 81,84 милиона 
динара. За изградњу објекта за трајни смештај 
паса луталица опредељено је 25 милиона динара, 
а остало је предвиђено за капитално одржавање 
станова и других непокретности у власништву 
Града Вршца, машина и опрема, набавку 
преосталог земљишта за изградњу новог гробља 
(највећи део је већ обезбеђен),као и капитални 
трансфери другим нивоима власти за основно и 
средње образовање. Што је све заједно, укупно  
за капитална издвајања 218.804.073 динара. 

Без кредитног задуживања

-Увећана је позиција која се тиче плата свих 
запослених буџетских корисника за увећање 
плата од 7 одсто, то је решење Владе Републике 
Србије које смо ми уврстили у предлог буџета 
за 2019. и још чекамо решење Министарства 
финансија на који ћемо начин ово обрачунавати, 
истиче градоначелница. Када је реч о расподели 
средстава самодоприноса за села, локална 
самоуправа ће водити рачуна о потребама и 
жељама мештана, јер су та средства од 22,4 
милиона сада пренета у надлежност града. 
Јавни дуг је 185 милиона динара и то ће бити за 
измирење обавеза које град има по основу рата 
и камата кредита од којих су неки и од пре 10 
година. Неки од кредита ће ове године истећи, а 
ми смо, као локална самоуправа, одредили да се 
не задужујемо новим кредитима. Једина средства 
кредита, која су предвиђена у овом буџету, јесу 
20 милиона динара за изградњу новог гробља. 
Остале капиталне издатке обезбедићемо из 
сопствених средстава у износу од 218 милиона 
динара, без додатног задуживања. 

-Када је реч о текућој буџетској резерви, она 
је предвиђена у износу од 18 милиона динара 
и верујем да ће тај износ бити довољан, а 5 
милиона је за пројектно техничку документацију 
неопходну за потпуну реконструкцију Опште 
болнице Вршац. Канцеларија за капитална 
улагања Владе Републике Србије одвојила 
је значајна средства за финансирање 
реконструкције бившег Одељења ОРЛ, међутим, 
дошло се до идеје да Болница претрпи читаву 
реконструкцију, јер та зграда болнице то 
заслужује, као и да Вршац добије нову модерну 
здравствену установу за наше грађане, али и 
из околних општина које гравитирају вршачкој 
Болници. Биће закључен споразум и са 
Покрајином која је оснивач Опште болнице 
Вршац.

-Развој културе и информисања остао 
је на нивоу 2018. у износу од 35,7 милиона 
динара. Ново је то што је предвиђена једна 
манифестација више Награда „Паја Јовановић“ 
за ученике коју смо подигли на виши ниво. За 
медије и јавно информисање предвиђено је 20 
милиона динара, као и 2018.

Градоначелница је похвалила рад ЈКП „Други 
октобар“ који је потврдило заједнички циљ - чист 
и уредан град који може и са мањим средствима 
да обезбеди све што је грађанима Вршца 
потребно. 

-Одржавање чистоће на јавним површинама 
65 милиона динара, изградња објекта за трајни 
смештај напуштених паса, где је Град Вршац 
инвеститор, што ће смањити високе закупнине 
које град сада плаћа, истиче градоначелница. За 
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, 
утврђено је у нижем нивоу од прошле године - 
10 милиона. Желим да кажем да изградња новог 
гробља не касни, ја се надам да ће тај посао бити 
готов до краја 2019. године. 

Социјална и дечја заштита
-При пројектовању предлога буџета водили 

смо рачуна о дечјој и социјалној заштити на 
првом месту, која је утврђена на адекватном 
нивоу, чак и више у односу на прошлу годину, 
у укупном износу од 118,15 милиона динара, 
додаје градоначелница. Све су позиције 
задржане у обиму у коме су биле, Народна 
кухиња, такође, биће суфинансирана, као и 
позиција социјалних давања преко Центра 
за социјални рад. Здравствена заштита је на 
прошлогодишњем нивоу.

Сарадња са вишим нивоима власти
-Влада Републике Србије финансираће 

пројекат комплетне реконструкције 
Пољопривредне школе „Вршац“, веома вредан, 
који ће бити започет у овој години, а обавеза 
локалне самоуправе је 1,7 милиона динара за 
пројектно - техничку документацију и око 3 
милиона неопходних за надзор при извођењу 
радова, каже градоначелница Вршца. 

У градском буџету за ову годину нашла су 
се и средства за спорт и омладину, за наставак 
процеса комасације, заштиту животне 
средине где ће град учествовати са вишим 
нивоима власти у изградњи канализације у 
Павлишу.

Ј.Е.

Протекла година може се окарактерисати 
као успешна, у којој је Вршац унапредио 
статус привредно и друштвено развијеног 
града, заузевши високо место међу градовима 
и општинама у Србији. Значајни резултати 
постугнути су на смањењу незапослености.

-Вршац је у 2018. години унапредио свој 
статус привредно и друштвено  развијеног 
Града и у многим аспектима се позиционирао 
високо на листи градова и општина у Покрајини 
и Републици Србији, како по висини просечних 
зарада тако и по привредној активности, степену 
запослености, извоза и слично, каже Мирослав 
Ступар, члан Градског већа задужен за сектор 
привреде. У протеклој години, у оквиру сектора 
привреде, спроведене су планиране активности 
у домену политике активних мера запошљавања, 
где су реализоване све предвиђене мере: јавни 
радови, субвенције за самозапошљавање и 
запошљавање теже запошљивих категорија 
становништва, као и програми стручних пракси.

Према речима Ступара, кроз поменуте мере 
подржано је запошљавање тешко запошљивих 
група, којој су, у највећем делу, ове мере и 
намењене. То су групе са ниским степеном 
образовања, социјално угрожене групе, 
инвалидна лица и слично.

-У оквиру Програма прошле године започели 
смо и програм стручних пракси за групе младих 
високо образованих људи које тешко долазе 
до посла и могућности за стицање практичних 
знања, у циљу њиховог оспособљавања за рад и 
задржавања у локалној средини, подсећа Ступар. 
Као и увек, имали смо активне мере на подстицају 
предузетништва, односно давали субвенције 
за новоосноване фирме у циљу подизања 
пословне активности и предизетничког духа. 
На пољу запошљавања у Вршцу су постигнути 
значајни резултати. Број незапослених је пао 
на 3.944 крајем прошле године, док је потреба 
за новим радницима у 2018,  преко НСЗ- а, 
била  1.326 радника, што говори о значајној 

активности  привреде Града Вршца. Поређења 
ради тражња за пословима је у 2013. i 2014. била 
372 и 392,  док се од 2015. креће преко 1.000 
места за запошљавање годишње. Просечне 
зараде спадају у ред високих. Са просечном нето 
зарадом од 51.300 динара за октобар месец 2018 
године.  у Покрајини смо на другом месту после 
Новог Сада, а у Републици у горњем делу листе 
градова и општина.

Значајне инвестиције
Ступар истиче да су у прошлој години 

потпуно попуњени капацитети за инвестирање 
у Технолошком парку, и започело се са израдом 
пројектне документације за нову Индустријску 
зону - Зону Север. 

-Постојећа и растућа привредна активност 
у граду захтева нови простор за инвестирање, 
како за ширење постојећих фирми, тако и за 
нове које се појављују и траже простор за своје 
инвестиције, сматра члан Већа за привреду. У 
2018. смо у Вршцу имали значајну инвестициону 
активност у привреди: настављена је градња 
великог ветропарка Кошава,  реализоване су  
инвестиције у сфери трговине, изграђени објекти 
СТОП Шопа и Лидла, завршене су значајне 
инвестиције у виноградарству и воћарству како 
у засаде, тако и у прерађивачке капацитете, 
реализовано је неколико већих инвестиција у 
индустријске погоне, а присутне су и инвестиције 
у сектору малих и средњих предузећа. Граду се 
јављају потенцијални инвеститори што значи да 
тражња за даљим инвестицијама и даље постоји. 
Добри односи са Покрајином и Републиком, као 
и мере и политике подстицаја које оне спроводе, 
значајно су допринеле оваквој успешној 
привредној активности.

Улагања у инфраструктуру
 Град је, кроз изградњу значајних 

инфраструктурних пројеката,  допринео 
стварању позитивног привредног амбијента. 

-Завршетак Фабрике воде гарантује 
сигурно снабдевање исправном водом за 
становништво, али и привредне субјекте и 
њихове индустријске потребе, наглашава Ступар. 
Саобраћајна и канализациона инфраструктура, 

кружна раскрсница у Ђуре Цвејића, уређење 
атмосферских вода и канализације у Николе 
Нешковића, радови на другој фази пречистача... 
допринели су бољем приступу изграђеним 
привредним објектима и сигурности грађана и 
привреде у безбедност и еколошко решавање 
проблема у овом домену инфраструктурних 
потреба.

Град је радио на промоцији инвестиционих 
потенцијала учешћем на пословним форумима, 
кроз заједничке наступе на међународним 
сајмовима са градовима из Покрајине, 
састанцима са амбасадама и представницима 
привреде (Делегације Финске, САД, Немачке, 
Аустрије, Италије... ). 

-Пружана је значајна подршка малим и 
средњим предузећима, предузетницима и 
власницима газдинстава кроз рад Канцеларије 

за ЛЕР, праћењем и презентовањем Конкурса 
намењених предузетништву, развоју иновација 
у привреди, увођења савремених технологија, 
додаје саговорник „Куле“. Посебно су подржане 
активности  нових малих предузећа у области 
информатике и комуникација кроз подршку и 
сарадњу са СТАРТИТ центром.

Планови за 2019.
-У наредној години главне активности биће, 

пре свега, усмерене на довршетак израде 
Пројектне документације Индустријске зоне 
Север, као основе даљег значајнијег привредног 
развоја и инвестиција у индустријске објекте, 
најављује Ступар. Биће настављен рад на 
инфраструктури која доприноси привредној 
активности, путној, електро, водоводној, гасној и 
канализационој. У 2019. планира се интензивнија 
сарадња са привредним субјектима, формирање 
Привредног савета и креирање мера подршке 
даљем развоју МСП- а, предузетништва и малих 
и средњих пољопривредних газдинстава у 
прихватању програма ИПАРД.

Наставиће се са програмима мера активне 
политике запошљавања , пре свега теже 
запошљивих група, становника из категорије 
разних осетљивих  социјалних група са посебним 
приступом решавања проблема и инклузије 
Рома. 

-Наставићемо и са посебним програмима 
Стручних пракси и запошљавања младих у циљу 
њиховог останка и радног ангажовања  у  своме 
граду, каже Ступар. Посебне мере подршке 
биће реализоване за сектор ИТ индустрије, 
као значајне развојне шансе за запошљавање 
младих високообразовани и технолошки 
напредних кадрова.

 Ступар је изразио наду да ће, уз поменуте 
мере, Вршац и даље напредовати на листи 
успешности у привредним активностима и 
квалитету живота и у овој 2019. години.

Ј.Е.

МИРОСЛАВ СТУПАР О АКТИВНОСТИМА СЕКТОРА ПРИВРЕДЕ ГРАДА 

ВРШАЦ УНАПРЕДИО СТАТУС РАЗВИЈЕНОГ ГРАДА

БУЏЕТ ЈЕ РЕАЛАН, СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРАН И РАЗВОЈАН
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2019.
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Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца успешно 
је реализовао Програм коришћења средстава од 
новчаних казни за прекршаје предвиђених прописима 
о безбедности саобраћаја на путевима за 2018. годину. 
Према речима Милоша Васића, председника Савета 
за безбедност саобраћаја Града Вршца, циљ свих 
пројеката, реализованих поменутим средствима, јесте 
већа безбедност свих учесника у саобраћају, посебно 
најмлађих.

-Прошла година била је успешна и плодна када је 
реч о активностима Савета за безбедност саобраћаја 
Града Вршца, истиче Васић. Највећа инвестиција, која 
је финансирана средствима од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје, је раскрсница са кружним током 
улица Николе Нешковића и Ђуре Цвејића. Половина 
средстава била је из саобраћајних казни, а друга из 
градског буџета. С обзиром на тржне центре који су ту 
отворени, показала се потреба да се у том делу града 
унапреди саобраћај, јер претходно решење није било 
адекватно из разлога протока саобраћаја и одвода 
кишне канализације. Дошло је до измене пројекта, и нова 
раскрсница са кружним током унапредила је саобраћај.

Град је наставио да додељује сигурносна дечја ауто 
седишта за свако новорођено дете у прошлој, а тако 
ће бити и у овој години. Град је до сада купио 400 ауто 
седишта за најмлађе суграђане.

-Родитељи су то примили са задовољством, а све у 
циљу повећања безбедности путника, јер је чињеница 
да, у саобраћајним незгодама, око 40 одсто страдају 
путници, не возач.

Похвале за едукацију тракториста
-Агенција за безбедност саобраћаја препознала 

је наш рад са трактористима, као један од  најбољих 
у Републици Србији, додаје председник Савета за 
безбедност саобраћаја Града Вршца. На Међународној 
конференцији о безбедности саобраћаја, прошле 
године на Копаонику, представили смо, као пример 
добре праксе, рад вршачког Савета за безбедност са 
трактористима. Направили смо презентацију која је 
одлично прихваћена и похваљена.

Савету за безбедност Града Вршца додељена је 
награда, а по вршачком рецепту данас раде неке локалне 
самоуправе.

Град Вршац је, у сарадњи са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја, организовао едукацију тракториста. Тим 
едукативним трибинама присуствовало је од 600 до 900 
тракториста са територије Града Вршца, и из насељених 
места, али и из града. 

Трибина за трактористе из града, одржана у МЗ „Жива 
Јовановић“, била је врло посећена. 

-Саобраћајна полиција је, презентацијом коју је 
припремио Милослав Дачић, указала на несреће у 

којима су учесници били наши трактористи и било 
је врло потресно јер сви учесници препознали сваку 
приколицу, трактор, мада су регистрације биле 
скривене, истиче Васић. Имамо одличну сарадњу са 
Саобраћајном полицијом Полицијске станице Вршац, а 
њихов командир  Роман Лука је члан градског Савета за 
безбедност саобраћаја.  

Сарадња са школарцима
-Спровели смо неколико акција са средњим школама 

- На матуру без аутомобила, ученици су имали прилику 
да разговарају са особама са инвалидитетом који су 
доживели саобраћајну незгоду и тако, нажалост, и стекли 
инвалидитет, каже Васић. У ШК „Никола Тесла“ спровели 
смо акцију „Безбедност младих учесника у саобраћају“ 

где смо, у сарадњи са Средњом техничком школом из 
Беле Цркве, демонстрирали ђацима „пијане наочаре“ и 
симулатор чеоног судара. Годинама у назад са основним 
школама спроводимо акцију „Шта знаш о саобраћају“, 
носилац је ОШ „Вук Караџић“. Учествују ђаци 7.и 8. 
разреда, на крају се организује такмичење, а победници 
иду на републичко такмичење. 

Нису запостављени ни нижи основци који су укључени 
у акцију „Ученици - безбедни учесници у саобраћају“ где 
је носилац акције ОШ „Јован Стерија Поповић“. Пред 
почетак школске године, Савет за безбедност саобраћаја 
Града Вршца обезбеђује средства и купује комплете 
за сваког првака који им помажу да се лакше укључе у 
саобраћај, од буквара, до флуоресцентних прслука. У то 

време појачан је и рад саобраћајне полиције око школа.
-Деца су једна од најугроженијих категорија у 

саобраћају зато и организујемо разне акције како би ова 
категорија учесника у саобраћају била што безбеднија, 
закључује Васић. Не запостављамо ни једну категорију 
учесника у саобраћају, почев од најмлађих до најстаријих 
суграђана. 

Смањен број саобраћајних незгода
Бројне акције, које смо поменули, дале су за резултат 

мање саобраћајних незгода за око 30 одсто. 
-За првих 6 месеци 2018, на подручју Полицијске 

станице Вршац евидентирано је 46 саобраћајних незгода, 
од тога је 30 са настрадалим лицима, а важно је да није 
било погинулих, каже Васић. Општа је оцена да је стање 
безбедности добро. Највећи број незгода са страдалим 
лицима догодио се у Вршцу (20), 2 у Уљми и по једна у 
Великом Средишту, Парти и Влајковцу. 

У плану активности за ову годину, Савет је одлучио да 
настави са већ покренутим акцијама.

-Извршићемо комплетну замену вертикалне и 
хоризонталне сигнализације, показивача брзине, 
набавку средстава за успоравање саобраћаја... наглашава 
Васић. Као помоћ Саобраћајној полицији, Град Вршац ће 
купити савремене уређаје за контролу возача који возе 
под утицајем психо активних супстанци, као и радара за 
рад у ноћним и отежаним условима саобраћаја.

Ј.Е.

МИЛОШ ВАСИЋ, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ВРШЦА

ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТ СВИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Ресор образовања прати и подржава рад предшколских 
установа, основних и средњих школа на територији 
Града Вршца, кроз финансирање материјалних трошкова, 
санације школских објеката, набавку помагала, све у циљу 
квалитетнијег школства у вршачким образовним установама.

-Код предшколских установа, Град Вршац је у обавези 
да обезбеди комплетан износ и за плате и за материјалне 
трошкове, објашњава Вељко Стојановић, члан Градског 
већа задужен за образовање. То није мали износ - укупно 
више од 170 милиона динара на годишњем нивоу. За 
материјалне трошкове за 11 основних школа на територији 
града, локална самоуправа издваја око 120 милиона динара 
годишње, док зараде запосленима у основним  и средњим 
школама финансира републичко Министарство просвете. 
За 6 вршачких средњих школа потребно је да град определи 
скоро 60 милиона за материјалне трошкове на годишњем 
нивоу. 

Уз финансирање редовних материјалних трошкова 
што обезбеђује нормалан рад поменутих образвоних 
установа, из градског буџета су финансирани и одређени 
пројекти, реализовани током 2018. године, кроз одржавање, 
реновирање школских објеката, набавка учила...

-Предшколска установа имала је санацију у објекту 
„Лептирић“, у висини од 2 милиона динара, каже Стојановић. 
У ОШ „Олга Петров Радишић“ саниране су 4 просторије у 
вертикали, подови и плафони. Град је дао 240.000 динара 
за пројекат којим је Школа конкурисала код Покрајине која 
је финансирала радове који ће бити урађени током ове 
школске године. Потребно је и реновирање фасада школских 
зграда на „Олги Петров“, али и ОШ „Вук Караџић“, као и школи 
у Великом Средишту због атмосферских вода. Пројекти су 
урађени, а биће потребно обезбедити средства за радове. 

Током прошле године скоро у свакој школи било је неких 
актуелних поправки,  а у ОШ „Паја Јовановић“ је избетонирано 
двориште и улаз за ђаке и то донацијом ЈКП „Други октобар“. 

Замењена су и 4 олука како би се атмосферска вода усмерила у 
добром правцу. 

-Када је реч о средњим школама, у потпуности је урађен кров 
у ШЦ „Никола Тесла“, што је капитални пројекат, финансиран 
је из 3 извора: највише Република (4,7 милиона), Град са преко 

милион динара, и Школа из сопствених средстава нешто више 
од 250.000 динара, истиче Стојановић. Највеће припреме су 
у Пољопривредној школи „Вршац“ где је у плану комплетна 
реконструкција. Град је финансирао израду пројектне 
документације са више од милион динара, а радове ће 
финансирати Владина Канцеларија за управљање јавним 
улагањима. Биће то озбиљна инвестиција, сигурно највећа у овој 
години. 

Према речима Стојановића, многе школе су конкурисале 
код виших нивоа власти па се очекује да ће неки пројекти бити 
финансијски подржани. 

-Значајна подршка Града Вршца је оно што се пружа ђацима 
у основним и средњим школама - бесплатан  превоз за основце 
који не живе у месту где су им школе, што је око 15 - 16 милиона на 
годишњем нивоу, уз 2 милиона које Град успе да добије од виших 
нивоа власти, истиче Стојановић. Средњошколцима је плаћено 
око 50 одсто аутобуског превоза до школа, а ту су и домови 
ученика са бенефицираним смештајем, који даје Покрајина. 
Значајна подршка су стипендије и награде ученицима. Око 6 
милиона је издвојено из градског буџета за стипендирање 45 
студената, а биће и 35 средњошколаца. Услови јесу доста оштри 
- просек 5,00, као и социјални фактор. Месечни износ за студенте 
је око 8.000 који се даје за седам месеци, док ће средњошколци 
добити по 30.000 динара једнократно.

Град Вршац брине и о ђацима генерације, дарује им награде 
на крају школске године, као и ученицима који су били успешни 
на појединим такмичењима и име града представили у свету у 
најлепшем светлу. Локална самоуправа, из истог фонда, помаже 
и ученике који одлазе у Петницу, истраживачку станицу, по 
конкурсу и позиву.

Ј.Е.

АКТИВНОСТИ И ПЛАНОВИ РЕСОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА ВРШЦА

ПОДРШКА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ВРШАЧКОГ ШКОЛСТВА

Ђуре Цвејића поново двосмерна

Улица Ђуре Цвејића, од старе зелене пијаце 
према новој Агрико пијаци,  проглашена је 
једносмерном, пре можда годину дана, и то у 
правцу ка раскрсници улица Николе Нешковића 
и Ђуре Цвејића. 

-Жалили су нам се грађани и на основу 
њихове петиције враћено је да улица буде 
поново двосмерна, каже Васић. Пошто је стара 
пијаца измештена, нема више проблема са 
паркирањем, отежаног саобраћаја, тако да су се 
створили услови да Ђуре Цвејића опет постане 
двосмерна. Савет за безбедност саобраћаја 
Града Вршца доста својих одлука доноси на 
основу захтева грађана, имамо лепу сарадњу. 
Уважавамо примедбе грађана, наравно ако су 
у складу са Законом и ако се тако унапређује 
вршење саобраћаја.
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Одакле идеја за отварање такве 
агенције? Кад је све то почело?

-Идеја је кренула тако што сам једном 
видео флајер од Потрчка, допало ми се да 
неко може тако да помаже, да генерално 
постоји неко ко може да заврши неке 
ствари уместо вас. У време када сам 
почињао није било ни једне такве агенције 
у Вршцу, па сам одлучио да је ја отворим, 
пре 7 година. Добио сам субвенцију у 
износу од 150.000 динара од Националне 
службе за запошљавање, као подршку 
самозапошљавању.

Како је било на старту? Колико је било 
тешко придобити клијенте?

-Регистровао сам агенцију, за лого сам 
изабрао птицу тркачицу која ми је била 
симбол за брзину и довитљивост. Она је 
мој заштитни знак који се налази  и на ауту 
којим обилазим терен. Имао сам тај ауто 
и добру вољу и упорност да остварим 
ову идеју. Прве услуге биле су куповина 
неких артикала по продавницама, храна из 
ресторана, одлазак у апотеку због лекова... 
Није било лако  на почетку. Људи су били 
изварани, нестало је поверења међу 
људима, а ту је и одбојност према новим 
стварима. Неповерење је било велико, 
не према мени лично, већ уопште, тако 
да је требало времена. Ја волим да кажем 
да сваки човек има неки свој начин на 
који тестира људе. Свој посао радио сам 
поштено и савесно. Корисници мојих услуга 
могли су тачно да виде шта колико кошта, уз 
обавезно враћање кусура, да добију рачун 
за новац који су потрошили. Неки пут се 
дешавало да немам да вратим тачан износ 
кусура, трудио сам се да клијент не буде 
оштећен и ускраћен, да добије ако треба и 
више на моју штету. Боље је да буде гратис, 
него да неко мисли да је оштећен. Мислим 
да ми је то било најбоља реклама, тај мој 
коректан и професионалан однос, поштење 
и поштовање. 

Како наплаћујете услуге?
-Територију града поделио сам на три 

целине: ужи центар града - 220 динара, 
шири центар - 270 и периферија 320 
динара. Ако услуга подразумева и обилазак 
више локација, свако стајање је 50 динара. 
Ја сам паушалац, порез плаћам паушално, а 

рачуне дајем преко парагон блокова. 
Како се живи од „Потрчка“?
-Зависно од смене до смене, од дана до 

дана. Некад је боље, некад слабије, али ми 
смо задовољни, важно је да се преживи, 
никад нисмо јурили за материјалним. 
Радимо у две смене моја супруга Аница и ја, 
тешко је радити седам дана у недељи, али 
то смо изабрали, важно је да је породица на 
окупу и да имамо за оно што нам треба. 

Памтите ли неке занимљиве 
ситуације? Да ли сте некад на лицу 
клијента прочитали недостатак 
поверења?

-То је нешто што највише заболи. Десило 
ми се једном да су на списку за куповину 
били Џилетови жилети чија је цена била око 
2.000 динара, и мене је изненадила. Клијент 
је већ пола године користио моје услуге, 
имао је пуно поверење у мене, никада није 
било никаквих проблема. Када сам отишао 

да му испоручим шта је наручио, рекао сам 
му да је рачун око 5.000 динара, на што је 
он врло жустро одреаговао. Одмах сам му 
дао рачун из продавнице, гледао је рачун, 
гледао у мене, видео сам да се покајао, 
да му је било непријатно због првобитне 
реакције. Извинио се и прокоментарисао 
како цене више нису нормалне, из дана у 
дан расту. Трудим се да купим одређеног 
произвођача којег ми муштерије наруче, а 
када нисам у прилици, позовем телефоном 
да питам шта да радим, може ли нека замена. 
И супруга и ја се максимално трудимо да 
испоручимо баш оно што клијенти воле 
и користе, било да су то намирнице, неко 
јело из ресторана, средства за хигијену... И 
сам волим да користим одређене ствари, 
па се солидаришем са клијентима, јер 
схватам шта им то значи. Поједини људи ми 
говоре где конкретно да пазарим одређене 
производе у одређеним радњама, а 
када ми не кажу, онда се потрудим да 
пронађем најниже цене. Доста обилазим 
продавнице и маркете тако да већ знам где 
је најповољније. У нижим ценама предњаче 
продавница „Јелена“ и „Универ 013“ који су 
врло озбиљне фирме. 

Шта Вршчани највише, најчешће 
траже од „Потрчка“?

-Клијенти су нам највише генерације од 
18 до 45 година. То су људи који су сконтали 
суштину „Потрчка“, да за цену једне кутије 
цигарета могу да уживају у свом слободном 
времену, у породичном окружењу. За тај 
новац они, практично, купују своје слободно 
време. Пензионера је све мање. Пензије су 
им мале, за њих је тих пар стотина скупо, не 
уклапа им се у буџет. 

-Што се тиче наруџби, оне су различите, 
од куповине неких ствари, цигарета, кока 
коле, до хране из ресторана и објеката 
фаст фуда. Има позива и око поноћи и до 2 
ујутро када завршавамо смену. У то време 
најчешће зову пушачи који су остали без 
цигарета, омладина која не спава, гладна је 
и жедна, а мрзи их да пеку јаја за вечеру па 
наруче неку брзу храну. 

Како данас изгледа посао „Потрчка“, 
после седам година вредног и преданог 
рада?

-Посао је сада обимнији него на почетку, 
имамо више корисника услуга, задовољни 
клијенти препоручују ме познаницима. 
Мислим да је најбоља реклама за „Потрчка“ 
то што је успео да стекне поверење 
Вршчана, за шта је било потребно уложити 
много труда, рада, а највећа потврда за 
све то јесу наши дугогодишњи корисници. 
„Потрчко“ никад није никога преварио, 
наплатио је своју симболичну услугу коју је 
квалитетно одрадио. После толико година 
рада, људи су ме упознали и прилазе ми са 
пуним поверењем које је за мене светиња 
и које никада нећу да изневерим, ни под 
каквим условима, ни за какав новац. 

Које су то услуге које „Потрчко“ 
највише воли да ради?

-Највише волим услуге изненађења, ја 
их тако зовем. Наруче ми да неком однесем 
неки букет цвећа, неки поклон. Лепо је када 
видите како се тај неко изненади, одмах 
му на лицу заблиста осмех, срећа, нека 
дивна позитивна енергија. Та ми енергија 
даје неки елан, мотивише ме за даљи рад, 
улепша ми дан.

-Било је доста таквих услуга. Сећам се 
када сам једној девојци уручио 101 ружу, 
предиван букет. Увече је била запрошена 
од свог дечка. Отворила ми је врата чини 
ми се у пиџами, када сам јој казао да 
имам доставу за њу, одговорила је да није 
ништа наручила. Кад је угледала 101 ружу, 
заблистала је од среће, почела да се радује, 
да вришти, била је одушевљена. Толико ми 
се захваљивала да умало нисам рекао како 

АЛЕКСАНДАР ЈЕЗДИМИРОВИЋ, ВЛАСНИК АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА „ПОТРЧКО“, ПРВЕ И ТРЕНУТНО ЈЕДИНЕ У ГРАДУ:

КВАЛИТЕТ УСЛУГА И ПОШТЕЊЕ 
НАЈБОЉА СУ РЕКЛАМА

Александар Јездимировић познатији је Вршчанима као 
Потрчко који им решава проблеме, испуњава жеље, док 
они уживају у свом слободном времену. Александар је један 

од ретких примера када млади људи скупе храброст и заплове у 
живот, не чекајући да му неко други организује живот, нађе посао. 
Схватио је да Вршац нема агенцију за пружање услуга достава, 
плаћања рачуна, набавке лекова из апотека... и пре 7 година 
отворио фирму „Потрчко“. Није лако радити у две смене 7 дана 
у недељи, али Александар и његова супруга Аница не одустају. 
Упорни су да задрже овај посао како би исхранили двоје малишана 
- Вука и Јовану.
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нисам ја купио тај букет. Била је то баш лепа 
достава изненађења коју ћу сигурно и ја 
памтити још неко време.

Какви су Вам планови? Да ли ћете да 
проширите посао?

-Волео бих када би се ове године стекли 
услови да проширимо посао. Жеља ми је да 
купим још један ауто и да запослим радника, 
уз помоћ неког кредитића, како бисмо 
Аница и ја добили бар мало слободног 
времена да будемо са породицом, са нашом 
децом. Јер, овако је баш тешко. Аница ради 
преподневну смену, ја сам са децом, онда 
ја идем да радим, а она чува дечицу. И тако 
седам дана у недељи. Нема ниједног дана за 
одмор, да се наспавамо, опустимо, да негде 
одведемо наше малишане.

Да ли је „Потрчко“ Вршчанин по 
рођењу?

-Јесте. Рођен сам у Вршцу, 1983. 
године. Отац Радош Јездимировић био 
је полицајац. Нажалост није више међу 
живима. Мајка Златиборка је била шеф 
економије Психијатријске болнице. 
Родитељи су имали, такође, и приватни 
бизнис, поред тих својих послова. Међутим, 
када је кренула инфлација, они се нису 
снашли, па смо морали да продамо и кућу 
да би се извукли. Због свега тога, родитељи 
су одлучили да се преселимо у Крушевац. 
Мислим да је то била грешка. Отац ми је био 
родом из околине Блаца, то је мало место 
па нису хтели да идемо у село, због сестре 
и мене, и тако су изабрали Крушевац. Имао 
сам 12 година када смо се преселили из 
Вршца у Крушевац. Тамо сам завршио 
основну, а касније и средњу машинску 
школу, за механичара термоенергетских 
постројења. 

-Имам сестру Татјану, седам година је 
старија од мене. Удата је овде у Вршцу, има 
своју породицу. Мама живи у Крушевцу, 
ради тамо у једном ресторану. 

-Доста сам рано почео да радим, 
вероватно јер су ми и родитељи били 
вредни, уз рад у фирмама, имали су и 
приватан бизнис. Мој први посао био је на 
Јастрепцу, за време распуста. Радио сам на 
ограђивању табора за јелене, имао сам 16 
година. Било је то лепо искуство. Од прве 
плате купио сам себи нову гардеробу. Тада 
је код средњошколаца било популарно да 
имају маркирану гардеробу. И ја сам хтео да 
будем лепо и модерно обучен.

Када сте се вратили у Вршац?
-Ја сам имао утисак да Вршац нисам ни 

напуштао. Користио сам сваки слободан 
тренутак, сваки распуст,  да дођем у Вршац 

код бабе и деде, маминих родитеља. Мајка 
ми је била јединица, а  баба и деда су нас 
држали као мало воде на длану. Били смо 
све за њих, и вољени, и мажени, и пажени. 
Волео сам Вршац, често сам се „ломио“ 
Вршац или Крушевац?! Једно време радио 
сам у Крушевцу као конобар, онда сам 
дошао у Вршац, па се поново враћао у 
Крушевац. Све док нисам упознао моју 
садашњу супругу Аницу Јездимировић, 
девојачко Агатоновић. Направили смо 
свадбу у Крушевцу и онда смо заједно 

дошли у Вршац да овде живимо. Рекао 
сам већ да Аница и ја радимо заједно као 
„Потрчко“, иначе, она је завршила вишу 
школу за заштиту животне средине. Аница 
и ја смо 13 година у браку, волимо се, лепо 
се слажемо. Не могу да кажем да је то била 
љубав на први поглед, али на други јесте! 
Како смо све више времена проводили 
заједно и упознавали се, схватио сам да смо 
створени једно за друго. Ваљда што смо 
доста различити, кажу да се супротности 
привлаче. Аница је темпераментна, а ја сам 
за оно више полако, лагано.

-Живимо у кући где су били баба и деда, 
који одавно нису више живи. Аница и ја 
имамо дивну дечицу - сина Вука који има 6 
година и ћерку Јовану, на Богојављење ће 
напунити 4. Они су наше највеће благо.

Да ли сте задовољни својим животом?
-Јесам. Имам дивну породицу, срећан 

сам. Успео сам и да покренем посао од кога 
успевам да издржавам породицу. Некад 
је мање пара, некад мало више, али ми 
смо задовољни. Недостаје ми само више 
времена да будем са децом, са породицом, 
да уживамо једни у другима, да одемо негде 

заједно, да отпутујемо. Надам се да ће доћи 
нешто боље време да запослимо једног 
радника, па ће и то бити решено. 

Који је Ваш животни сан?
-Кад боље размислим, некако никад 

нисам стварао неке планове на дуге стазе, 
ваљда су времена била таква да ниси могао 
дугорочно да планираш, не знам?! Никада 
нисам желео кућу на мору, неки супер ауто, 
никада ме нису испуњавале материјалне 
ствари. Жеља ми је срећна породица, да 
Аница и ја изведемо нашу децу на прави пут, 
да постану добри, поштени људи, да будемо 
поносни на њих. Мислим да је то прави 
успех сваког родитеља. Не волим када чујем 
од неких родитеља како неће своју децу 
да васпитавају да буду добри и поштени 
људи, јер данас то није на цени. Сада боље 
пролазе они који су флексибилнији, не 

држе много до морала и поштења, само 
желе да се што брже и лакше обогате и то 
им је најважније. Не мислим тако! Ја сам 
успео да изградим посао радећи поштено 
и доста тешко. И задовољан сам. Можда 
је неким људима мој посао мање вредан, 
можда гледају на то с неке висине, али ја 
не мислим тако! Сваки посао, када се ради 
вредно и поштено, заслужује поштовање. 

-Ја сам задовољан и срећан својим 
животом. Најсрећнији сам када сам код 
куће са нашом дечицом, мојом Аницом, 
када ми деца потрче у сусрет док улазим у 
кућу. 

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Како је изгледао пут до поновног 
проналажења и извођења овог 
заборављеног дела?

- Пре неколико година, знајући да сам 
покренуо пројекат „Трагом заборављених 
банатских композитора“, јавио ми се Тамаш 
Фодор, библиотекар Градске библиотеке у 
Вршцу и рекао да је тамо приметио један 
оригинални нотни текст, очигледно давно 
објављен, али добро очуван. 

На насловној страници партитуре 
је писало: „Die schöne Werschetzerin“, 
Walzer für Pianoforte zu zwei Händen von 
Friedrich Renger, Op. 23. Preis 15 Dinar. 
Vršac – Werschetz (S.H.S.), im Selbstverlage 
des Komponisten. Није наведена година 
настанка или издања, али податак да је дело 
објављено у Краљевини СХС указује да је то 
могло бити између 1919. и 1929. године. 

Замолио сам Тамаша да скенира 
партитуру и послао је господину Светозару 
Саши Ковачевићу, професору Академије 
уметности у Новом Саду, као и господину 
Душану Михалеку, музикологу из Израела 
чије порекло сеже и до Вршца. Господа 
Ковачевић и Михалек су утврдили да је 
реч о бечком валцеру необичне музичке 
лепоте, који је упоредив са делима чланова 
породице Штраус, Лехара, Енескуа и других 
познатих аутора са краја 19. и почетка 20. 
века. 

Пожелео сам да сазнам ко је био 
Фридрих Ренгер. Одговор на ово наизглед 
једноставно питање – добио сам тек 
годинама касније, након мукотрпног 
истраживања. Путем Интернета или лично, 
претражио сам каталоге и музичке збирке 
бројних библиотека широм света - од 
Вршца до Конгресне библиотеке САД у 
Вашингтону. Највише података пронашао 
сам у Staatsbibliothek zu Berlin, Немачка, где 
се - испоставило се касније - налази највећи 
део Ренгерове музичке заоставштине. 
Истражио сам и архиву цркве св. Герхарда 
у Вршцу, где је пронађена Ренгерова 
умрлица, вршачки Катастар и Историјски 
архив у Белој Цркви. Велику помоћ имао 
сам у паралелним истраживањима др 
Франца Меца, Банаћанина који живи у 
Минхену и који је, независно, дошао до 
многих драгоцених података о њему. 

Сложио сам Ренгеров портрет, онако како 
га је било могуће сложити, након 80 година 
заборава, реченицу по реченицу, податак 
по податак. Међутим, моје путовање још 
није било готово. Прошло је још пар година 
безуспешних покушаја да за Ренгеров опус 

заинтересујем институције културе на свим 
нивоима. Био сам спреман да одустанем и 
одустао бих да се изненада пројекту нису 
прикључили наши Вршчани и Банаћани - 
проф. др Небојша Милић, господа Горан, 
Никола и Момчило Орлић, господин Зоран 
Поповић, господин Александар Паску, 
госпођа Кристина Сочански и др Франц 
Мец - који су, било финансијски, било радом 
на овом пројекту, омогућили да се звуци 
„Лепе Вршчанке“ најзад поново чују у граду 
у којем је овај валцер и написан. 

О каквом је делу реч и какав је био 
његов значај у тренутку када је настало? 

- О томе можемо само да нагађамо. 
Нема живих сведока тог времена у којем је 
Ренгер живео. Такође, не можемо говорити 
ни о утицају који су „Лепа Вршчанка“ и 

друга Ренгерова дела извршила на развој 
европске музике. Једно је сигурно: била 
су писана у најбољој традицији духа тог 
времена, релативно популарна, а самим 
тим и извођена. Ренгер није био „звезда“ 
у данашњем смислу тог појма. Али, био је 
познат, јер је његова музика била забавна, 
романтична, питка. Ренгер је био врстан 
композитор и уметник, не само државни 
чиновник који је послат из Беча да музички 
описмењава људе на далекој периферији 
Аустроугарске монархије. Да је случајно 

живео на северној страни пруге која је 
спајала Беч и Базјаш, вероватно бисмо о 
његовом животу и значају много више 
знали. Али, сигурно је да тада не би било 
„Лепе Вршчанке“ да о њој данас пишемо. 

Ко је био Фридрих Ренгер и каква 
је његова веза са Вршцем? Шта су 
ваша истраживања открила о његовој 
биографији? 

- Фридрих (Фриц) Ренгер је био истакнути 
представник музичке културе подунавских 
Немаца који су од 18. века до краја 
Другог светског рата живели на подручју 
историјског Баната. Ренгер је управо један 
од уметника који су допринели постепеном 
прерастању Вршца из варошице на 
јужној периферији Аустроугарске у „град 
остварене наде“, како је некада називан. 

Рођен је 1866. године у месту Чешка 
Каменица, на северу садашње Чешке 
Републике. Још као дечак, певао је у хору 
Катедрале св. Петра у Регенсбургу (чувени 
хор „Врапци катедрале у Регенсбургу“ који 
постоји више од 1000 година) и похађао 
католичку школу при истој цркви. Основно 
музичко образовање је, по свему судећи, 
тамо стекао, а употпунио га је на бечком 
Конзерваторијуму. У Вршац је дошао као 
оргуљаш и хоровођа, највероватније око 
1890. године и постављење налази у цркви 
св. Герхарда. 

Ренгер се сматра једним од 
најзначајнијих и најактивнијих диригената у 
дугој историји немачког „Вршачког мушког 
певачког друштва“, основаног 1861. године. 
Међутим, службу у цркви св. Герхарда није 
дуго обављао, већ је ускоро премештен 
у римокатоличку цркву у Панчеву, где је 
преузео вођење „Панчевачког мушког 
певачког друштва“. Дефинитивно се вратио 
у Вршац 1905. године и до краја живота 

радио као оргуљаш, диригент, композитор, 
концертни пијаниста и музички педагог. 
Оснивач је и први диригент хора Румунске 
православне цркве при храму у Вршцу 
(1912/1913). Значајно је утицао и на 
оснивање бугарске оперетске сцене у 
Софији. 

Преминуо је 26. јануара 1937. године 
услед „старачке изнемоглости“, како 
је наведено у белешци пароха Јакоба 
Ендреса у Матичној књизи умрлих цркве 
св. Герхарда. Сахрањен је дан касније, 27. 
јануара, на старом католичком гробљу. У 
вечни мир, испраћен је тихо и незапажено. 
За собом је оставио супругу, Вршчанку 
Ернестину Ренгер (рођена Вац), сина 
Ернеста и ћерку Фриду, која је била удата за 
Вршчанина Алфреда Хамершмита. Њихова 
судбина је непозната. 

Шта је познато о остатку Ренгеровог 
опуса? 

- Као композитор, Ренгер се суверено 
кретао како у световној, тако и у духовној 
музици. Писао је хорску музику, зингшпиле, 
оперете, мале музичке сцене и хумореске, 
соло-песме и клавирске композиције, 
али и богослужбене композиције, које су 
извођене у вршачкој и панчевачкој цркви. 
Своја дела је објављивао највише у Лајпцигу, 
али и другде (Мајнц, Беч, Лондон, Бостон, 
Филаделфија). Један део свог укупног опуса, 
објавио је сопственим средствима, у Вршцу. 

Његово присуство на светској музичкој 
сцени, у извесној мери, резултат је и рада 
немачких исељеничких певачких друштава 
у САД, која се оснивају од половине 19. 
века у немачкој дијаспори. Сматрају се 
значајнима, не само у очувању културног и 
националног идентитета Немаца у САД, већ 
и у ширењу културе хорског певања, па и 
успостављању нових културних образаца 
и стандарда у ширем окружењу своје нове 
домовине. 

Интересантно је приметити да су, 
истовремено, у САД и Европи били 
популарни прилично различити аспекти 
Ренгерових дела: док су у Европи слушане 
његове оперете, хумореске, шаљиви 
комади, духовити, па чак и сатирични, 
дотле у САД слушаоци обично бирају 
његове хорске композиције, соло-песме 
или клавирске композиције, наглашено 
национално-романтичарског карактера. 
Ренгер, као и многи музичари и песници 
тога времена, пева о романтичној љубави, 
песми славуја у мирна предвечерја, 
мирисним ружама и липама у луговима 
далеког завичаја, или страствено плеше са 
својим земљацима, славећи једноставност 
рустичног живота. 

Удружење „Пријатељи вршачких 
оргуља“ чији сте председник, недавно 
је предложило и да се традиционални 
матурски плес у Вршцу изведе уз музику 
„Лепе Вршчанке“. Докле се стигло са 
овом иницијативом? 

- На жалост, нисмо одмакли даље од 
почетка, иако Град Вршац има нешто чиме 
би мало који град у Европи могао да се 
похвали - свој сопствени валцер. Знајући 
ово, помислио сам да би Вршац требало 
да ову необичну погодност искористи 
за промоцију сопствених културних 
вредности, традиције и историје и њима 
обогати ову манифестацију, па сам то и 
предложио. 

Вршац има одлична плесна и балетска 
студија, која би могла да припреме 
кореографију. Такође, музичку школу 
„Јосиф Маринковић“ која школује одличне 
младе музичаре и која би могла да 
организује извођење и снимање валцера 
„Лепа Вршчанка“, било као клавирске 
композиције, или обраде за гудачки квартет 
(припремио професор Музичке академије у 
Новом Саду, Светозар Саша Ковачевић). 

Манифестација „Матурантски плес“ је 
нешто чему се Град Вршац прикључио пре 
неколико година. Учешће није обавезно. 
Има градова који јој нису приступили, 
већ самостално обележавају завршетак 
школовања једне генерације својих 

ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА „ПРИЈАТЕЉИ ВРШАЧКИХ ОРГУЉА“ 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ВАЛЦЕРУ 
Прошлог петка у „Салону код Порте“ представљено је фототипско 

издање валцера за клавир „Лепа Вршчанка“, аутора Фридриха Ренгера. 
Валцер настао двадесетих година прошлог века први пут после 
више од 80 година од ауторове смрти јавно је извела пијанисткиња 
Кристина Сочански. 

Зоран Максимовић, председник Удружења „Пријатељи вршачких 
оргуља“, за „Вршачку кулу“ испричао је необичну причу о „Лепој 
Вршчанки“ и њеном поновном откривању. 

Др Зоран Максимовић
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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

средњошколаца – на свој начин и из својих 
средстава. Ако постоји разумевања и добре 
воље, и ако су „промоција града у медијима“ 
и „популаризација плеса“ заиста важни 
програмски циљеви ове манифестације, 
а не само „обарање Гинисовог рекорда“, 
онда ће бити могуће уважити и локалне 
специфичности нашег града – и складно 
их уклопити у шири контекст овог 
„повезивања матураната Србије и Европе“. 
Поред обавезног плеса, кадрила, вршачки 
матуранти могу отплесати и валцер. 

Ако се ипак нема слуха за то, Вршац 
свакако има право да размисли и осмисли 
лепоту којом ће у живот одраслих испратити 
једну генерацију своје деце, својих младих 
суграђана. 

„Пријатељи вршачких оргуља“ већ 
неколико година настоје да обнове и 
заштите оргуље цркве Светог Герхарда у 
Вршцу. Вршачке оргуље нису једине које 
се суочавају са проблемом пропадања, 
ситуација је слична са већином оргуља 
у Војводини. Зашто је важно да се ови 
инструменти заштите и постоје ли 
изгледи да се овај проблем реши? 

- На територији Србије, данас постоји 
више од 170 оргуља. Претежно се налазе 
у Војводини, јер представљају историјско 
наслеђе подунавских Немаца, војвођанских 
Мађара и Словака који су ту живели, или 
живе. Али не само тамо: највеће на овим 
просторима се налазе у Београду (Дом 
синдиката). Поред њих, оргуље у Београду 
постоје и у појединим црквама, али и у 
простору Музеја науке и технике. Богатству 
културног и уметничког живота престонице, 
оргуље одавно значајно доприносе 
(традиционални „Дани оргуља“, на пример). 

Оргуљска култура полако нестаје са 
ових простора. Извесно је да су међуверска 
трвења однеговала семе зла, а неукост 
и примитивизам у људима одувек су 
изазивали рушилачке пориве, због чега 

су, поред људи, кућа и градова, страдале 
и - оргуље. Уништаване су понекад и 
намерно, мада најчешће небригом или 
недостатком средстава, што се јасно може 
видети на примеру вршачких оргуља. 
Некада врло богата и бројна, Жупа св. 
Герхарда која је власник зграде цркве и 
оргуља, због демографских промена после 
Другог светског рата, данас броји врло 
мало верника који не могу да поднесу 
финансијски терет одржавања огромне 
цркве и великих оргуља. Постоји, наравно, 
могућност да се пропадање војвођанских 
оргуља успори, што се може остварити 
садејством свих чинилаца у троуглу власник 
(црква) - држава - корисници (грађанство). 

Имајући у виду најпре културни и 
уметнички, па тек онда религијски значај 
и утицај појединих инструмената, у 
многим земљама широм Европе и света, 
оснивана су и оснивају се удружења 
грађана, са задатком да те инструменте 
очувају, унапреде и потоњим генерацијама 
оставе у што бољем стању. Такве оргуље 
данас представљају одличне концертне 
инструменте, а простори у којима се 
налазе - ненадмашне концертне дворане. 
Управо то је један од могућих начина да се 
војвођанске оргуље, или барем значајнији 
инструменти, спасу од пропасти. Тако нешто 
је успело у Сенти. 

Инспирисани радом и напорима 
европских удружења да очувају своја 
културна добра, одлучили смо да 
оснујемо једно од првих удружења овог 
типа на територији Србије, под називом 
„Пријатељи вршачких оргуља“. Циљеви 
постојања и рада нашег удружења нису 
ни политички, ни верски, већ искључиво 
културни. „Пријатељи вршачких оргуља“ 
окупљају грађане Вршца и пријатеље 
овог града свесне његове дуге и богате 
традиције и културних вредности које 
треба очувати, без обзира на националност, 

вероисповест и политичко опредељење. 
У свом вишевековном трајању, Вршац је 
увек био мултикултурна, мултинационална 
и мултиконфесионална средина, а то је 
и данас. Ова разноликост је одувек била 
погонска снага развоја нашег града, и не 
видимо ниједан разлог да је нестане у 
будућности. 

Данашње оргуље је 1913. године, 
саградио Карл Леополд Вегенштајн из 
Темишвара, један од најзначајнијих и 
најнапреднијих банатских оргуљара. 
Поседују два мануала, 35 регистара, 
пнеуматску трактуру, око 2000 свирала и 
романтичну диспозицију. Овај инструмент 
је у потпуности примерен не само 
богослужбеној употреби, већ и концертном 
извођењу музике различитих стилова и 
епоха. 

У временима пре Другог светског рата, 
ове оргуље су редовно учествовале у 
музичком животу Вршца, па је на њима 
одржан и читав низ концерата. Ратом 
прекинута, та традиција је настављена 
тек 1988. године, када је госпођа Кармен 
Стевчић (мецосопран) отпевала неколико 
арија уз пратњу господина Јаноша Ловаса, 
кантора. Опет је певала у Цркви Светог 
Герхарда 1997. и 1998. године, а последњи 
поменути концерт (на Бадње вече, по 
грегоријанском календару) је директно 
преносила Евровизија, 24. децембра 
1998. Треба поменути и гостовања 
виолинисте господина Трипа Симонутија 
и гудачког трија „Симонути”, Филхармоније 
младих „Борислав Пашћан” из Београда, 
Академског хора „Обилић” из Београда, 
Симфонијског оркестра РТС, те госпођице 
мр Бранке Ђорђевић и госпође мр Маје 
Смиљанић Радић (уметнице на оргуљама). 
Концерте на оргуљама редовно приређује 
и кантор Јанош Ловас. „Пријатељи вршачких 
оргуља“ су, такође, организовали неколико 
концерата. Гостовао нам је чувени шпански 
уметник на оргуљама Раул Прието Рамирез, 
затим Јанко Сирома, Владимир Копачик, 
Саша Грунчић, Франц Мец и други. 

Фонички материјал ових оргуља 
(свирале), али и интонација, темперација 
и штим, као нематеријални саставни 
делови инструмента – нису преправљани 
нити мењани, тако да овај инструмент 
представља изванредан пример 
европског културног наслеђа у нашој 
средини који би, у будућности, могао 

да привуче многе врхунске уметнике, 
извођаче и композиторе. На тај начин 
би се поново ојачало присуство Вршца 
на интернационалној сцени – вративши 
му престиж града са непоновљивом 
концертном двораном (црква св. Герхарда) 
и богатом музичком традицијом. Према 
речима познавалаца, у оргуљском 
крајолику Војводине, овај звучни драгуљ 
је један од највреднијих инструмената 
саграђених у 20. веку и у Србији се налази 
у самом врху по величини, звучности и 
квалитету израде. 

Због чега је важно да оргуље цркве 
св. Герхарда буду обновљене, најбоље је 
изрекао, након спектакуларног концерта 
који је одржао у Вршцу, шпански уметник 
Раул Прието Рамирез. 

„Овим редовима желим да искажем 
своје скромно мишљење о оргуљама цркве 
св. Герхарда у Вршцу. Оног момента када 
сам закорачио у то предивно здање, одмах 
сам схватио колико је уравнотежена и 
живописна његова акустика. Ни предуга, ни 
прекратка, богата али не и нечиста... управо 
савршен простор за стварање музике. 

Овај инструмент је сведочанство 
историје Вршца. У његовом прелепом 
неоготском кућишту налази се савршена, 
високо квалитетна машина, стилски 
повезана са онима који се налазе у Средњој 
Европи, укључујући Аустрију, Немачку 
или Швајцарску... Ове оргуље показују 
историјске везе Србије са естетским 
стиловима Средње Европе. Ова естетика се 
поново успоставља у поменутим државама 
због своје изузетне лепоте и квалитета, 
естетика чије су оргуље цркве св. Герхарда 
у Вршцу врло добар пример. 

Упркос јадном стању у којем су сада, 
ове оргуље поседују изузетан потенцијал 
који вреди обновити, за добробит грађана 
града Вршца, његове историје и културе. 
Када једном буду обновљене, ове оргуље 
ће повећати квалитет и присуство музике, 
образовања и културе у граду, укључујући 
и шансу коју треба пружити млађим 
нараштајима - шансу да приступе великом 
европском музичком наслеђу, посредством 
Краљице инструмената. 

Вршац заслужује да овај инструмент буде 
обновљен, јер је то његово власништво, 
наслеђе, историја... Једном речју, његов 
идентитет“. 

Т.С. Кристина Сочански изводи валцер “Лепа Вршчанка”
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Читав век Паја Јовановић је 
трпео оптужбе да је престао 
да се уметнички развија, да 
слика реалистички уместо 
апстрактно, да слика лепо 
уместо ружно, да подстиче 
уместо да спутава. Исте 
оптужбе данас трпе и његова 
дела. Сваки аматер може 
копирати дела модерних 
уметника, али Пајине слике 
још увек нико не фалсификује.

Паја Јовановић никако да 
буде заборављен, његово 
дело никако да умре и да 
престане да смета сјајним 
звездама наше модерне 
и постмодерне сцене на 
картонском небу историје 
уметности по узору на 
Кардељеве историје. Јер како 
да изврше своју мисију, да 
угасе искуство зоре, свитања, 
ликовне духовности кад Паја 
им упорно смета.

Паја се никад није одреко 
јединствене слике садржаја 
реализма и израза, као 
што је човек биће разума и 
осећајности. Постмодерна би 
да нас ослободи оног другог 
јер је непредвидљиво а и 
глобално смета онима који би 
поново да се играју господара.

Модерна ликовна уметност 
настала је у честитом заносу 
средине  деветнаестог века, 
века науке да се истражи 
ткиво и слике огољавања 
поједностављањем и тај 
процес редукције довео је 
до апстракције и на крају 

и етичког филозофског 
нестанка саме слике.

Показало се да модерни 
артефакти јесу сјајна роба 
и њихово дејство затирања 
искуства слике је неочекивано 
успешно. 

Две стотине држава 
света дубоко различите 
географијом, климом, 
језиком, вером и економијом 
подједнако су украшене 
велелепним модерним 
музејима у којима постоје 
идентични садржаји који 
успешно узимају меру људској 
духовности.

Да ли је то клица будућег 
јединства унисоности света. 

Некад је онај ко посматра 
слику био већи од онога ко је 
предходно стао пред слику. 
Да ли је данас онај ко изађе из 
музеја модерних новотарија 
послушнији од онога ко није 
ушао у музеј?

Све то не смета власницима 
дела из тих музеја где се 
фабрикује њихова важност 
по благостање људског 
рода. Ваљда зато што су нас 
тако усрећили Пикасо и Ван 
Гог који ни криви ни дужни 
вреде стотине милона евра 
по слици а њихов целокупни 
опус као национални доходак 
озбиљних држава. Пајино 
дело кад би се израчунало 
вредело би пола процента 
националног доходка његове 
вољене Србије.

Томислав Сухецки

Вршац је један од градова Србије, 
у коме ће гостовати представа 
„Росинијеве увертире“ настала у 
оквиру 16. Београдског фестивала 
игре. Представа је заказана за 28. 
март у НП „Стерија“ са почетком од 20 
часова. 

Римска трупа „Спелбоунд“ и 
кореограф Мауро Астолфи позвани 
су да креирају представу поводом 
обележавања јубилеја Росинија. Тако 
је по текстовима Аугуста Бенемеља 
о животу чувеног италијанског 
композитора настала представа 
„Росинијеве увертире“, која се са 
великим успехом играла у Италији, а 
сада обилази свет. 

„У бескрајним ноћима, патећи од 
снажне несанице, Росини је почео 
да живи у две стварности које су се 
готово додиривале, а само његова 
способност стварања и страст за 
земаљским задовољствима, успевали 
су да на тренутак анестезирају 
хаотичне мисли. Његова музика 
је била екстремна, а живот – 
организовано лудило!”, каже се у 
најави представе. 

Како је најављено, своје шеснаесто 
издање, Београдски фестивал игре 
обојиће „Емоцијама“. Тако ће се од 
22. марта до 12. априла публици 
представити 16 трупа из 11 земаља, са 

укупно 19 кореографских комада, као 
и 25 сола и дуета. Земље учеснице су 
Француска, Белгија, Италија, Шпанија, 

Немачка, САД, Израел, Канада, 
Холандија, али и Јужна Африка и 
Северна Кореја. Главни програм 

фестивала одвијаће се у Београду, 
Новом Саду и Вршцу. 

ГЛАВНИ ПРОГРАМ „БЕОГРАДСКОГ ФЕСТИВАЛА ИГРЕ“ И У ВРШЦУ 

„РОСИНИЈЕВЕ УВЕРТИРЕ“ У НП „СТЕРИЈА“ 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (14)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ЗНАЧАЈАН ЗА ВРШАЦ, 
БЕЗНАЧАЈАН ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
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ЈАНУАР 
Удружење тренера Градског фудбалског савеза Вршац на својој 

годишњој скупштини анализирало је рад у 2017. У свечаном делу 
седнице председник Удружења Александар Какован и његов 
помоћник Предраг Ракочевић уручили су признања за животно 
дело истакнутим фудбалским тренерима Милутину Тасићу и Ђорђу 
Кампферу захваливши им се на преданом раду током богате 
фудбалске каријере. 

Име Вршац јунајтед отишло је у историју а пролећни део сезоне 
2017/18 најбољи вршачки фудбалски клуб почео је под именом 
ОФК Вршац. Одлука је донета на редовној седници Скупштине 
клуба која је одржана 12. децембра 2017. 

Утакмица против Дунава из Старих Бановаца била је последња 
на којој је Вршчане предводио тренер Владимир Ђокић. Управа 
КК Вршац и тренер договорили су се да заврше сарадњу која је 
почела новембра 2016. и трајала 14 месеци. Ђокић је са Вршчанима 
освојио прво место у КЛС 2017/18 и изборио учешће у АБА 2 лиги 
на квалификационом турниру у Лакташима.

Горан Топић постао је 
нови шеф стручног штаба 
Вршца и дебитовао у дербију 
15. кола АБА 2 лиге у Чачку 
против Борца. Дугогодишњи 
члан стручног штаба мушке 
и женске репрезентације 
Србије на тај начин ступио је 
на једину дужност у вршачкој 
кошарци коју раније није 
обављао. 

Шесту годину заредом 
Вршчани су на Богојављење 
на Градском језеру пливали за 
Крст  Часни. Већина пливача је 
и ранијих година учествовала 
у овој манифестацији, али 
је ове године број пливача 
износио чак 43. До часног 
крста први је допливао је 
Далибор Миленковић.

ФЕБРУАР 
Традиционална манифестација Избор спортисте Града Вршца 

за 2017. годину одржана је у Конгресно-музичкој дворани Центра 
Миленијум, у организацији Спортског савеза Вршац и Града Вршца. 
За најбољег спортисту 2017. године изабран је Стефан Момиров из 
КК Вршац. Додели награда присуствовали су светска шампионка у 
теквондоу Милица Мандић и њен тренер Драган Јовић, званично 

најбољи теквондо тренер на 
свету, као и представници 
Спортског савеза Војводине и 
Спортског савеза Србије. 

173 такмичара учествовало је 
на традиционалном, седмом по 
реду, Вршачком белом кросу и 
надметало се на укупно 16 трка.

Ревијалним кик-бокс 
турниром који је одржан  суботу 
24. фебруара 2018. под називом 
“Гард fight night 2” у Центру 
Миленијум, КБК ГАРД је обележио 15 година постојања и рада.

МАРТ 
Наша  јуниорска  репрезентативка  Тијана Јокић  блистала је на 

сениорском првенству државе. Она је у дублу  са Сабином  Шурјан 
освојила друго место. У финалу су изгубиле од Анете Максути и 
Викторие Тружински . Некадашња играчица Вршца Анђелија Ратић, 
која тренутно игра у Шпанији, освојила је на државном првенству 
треће место у пару са Александром Савић.

На Првенству Војводине у стрељаштву у дисциплини ваздушни 
пиштољ јуниор Немања Стојанов заузео је 3. место, сениор Богица 
Гаврилов је такође освојио 3. место, док је екипа сениора коју су 
чинили: Богица Гаврилов, Марина Михаиел и Александар Моња је 
освојила 4. место.

Кошаркашице Вршца су поразом од Беочина (31:90) завршиле 
сезону у ЖКЛС на последњем месту и идуће сезоне играће у Другој 
лиги. 

АПРИЛ 
Отворено првенство Вршца у бенч пресу које је бодовано и за 

шампионат државе одржано је у недељу 1. априла у Сали Хемијско 

- медицинске школе. Наступило је 39 такмичара у 8 категорија. 
Вршчанин Данијел Гајта освојио је титулу првака у категорији 
до 74 килограма савладавши у првом покушају тежину од 140 кг. 
Антон Вокоун је у категорији до 83 килограма заузео пето место са 
савладаном тежином од 110 кг.

Одбојкаши Баната успешно су завршили сезону у Првој Б лиги 
остваривши две победе у последња два кола, против Баваништа у 
гостима и против Срем Итона у Миленијуму. На тај начин екипа је 
заузела пето место на табели, што у клубу сматрају успехом.

МАЈ 
Кошаркаши Вршца су у последњем колу Суперлиге изгубили 

од Партизана (59:108), али су освојили четврто место у Б групи и 
остварили пласман у плеј оф где ће за ривала имати шампиона 
Црвену звезду.

Клуб малог фудбала Форум одиграо је у поновљеном мечу  

последњег кола против директног конкурента у борби за опстанак, 
Металца из Горњег Милановца, нерешено (3:3), и на тај начин 
заузео десету позицију на табели. Наредне сезоне Форум ће играти 
у нижем рангу такмичења, Војвођанској лиги.

Вршачки Џудо клуб “Локомотива” по девети пут је организовао 
Трофеј Вршца, окупивши на татамију Миленијума преко 600 
такмичара из 60 клубова који су дошли из 8 земаља, Румуније, 
Бугарске, Грчке, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
Хрватске и Србије. Вршац је представљало 28 такмичара који су 
укупно освојили 17 медаља, 2 златне, 2 сребрне и 13 бронзаних.

Уљманка Тијана Јокић чланица СТК “Вршац“ освојила је  
Темерину на Јуниорском првенству Србије, титулу шампиона.

Кадети Рукометног клуба Младост убедљивим победама над 
зрењанинским Пролетером (20:8)и Сентом (18:10) окончали су 
регуларни део сезоне у Првој лиги Војводине на првом месту ,без 
иједног изгубљеног бода, и пласирали се на завршни турнир.

На  јуниорском 
Првенству Србије 
у бадминтону Ана 
Димитријевић освојила је 
3. место у конкуренцији 
играчица до 11 година, Вук 
Димитријевић је освојио 
1. место у дублу до 13. 
година, док је у синглу је 
освојио треће место.

ЈУН 
Кошаркаши Вршца 

победили су у мајсторици 
разигравања за седмо 
место у Суперлиги екипу 
Златибора (94:87) и 
изборили пласман у АБА 2 
лигу наредне сезоне.

Фудбалери ОФК Вршца 
освојили су шампионску 
титулу у Војвођанској лиги 
исток и пласирали се у 

СПОРТ  У ВРШЦУ У 2018. 
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Српску лигу Војводина.
Кадети Младости из Вршца (играчи рођени 2003 и млађи) 

победници су завршног турнира Прве лиге Војводине одржаног у 
сомборској Хали “Мостонга” и на тај начин остварили су најбољи 
резултат у историји вршачког рукомета када је у питању такмичење 
млађих категорија.

„Вршачки атлетски клуб 
1926“ организовао је шесту 
по реду „Трку уз степенице“. 
Титулу шампиона одбранио је 
прошлогодишњи победник, 
Ђуро Борбељ, актуелни првак 
Србије у планинском трчању, 
члан атлетског клуба Апатин. 
Победница женске трке је 
Невена Јовановић, чланица 
АК Црвена Звезда, шампионка 
Србије у планинском трчању.

Алексеј Федор Павков 
постао је првак Србије у 
атлетици у дисциплини 400 
метара у конкуренцији млађих 
јуниора. Павков је остварио 
време за 51,42 секунде. 

ЈУЛ 
Вршчани Марин Дујић и Дамир Фејзић, из вршачког Теквондо 

клуба “Еурошпед”, као и стонотенисерка Тијана Јокић представљали 
су Србију, свој град и клуб, на 18. Медитеранским играма у Тарагону, 
у Шпанији.

Фудбалери Партизана из Уљме тријумфовали су у баражу за 
пласман у Војвођанску лигу исток и остварили најбољи резултат 
у последњих десет година и један од највећих успеха у клупској 
историји. Уљмани су у првом мечу на свом терену славили са 4:0 у 
другом је Долина победила са 3:1.

АВГУСТ 
Кошаркашки клуб Вршац у нову сезону ушао је са новим 

тренером Бранком Максимовићем, док је досадашњег директора 
Предрага Каначког заменио Владан Мајсторовић Власта.

Александар Лазевски, некадашњи леви бек Партизана, члан 
генерације која је играла у Лиги шампиона, постао је нови члан 
ОФК Вршца.

Отворен је олимпијски базен на локацији поред градског језера. 
Свечаним пресецањем врпце, градоначелница Драгана Митровић 
предала је, својим суграђанима, на коришћење савремено и лепо 
уређено купалиште.

Параглајдеристи “Беркута” Нинко Кљуковница и Драгодин 
Миловановић освојили су екипно треће место у прелету у 
последњем колу шампионата Србије.

СЕПТЕМБАР 
Тијана Јокић, репрезентативка Србије, успела је да се избори 

за пласман у првих десет стонотенисерки Европе и отпутовала је 
у Португал на престижно на европски јуниорски Топ тен за 2018 
годину. 

Куп Србије у теквондоу одржан је у Београду, 22. и 23. септембра 
у Хали “Ранко Жеравица” у свим категоријама. Вршачки Еурошпед 
највише успеха имао је у конкуренцији пионира где је наступило  
око 600 такмичара из 57 клубова и освојио је прво место испред 
београдског Галеба и Херкулеса.

ОКТОБАР 
Млади репрезентативци Србије Вук Павловић и Лазар 

Вукашиновић, чланови вршачког Бокс клуба Гард,  учествовали 
су на Европском првенству у фул контакту одржаном у Букурешту 
од 24.-27. октобра. Вук Павловић је освојио златну медаљу у 
конкуренцији јуниора у категорији до 65 килограма, док је Лазар 
Вукашиновић освојио сребрну медаљу у категорији до 60 кг.

Нови шеф стручног штаба ОФК Вршца постао је Нешко 
Миловановић (43), млад, али афирмисани стручњак који је у 
досадашњој каријери водио неколико српских суперлигаша.

У Ботевграду у Бугарској одржан је Интернационални турнир 
у боксу “БАЛКАН” који је окупио најбоље светске боксерке из 17 
земаља. Наступила је и наша женска бокс репрезентација са 4 
такмичарке и два тренера. Репрезентацију су чиниле Јелена Зекић 
(Жабаљ) , Нина Стојановић (Београд), Сандра Динчић (Војводина, 
Нови Сад) и Сандра Маран (Гард, Вршац). Екипу су водили тренери 
Марко Тубић и Стево Павловић, тренер вршачког Гарда. 

НОВЕМБАР 
Вршачки атлетски клуб 1926 прославио је 15. година успешног 

рада.Прослава јубилеја одржана је у свечаној Сали Градске куће.

ДЕЦЕМБАР 
Фудбалски тренер 

Мирослав Миша Бељин 
постао је члан стручног 
штаба женске сениорске 
фудбалске репрезентације 
Србије, као и члан стручног 
штаба младе репрезентације 
наше земље селекције до 19 
година.

Кошаркашки клуб 
Вршац променио је шефа 
стручног штаба. Уместо 
Бранка Максимовића, 
који је каријеру наставио 
у Словачкој, кормило је 
преузео Дарко Костић.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Један од највећих кинеских 
градова, Шенџен, у јужној кинеској 
провинцији Гуангдунг, стигао је 
до еколошког заокрета са својом 
готово потпуно електричном 
такси флотом. Шенџен, центар 
високе технологије у јужној Кини, 
објавио је почетком ове године 
да су од 21.689 таксија који возе у 
граду – 99 одсто електрични. 

Прошле године на путевима 
града је било 7.500 таксија на 
бензински погон. И данас се 
још може наћи неколицина 
такси бензинаца, али је број 
електричних далеко већи, јавља 
агенција АП, а преноси Танјуг. 
Ова метропола, са 12,5 милиона 
становника, други је по реду град, 
али истовремено највећи који је 
остварио овакав подвиг у Кини. 
Наиме, град Таијуан на северу 
Кине, који броји 4,3 милиона 
житеља, још од 2016. године има 
само електричне таксије. 

Аутобуски возни парк Шенџена 
потпуно је електрични од 2017. 
године. То је један од 13 пилот-
градова који промовишу јавни 

превоз на алтернативне енергије 
како би се смањио смог и 
развила алтернативна енергетска 
индустрија, саопштено је из 
градског одбора за саобраћај. 
Пекинг и друге кинеске градове 
опслужују ескадриле електричних 
скутера, бицикала и доставних 
возила на три точка, која помажу 
да се смањи емисија гасова са 
ефектом стаклене баште. Флота од 
20.000 и више електричних таксија 
у Шенџену смањиће емисију 
угљеника за око 850.000 тона 
годишње, саопштио је градски 
одбор за саобраћај. 

Међутим, иницијатива о 
потпуно електричним возилима 
не обухвата услуге превозника 
за дељење вожње или оних који 
возе на позив преко мобилне 
апликације, попут „Убера”, а који су 
врло популарни у Кини. 

Град је иначе обезбедио мрежу 
од око 20.000 јавних пунктова 
за пуњење возила струјом. 
Електрични таксији су опремљени 
терминалом у возилу, који возаче 
обавештава о локацијама где 

тренутно недостаје такси превоз, 
као што су аеродром, железничка 
станица или друге дестинације. 
Такође су опремљени дисплејима 
на којима се јасно очитава цена 
и рута такси вожње, што ће, како 

поручују из градског одбора, 
помоћи у спречавању возача 
да наплаћују више или да крену 
заобилазним путем како би узели 
више новца. 

Шенџен, који се налази на 

граници са Хонгконгом, дом је 
„Хуавеј технолоџиза” и мноштва 
других кинеских технолошких 
компанија. 

Извор: Политика 

На месецу су проклијале 
прве биљке, што је први пут 
да је нека биолошка супстанца 
израсте на том Земљином 
сателиту, саопштила је Кинеска 
национална свемирска агенција, 
преноси Танјуг. Семе биљака на 
Месец је понела кинеска мисија 
Чанг’е-4, која је прва мисија на 
тамној страни Месеца, преноси 
Би-Би-Си. 

Биљке су раније расле на 
Међународној свемирској 
станици, али никада на 
површини Месеца. То би 
значило да би астронаути могли 
да користе храну из властитог 
узгоја у свемиру, смањујући тиме 
потребу да се врате на Земљу 
како би се поново снабдели 
намирницама. 

Кинески државни медији 

објавили су у уторак да су 
из семенки памука никле 
прве младице. Званично лист 
Комунистичке партије Кине 
објавио је на твитеру и прве 
фотографије изданака. Уз то, 
написано је и да је то „био 
први биолошки експеримент 
човечанства на Месецу”. 

Фред Вотсон, астроном из 
аустралијске опсерваторије 

рекао је за Би-Би-Си да су 
ово врло „добре вести”. „Овај 
успех указује на то да можда у 
будућности неће бити неких 
непремостивих проблема 
за астронауте да узгајају у 
контролисаним условима 
властите усеве на Месецу”, 
закључио је он. 

Извор: Политика 

КИНЕСКА НАЦИОНАЛНА СВЕМИРСКА АГЕНЦИЈА САОПШТИЛА:  

 „ПРОКЛИЈАЛЕ ПРВЕ 
БИЉКЕ НА МЕСЕЦУ“  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Александар од Југославије, Вук 
Драшковић 

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

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Аги и Ема, Игор Коларов 

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

ЕКОЛОГИЈА 

TАКСИЈИ У ШЕНЏЕНУ ЕЛЕКТРИЧНИ  
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Број 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 

20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО 
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, 
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Продајем једнособан стан 43m², приземље, 
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

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

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

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

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

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

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

На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-
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 на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, 
вода, струја, укњижено, Николино поље, 
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², 
стан је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-
245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 

од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

Продајем нову недовршену  спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 

m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 
060/655-23-01

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.

На продају приземна кућа на брегу, Јанка 
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на 
улицу. Тел. 062/80-10-585.

На продају кућа улица Сремска бр 5, између 
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакари, клима. 
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. 
Тел. 062/80-10-585.

За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао 
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може 
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине 
и Анђе Ранковић, може замена. Цена по 
договору. Тел 063/85-48-048 после 17 часова.

Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70 
Вршац за двособан стан центар града да ми се 
доплати. Тел. 060/150-32-42.

На продају два једнособна стана у центру од 
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.

Пословни простор у Вршцу, Улица 2. oктобра 
56, удаљеност од центра града око 600м.

Укупна површина простора 2000м2, од тога 
локал површине 170м2, магацински простор 
240м2, остало је дворишни простор. Ширина 
плаца до улице је 18 м, прилаз теретним 
возилима обезбеђен. Tел: 063/243-373

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-
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.

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

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

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за 
студенте.Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m2, иза 
Педагошке академије, погодан за занатлије, 
продавницу или намени по жељи закупца. Тел. 
064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у 
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. 
октобра. Тел. 062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, 
приземље, има паркинг место. Тел. 064/197-
90-69. 

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

Издајем намештен стан двособан, 
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. 
Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са употребом 
кухиње и купатила, за студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 062/420665 

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-
877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. 
Цена 120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-
63. 

Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/183-
00-18.

Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије 
одвојене, намештена, интернет, кабловска, 
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-
25-995.

Полунамештен двособан стан у ул. Хероја 
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за 
две ученице, студенте или брачни пар. Може и 
ко има део ствари. Тел. 063/810-32-28.

Хитно и повољно издаје се двособан стан 
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од 
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра 
2018. године . Тел.  063/717-05-20.

Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183-
300-18.

Издајем намештену гарсоњеру у  центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан 
депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем једнособан стан на Војничком тргу, 
празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Издајем намештену, реновирану гарсоњеру 
на Омладинском тргу, преко од Миленијума, 
на дужи период, слободна од 1.1.2019. г. Тел. 
064/304-91-45 и 013/ 832-867.

Издајем гарсоњеру  за становање, 
бесплатно, поузданој женској особи. Тел. 
063/482-418. и 064/134-61-78.

Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а 
ради становања  и чувања. Ново изграђена, 
бесплатно. Тел.063/482-418-064/134-6-78.

Двособан намештен стан за издавање у 
центру града све је посебно без газде. Тел. 
061/72-39-359 или 064/036-74-25.

Издајем једнособан полунамештен стан у 
центру града, одмах усељив. Тел. 065/647-36-55.

РАЗНО 
 Купујем собна дрвена врата, балконска врата 

са две стране квака, металан гелендер- ограда. 
Тел. 069/185-05-65. 

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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На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и викендица, 
гаранција дугогодишње одржавање зеленила у 
Хемограду. Тел. 013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем бетонске цеви за ћуприје ф40х100, 
4 комада које су у Загајици. Тел: 065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и 
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-
125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  и 
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор, 
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел. 
063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л. 
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис. 
Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-92-
47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони фиксни 
3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни кофер, 
усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 064/168-
58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-210 
и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим да су 
нам они добри пријатељи. Нећете погрешити 
ако их мени поверите. Сат времена 200 динара. 
Тел. 013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 
062/18-365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за југа- 
заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.

Продајем круњач, круни и меље, електрични. 
Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и металне, 
самостојеће и зидне (висеће). Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер оштењени 

15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ на 

чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, машина 
за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год. 
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер 
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 
063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева 
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757. 
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица, 
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, 
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел. 
060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м дужине 
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-
90-69.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску 

боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и 
кошнице. Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587 
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
759-55.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

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

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

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

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-03-
47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда за 
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел 
064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/123-
17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 
064/123-17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна грејалица  
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-
37-420.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. 
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки 
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован, 
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. 
Тел. 063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/507-
60-93. 

Агенцији Магибашта 013 потребна чистачица 
за одржавање хигијене у стамбеним зградама у 
насељу Хемоград.Козарачка 14.

За продају четири веш машине, три „Горење“ 
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном 
стању, као и машина за прање судова „Беко“, 
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.

Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад. 
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92.  годиште 
и ауто приколицу. Тел. 834-026.

На продају старински диван-отоман, нову 
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

Радила би кућне послове и бринула о старијој 
особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-142.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-86.

Продајем веш машину „Горење“, плинску пећ 
„Алфа“, трпезаријски регал, плински решо1/3, 
шиваћу машину „Багат“; фотељу – лежај. 
Тел.064/186-52-44.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60, 
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 064/18-44-
316.

Продајем домаћу ракију, повољна цена. 
Тел.064/183-300-18.

Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 

плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, 
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и полица за 
ТВ.Тел. 065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број, 
нову 2500 дин и две беле краће  зимске јакне 42 и 
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно 
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну 
особу са мадрацем 7000 дин,  бунду тамно браон 
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000 
дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631 
и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/34-
54-538.

Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони 
тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају комбиновани шпорет, вертикални 
замрзивач, Кирби усисивач, хаварисана Застава 
128. Тел. 064/23-55-436.

Потребан радник - радница на радио 
Антени, водитељ - спикер, комуникативан са 
познавањем народне музике и рада на рачунару, 
са искуством или без. Тел. 063/810-32-28.

Вршим услужно одржавање  дворишта, 
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, риљам 
баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-419.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају ТВ „Панасоник“ класичан 50х50 
цм, очуван, у функцији, повољно. Тел. 064/915-
89-36 и 832-153.

На продају 2 плафонске електрогрејалице 
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две 
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.

Три метра кубна храстове греде 14х16цм, 
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач 
криби, делови за З-101, ел. моторе,. Тел. 064/23-
55-436.

Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу 
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу 
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-
21

Продајем половнну столарију, прозоре и 
балконска врата вакум стакло, полицу гепека 
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.

Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским 
надајањем, разна врата и светларник (метални). 
Тел. 064/425-61-30.

Продајем плинску пећ турске производње 
са вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 
063/32-00-19.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 
произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км 
цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Дациа Соленза 2004. годиште, 
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован до 
августа 2019. први власник. Тел. 063/259-311.

Купујем шиваћу машину на ел. погон. Тел. 
013/861-419 и 063/482-418.

Вршим услужно одржавање дворишта, 
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и 
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.

Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

Продајем нов боди за дечаке Extreme 
intimoВеличина 86, тренерке италијанске 
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са 
етикетама. Тел. 013/827-367.

Продајем вунени тепих. Повољно. Тел. 
013/827-367.

Продајем спаваћу собу, тросед и две фотеље, 
кауч на расклапање. Повољно. Тел. 060/843-50-
03.

На продају ловачка пушка брокерица кал 12, 
као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. Тел. 
064/30-57-553.

Продајем сачмарицу калибра 12, карабин 
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину 
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827-
367.

Продајем казан за топљење масти и чаробну 
пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.

Продајем абрихтер са дрихтом погодан за 
пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и 
резервним точковима, круњач са прекрупаром, 
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на 
чврсто гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.

Продајем санке изузетан квалитет, велика 
носивост, демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.

На продају  та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед, 
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са 

витреином, троделни кухињски висећи део, 
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067 
и 832-826.

Средњовачном мушкарцу потребна женска 
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52-
350.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип 
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у 
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин. кг. 
Тел. 064/390-62-76.

На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) 
Тел. 062/80-10-585.

На продају ловачка пушка боксерица кал. 12, 
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел. 
064/305-75-53.

Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ , 
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.

Вршим поправку плинских пећи, бојлера и 
решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-418 
и 013/861-419.

Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел. 
013/806-460 и 061/188-40-71.

Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw. 
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.

На продају „Мазда626“ регистрована до маја 
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две 
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.

Продајем два тучана казана, један бакарни, 
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-
585.

Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на 
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва 
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/21-88-086.

Продајем кућице за псе, мачке и птице, 
штендери за цвеће раних врста, жардињере, 
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел. 
064/280-57-20.

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

Купујем шиваћу машину „Сингер“ или „Багат“ 
на ел. погон. Тел. 013/861-419 и 063/482-418.

На продају плинске пећи и бојлери исправни. 
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.

Рено 19 шамад на продају регистрован до 
11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна, 1991. 
годиште, први власник. Тел. 063/482-418 и 861-
419.

Продајем Југо 45, 1989. годиште, регистрован 
до 10. априла 2019. повољно, први власник. Тел. 
064/128-60-44 .

Продајем шпорет струја-плин, вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/23-
55-426.

Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558, 
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.

Чувала бих старије особе у замену за 
некретнину. Тел. 063/844-80-91.

На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, 
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.

Продајем шпорет комбинован „Горење“ 
браон боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер 
електрични „тики“ 5 л. високомонтажни мало 
коришћен 20 €. Тел. 063/107-72-71.

На продају угаона гарнитура. Тел. 064/280-58-
81.

На продају трактор  ИМТ 560, врцаљка за мед 
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 
и 013/ 807-439.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИВАНКА ЂОРЂЕВИЋ 
07.07.1927 -  06.01.2019

ИСПРАТИЛИ СМО ЈЕ ДОСТОЈАНСТВЕНО 
И СА ПОНОСОМ ШТО СМО ЈОЈ ПРИПАДАЛИ

КРОЗ СВОЈ ЖИВОТ ХОДАЛА ЈЕ УСПРАВНО, 
ХРАБРА, ПЛЕМЕНИТА И НЕСЕБИЧНА.

ОСТАВИЛА ЈЕ ТРАГ КОЈИ ВАЉА СЛЕДИТИ. 
ОСТАЈЕМО СА ЉУБАЉУ И УСПОМЕНОМ.

ПОРОДИЦА ЂОРЂЕВИЋ, РОДБИНА И ПРИЈАТЕЉИ .

ДАНА 06.2019. У СВОЈОЈ 92. ГОДИНИ, ПРЕМИНУЛА ЈЕ У ВРШЦУ
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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

Српска администрација, 
односно рад окружног одбора 
у Вршцу трајао је три и по 
месеца дана. Посада вароши 
за оно време била је у рукама 
ћесарске војске, састојећи се 
из 2 компаније граничара. Ови 
регулаши смештени су у Вршац 
по наредби тамишградског 
царског команданта. То је 
било у неку руку концесија, 
учињена не само вршачким, 
већ и белоцркванским Немцима 
поред свог њиховог држања 
у лето прошле године, јер 
мађарска места добила су 
Србијанце за посаду 1).

Војни командант у Вршцу био 
је за прво време мајор Рајковић, 
месни командант пак с почетка 
капетан Шарић, а почев од 
априла капетан Јефта Барајић 
2).

По сретном пролетњем рату, 
мађарска влада поново се 
заинтресовала за јужну Угарску. 
По заузећу Србина и Кронштата 
у Ердељу, добије Бем налог да 
натраг задобије Банат и очисти 
га од непријатеља. И 17. априла 
био је  Бем већ у Карансебешу, 
и када је крајем априла код 
Оршове опет у земљу продрла 
Пухнерова царска војска, 
која је потиснута била из 
Ердеља у Романију, - послао 
је стари војсковођа, који је 
Тамишград држао поседнутим, 
подпуковника Карољија са 
6000 момака преко Чакова и 
Дете у Вршац, јер је дочуо био, 
да је ђенерал Малаковски, 
који је заповедао ћесарским 
одељењем, напустио свој 

план, да преко Карансебеша 
продре према Лугошу, већ да  је 
долином Нераља допро до Беле 
Цркве. Корољију је дакле запала 
задаћа, да поседне Вршац, 
па да одавде пошаље помоћ 
стешњеној Оравици и да натраг 
задобије Белу Цркву.

Срби су се надали, да ће 
везани са Тамишградом и у 

друштву са ердељском царском 
војском, која је истом тежила 
да се преко Беле Цркве шњима 
споји, моћи да одрже Банат.Када 
је Бем био пред Тамишградом, 
Срби су се већ спремали против 
нападаја. Мост на Тамишу код 
Томашевца до пола су разорили, 
а леву обалу посели, мајора 
Павелића пак послали су са 
једним батаљоном немачких 
Банаћана и једним крилом 
шварценбершких улана да чува 
бок према Вршцу и Алибунару 
3).

Срби Вршчани измолили 

су себи за војног команданта 
царског капетана Јефту 
Барајића. Но овај није могао 
да стане на пут продирању 
Мађара, без војске и без топова. 
Када је дакле 3. маја допрла 
до Вршца вет, да се Мађари 
ближе,повукаше се још истога 
дана пре подне између 9 и 
10 сахата овде постојаше 2 
народне граничарске компаније  
и они Србијанци (40-50), које 
је полицајни надкомесар 
Анђлковић довео поред два 
топа, и одоше још са једно три 
стотине Вршчана према Белој 
Цркви. Барајић се повукао 
у Избиште, он је последњи 
отишао и одјахао тек око пола 
3 сахата по подне од варошке 
куће 4).

Између 3 и 4 сахата по 
подне, дакле на дохват одласку 
последњих Срба, ушао је 
Карољи са 3 батаљона без 
сметње у Вршац, шњим је ушла 
и пољска легија под Висоцкијем. 
Мађари беху опет господари 
Вршца, без да је пао и један 
пуцањ. 5).

Идућег дана, 4. маја пре 
подне, реферовао је Карољи у 
“општој скупштини” постојавшег 
мађистрата и представничког 
тела, да докле не приспе владин 
комесар Гаврило Терек, те 
нареди што је нужно, да донде 
има постојавши мађистрат 
да обавља своје пређашње 
послове, те да би се  одржао 
ред, да би се ставили у додир 
са жупанијом попут присутнога 
јурасора Сигисмунда Клаветаји-
је. 6) 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (156)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Клапка, св.3, стр.81
2) Списи од год. 1849.
3)Ерлебниссе етц., стр.182

4) Исто, и Бауманнсцхе Ауфзеицхнунген,стр 75
5)Исто
6) Записник “опште скупштине”  од 4. маја пре подне

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II,  ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак 

Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов 
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују. 

– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел  појављује се 17. јула као први заступник 
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког 

представништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА, ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ДВОБРОЈ 889-890, ГОДИНА 36, 28. 
ДЕЦЕМБАР 2012.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
Уз благослов Његовог Преосвештенства Епископа банатског 

господина Никанора, одржаће се, по први пут, на вршачком 
Градском језеру, пливање за Крст часни, на Богојављање, 19. јануара 
2011. године.

У жељи да обелодане ову лепу вест и позову заинтресоване 
Вршчане који би запливали за Крст часни, чланови Организационог 
одбора одржали су конференцију за медије, 24. децембра, у Кући 
вина Раб. Медијима сус е обратили Драган Дивљаковић, председник 
Организационог одбора и чланови јереј Владимир Симеуновић, 
Александар Ђорђевић и Предраг Половина. 

На значај Богојављања, хришћанског празника када је Свети 
Јован Претеча и Крститељ обавио свети чин крштења Исуса Христа 
у реци Јордан, подсетио је јереј Симеуновић.

- Тог дана широм Србије плива се за Крст часни, показује се вера 
да се иде за Господом и ја, као некадашњи пливач и учесник у овом 
догађају, могу рећи да  је сваки пут један нови осећај, каже јереј 
Симеуновић. Није свеједно, али вером у Господа стиче се храброст, 
љубав и снага којом се побеђује хладна вода, лед и  стиже се до 
Крста часног. Из воде човек излази бољи, здравији, снажнији за 
савладавање свакодневних потреба.

ВРШАЧКА КУЛА, ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ДВОБРОЈ 889-890, ГОДИНА 36, 28. 
ДЕЦЕМБАР 2012.

ХУМАНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ
Туристичка  организација општине Вршац је организовала 

програм кићења новогодишњих јелки у холу Хотела Србија 
протекле суботе.

Ђаци свих трећих и четвртих разреда  основних школа у Вршцу, 
са својим учитељима, показали су креативност и маштовитост тако 
што су сами осмислили и направили новогодишње украсе, за  које 
им је требало око месец дана, а правили су их на часовима ликовног. 
Свака школа имала је своју јелку, а како је акција хуманитарног 
карактера јелке су поклоњене дечјим установама како би им 
празнике учинили што лепшим. Комисија је била у саставу три 
вршачка уметника, Ђура Павков, академски сликар, Томислав 
Сухецки академски сликар, и докторка Весна која је добила награду 
за прављење најлепших сувенира Вршца. Жири је оцењивао 

креативност и маштовитост деце  и како је све укомпоновано . У 
суботу, 22.12. 2012. у 13 и 30, на манифестацији “Празничне ђаконије” 
прогласили су школу победника: Основна школа “Вук Караџић” и 
Основна школа”Паја Јовановић”. Јелка ОШ “Вук Караџић” је била 
победничка јер су деца најлепше укомбиновали и боју и материјале 
за украсе.Банка Сосиете женерал је била спонзор награде, па је тако 
ова победничка школа освојила сто за стони тенис са комплетном 
пратећом опремом, па ће имати прилику да се баве још једним 
спортом у школи.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Спортски центар Никшић, судије: 
Савовић, Марић, Роглић

СУТЈЕСКА: Павличевић 26, 
Вулевић, Кнежевић 20, Н. Вуковић, 
Ћалић 7, Вујовић 16, Раичковић 
5, Спасојевић 19, С. Вуковић 9, 
Лаловић 7.

ВРШАЦ: Ћирковић 9, Мунижаба 
6, Капетановић 17, Митровић 
6, Радивојевић 5, Мрђа, Бркић 
14, Јовановић 14, Огњеновић 3, 
Ђорђевић Маринковић 17.

Вршчани су се одлично држали 
у првој четвртини меча против 
фаворизоване Сутјеске, али их је 
деконцентрација у другом периоду 
коштала новог пораза. Тренеру 

Дарку Костићу остаје за утеху да се 
новајлија Маринковић Ђорђевић 
брзо уклопио, да је Бркић био 
најбољи скакач утакмице а 
Страхиња Јовановић најбољи 
асистент.

- Честитке екипи Сутјеске на 
заслуженој побједи. Нисмо успели 
да  у одбрани сачувамо њихове 
најбоље играче. Док год моја млада 
екипа не  схвати да морамо кренути  
из одбране , а не да се стално 
надигравамо са тимовима који су 
квалитетнији од нас, ми нећемо 
доћи до позитивног резултата, 
закључио је шеф струке Вршца.

.

ВРШАЦ ДОЖИВЕО НОВИ ПОРАЗ У АБА 2 ЛИГИ

БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА У НИКШИЋУ
СУТЈЕСКА - ВРШАЦ 109:91 (23:20, 39:24, 23:24, 24:23)

КО Ш А Р К А

Кошаркаши Младости савладали 
су Вршац са 99:92 на свом терену у 
16. колу Кошаркашке лиге Србије. За 
коначан исход пресудна је била друга 
четвртина, добили су је домаћи са 
30:22 и са предношћу од 10 разлике 

су отишли на одмор - 54:44.
Вршчани су успели да решеу своју 

корист трећу и четврту четвртину, али 
то је било довољно само да се ублажи 
пораз, не и да се направи потпуни 
преокрет.

Најефикаснији у тиму из Земуна 
су били Тадија Тадић са 20 поена и 
Алекса Новаковић који је забележио 
дабл-дабл од 19 поена и 10 скокова. 
Код Вршчана најбољи је био Вељко 
Бркић који је утакмицу окончао са 21 
поеном, док је Страхиња Јовановић 
постигао 19, а на то је додао и 12 
ухваћених лопти.

ПОРАЗ ВРШЦА У 16. КОЛУ КЛС У ЗЕМУНУ
МЛАДОСТ - ВРШАЦ 99:92 (24:22, 30:22, 23:25, 22:23)

КЛС 16. КОЛО
Металац - Златибор 80 : 72
Војводина - Беовук  94 : 91
Нови Пазар - Дунав 91 : 78
Динамик - Тамиш 72 : 65
ОКК Бгд - Слобода 93 : 101
Борац - Спартак 101 : 74
Младост - Вршац 99 : 92

ДРУГА АБА ЛИГА, ПОСЛЕ 14. КОЛА
1.Борац 16 15 1 +243 31
2.Динамик  16 12 4 +192 28
3.Нови Пазар 15 12 3 +126 27
4.ОКК Београд 16 11 5   +56 27
5.Тамиш 16 8 8   +51 24
6.Слобода 16 8 8   +36 24
7.Златибор 16 8 8     +9 24
8.Вршац 16 7 9   -61 23
9.Војводина 16 7 9   -70 23
10.Младост 16 6 10   -64 22
11.Металац 16 5 11   -75 21
12.Дунав 16 5 11 -139 21
13.Спартак 16 4 12 -137 20

Вршачки Рукометни 
клуб “Младост” са 
својом младом екипом 
дечака (2004. и 2006. 
годиште) учествовао је 
на тродневном турниру у 
Брашову у Румунији.

- Домаћин је била екипа 
“Спортинга” из Гимбаве 
која се показала кад 
одличан домаћин и сјајно 
угостила наше дечаке. 
Сарадња наших клубова 
биће настављена и у 
наредном периоду. Нашу 
екипу на ово такмичење 

водили су Борис 
Каракаш и Бојан Керчу 
који су презадовољни 
понашањем екипе 
на терену и ван њега. 
Иако резултат овог 
пријатељског турнира 
није био у првом плану 
наши момци су остварили 
изузетан успех, а током 
посете Румунији обишли 
смо и нека занимљива 
места, као што су фабрика 
чоколаде и замак грофа 
Дракуле, кажу у РК 
“Младост”.

ВРШАЧКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ  МЛАДОСТ СА СВОЈОМ МЛАДОМ ЕКИПОМ ДЕЧАКА УЧЕСТВОВАО НА ТУРНИРУ У РУМУНИЈИ

ПРВО МЕЂУНАРОДНО ИСКУСТВО ВРШАЧКИХ РУКОМЕТАША
РУ КО М Е Т

Вршчани су уочи гостовања 
Сутјесци освежили играчки кадар 
доласком Јована Маринковића 
Ђорђевића (200 цм), доскорашњег 
интернационалца који је наступао 
у словачкој Хандлови. 25-годишњи 
Крушевљанин игра на позицији 
крилног центра, прво сениорско 
искуство стекао је у Напретку из 
Крушевца. Прошле сезоне одиграо 
је 36 утакмица, просечно играо 26 
минута и постизао 13,9 поена по 
утакмици.

ЈОВАН 
МАРИНКОВИЋ 

ЂОРЂЕВИЋ НОВИ 
ИГРАЧ ВРШЦА
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Фудбалери Вршца ће 2019. годину 
и припреме за пролећни део сезоне 
почети са новим шефом стручног штаба 
Ненадом Ковачевићем. Некадашњи 
репрезентативац наше земље, капитен 
Црвене звезде и интернационалац у 
француским клубовима Ленсу и Ниму, 
тренерску каријеру је почео у зонашу 
Белегишу, а водио је и српсколигаше 
Сопот и Прву искру из Барича. Долазак 
у Вршац Ковачевић сматра највећим 
досадашњим тренерским изазовом у 
каријери.

- Тешко је за почетника када играчи 
имају полупрофесионални статус као у 
мојим доскорашњим клубовима. ОФК 
Вршац је свакако најорганизованији 
клуб у који сам дошао као тренер, 
жељан сам рада и на тај начин ћу се 
најбоље упознати са екипом, што је мој 
стил. Не мислим да је хендикеп што сам 
екипу преузео на половини сезоне, нити 
желим да то буде неки алиби. Људи из 
клуба су ми много помогли при доласку 
у Вршац и сервирали све информације 
које су важне у овој фази. Вршац није 

моја успутна станица, нити ми пада на 
памет да отаљавам посао. Дошао сам са 
идејом да направим нешто, за почетак 
да обавимо припреме како треба, 
нагласио је Ковачевић. 

Нови шеф струке Вршчана истиче 
да неће правити никакве додатне 
промене у стручном штабу, његов 
помоћник биће Перица Ранков, тренер 
голмана Љубан Вучковић и кондициони 
тренер Немања Петровић. Вршчани ће 
припреме за нову сезону почети 21. 
јануара, када ће се обавити тестирање 
играча. ОФК Вршац ће одиграти укупно 
пет припремних мечева, први у Панчеву 
на терену са вештачком травом против 
зонаша Партизана из Уљме, следе 
утакмице против Радничког из Ковина, 
панчевачког Железничара, Бродарца и 
Црвене звезде из Малог Мокрог Луга. 
Прва званична утакмица новог тренера 
Ненада Ковачевића биће финале купа 
на територији Јужног Баната ОФК 
Вршац - Динамо 1945 из Панчева.

Б.Ј

СПОРТ

ФУД БА Л
ОФК ВРШАЦ У НОВУ ГОДИНУ УЛАЗИ СА НОВИМ ШЕФОМ СТРУЧНОГ ШТАБА

НЕНАД КОВАЧЕВИЋ ПРЕДВОДИ ВРШЧАНЕ

Прошлог викенда је одржано 
Отворено првенство Београда 
за млађе пионире у дворани, 
где су наступили и такмичари 
АК Атина из Вршца. У трци на 
200м Марко Младеновски је 
остварио одличан резултат 
и освојио треће место са 
временом 30,17 секунди. Марко 
је освојио медаљу у веома 
оштрој конкуренцији такмичара 
из Црвене Звезде, Партизана 

и клубова из региона. Други 
такмичар Душан Кнежевић 
остварио је време од 37,70 
секунди у истој дисциплини. 
Следеће такмичење је 
Првенство Београда за старије 
пионире, где ће наступити у 
дисциплини 300 метара, што је 
увертира за Првенство Србије 
у дворани, које ће се одржати 
крајем фебруара.

АТЛ Е Т И К А

ПИОНИРИ ВРШАЧКЕ АТИНЕ УСПЕШНИ НА ОТВОРЕНОМ 
ПРВЕНСТВУ БЕОГРАДА

МЕДАЉА ЗА МАРКА 
МЛАДЕНОВСКОГ

Под благословом епископа банатског 
Никанора, на Градском језеру ће се на 
Богојављење, у суботу 19. јануара, по седми 
пут одржати традиционално пливање за 
Крст Часни. Како су организатори истакли, 
у питању је веома значајна манифестација, 
јер се кроз њу прожимају верски, духовни, 
спортски и традиционални карактер. 

-Богојављенско пливање има за циљ 
очување вере, традиције и идентитета, 
а уједно јача спортски дух, ослобађа 
нас и даје нам снаге да савладамо све 
препреке – рекао је Владимир Симеуновић, 
протонамесник. Симеуновић је додао 
да ће манифестација почети светом 
архијерејском литургијом у Саборној цркви 
у осам часова, након чега ће бити извршено 
освећење воде. У 11 часова ће се испед 

Саборне цркве формирати литија на челу са 
свештенством, барјацима и пливачима, док 
ће сама манифестација на Градском језеру 
почети у 12 часова. 

За учешће на овогодишњој, седмој 
манифестацији “Пливање за Крст Часни” 

пријавило се 48 кандидата. Тим поводом су 
у Дому здравља организовани бесплатни 
лекарски прегледи потенцијалних 
учесника. Коначан број  пливача биће 
познат тек након  што сви пријављени 
кандидати ураде прегледе, у вршачком 

Дому здравља, који по традицији, свим 
потенцијалним учесницима омогућава 
бесплатне прегледе.

Организациони одбор манифестације 
задовољан је одзивом пливача и  још једном 
позивају суграђане да им се придруже у 
литији и на језеру.

Манифестација “Пливање за Крст Часни” 
биће одржана на Градском језеру у Вршцу, 
на Богојављење, у суботу 19. јануара. 

антерфиле
 Програм манифестације:
08.00 Света архијерејска Литургија у 

Саборном храму
11.00 Формирање литије испед 

Владичанског двора
12.00 Пливање за Крст Часни уз културно 

уметнички програм на Градском језеру

У СУБОТУ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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