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ЗАВРШЕНА ЖЕТВА ХЛЕБНОГ ЗРНА

РОД ПШЕНИЦЕ УМАЊЕН ЗА ПЕТИНУ

Ове године жетва пшенице кренула
је нешто касније. Мајске и јунске кише
допринеле су да се вегетација мало
продужи и поправи стање пшенице.
- Ове године имали смо око 29.000
хектара под пшеницом, 2.700 ха под
озимим јечмом и врло мало површина
под уљаном репицом на подручју
које
покрива
Пољопривредностручна служба „Агрозавод“: општине
Бела Црква, Пландиште, Ковин и Град
Вршац, где укупно има око 156.000
ха обрадивих површина, каже инж.
пољ. Еуген Баба, саветодавац ПСС
„Агрозавод“ Вршац. Уљана репица
је била у плану на нешто више од
7.000 ха, од тога је остало можда само
десетак одсто површина. Када је у
питању пшеница, проблеми постоје
од саме сетве због недостатка влагелоше клијање семена, тако да смо
имали закаснело ницање. И каснији
недостатак влаге, мало падавина
почетком године, такође је оставило
последице на принос, да не буде на
нивоу вишегодишњег просека. Ово
је слабија година за пшеницу и то за
неких двадесетак одсто. Приноси
су од 4 тоне до 6,5 т колико износе
најбољи приноси, за разлику од

родне године када је принос виши од
7 тона.
Када је реч о уљаној репици,
Баба сматра да је добро што је ова

сејалицама, комбајнима. Међутим,
ова изузетно лоша година вероватно
ће смањити површине под уљаном
репицом наредне године.

Приноси пшенице испод вишегодишњег просека
култура, током последње три године,
заузела место у плодореду, томе су
допринеле добре тржишне цене,
а пољопривредници су савладали
технологију, опремили се бољим

- Тако то у пољопривреди иде,
наглашава Баба. Мада мислим да
људи који су доследни током 3-4
године успеју да направе просек и
они су на некој доброј калкулацији.

Добро је што је уљана репица заузела
веће површине током последњих
година, јер смо, конкретно у деловима
вршачког атара, имали двопоље- само
две ратарске културе на газдинству,
на пример на куштиљским ораницама
само сунцокрет и пшеница.
Због малих складишних простора
на
газдинствима,
овогодишњи
род пшенице отишао је у силосе, у
магацине откупљивача, на продају
због недостатка новца код ратара
који практично нису имали никакав
прилив од јесени ди сада.
- Моје мишљење је да је продато
више од 50 одсто пшенице, сматра
саветодавац ПСС „Агрозавод“ Вршац.
Цена је око 18 динара. Проблема
око исплате није било. Ако се
укалкулише закуп земљишта и сви
остали трошкови производње, тешко
да постоји неки профит са овим
приносом.
Низак принос допринео је да
хектолитарска маса буде јако ниска,
од 72 до 78- 80. За месец дана, када
пшеница одлежи, сазри, видеће се
њен квалитет.
Ј.Е.

АДВОКАТ МИЛЕНКО РАДОВАНОВ ОДГОВАРА НА ВАША ПИТАЊА:

ПОСТУПАК КУПОПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

У претходном броју бавили смо се неким
уопштеним питањима у вези са продајом
непокретности. Сада одговарамо на нека питања
која се надовезују на поменуту тему, а која су Вас
занимала.

ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ
ЦЕНЕ “НА РУКЕ” И ДО КОГ ИЗНОСА:
Према Закону о девизном пословању
купопродајна цена непокретности може бити
изражена у еурима (чл.34 ст.2 т.5), што представља
изузетак од правила да се у Републици Србији
плаћање, наплаћивање И пренос врши у динарима.
Надаље, чл.36 Закона о спречавању прања новца И
финансирања тероризма ограничава готовинско
пословање И прописује да лице које продаје робу
или врши услуге у Републици Србији, од странке
или трећег лица не сме да прими готов новац
за њихово плаћање у износу од 10.000 еура или
више у динарској противвредности. Ограничење
важи И у случају ако се плаћање роба И услуге
врши у више међусобно повезаних готовинских
трансакција у укупном износу од 10.000 еура
или више у динарској противвредности. Дакле,
уколико је цена непокретности већа од наведног
износа продавац “на руке“ сме да прими само
износ до 10.000 еура, док преостали износ мора
бити трансферисан преко рачуна пословне банке.
У противном, физичко лице за учињен прекршај
ће платити казну од 5.000 до 150.000 динара.
Додајемо И то да је од септембра месеца прошле
године на сајту Министарства трговине, туризма
И телекомуникација РС објављен документ који
садрже упутства за агенције за некретнине које
морају да ураде процену ризика заинтересованог
клијента. Како се у документу упозорава, прање
новца не само да је последица претходно
извршених кривичних дела, већ је И полазна
степеница за будуће криминалне активности. Због
тога се, додају, то негативно одражава на економски

И политички систем државе, а у зависности од
размера може угрозити демократски развој,
економску И финансијску стабилност И процес
транзиције у Србији.

У КОЈОЈ ВАЛУТИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА
КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ:
Као што је претходно наведено, члан 34 Закона
о девизном пословању предвиђа да се плаћање,
наплаћивање И пренос у Републици Србији врши
у динарима, док став 2 овог Закона предвиђа
изузетке од овог правила И дозвољава могућност
да се исплата купопродајне цене непокретности
врши И у девизама. Улазећи прецизније у тумачење
закона, јасно је да исти децидно наводи да се исто
може вршити плаћањем у девизама, при чему не
пропсује о којој девизној валути је реч. Изнето
указује да је могуће вршити плаћање у свакој
девизној валути, при чему је пракса код нас да се
исто врши у еурима.

ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ;
Када је реч о овој теми обично се намећу
питања како легализовати стан у згради која није
легализована? Како ће се вршити легализација?
• најпре захтев поднесите надлежном органу
општине на чијој се територији налази напокретност
• у складу са Законом, надлежни орган ће
утврдити да ли је поднета потребна докумантација
И, уколико није, у року од 60 дана ће захтевати
допуну документације
• уколико подносилац не достави допуну
документације или уколико легализација није
могућа захтев подносиоца ће се одбити односно
одбацити, након ћега ће се правноснажно решење
доставити надлежној грађевинској инспекцији
ради предузимања неопходних мера, зато водите
рачуна о томе
• уколико је легализација могућа, подносилац

захтева се обавештава о износу који је дужан
уплатити у року од 60 дана, до када би подносилац
захтева трабало да закључи уговор са Дирекцијом
за грађевинско земљиште
• коначно након И овог последњег доказа,
надлежни орган ће у року од 15 дана донети
решење о грађевинској И употребној дозволи,
затим следи укњижба некретнине.

ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ КОД КУПОПРОДАЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА;
Приликом продаје непокретности (стана,
куће, земљишта) власник непокретности има
законску обавезу да своју непокретност понуди
лицима која су носиоци права прече куповине.
Право прече куповине постоји у два случаја:
када на непокретности има више сувласника
И када се непокретност која је у власништву
продавца граничи са непокретношћу лица
која остварују право прече куповине (у случају
продаје пољопривредног земљишта). Уколико
сте продавац, руке су Вам “одрешене” да ствар
продате трећим лицима тек када протекне 15 дана
од дана пријема понуде за право прече куповине
коју сте дужни упутити препорученом пошиљком.
Потврду из поште сачувајте јер Вам без исте јавни
бележник неће оверити уговор о купопродаји ако
му је приликом овере купопродајног уговора не
презентујете на увид. Водите рачуна И о томе да
продају не уговорите под повољнијим условима
у односу на услове које сте дали лицу са правом
прече куповине. Наиме, у том случају због повреде
права прече куповине лице коме је повређено
право има право на подношење тужбе са захтевом
да се уговор о купопродаји огласи да је без правног
дејства.
На питања је одговорио адвокат Миленко
Радованов.
Сва ваша питања можете слати на имејл адресе:
milenko.radovanov1@icolud.com
milenko.radovanov@serbialaw.rs

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ОДРЖАНИ „ДАНИ КУШТИЉА 2019“

ЈУБИЛЕЈ- 150 ГОДИНА КУШТИЉСКОГ ХОРА

Минулог викенда у Куштиљу одржана
је манифестација под називом „Дани
Куштиља 2019“ којом је обележен значајан
јубилеј - 150 година постојања хора у
овом селу. Прослави су присуствовали
генерални конзул Румуније у Вршцу Георге
Дину, градоначелница Драгана Митровић,
чланови Градског већа, као и гости из
Румуније.
- Куштиљ је село најбогатије културним
манифестацијама, а најбољи пример је то што
овде имамо две фанфаре, рекао је генерални
конзул Дину. Посебно бих истакао подршку
вршачке градске власти, градоначелнице и
чланова Већа, што доказује да Град Вршац
пружа велику подршку националним
мањинама. То је за сваку похвалу и посебно
ме радује. Војводина је мултикултурална
средина, а Вршац је Војводина у малом. Веза
Града и националних мањина је мост културе,
мост који повезује већинско становништво и
мањинске националне заједнице, а овакав
пример не може да се нађе нигде у Европи.
Генерални конзул Румуније је похвалио
новоизграђену отворену позорницу као
подршку града за овај и још низ наредних
културних догађаја у овом селу.
- Када у једном овако малом месту
хор траје век и по, то заиста заслужује
да се обележи на овакав начин, сматра
градоначелница
Митровић.
Локална
самоуправа је управо за ову прилику,
испунила
мештанима
Куштиља
вишедеценијску жељу и саградила летњу
позорницу. Осим улагања у инфраструктуру,
здравство, образовање, локална самоуправа
определила је значајна средства када је
у питању обнављање културних објеката
не само у Куштиљу, већ и у свим другим
селима. И то је један од начина подршке да
националне мањине, овде је то румунска,
очувају своје традиције, а с друге стране
ово је и мотив да млади људи остану у
свом месту, да живе на селу. Ми смо, као
локална самоуправа, препознали значај
равномерног развоја свих села на нашој
територији и ово је само једно од улагања у
овој години када су у питању обнове објеката

културе.
Родика
Алмажан,
координаторка
Одбора за образовање Националног
савета румунске националне мањине
у Србији, указала је на значај завидног
јубилеја куштиљског хора и нагласила да ће
Национални савет увек подржавати овакве
манифестације, као и све остале активности
чији је циљ очување традиције румунске
мањине на овим просторима.
Манифестација је почела отварањем
изложбе под називом „Фотографија етнографски документ“, у Дому културе
у Куштиљу. Аутори изложбе су Адриана
Андреи и Консуела Бендиа из Регионалног
центра за очување и промоцију
традиционалне културе Клуж (Румунија).
Ово је наставак, практично други корак
пројекта“Мостови традиције између Баната
и Трансилваније”.

ВРШАЦ ДОМАЋИН СТРУЧНО - НАУЧНОГ СКУПА
ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКА
ГРАЂА И ИЗВОРИ У
БИБЛИОТЕКАМА

Вршац ће бити домаћин 13. Годишњег
стручно- научног скупа Заједнице матичних
библиотека Србије. Библиотекари ће се
окупити почетком септембра, од 4. до 6, и
расправљаће на тему „Електронска грађа
и извори у библиотекама“, најављено је на
конференцији за медије, одржаној у Градској
кући.

Испуњење вишедеценијске жеље
мештана Куштиља: Градоначелница
Драгана Митровић

Веза Вршца и националних мањина
- мост културе: Генерални конзул
Румуније у Вршцу Георге Дину

- Поставка садржи 30 фотографија,
донација Куштиљу поводом 150 година
од оснивања хора у селу Мариора Сфера,
у име Националног центра за очување и
промовисање културе Клуж. Фотографије
приказују како њихови аутори виде
румунско село, традицију, обичне људе,
народну ношњу... Девет од 30 изложених
фотографија награђено је на националним и
међународним конкурсима.
На отвореној бини приређен је богат
културно- уметнички програм, у коме су, уз
домаћине, наступили гостујући хорови и
оркестри, аа прославу је увеличао и Градски
хор „Ас“ и Група певача „Исток 10“.
Ј.Е.

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА

ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
Потврде о успешно завршеној
обуци о основама знаковног језика
уручене су стручњацима из Вршца,
који раде на заштити од насиља у
породици, у Центру за социјални рад
Града Вршца, 1. августа. Тродневну
обуку у трајању од 12 часова завршило
је шеснаесторо овдашњих стучњака:
директорка Центра за социјални рад,
4 водитеља случаја и правник Центра
за социјални рад, чланица Градског
већа за здравство и социјалну заштиту,
судија Основног суда, две заменице
основног јавног тужиоца, медицински
техничар и главна медицинска сестра
Опште болнице, медицинска сестра
Службе хитне медицинске помоћи,
главна сестра Службе за здравствену
заштиту жена и логопед Дома здравља,
полицијски службеник и службеница
Полицијске станице Вршац.
Обука је организована од
стране Из круга - Војводина, у сарадњи
са Друштвом тумача за знаковни језик
из Новог Сада, а све је то у оквиру
активности које спроводимо у пројекту
„Унапређење подршке за жене са
инвалидитетом са искуством насиља“,
уз финансијску подршку ЕУ, објашњава
Ивана Зелић, из Круга Војводина.
Током тродневне обуке, полазници су
се упознали са заједницом и културом
глувих,
начинима
комуникације,
Законом о употреби знаковног језика и
да су овладали одређеним вештинама
како би могли да се разумеју са
корисницима који су глуви, до момента
док не дође тумач.
Зелићева
се
захвалила
в.д.
директора Центра за социјални рад
Мирјани Кнежевић и Татјани Николић,
чланици Већа за здравство и социјалну
заштиту, које су пружиле подршку да се
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обука реализује у Вршцу.
Вредност ове обуке је око
300.000 динара и желим да кажем да
наши стручњаци, који су у контакту са
женама жртвама насиља, насилницима
и њиховим породицама, нису до сада
били у прилици да прођу ову обуку,
нагласила је већница Николић. Ово
је значајан сегмент за унапређење
њиховог рада, а уз сертификат данас ће
добити и видео презентацију са обуком
коју смо похађали, као и адекватан
приручник који ће им сваког дана бити
на располагању. Заједница глувих је
бројна и ми препознајемо потребу а
унапреимо положај ових лица у нашем
граду.
Према речима в.д. директорке
Кнежевић, Центар за социјални рад

је уступио простор и потрудио се да
буде добар домаћин организаторима и
полазницима током обуке и додала:
И нама је било у интересу
да прођемо ову обуку како би што
квалитетније пружали наше услуге.
Захваљујем се Кругу Војводина што
је изабрала Вршац као град где ће
организовати обуку, јер наш град се
труди да помогне колико је год могуће
како жртвама насиља, тако и лицима са
проблемом са слухом.
Захваљујући обуци, стручњаци сада
познају, разумеју и изводе основни ниво
знаковног језика и могу да успоставе
комуникацију и узму основне податке
од глуве особе на њеном примарном
језику.
Ј.Е.

- Реч је о једном од најзначајнијих
стручно - научних скупова, односи се на
библиотичко - информациону делатност и
зове се Библионет, а ове године одржава се
по 13. пут у организацији Заједнице матичних
библиотека Србије, објаашњава Драгана
Милуновић, заменица управника Народне
библиотеке Србије и секретар Заједнице
матичних библиотека Србије. Скуп ће се
бавити електронском грађом и изворима у
библиотекама, а то значи обрадом, чувањем
и давањем на коришћење свих видова
електронских публикација, које су рођене као
електронске, изворно настале у електронском
формату.
Према
речима
Весне
Златичанин,
директорке вршачке Градске библиотеке,
овдашња кућа књига и наш град почаствовани
су избором да буду доомаћини овако
значајног стручно - научног скупа.
- Вршачка библиотека је домаћин скупа,
заједно са Градом, очекујемо долазак око
120 колега, и ово ће бити прилика да,
уз наше професионално усавршавање,
скренемо пажњу на значај Градске библитеке
у Вршцу, каже Златичанинова. Пројекат
кошта 2,5 милиона динара, финансијски
цео скуп подржава Министарство културе
и информисања Републике Србије, а све
што буде обавеза нас, као вршачке Градске
библиотеке, то ће суфинансирати Град Вршац.
Скуп
је
међународног
карактера,
присуствоваће учесници из иностранства, из
земаља региона, који ће презентовати своје
радове везане за тему скупа. Биће уручена
награда „Ђура Даничић“ коју Заједница
матичних билиотека Србије традиционално
додељује, а ове године биће три добитника.
Организатори очекују да ће скуп посетити и
представници покрајинских и републичких
органа, као и Града Вршца.
По завршетку научног дела скупа, учесници
ће бити у прилици да обиђу знаменитости
Града Вршца, обиђу историјске споменике,
гудуричке винске подруме и боље упознају
туристичке потенцијале овог краја.
Ј.Е.

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

ПРОСЛАВЉЕНИ ПЛАНЕТАРНИ КОШАРКАШКИ АС, РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ И ВЕЛИКИ ЗАЉУБЉЕНИК У КОЊИЧКИ СПОРТ

ОВА РАВНИЦА У МЕНИ БУДИ СВЕ...

Ове седмице наш прослављени кошаркашки ас
Никола Јокић, придружио се репрезентацији Србије на
припремама за Светско првенство. О походу на нову
медаљу са “орловима”, тренинзима и припремама за
нову НБА сезону у „Денверу“, али и о љубави према
касачком спорту која га прати цео живот, рођени
Сомборац Никола Јокић говори за наш лист.
Како проводиш дане у
Сомбору и да ли си успео бар
мало да се одмориш од веома
напорне, али изузетно успешне
сезоне у најјачој кошакашкој
лиги на свету?
- Покушавам што више да се
опустим на разноразне начине, али
морам и свакодневно да тренирам,
тако да нема тоталног опуштања.
Време брзо пролази, мало на
тренингу, мало на „Штранду“, мало
са коњима у тренингу и недељом
на тркама, мало на викендици, а
увече са друштвом по граду, као и
сва моја генерација.
Поново
ћеш
играти
у
репрезентацији Србије. Шта
очекујеш од Светског првенства?
- Ја сам све време био на
припремама због себе и својих
професионалних обавеза према
послу, односно спорту којим се
бавим. Репрезентацији Србије
прикључићу се ове седмице и бићу
са нашим играчима на припремама
све до почетка Светског првенства.
Мислим да ће на Светском
првенству бити изузетно тешко јер
има пет-шест јаких репрезентација.
Надам се нашој доброј игри и да
догурамо што даље, а свака медаља
је сигурно успех.
Велики си заљубљеник у
касачки спорт. Када и због чега
си заволео коње?
- Цео свој живот сам волео коње
и са родитељима одлазио на трке
дуги низ година. Велики љубимац
ми је био вранац Фантастик
Лубел. Када сам недељом имао

кошаркашке утакмице журили смо
после њих право на трке, а два пута
сам чак и на полувремену одлазио
на трке, јер смо већ тада имали
добијену утакмицу.
Ушао си у свет касачког спорта
са грлом Дрим Кечер (Dream
Catcher), али он више није једини
касач у твом власништву. Колико
сада имаш касача и како је љубав
према коњима прерасла у шталу
„Дрим Кечер“?
- Нормално је било да, кад
сам стекао могућности, купим
коња уз помоћ мог пријатеља, а
сада и тренера свих наших коња
Владимира Прибића. Први коњ

којег смо купили био је Дрим Кечер
(„Хватач снова“), а он је леп, добар
и посебно миран коњ. Те особине
красе и остале наше коње, које смо
купили у последње две године. Ту
су француске кобиле Marguerite
и Estrella de Lune, ветеран Sanrio,

затим врло талентована кобила од
три године од које много очекујемо
Donita Ferm и овогодишње
појачање са којим смо имали доста
здравствених проблема по доласку
из Холандије, петогоди Harley D
Energy.
Колико времена и како га
проводиш са својим љубимцима?
Ко их тренира и брине о њима
када ниси у Србији?

- После повратка из Америке са
коњима сам проводио баш доста
времена у тренингу, али у последње
време, како ја интензивније
тренирам, мање сам времена са
њима. Често нам се поклапају
термини тренирања, ту су јутарњи
тренинзи, али ипак поподне одем
да се мало провозам. Сву бригу око
тренинга води Влада Прибић, мој
отац је вишегодишњи организатор
и економ, а од недавно ту је и
помоћник Стевица Ладар. Много
нам помаже и мој стриц Слободан
Јокић.
Где год да одеш и где год се
појавиш с поносом истичеш да си
Сомборац, Војвођанин и Србин.
Можеш ли нам рећи шта је то што
те највише веже за нашу земљу и
шта највише волиш у свом граду?
- У туђем свету љубав према
родном граду и држави има
додатну снагу, а ја се поносим што
сам Сомборац, Војвођанин и Србин.
Ова равница у мени буди све.
Да ли си се изненадио када
си видео мурал на својој

основној школи и да ли те
људи заустављају на улици
да се сликаш са њима? Да ли
пратиш натписе у новинама,
друштвеним мрежама и колико
сва та медијска пажња утиче на
тебе?
- Тај мурал изгледа баш супер и
наравно да је част кад знаш да те
препознаје цео град. Понекад ми
засмета та популарност јер желим
миран и обичан живот, а није увек
баш тако. Свакодневно сликање
и потписивање ми прија, али не
баш у сваком моменту. Натписе по
друштвеним мрежама не пратим
јер сам их све искључио, а новинаре
избегавам јер често пренесу нешто
што ја нисам рекао. Желим да
будем обичан млад човек са свим
својим врлинама и манама и глупо
ми је да то свако претреса из свог
угла гледања и начина живота.
Основао си свој КК „Џокер“
и Фондацију „Никола Јокић и
пријатељи“. Да ли можеш да нам
кажеш какви су ти планови за
будућност и шта све можемо да
очекујемо у наредном периоду?
- Кошаркашки клуб „Џокер“
је трансформисани бивши „Сокош“, од ког мој отац уз помоћ
десетак људи жели да направи
клуб од регионалног значаја и
треба им дати пуну подршку да у
томе успеју. Фондацију „Никола
Јокић и пријатељи“ основала је
моја породица са жељом да се у
некој мери помогне и већ су многе
ствари урађене за опште и шире
потребе људи, највише младих
људи из сфере спорта, науке и
слично. Планови за будућност
су већ увелико одређени, јер је
уговор са „Денвером“ тек у другој
години, а потписан је на пет.
Љубав према коњима не може да
престане, а ту су нам планови да се
изгради пристојан и функционалан
хиподром.
Углавном,
моја
размишљања
су
умногоме
повезана и усмерена ка мом граду,
где бар за сада видим себе и своју
породицу.
Редакција „Сомборских новина“
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АЛЕКСАНДАР ЈЕВРЕМОВИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА У ЈКП “2. ОКТОБАР”:

ОЖИВЉАВАЊЕ МУЗИЧКОГ
ПАВИЉОНА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Служба Грађевинска оператива
има најширу лепезу задужења у ЈКП
“2. октобар”. Укратко, у њихов опис
послова спадају сви радови који
су повезани са грађевином. Шеф
Службе Александар Јевремовић
говорио је за “Вршачку кулу” о
актуелним радовима, о проблемима
са којима се оперативци суочавају
као и о плановима за наредних
месец дана.
- Конкретно дефинисано, Служба
Грађевинска оператива изводи
радове на изградњи канализационе
мреже, замени и реконструкцији
водоводне и гасне мреже, ради на
рашчишћавању дивљих депонија
и чишћењу одводних канала. У
последње време доста радова
изводи се на градском гробљу када је
у питању уређење стаза и припрема
гробних места. Такође, уређују се и
контејнерска места широм градског
језгра, као и припремни радови за
уређење урбаних џепова.
Најактуелнији су радови у
градском парку. Вођени идејом
да један од најлепших паркова у
Војводини учине још пријатнијим
амбијентом,
грађевински
оперативци ЈКП “2. октобар”
започели су најпре са уређењем
зида према Балканској улици.
- Стање комплетне ограде
градског парка далеко је од доброг
и била је неопходна реконструкција.
Највећи део ограде до Балканске
улице је обновљен, предстоји још
део до малог улаза у парк. Свакако
ће најзахтевније бити обнављање
ограде на потпорном зиду до
стадиона, где ће део морати да се
потпуно сруши и поново изгради а
део да се реновира. Наравно, ограда
ће бити очишћена и префарбана а
биће и урађена на делу од главног
улаза у парк ка стакленику.
Радови у парку обахватиће и
изградњу дела стазе од малог улаза
до водоторња.
- Стаза до стадиона биће у
каменој коцки као и централна. На
тај начин биће преуређен и сам
улаз у парк где је сада асфалт, биће

очишћена и префарбана улазна
капија на парку, наравно и стубови
на улазу. Када је у питању уређење
дела испред парка, морамо да
водимо рачуна о повећаној потреби
за новим паркинг местима имајући
у виду да у близини имамо две
новоизграђене стамбене зграде.
Водећи рачуна да се не наруши
некадашњи изглед, чак и када
су у питању боје, грађевински
оперативци
“Другог
октобра”
почели су овог лета и уређење
музичког павиљона.
- Офарбан је кров и тренутно
се ради поправка на плафону,
поставља се ново осветљење,
фарбају се стубови. Зидови ће
бити офарбани у фасадној боји,
видели смо на сликама да је некада
постојала стаза око павиљона,
реконструисали смо је, урадили
ивичњаке од крупне камене коцке, а
сама стаза биће насута ризлом. Око

податак да током године заменимо
преко хиљаду штафли на клупама
у граду, а да ниједна замењена
није због дотрајалости већ зато
што је вандалски поломљена
или украдена. Ипак, моје највеће
разочарење било је због дечијих
игралишта која су само неколико
месеци по постављању доведена
у очајно стање. Навешћу само
један пример. Када је направљена
спецификација
трошкова
за
реконструисање
дечијег
игралишта у улици Боре Костића,
и то свега годину дана од његовог
постављања, износ је био преко
300.000 динара. Симптоматично
је да се на скоро свим дечијим
игралиштима оштећења виде свега
неколико недеља по постављању, а
на многима смо их приметили већ
сутрадан. Једини позитиван пример
је игралиште у Маргитском насељу
где су оштећења минимална. Од

Улепшавање једног од најлепших
војвођанских паркова:
Александар Јевремовић, шеф
Службе Грађевинска оператива

Освежено лице музичког павиљона
стазе биће постављен мобилијар,
клупе и павиљон ће на тај начин
бити потпуно спреман за функцију,
односно моћи ће да се у њему
одвијају разни културни садржаји.
Када је говорио о проблемима
Јевремовић је истакао да се они
скоро искључиво манифестују у
виду оштећења на изграђеним или
реконструисаним објектима.
- Вероватно ће многе изненадити

Обновљена ограда парка до Балканске улице

свих
постављених
игралишта
најбоље су се показале теретане
на отвореном где нема никаквих
вандалских оштећења осим оних,
минималних, која су настала
коришћењем справа. Међутим, када
је у питању чесма која је постављена
у непосредној близини теретане на
отвореном у малом парку преко од
Гимназије, она се константно ломи и
оштећује па смо били принуђени да
искључујемо воду и чесму стављамо
ван функције.
Један од највећих послова који
је Служба Грађевинска оператива
урадила током протеклих годину
дана је уклањање дивљих депонија
по селима. Јевремовић предочава
да се и ту јављају озбиљни
проблеми.
- У договору са Градом последњу
депонију коју смо уклонили била
је у насељу мали рит, такође
износили смо смеће из дворишта
људи који тамо станују. Укупно
је однешено преко 30 камиона
смећа и шута. Међутим, оно што је
велики проблем за градско веће, за
људе који воде ресоре екологије и
руралног развоја Милоша Васића

и Славишу Максимовића, као и за
нас који се непосредно старамо о
његовом отклањању, је поновно
стварање дивљих депонија, на
истом месту, у истом обиму, после
свега годину дана од претходног
потпуног уклањања. Имали смо
случај прошле године случај у
Влајковцу где је после мање од 24
часа по уклањању дивље депоније
неко
истоварио
приколицу
аутомобилских гума и приколицу
шута. У Павлишу нисмо чак ни
отишли са места где је уклоњена
депонија а човек је дошао и
истоварио цистерну са фекалијама.
Када су у питању планови за
наредни
период
Александар
јевремовић је нагласио да су они
везани за уређење једног спортског
и једног дечијег игралишта.
- Планирамо да у наредних месец
дана поставимо игралиште за мали
фудбал на Војничком тргу, са тартан
подлогом, са новим головима,
мрежама на њима, заштитним
мрежама иза голова и са малим
монтажним
трибинама,
налик
онима у Порти. Такође, планирамо
да допунимо справама постојеће
дечије игралиште и да уведемо неке
садржаје који до сада нису били
заступљени на том месту.
Б.Ј.
Фото: Б. Вила
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СУЗАНА КУЉА, ПСИХОЛОГ, ЛАЈФ КОУЧ, РЕИКИ УЧИТЕЉ И САВЕТНИК ТРАНСАКЦИОНЕ АНАЛИЗЕ:

СВАКИ ЧОВЕК ЈЕ ЈЕДАН ПОСЕБАН,
ПОТПУНО НОВИ СВЕМИР!

С

узана Куља определила се за психологију
као своју професију. Људи су јој, каже, одувек
били занимљиви. По завршетку факултета,
наставила је да се едукује, стиче нова знања тако
да је добила и звања лајф коуча, Реики учитеља,
саветника трансакционе анализе. У једном
тренутку, одлучила је да самостално крене у посао,
отворила је Центар „Прозор“. Уз посао професора
психологије у Пољопривредној школи „Вршац“,
посветила се терапеутском раду, држи предавања,
радионице које су изузетно посећене. Њено највеће
благо, каже, су њени синови Давид и близанци Новак
и Матија.
Да ли је психологија била
Ваш сан из детињства или
одлука донета у последњем
часу?
- Није ни једно, ни друго.
Још од малена, људи су ми
били интересантнији од свега
што постоји на свету! Прво сам
се пуно бавила собом, својим
мислима, осећањима, тако сам
се играла и забављала. После
сам посматрала људе, били су
ми занимљивији од природе,
биљака, свега, а касније ми се
много допала књижевност и
хтела сам то да студирам. Кад сам
завршила 10. разред, пошто ми
је тата рекао да морам да имам
неки занат у рукама, уписала
сам медицинску школу општи
смер, али у Београду. Мало се
тата и ту бунио, али пристао
је, била сам упорна. Допада
ми се та професија, хумана је,
могла бих и сада да је радим.
У 3. години средње школе
имала сам психологију, много
су ми се допале и професорка
и наука. Мислим да је та моја
професорка имала поприличан
утицај на мој избор зато што
је била интересантна жена,
лепо нам је предавала. После
средње медицинске, уписала
сам психологију на Филозофском
факултету у Београду. И тада
је, као и сада, било прилично
тешко уписати се, па су ме опет
одговарали да идем у Нови Сад,
лакше је, али ја сам желела да то,
ипак, буде Београд. Тако сам, без
проблема, уписала психологију,
1990,
на
београдском
Универзитету.

Где добијате посао по
завршетку факултета?
- Први посао добила сам
у Војсци, у касарни у Вршцу.
Ишла сам на разговор још пре
него што сам дипломирала,

чула сам да траже психолога, и
отишла да се распитам. Рекли
су ми:“Добро. Све је супер, али
мораш да дипломираш“. Кад
сам дипломирала, примили
су ме и ту сам радила 11 и по
година. Вршачка касарна била
је центар за обуку тако да су се
војници смењивали на 2 и по
месеца, годишње је било више
од хиљаду војника с којима сам
радила. Било је интересантно.
Када гледам из ове перспективе,
могу да кажем да сам баш много
научила, јер била сам сама и
радила сам све, од саветодавних
разговора, подршке, тестирања,
процена промене ВЕС-а (војно
- евидениона специјалност) ако
нису способни да буду тенкисти...
Кад се у Вршцу касарна

затворила, запослила сам се
у Центру за социјални рад у
Пландишту, на 50 одсто радног
времена, а у Пољопривредној
школи
сам
предавала
психологију, још 20 одсто. То
сам радила 6 месеци. Било је
занимљиво, потпуно другачије
него у војсци.
После тога сам радила
у Хемофарму, у људским
ресурсима, око 4 године. Онда
сам одлучила да се самостално
бавим послом пошто сам
се, све време, едуковала, уз
редован посао. Завршила сам
за трансакционог аналитичара,
ишла сам на Реики и стигла до
звања учитеља. Схватила сам да
желим да се самостално бавим
психотерапијом и саветовањем
и отворила сам Центар
„Прозор“. Убрзо сам почела и да
организујем радионице, видела
сам да људима пуно значи кад
раде у групи. Ту је и додатни

квалитет - не осећају се да су
на психотерапији, саветовању,
али добијају пуно информација,
могућност да ураде нешто са
собом, да нешто промене у
окружењу људи који имају и
желе слично што и они. На тај
начин сазнате да нисте једини
које мучи страх и слично, тако да
су те радионице биле тематске
- антистрес, затим везане за
емоције, партнерске односе,
нека наша погрешна уверења
које имамо у животу, а ометају
нас... У Културном центру почео
је циклус предавања и одатле је
и кренула идеја за радионице,
јер се тамо показало да то људе
занима. Предавања су била
отвореног типа, за већи број
људи, а радионице радим са
мањим групама - 5,6, 7 људи.
Поред предавања у КЦ-у, у
Тачки сусретања сваке године
одржим трибину о љубави,
поводом Дана заљубљених, а
било је и предавања о Реикију,
превазилажењу стреса и срећи.
Већ шест година пишем блог,
теме су везане за лични раст
и развој, а адреса је: https://
centarprozor.wordpress.com/
Где тренутно радите? Какви
су Вам планови?
- И даље сам професор
психологије у Пољопривредној
школи „Вршац“, а уз то радим
и саветовања, радионице...
На јесен ће се реализовати
радионице намењене развијању
љубави према себи у Удружењу

МС Вршац, оболелих од мултипле
склерозе.
Шта је то лајф коуч, реики
учитељ, ТА саветник?
- Хтела сам да се усавршим,
било ми је важно због мене
саме јер се на тим едукацијама,
пре свега, пуно ради са собом.
Психолог или терапеут сам је
себи најважнији алат. Зато је
важно да ради на себи, да себе
спознаје, учи о себи, јер је то
основна ствар да бисмо боље
радили са другима. Треба да знаш
зашто се и како кад осећаш, с чим
то може да буде повезано, да би

после могао неком другом да на
нешто укажеш, да нешто кажеш.
-На едукацију за лајф коуча,
отишла сам зато што сам и сама
хтела да видим шта је то. Испред
тога са имала сертификате за
ТА саветника, што је нешто
дубље. Лајф коучинг се састоји у
решавању неких акутних застоја,
које људи некад имају у животу,
кад нешто не можемо да се
одлучимо, имамо неке животне
дилеме, не знамо како бисмо
даље усмерили свој живот... Онда
лајф коуч може да помогне. То је
рад на усмеравању, постављању
циљева, да вам помогне да
откријете шта је то што желите,

то је рад на неком површном
нивоу. Проблеми психосоматске
природе, панични напади,
страхови и слично, то је нешто
што не бих препоручила за лајф
коучинг. Јер, лајф коуч може
да буде неко ко нема стручно
образовање да би се бавио тим
проблемима.
- Одмах након факултета
завршила сам за рационалну емоционалну - бихејвиоралну
терапију (РЕБТ), први ниво,
а после за ТА саветника.
Трансакционална анализа (ТА)
је правац психотерапије, настао
60-тих година, оснивач је Ерик
Берн. Овде је познат по култним
књигама „Коју игру играш“ и „Шта
кажеш после здраво“. Основна
поставка ТА је да сваки човек
има неке структуре родитеља,
одраслог и детета у себи и да,
у зависности од тога која је
тренутно активна, он се понаша
на одређени начин.
Ја у раду примењујем
еклектички приступ, све што
знам примењујем, не држим
се строго ни једног правца, јер
ишла сам и на разноразне друге
радионице где се упознајете и
са другим правцима. Задовољна
сам ефектима. Основни циљ
ми није да неко долази дуго на
терапију, већ да се врло брзо
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оспособи да сам решава своје
проблеме и да функционише, да
се не ослања дуго на мене зато
што мислим да је то много боље
за људе.
До Реикија сам дошла тако
што сам тражила нешто за себе
што ће да ме употпуни. Имала
сам увек неки холистички поглед
на свет, живот, људе, а онда
сам се мало изгубила у томе у
једном периоду живота, па је
то мало потрајало. Онда сам се
поново вратила таквом начину
посматрања света и требало ми
је нешто што би ми додало неку
ширину. Тако сам открила Реики.
То је једна енергетска метода
која подразумева усмеравање
животне енергије у тело друге
особе. Класичан Реики третман
ради се полагањем руку на
тело те особе. Ретко радим те
класичне Реики третмане, већ,
као учитељ Реикија, иницирам
заинтересоване
који
желе
после сами себи да помогну,
јер то је метода самопомоћи.
Реики некад користим у склопу
психотерапије, јер тако се брже
реше неки проблеми, посебно
психосоматски, као и кад су
људи дуго напети, забринути, у
сталном неком грчу... Реики брзо
релаксира, опушта, доводи до
алфа стања свести.
Како изгледа један сусрет
са човеком који је дошао да
потражи помоћ?
- Прво се, кроз уводни
интервју, утврди у чему је
проблем, зашто се особа
обратила за помоћ. Одмах
гледам да утврдим које су јаке
стране те особе и да то ојачам,
да схвати да ће му бити много
лакше да се сам носи са својим
проблемима. Људи су обично
усмерени на оно негативно: ово

ме мучи, ово ми је проблем, јако
је тешко, не може да се издржи...
Наравно, сваком је његов
проблем највећи. Моја идеја

је да се промени перспектива,
мало по мало, и да људи ствари
сагледавају на другачији начин.
Кад тако науче да посматрају,
а то је капитал за будућност,
другачије ће доживљавати своје
проблеме.
У чему је лепота психологије,
Ваше професије?
- Сваки човек ми је један

потпуно нови свемир. Увек
сам то тако видела и врло ми је
интересантно да га упознам. То
ми је фасцинантно, колико год
да међу нама има сличности,
свако има нешто своје посебно
и интересантно. Један мој колега
каже да је постао терапеут зато
што је волео да слуша приче,
а то је један диван начин да

ВРШАЧКА КУЛА

се наслушате најразличитијих
животних прича. Кажу да је живот
сваког човека вредан романа, то
је једна терапеутска књига. Оно
што је мени најфасцинантније
јесте што имам прилику да
присуствујем тој промени код
човека. То је величанствено,
не дешава се на свакој сеанси.
Знаш какав је дошао, шта га
је све мучило, видиш како
се особа мења, оснажује се,
потпуно другачије функционише,
величанствено је и ја сам заиста
почаствована што имам прилику
да то видим у животу. То је
најлепше, тај преображај!
Какве успомене носите из
детињства?
- Рођена сам 12. августа 1971,
у Иланџи. Мама није хтела да иде
у болницу, већ да се породи код
куће, у бабиној кући, јер наша се
још градила. Тамо смо били док
нисам завршила први разред и
онда смо се преселили у Вршац,

тата је променио посао. Мама
ми се зове Вера, а тата Станоје.
Обоје су живи, дуго су разведени.
Тата сад живи са мном због свог
здравственог стања.
Имам брата Игора, млађи је 3
и по године. Живи у Новом Саду,

ожењен је, има сина и чека друго
дете, најзад ћемо добити једну
девојчицу у породици.
У детињству ми је много
значила мамина бака, моја
прабаба, коју смо сви звали
мајка. Та жена имала је врло
тежак живот, али је упркос томе
била пуна топлине и нежности.
За мене је била као неки диван

извор безусловне љубави и
прича за лаку ноћ.
Срећна сам и сматрам да је
занимљиво и лепо и то што се
још дружим са другарицама из
основне школе. То су најлепша,
највреднија пријатељства.
Како изгледа Ваш лични
живот?
- Имам тројицу синова:
најстаријег Давида и млађе

близанце Новака и Матију.
Давид има 21 годину, студира
математику, а Новак и Матија ће
у децембру напунити 16 година,
они су у средњој музичкој школи.
Свирају џез клавир и џез гитару.
Таленат за музику наследили су са
више страна, од мене нису, али у
мојој породици сви добро певају,
музикални су, а наследили су и од
свог тате и његове породице.
- Давид је у 7. разреду учио
са мном да слаже Рубикову
коцку. Било му је занимљиво,
касније је налазио снимке на
Јутјубу. Изузетно је напредовао,
ишао на такмичења тако да
је неко време био рекордер
у Србији у брзини слагања
Рубикове коцке. Увек је волео
математику. Студира теоријску
математику. Сећам се када се
једно време размишљао хоће
ли математику или астрофизику
и кад му је моја кума рекла да
је астрофизика занимљивија.
Давид је зачуђено рекао:“Од
математике?!“ Тог тренутка сам
схватила шта ће да студира! За
њега нема ништа занимљивије
од математике. Разумем га, јер за
мене нема ништа занимљивије
од психологије!
Која је Ваша животна
филозофија?

vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
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- За мене је живот један
бескрајно вредан поклон, диван
сам по себи и вредан живљења
без обзира на то шта нам се
догађа. Бесмислено је да се
трудимо да га контролишемо на
било који начин, јер ће нас то
учинити несрећним и константно
незадовољним.
Људи често
мисле да ће их срећним учинити
више новца, бољи посао, нови
аутомобил или партнер. Истина
је да су и срећа и несрећа у нама,
баш као и љубав. А, срећни су они
који могу да се препусте тренутку,
осете његову јединственост
и уживају у
једноставним
стварима онаквима какве јесу,
без жеље да их задрже, да трају.
Све је у животу пролазно, али
свест о пролазности животу даје
већу вредност.
Ми заправо не поседујемо
ништа, једино што можемо је да
другима пружимо део себе кроз
пажњу, утеху, љубав, радост. Не
можемо да знамо колико ће
једна наша реченица или додир
утицати на другог човека, а тиме

посредно и на свет, зато је важно
да се према другима односимо
љубазно и саосећајно, без обзира
колико кратак био наш сусрет.
Сваки човек некада је био
дете жељно љубави, а то дете
је и даље у нама. Ако друге
људе посматрамо на овај начин
имаћемо много више стрпљења
и саосећања за њих.
Јованка Ерски
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Француз Франки Запата који је у недељу
рано ујутро својом направом „флајинг
борд” на млазни погон у другом покушају –
десетак дана после првог, полетео из места
Сангат на северу Француске, успео је да
прелети Ламанш за мало више од 20 минута.
Запата је после кратког слетања на један
брод како би свој изум снабдео керозином,
стигао до енглеске обале Сент Маргарет.
Прелетео је око 35 километара на 15 до 20
метара изнад воде.
„Све је добро прошло. И поред тога што
је било компликовано због кратког слетања,
видео сам Енглеску којој се приближавам и
нисам мислио на ноге које су ме болеле”,
рекао је Запата по доласку и додао да је
летео брзином до 160 до 170 километара
на сат.
Запата (40), некада светски шампион на
воденом скутеру, у првом покушају је пао
у море пошто је требало да се спусти на
брод и резервоар своје летелице напуни
горивом после првих 20 километара лета.
За данашњи покушај је морао да направи
нову, прилагођену верзију „флајборда”.
Ту направу продаје његова компанија за
водене спортове. Резервоар за гориво,
керозин, је ранац који се носи на леђима,
стопала су причвршћена на летелицу, а
њоме се управља нагињањем тела.
Запата је 14. јула током параде поводом
француског националног празника Дана
пада Бастиље „флајбордом” прелетео
неколико
десетина
метара
изнад
Јелисејских поља у Паризу и задивио
окупљене гледаоце.
Следећи изазов за „летећег човека”,
рекао је по повратку у Сангат, је да заврши
свој „летећи аутомобил” и да „сурфује по
облацима”.
Тај 40-годишњак из Марсеја полетео је
јутрос у 6:16 сати с француске плаже Сангат
уз заглушујућу тутњаву својих пет млазних
мотора, и пред очима стотина задивљених
гледалаца, десет дана после претходног
неуспеха.
Слетање на успутни брод, по гориво,
„било је компликовано, много се љуљао,
нисам успео од прве и поновио сам

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЛЕТЕЋИ
ЧОВЕК
у другом покушају
освојио Ламанш

прилазак”, рекао је новинарима када се
вратио у Француску.
По доласку Франки Запата је победу
прославио подигнутом песницом и загрлио
члана свог тима који му је честитао.
„Освојено је!”, рекао је, преноси Бета.
„Мислим да сам стигао близу својих
могућности”, признао је касније на
конференцији за штампу у Сангату.
„Желим да летим на 2.000 метара висине,
изнад облака, то је следећи корак!”, рекао је
он.
Што се тиче летећег аутомобила, „он
мора изаћи пре краја ове године”, а „онда
ћемо на мали одмор” с целим тимом.
Говорећи о свом првом, неуспешном
покушају прелетања Ламанша 25. јула,
рекао је да је пао у море и упропастио
летелицу пошто је ударио у платформу
брода за снабдевање горивом где је желео
да слети.
Зато је одлучио да данас за то има већи,
стабилнији брод.
„Ако одустанете први пут, нећете нигде
стићи. Неуспех није проблем, мора се и то

Отказан јубиларни
50. Вудсток

ВАШИНГТОН - Музички фестивал
„Вудсток”, који је требало да буде одржан
у августу и којим је требало да се обележи
50 година од првог истоименог фестивала,
отказан је због низа непредвиђених
околности, саопштили су организатори.
„‘Вудсток 50’данас је објавио да је отказан
тродневни фестивал којим је требало да
буде прослављена 50. годишњица. Жао
нам је што је низ непредвиђених препрека
онемогућио одржавање фестивала...”, рекао
је Мајкл Ланг, један од оснивача првог
„Вудстока” 1969. године, преноси Танјуг.
Како је јавио Ројтерс, отказивање
фестивала, који је требало да се одржи
од 16. до 18. августа, било је увелико
очекивано, после бројних потешкоћа које
су организатори имали током протеклих
пет месеци.
Ројтерс наводи да су се први проблеми
појавили када је фестивалу онемогућено да
добије дозволу за одржавање на две сцене

у Њујорку, након чега је уследио престанак
улагања средстава, као и повлачење
неких од водећих звезда најављених за
овогодишњи спектакл, као што су репер
Џеј-зи и поп звезда Мајли Сајрус.
Карте за фестивал никада нису ни
кренуле да се продају, подсећа Ројтерс.
Извор: Политика

доживети, али мирно и дупло се потрудити”,
изјавио је током конференције за штампу.
Франки Запата и његово истоимено
предузеће изазвали су велику пажњу
медија наступом на војној паради 14. јула на
Јелисејским пољанама.
Његов проналазак је био изложен
крајем 2018. године на Париском форуму
иновација за војску.
Та летећа платформа интересује
француске специјалне јединице, које у томе
виде „потенцијал за специјалне операције у
урбаним срединама”.
Од децембра 2018. године, његова
компанија З-АИР је користила 1,3 милиона
евра добијених од Министарства оружаних
снага Француске за развој нове турбине
која би се правила 3Д штампањем.
„Ово није повратак Осветника, ово
је стварност... Браво Франки Запата! (...)
Поносна сам због подршке наше Војске
иновацијама”, поручила је на Твитеру
француска министарка војске, Флоранс
Парли.
Извор: Политика
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Проблеми у раду
„Фејсбука” и
„Инстаграма”
Друштвена мрежа „Фејсбук” у
последња 24 сата има тешкоће у раду,
док је на „Инстаграму” застој почео пре
неколико сати.
Званичног саопштења још нема, па
корисници на „Твитеру” негодују због
стања на апликацијама, преноси РТС
позивајући се на стране портале.
Корисници „Фејсбука” широм света
жале се да цео дан не могу да објаве
фотографије и коментаре или то
апликација успе да уради, али изузетно
споро, а поједини имају проблем са
пријављивањем.

Многима се после више покушаја да
објаве нешто појави порука да је у току
рад на мрежи.
На „Инстаграму” је ситуација слична
од пре неколико сати.
Сајт „Downdetector” наводи да је
проблем нарочито изражен у САД и
Великој Британији, али да тешкоћа у
раду има у целом свету.
Извор: Политика

Из камиона испало
10.000 флаша пива

БЕРЛИН - Полиција у Немачкој је
саопштила данас да је камион који
је превозио гајбе пива изгубио део
терета, тако да се око 10.000 боца
нашло на путу на југозападу земље.
Манхајмска полиција је навела
да су ватрогасци добровољци из
два оближња града и локални тим
цивилне заштите учествовали у

акцији спашавања, али се процењује
да је пиво у вредности од 12.000 евра
изгубљено у судару касно синоћ,
пренео је АП.
Против возача камиона води се
истрага јер није на одговарајући
начин обезбедио терет.
Извор: Политика
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УДРУЖЕЊА АВАЛОН И ЕДУАКЦИЈА ОРГАНИЗУЈУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

ВРШСТОК - СЕЋАЊЕ НА ВУДСТОК

Поводом 50 година од како је одржан
најзначајнији хипи фестивал Вудсток, Еколошко
удружење Авалон и Едуакција организују у
Вршцу манифестацију под називом Вршсток.
Одржаваће се у периоду од 12. до 17/18. августа
ове године, а почетком новембра уследиће и
завршни део манифестације - садња дрвећа, као
директан допринос животној средини. Поред
тога, манифестација ће имати и хипи дефиле,
мини сајам, циклус филмова, вече бит поезије и,
свакако, концерт.
-Авалон је препознао више битних разлога
за доношење овакве одлуке, каже Буда Бабић.
Хипи култура, која свој врхунац достиже управо
Вудстоком, у многоме је допринела формирању
еколошког покрета. Високо вреднујући идеју
солидарности и љубави међу бићима, дала
му је духовно-хуманистички оквир из којег и
дан данас црпимо снаге за борбу коју водимо
против уништавања природе. Једнаку, ако
не и већу важност има културолошки значај
хипи покрета. Његова вредносна опредељења
усмерена према доживљајима уметничких
садржаја и трансценденталном више су

нам потребна него икад, будући да живимо
у времену материјалистичке скучености и
нових модалитета огрубљења. Заговорници
рационалности су нас својом псеудо
озбиљношћу довели до крајњег дисбаланса,
извитоперене егоманије и слепила за духовно,
чиме се сама наша цивилизација доводи у
питање.
Вршсток, такође, обележава и пола века хипи
покрета у Вршцу, а хипи култура има посебно
место, као алтернатива, код преиспитивања
вредносног система наше свакодневице.
Њени садржаји нуде позитивнији однос према
планети и томе примерене социјално-еколошке
принципе коегзистенције човека и природе.
О значају хипи покрета биће речи у суботу 17.
августа. Богат програм Вршстока одржаваће
се у Тачки сусретања од 12.до 16.августа, а дан
касније биће одржан концерт у Градском парку,
у музичком павиљону, а у случају кише, биће
померен за 18.август. Више детаља о бројним
дешавањима можете сазнати на ФБ страници
Авалона и на иинтернет адреси Avalon.org.rs
Ј.Е.

ВРШАЧКИ АФОРИСТИЧАР ОБЈАВИО НОВУ КЊИГУ

ЂУРКЕТОВА “РАЗМИШЉАОНИЦА”

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић Ђурке
недавно је објавио нову књигу афоризама под
називом “Размишљаоница” у којој су место нашли
његови одабрани афоризми настали у претходних
пет година.
- Прво бих желео да се захвалим људима који су
ми помогли у стварању књиге, Драгани Ђуровић
која је афоризме припремила за штампање,
Сањи Вукелић која је помогла око регистровања
књиге у Матици српској, Александру Јованчићу
који је компјутерски обрадио моју идеју за
насловну страну књиге и Михајлу Филиповићу
шија је штампарија одштампала књигу. Посебну
захвалност дугујем књижевнику Драгану Великићу
који је написао уводну реч и дао ми подршку, као
и мом драгом колеги и већ деценијама једном од
наших најбољих сатиричара, Александру Чотрићу
на дивној рецензији. Књигом сам презадовољан,
у њој су афоризми који су на фестивалима и

конкурсима освајали награде и признања и који су
објављени у нашим највећим дневним листовима,
Политици и Вечерњим новостима, зборницима и у

најпознатијем електронско - сатиричном часопису
Етна. Посебно сам задовољан што су наши најбољи
сатиричари Александар Чотрић, Бојан Љубеновић
и Слободан Симић имали само речи хвале за књигу.
Њихово мишљење и похвале ми много значе и дају
подстрек за даље писање, нагласио је Ђуровић.
“Размишљаоница” се уз попуст може наручити на
бројеве телефона: 060/73-42-609 и 063/73-42-609.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (38)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И ИЗГУБЉЕНО ВРЕМЕ

Пајино место у историји уметности
сведено је на оно што писци тих историја
једноставно нису могли заобићи и
негирати. Знају добро они да је Пајино
дело много више од онога што смеју да му
признају.
Историја уметности и уопште историје
пишу победници и мешетари.
Ако погледамо најрепрезентативније
историје уметности света у контексту
карактера и егзистенцијалног остварења,
можемо уочити да је она не само
документ спорадичних ликовних појава,
успона и падова, већ клиничка слика
суштинске тескобе, оне која се не осећа
кад нам крв ври, док читамо велике
помпезне историје освајања, ратова, чије
патолошке величине, програмски засењују
здраворазумско гађење и очај што се све

то уопште дешавало.
Оно што велика историја сакрива у
Историји уметности је потпуно огољено.
Питање је само да ли то желимо да видимо.
Зашто се грчка уметност није
кристалисала много раније? Зашто је
требало скоро два миленијума да се то
искуство обнови и зашто су фигуративност
и реализам данас интелигенто скрајнути
па се наше време препевава патолошким
ликовним матрицама неких несретних
времена.
Да ли нас савремена и постмодерна
продукција стварно види тако или нас
припремају да постанемо такви?
Уметничко искуство убрзава дах, шири
зенице, повећава број откуцаја срца, али
исто тако уноси стрепњу, несигурност и
немоћ.

Људи производе уметност а уметност
моделује и производи људе.
Паја својим сликарством попут
француских великана хуманистичких
визија, даје избрушене слике склада,
равнотеже, самосвести и примера раста,
отресања понижења и неспособности.
Можда су друге нације имале среће па
су им се уметници попут Паје дешавали
много раније, па су раније пожелели да
гледају изазовима живота у очи, а не да
као неосуђени сужњи погну главу. Наша
историја уметности упиње се да буде
календарска копија велике историје а
помислимо шта би се десило да се Паја
није десио?
Ако нисмо срећни што га имамо, да ли
бисмо били несрећнији да га немамо?
Т.Сухецки

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
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Позив за
II Регионални пословни форум
Аутономна
покрајина
Војводина
и
Скупштина европских регија у сарадњи са
Привредном комором Војводине, Развојном
агенцијомВојводине, Новосадским сајмом, и
Европском мрежом предузетништва, по други
пут организују Регионални пословни форум који
ће трајати од 1. до 4. октобра 2019. године.
Учесници Форума су еминентне компаније
из регије, као и регионалне привредне коморе,
регионалне развојне агенције и друге институције
које пружају подршку за развој малих и средњих
предузећа и побољшање економске климе за
пословање и нове инвестиције.
Регионални пословни форум вам нуди
могућност да изнесете и представите ваш
пословни потенцијал и идеје и да се повежете
са компанијама и институцијама које
подржавају развој пословне климе и прилив
нових инвестиција. Овогодишњи Регионални
пословни форум одржаће се у време трајања 52.
Међународног сајма лова, риболова и туризма у
Новом Саду.
Међународни догађај пружа додатну подршку
компанијама да пронађу међународног
партнера. Учесницима ће бити понуђена
могућност заказивања и одржавања Б2Б
састанака са компанијама и институцијама
учесницима Форума према сопственим
потребама, а на основу информација о
регистрованим учесницима.
Сектори који ће бити представљени су:
•Пољопривреда и прехрамбена индустрија
•Метало-прерађивачка индустрија

•Пратеће компоненте у аутомобилској
индустрији
•Информационе технологије
•Туризам
Платформа за организацију „један на један“
састанака доступна је кликом на линк http://
rbf2019novisad.talkb2b.net/и пружа могућност
за промоцију пословне сарадње између регија,
укључујући споразуме о слободној трговини и

производњи, удружене пројекте тј. заједничка
улагања и заједнички приступ трећим
тржиштима, као и размену технологија и знања
и сарадњу у пројектима са високим степеном
конкуренције и иновација, финансираних од
стране ЕУ и других донатора.
За додатне информације молимо посетите:
rbf.vojvodina.gov.rs или контактирајте: rbf2019@
vojvodinа.gov.rs.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

3000 m², на више локација. Тел.
Продајем пола куће, бојлер на
064/197-90-69.
струју нов 80 литара, идропак за
Продајем нову недовршену воду исправан „Север“, апарат за
Продајем кућу у Југ Богдана, спратну кућу на Гудуричком путу варење „Кончар“, кућа или стан за
електрични шпорет, плински ( могућа замена за стан) Тел. 013/ одржавање и чување. Тел. 064/16858-94.
решо, кухињске елементе, шиваћу 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез
Приземна кућа комплетно
машину, дечији креветац и дрвени
Јарак, поред пруге. Тел 064-124- намештена, велико двориште,
регал. Тел. 064/186-52-44
башта на плацу величине 6 ари,
Купујем кућу или једнособан 75-57.
Продајем плац на брегу, одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору Горанска улица 1000 m², комплет Вршац. Тел. 064/658-54-99.
Мењам двособан комфоран
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257- инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног стан у центру, Стеријина улица, са
823
централним грејањем, кабловска,
Продајем кућу 150 m² на плацу облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
9 ари, ужи центар Вршца, близу
Тел. 060/655-23-01
и 064/18-30-312.
поште. Тел. 064/121-62-62
На продају двособан стан,
Продајем гарсоњеру у центру
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко пута одлична локација, Светосавски Вршца. Тел. 060/167-15-19.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13 трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
На продају спратна кућа са на улаз у позориште. Тел. 063/74- Цвете бр. 5, кућа је двоспратна,
горњи спрат сређен, доњи
свом инфраструктуром шири део 04-088.
На продају приземна кућа на делимично, кућа је квадратуре по
центра. Може замена или договор.
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. етажи 80 м². Тел. 062/144-00-65 и
Тел. 064/280-58-81
065/836-02-55.
Продајем двособни ста 51,5 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m²,
Мењам двособан стан 59 м² за
m² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укњижен 2. спрат. Уз стан иду кухињски кућу, у ул. Стеријиној, централно
без дугова. Улица Првомајска 43/1 елементи, плакар и клима. Одмах грејање, лифт, подрум, две
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957- усељив. Трг Андрије Лукића, терасе(једна ограђена). Договор.
поглед на улицу. Тел. 064/396-20-64 Тел. 830-701 и 064/18-30-312.
70-76 и 066/570-40-00
На продају кућа улица Сремска
Продајем стан у ул. Војводе
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.
Вршац. Понуду слати на телефоне школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за
Продајем гарсоњерру или
013/28-39-237 и 064/451-24-75
мењам за једнособни стан. Тел.
Продајем кућу на лепом месту стан. Тел. 064/168-58-94.
Продајем гарсоњеру 35 m² у 833-478.
код „Виле брег“ и радијатор мало
Хемограду. Тел. 063/805-57-85.
Хитно продајем једнособан
коришћен. Тел. 064/375-94-59
Продајем стан 45 м² у Вршцу, стан (46) у центру, реновиран са
Плац иза планинарског дома
„Широко било“ погодан за узгој угао Стеријине и Анђе Ранковић, намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у
пчела,
викендицу,
воћњак, може замена. Цена по договору.
ширина плаца 10 метара дужина Тел 063/85-48-048 после 17 часова. центру, први спрат, стара градња,
На продају два једнособна стана 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел.
108 метара. На плацу су дрва (липа
и багрем), пролази струја и вода. у центру од 35 м² и 45 м². Хитно! 064/23-55-436.
Тел. 064/23-55-436.
Продајем викендицу у Месићу.
Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу у Избишту, Површине 2000 м², идеална за
Продајем кућу, почетак Борачке
са
комплетном виноград, баштенска кућица,
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 приземна
економско прилаз мост, артерска вода, на
ари, градска канализација, вода, инфраструктуром,
гас, 2 струјомера, или мењам за двориште и башта. Тел. 064/390- путу до Караша. Тел. 064/132/45-31.
Продајем кућу у Великом
некретнину у Београду или Новом 62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Средишту, Железничка 158, са
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор Архитекте Брашована за стан исте окућницом и баштом. Тел. 062/80површине 5,5х7 м од чврстог површине на Светосавском тргу 41-649.
На продају плац (грађевинска
материјала, подигнута на пашњаку исте површине уз моју доплату.
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
6. класе у површини од 10 ари, Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код 062/32-98-12.
уписана у КО Дупљаја у потезу
На продају кућа у Вардарској
„Песак“, шума испред насеља Градске болнице. Хитно. Тел.
улици бр 17 и кућа на Гудуричком
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 061/160-12-15.
На продају плац, грађевинска путу. Хитно са великим плацем.
064/149-94-20.
На продају викендица, потез зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. Тел. 064/23-55-436.
За продају стан од 45 м² преко
Широко било, на плацу од 12 062/32-98-12.
Кућа на продају, у улици пута поште нова радња. Тел. 836ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 096 и 060/385-65-94
површине 520 м2 од којих је 186
На продају двособан стан на
060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² м2 стамбеног простора. Кућа Светосавском тргу 6/б, стан 12,
у центру Вршца, Светосавски трг поседује два дворишта, башту и 3. спрат, са погледом на улаз у
могућност два засебна стамбена позориште. Тел. 064/385-29-47.
бр.5. Тел. 013/2836-508.
Продајем кућу на веома лепом
На продају кућа у улици Иве простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/
месту код Виле брег, постоји
Милутиновића 160а. Повољно. 60-16-736.
Стан на продају у дворишној могућност да се мења за приземну
Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у згради, која се налази у улици кућу. Тел. 064/375-94-59.
На продају кућа (новија спратна
Иве Милутиновића 80-86 м². Тел. Милоша Обилића бр.6 у Вршцу,
на 1. спрату. Површине 48м2 и старија приземна) централно на
062/511-751.
Продајем двособан стан од са баштом у дворишту која је у плин, ПВЦ, канализација, косовска
65м² у Дворској 18 у Вршцу. Тел. друштвеној својини и могуће је 48, Вршац. Цена 70.000€ , или
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и мењам спратну за стан уз доплату.
013/834-058 и 064/494-33-94.
Тел. 062/11-06-066
Викендица од 80 квадрата , 25 .061/ 60-16-736.
Продајем
трособан
стан,
Хитно и повољно на продају
ара плаца, вода, струја, укњижено,
Николино поље, Кајтасово. Тел. Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно кућа у Великом Средишту са
реновиран. Тел. 063/89-04-960.
великим плацем и баштом. Тел.
210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем дворишну гарсоњеру 062/804-16-49
Продајем кућу спратну на Тргу
Кућа на продају ул. Другог
Андрије Лукића. Тел. 064/68-59-415 од 25 м², у ужем центру. Потребно
реновирање. Тел. 061/321-54-51.
октобра 83. Тел. 2824-853.
и 064/164-14-61.
Изграђено
грађевинско
Двособан стан 84 м²,на продају
Продајем кућу у ужем центру
Вршца у улици Гаврила Принципа. земљиште, Виноградарски пут 6, близу центра, Иве Милутиновића
15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 063/89- 80.Тел. 062/511-751.
Тел: 063/308-355
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Продајем двособан стан у 09-960.
Изграђено
грађевинско Тел. 062/82-32-883
Панчеву 62 m², стан је у приземљу,
земљиште Гаврила Принципа 121,
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
врло повољно Тел. 063/85-245-63
Продајем спратну кућу, гаража, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног повољно, новија градња, први
на плацу од 700 m 2 , може замена стамбеног простора 400 м². Тел. спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/822-16-96
и за двособан или једнособан стан 063/89-09-960.
К у п у ј е м
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
Број или
гарсоњеру
мањи једнособан СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
стан. Тел. 061/72- “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59
393-52.
Продајем
једнособни
стан 44м²
код
Кућа на продају 90 м² са
са централним грејањем, првиКУПОН
ЗА МАЛЕ
ОГЛАСЕ
или други спрат у близини центра Катедрале, реновирано купатило, поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
града. Тел. 064/280-58-62 и 837-631. застакљена тераса, одмах усељив. код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/490-22-07
Мењам
Војничком Тел. 064/320-84-14
ТЕКСТгарсоњеру
ОГЛАСА:на
_________________________________________________________
На продају спратна кућа, ул.
Продајем
трособан
стан
тргу за викендицу на брегу (ближе
_______________________________________________________________________
Светозара Милетића, близу реновиран, Стеријина 26/6. Тел.
граду).
Тел. 061/294-11-61.
063/890-99-60
Продајем
кућу на селу 30 км од центра. Тел. 060/72-18-959.
_______________________________________________________________________
Продајем стан у ул. Војводе
Продајем плац 15 ари и 48 м²
Вршца, са купатилом, у добром
Книћанина 70 од 72 м². Тел. са стамбеном кућом од 48 м²,
стању.
Тел. 061/609-79-17.
____________________________________________________________
Плацеви за продају од 600 m² до 064/258-26-96.
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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.

Виноградарски пут 6. Тел. 063/89099-60
Продајем
грађевинско
земљиште са кућом од 400 м² на
плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 063/89099-60
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/890-9931 и
063/215-854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/448-6655
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м², посебно гаража.
Тел 064/280-5862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан са виноградарском
кућицом, има градски водовод.
Тел. 060/740-12-10.
Продајем кућу од 53m² са
помоћним објектима 121m², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/007-86-68
Продајем плац у потезу
Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/740-12-10
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/160-1215.
Купујем већи стан са лифтом или
кућу чврсте градње, може кућа за
рушење, предност шири центар,
брег. Тел: 064/879-5697.

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. 064/1704999.
Радионица
за
издавање,
аутомеханичар – електричар итд.
Добра локација са паркингом. Тел.
064/197-90-69.
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 приземну комплетно
сређену кућу (двособан стан) са
економским двориштем и баштом
у близини Хемограда. Тел.063/7263-877.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена,
интернет, кабловска, центар код
пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/1825-995.
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.
Издајем намештену гарсоњеру
у центру Вршца, комплетно
опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан,
стара зелена пијаца 11/а први
спрат. Тел. 061/17-46-091.
Издајем локал површине око
30 м², који се налази у Вршцу г.
Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.
Новоизграђена кућа са баштом,
може намештена и ненамештена
на дужи временски период у
Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.
Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.062/157-72-61
Млађи брачни пар тражи старију
особу на чување, негу доживотну
бригу и помоћ за некретнину.
062/157-72-61
Издајем намештен стан у
строгом центру града. Тел.
013/806-235.
Издајем собе за студенткињеученице у центру града, посебан
улаз, одвојене комуналије и
централно грејање. Тел. 063/78910-14
Издајем полунамештен стан,
дворишни, у Змај Јовиној бр 33.
Тел. 064/157-29-48.

Центар гарсоњера за једну, стан
за две особе, намештено, одмах
усељиво, комуналије одвојене,
депозит обавезан, без газде. Тел.
060/04-111-95.
Издајем намештену дворишну
гарсоњеру,
посебан
улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520-955
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/168-58-94
Студент тражи гарсоњеру у
Зрењанину, у близини техничког
факултета. Тел. 062/255-119
Издајем намештену гарсоњеру
на Војничком тргу. Слободна од 1.
септембра. Тел 013/837-199
Издајем кућу (доњи спрат) без
газде. Тел. 064/130-56-84
Издајем намештену гарсоњеру
у Новом Саду, ул. Лазе Телечког за
110€ месечно. Тел. 013/805-308.
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру, одвојене комуналије,
интернет, кабловска, центар код
пиваре, слободна од 1. августа. Тел.
013/838-733 и 063/182-5995.
Студент тражи стан - гарсоњеру
у Зрењанину у близини Техничког
факултета. Тел: 063/257-647.
Издајем намештену гарсоњеру
у центру Вршца, Стеријина. Тел:
069/245-1370.
Издаје се гарсоњера у центру
Вршца, посебан улаз, засебна
струја, плин, има кабловска. Тел:
069/270-1066.
Издајем две собе за две девојке,
Иве Милутиновића 18б, клима,
централно грејање, цена 80 евра
без додатних трошкова. Тел:
069/270-1066, и 013/834-065.
Издајем
гарсоњеру
у
центру Вршца, на тргу, поред
Комерцијалне банке. Тел: 062/582616.
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
новија градња, први спрат, тераса.
Повољно. Тел: 063/8221-696.
Издајем двособан дворишни
стан на Војничком тргу. Тел:
013/806-235.

РАЗНО

За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и
витрина трпезаријска. 013/837631 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. 064/8582495.
На продају пржионица кафе са
комплетном опремом, Продајем
металну ограду за терасу 3м.. Тел.
065/452-33-37.
Продајем бојлер „Металац“ 80
литара, шиваћу машину „Багат“ и
„Сингерица“ електричну климу 12ца, 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. 063/3200-19.
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. 013/827367.
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. 065/65-52350.
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.
Продајем бенџамине висине 2,5
метра. Тел. 013/806-460 и 061/18840-71.
Продајем котао на чврсто
гориво снаге 24 kw. Цена је 15.000
динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана,
један бакарни, фуруну и корито за
клање свиња. Тел. 062/80-10-585.
Продајем
њиву
на
белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са
прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.
Нов, некоришћен акумулатор
45 kw, пећ на плин коришћена 1
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:

kuhinja@hotelsrbija.rs

или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.

, 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.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861419 и 064/389-27-38.
Продајем
шпорет
струјаплин, 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.065/25-79100.
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. 013/832153.
На продају врата метална
двокрилна, застакљена 190х190
цм са прозорчићима изнад. Цена
6.000 дин. Соковник велики Бош
нов, цена 6.000 дин Тел. 063/10772-71.
Продајем две плинске пећи
нове, две тучане пећи нове, ТВ
55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач
притиска нов, сто и 6 столица.

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку
и/или пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у
Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се
електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком:
Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем та пећ, скоро нова,
мало коришћена. Тел. 060/08-25724.
Продајем лежај. Тел. 063/311838.
На продају кран-дизалица од
виљушкара, погодна за монтажу
на трактор. Тел. 064/129-73-23.
На продају шпорет (струја/
плин) вертикални замрзивач,
хаварисана З-128, трофазни
електромотори, кирби усисивач,
дрвене греде 14х16х4000. Тел.
061/160-1215.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем пола гробнице са
плочом. Тел. 061/609-79-17
Продајем гвоздену ограду за
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/45233-37.
На продају Fоrd Siеrra, није
у возном стању погодан за
резервне делове. Тел. 063/73-42609 и 060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел.
062/32-98-12.
На
продају
комбиновани
фрижидер са замрзивачем
у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и
013/831-901
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60).
Купљен пре пар година, у добром
стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено
дубинско чишћење душека. Душек
у добром стању. Лежај поседује
и део (испод) за постељуну.
Лежај се налази у Вршцу и лако је
доступан. Тел 060 3333-441. Цена
по договору.
Продајем агрегате за струју
„Еinhell“ РТ-ПЕ 3250, 2800W, није
коришћен , цена 200€ и “Fairline“
FEG 6501, 650 W, мало коришћен,
цена 50 €. Ел бојлер „Тики“ 5
литара, високомонтажни, цена 20
€. Тел. 063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од
три тоне, машину за прање веша,
фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел.
013/283-2536.
Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/46-95-175 и 833-524.
Повољно продајем регал,
тросед, две фотеље и сто. Све је
очувано. Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за
припреме факултет средња школа
ако желиш да успеш сигурно. Тел.
013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони
бицикла, 5,5 ланаца земље „Јарак“,
4 стола за кафић (метални), разну
одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет
на дрва „смедеревац“ деветку,
коришћен само годину дана. Тел.
062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало
коришћен, пумпу за воду вуче са
15 м дубине, круњач за кукуруз са

два улаза и додатком за силажу.
Тел. 065/88-06-652.
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
Продајем мотор – скутер KIWEI,
плински решо, електрични
шпорет, уљани радијатор, шиваћу
машину, ловачку пушку, пиштољ
7,62 мм. Тел. 064/186-52-44.
На продају тв пријемник,
француски лежај, двосед, тросед,
фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“,
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/869-63-71.
Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем
„Горење
„
комбиновани фрижидер (дим.
60х60х170 цм) и тапацирану клупу
– помоћни лежај. Тел. 064/304-9145.
Продајем комплет за доручак
и ручавање за 12 особа (24 + 38
делова) као и посребрени есцајг
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица„Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/320-84-14.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/380-51-10
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 843-5097.
На продају та пећ 6 kw,
електрично
тоцило,шиваћу
машину „Јадранка“ (кабинет),
компјутерски
сто,
кожну
компјутерску
фотељу
и
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара
комад. Тел. 061/133-89-46.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове за
клање, и појилицу за воду велику.
Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за
децу или старије особе. Могуић
сваки договор. Тел. 060/33-33-470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,
као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем и
високом травом са тримером или
мотокултиватором. Тел. 064/19-55269.
Продајем камп приколицу
Адриа, исправну, комплетно
опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-8921.
Продајем две тепих стазе,
израда „Антре“, са мотивима
„Вршца“, гроздови и натпис
„Вршац“, дужина 3 метра и ширине
1,20 метра. Цена по договору, у
Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23
или телефон 2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837631.

Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024280-58-62.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“
бојлер. Тел. 069/86-96-371.
Продајем сингер машину, 2
очувана кауча. Тел. 063/876-85-75.
родајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон
фиксни. Тел. 069/86-96-371.
Продајем плаву колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/25-79-100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/385-83-14.
Купујем
старе
часописе
„Булевар“ од 1990 до 2002. године.
Тел. 065/88-38-634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер за
ноге купљен децембру гаранција 2
године. Тел.013/831-560 и 061/68062-44.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/73-06-041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/033-07-46.
Продајем сервис за ручавање,
порцелански за 6 особа, очуван
дечији креветац са душеком
„беби макс“ за дете до 6 година,
већи дечји пони бицикл, дрвену
гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.
Продајем патике Адидас, нове
бр 42, више пари ципела нових
кожних бр 42, електрични роштиљ
нов, мини решо нов , електрични
са две рингле. Тел. 064/390-62-76.
На продају каљава пећ на струју,
50 €. Тел. 013/832-438 и 063/89099-31.
Продајем тример Villager BC 750
CS, бицикл Capriolo Metropolis,
телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/173-8628 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/69754-41.
Продајем цртеже за дечију собу
(без рама), димензије 22,9х30,5 .
Тел.064/228-64-49.
На продају исправна машина
за шивење, мини линија „AIWA“,
комфоран регал из ´80-тих,
димензије 280х240х55, двокрилни
старински ормар. Тел. 013/827-367.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом

тримером и моторном тестером.
Тел. 064/19-55-269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/19-55-269.
Продајем тример за траву
165 kw, двотактни, акваријум
са прибором 300л и осовину са
главчинама са два гибња. Тел.
013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/294-11-61.
Продајем укоричен комплет
часописа„Сам мајстор“ годиште од
76,шиваће машине Багат и Сингер.
Тел. 061/111-28-21.
Продајем: кауч, витрину, плакар,
сто, столице, Тики бојлер. Тел.
063/287-949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, Бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/280-58-81.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/952-07-27.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач и
прекрушач Оџаци. Тел. 066/95207-27.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/952-07-27..
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/880-40-49.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/95-20-727
На продају абрихтер и циркулар
, стаклене тегле 1кг, круњач и
пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица,
електрична косилица, ауто
приколица, моторна леђна
прскалица. Тел. 066/952-07-27
На продају тучани казан и
корито за клање свиња , траклене
тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/952-07-27.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2).
Тел. 061/112-56-98.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом
и
експанзионом
посудом,
коришћен 2 године. Повољно. Тел.
063/257-647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам
и поправљам повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и
013/861-419
На продају плински бојлери и
плинске пећи. Тел. 064/389-27-38. и
064/351-20-32
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/18-20-521
На продају три капије гвоздене
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна.
Тел. 013/404-507
На продају кошнице са пчелама.
Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у
околини Пландишта, или старије
особе ради становања. Тел. 062/8727-204
Повољно продајем етажни
котао на дрва са пумпом и
експанзионом посудом кориштен
само две грејне сезоне. Тел.
062/255-119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ
Алфа, плинска пећ Иком. Тел.
065/84-54-503
Продајем телевизор Vivax, vox,
у добром стању, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 013/833-293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л.
Тел. 066/95-20-727.
Немачки језик, часови у
Београду. Ради се по уџбенику
Делфин (Хубер) или по другом
уџбенику. Цена двочаса (2х45 мин)
је 1200 динара. Тел. 062/17-606-29
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два

плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/183-0018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/183-00-18
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/734-26-09
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/182-05-21
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.
Тел. 064/99-12-221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за
топљење масти. Тел 064/658-54-99.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw
и два колор телевизора екран 55.
Тел. 064/128-46-98.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“
, „Пастирска идила“, „Мона
Лиза“, радна свеска за рад, већа
количина конца у разним бојама,
сталак за рад при изради гоблена
и други прибор за ручне радове.
Тел. 830-077
Купујем тример за кошење
траве. Тел. 066/820-42-21
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,
повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/307-10-85.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/307-10-85.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606-701-622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/75-69-429
Продајем
штаке,
зглобну
ходалицу, ново, старински дрвени
умиваоник. Тел. 060/740-12-10
Продајем тв „Vox“, „Vivax“ и
„Samsug“, стону лампу и сто за
тв.Тел.833-293 и 061/295-70-98
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411-496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411-496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/168-58-94
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420-665
Повољно продајем угаону
гарнитуру на расклапање и једну
фотељу, веома очувано. Тел.
064/339-26-33
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи
сто, шиваћу маину. Тел. 069/86963-71
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас
јакну величине Л. Тел. 069/869-6371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/660-79-61
Повољно продајем ПВЦ врата и
ПВЦ преграде укупне ширине 3,70
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел.
064/339-26-33
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/271-7088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран, алуминијумске цеви
за наводњавање, кавез за коке
носиље за 24 комада. Тел. 064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са шест
столица). Повољно. Тел. 064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/235-5436.

На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
ТЕл. 063/719-9076
На продају ТВ Vivax - VOX, тв сто,
стона лампа. Тел: 061/295-7098.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом
и
експанзионом
посудом,
коришћен 2 године. Повољно. Тел:
063/257-647.
Продајем полован тример за
кошење траве (Vilager 1250 S),
купљен прошле године у мају
месецу, још увек у гаранцији. Цена
по договору. Тел: 063/832-1772.
Продајем
бојлер
80л,
електрични, 100% исправан. Тел:
063/482-418 и 013/861-419.
На продају Тики бојлер 10л, нов.
Тел: 063/482-418 и 013/861-419.
Продајем лимунове, више
комада, цена повољна. Тел.
064/133-5378.
Продајем мотор ВМ Горење.
064/133-5378.
Продајем
земљу
на
белоцркванском путу. 1/3 ланца.
Тел: 013/833-478.
Продајем плински бојлер неисправан, дрвени прозор
140х140 дупло стакло, дрвена
врата двокрилна већа за
претсобље са стаклима. Тел:
060/167-1519 и 013/401-210.
Продајем дводелну судоперу,
два куњињска елемента, мали
тики бојлер. Тел: 013/839-651.
На продају њива на београдском
путу у правцу Кевериша,
површина 90 ари и 15 м2. Тел:
065/691-9699 и 068/406-3899.
Продајем 60 ари плаца на
вршачком брегу потез павлишко
брдо, погодно за виноград,
воћњак или пчелињак. Тел:
013/401-210 и 060/167-1519.
Продајем старински дрвени
умиваоник, полукауч, витрину
и две фотеље, два сегмента
дрвеног регала. Тел: 060/167-1519
и 013/401-210.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем Југо 60 Корал
регистрован до 01.07.2019. Тел.
064/453-37-80.
На продају Голф 2 (бензин) 1988
год. регистрован до 22.11.2019.Тел.
069/87-23-809.
На
продају
Мазда626
регистрована до маја 2019. цена аута
550 €. Тел. 064/512-57-24.
На продају трактор ИМТ 560,
врцаљка за мед од три рама, Голф
2, 1989. бензин. 064/14-41-222 и 013/
807-439.
На продају нисан примера 2.0 д.
год.2000. исправан, нерегистрован.
Тел. 064/129-73-23.
Југо 55, 93 годиште у возном стању,
мотор и мењач добри, лимарија
солидна, акумулатор исправан, 4
М+С гуме у добром стању, ентеријер
добар, све браве раде. Цена 299 €,
може договор. Регистрација истекла
у марту. Може замена за Томос
аутоматик или АПН-6.
Тел. 064/163-0118
Продајем Југо 45, 1989. годиште,
у одличном стању, први власник,
регистрован до априла. Цена по
договору. Тел. 064/128-60-44.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година
производње
2000.
Повољно!
Телефон 064- 84-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на
продају, регистрован, гас атестиран.
Цена 400 €, није фиксно. Тел. 063/482418 и 013/861-419.
На
продају
Мазда
626
регистрована до 06.05.2019. у
добром стању Повољно, цена 550 €.
Тел 064/512-57-24.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006.
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Цена 2.600 € Тел. 062/1175-955.
Продајем Dacia Sandero ambience
1,4, бензинац, 2009. год. 60.000 км,
први власник, гаражиран, 3.200 €.
Тел. 063/107-72-71
Продајем шкоду фабиу 1.2, 2007,
бензин-гас, регистрована до 04.
2020., атестирана до 04. 2021. прешла
137.000 км. Тел. 063/854-80-48 после
17 часова.
Продајем Заставу кец, очуван,
нерегистрован, 1989. год, у возном
стању. Тел: 060/306-0960 и 060/4002263.
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КУЛИНА ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА

РИМСКИ ШАНАЦ - ИСТОРИЈСКА ЕНИГМА
Пише: Тамаш Фодор

У близини градског језера у току
је проширење корита Месића да би
у случају поплаве попут оне у 2014.
години вода могла несметано да прође
кроз Вршац. Ту, поред језера, налази се
и некадашњи Римски шанац, канал са
бедемом који је био скоро идентичне
дубине и ширине као што ће бити ново
корито потока Месић; тачније, ради се
о једном од три шанца који се протежу
укупном дужином од 1260 км (колико
отприлике износи ваздушна линија
Београд - Париз) од Будимпеште источно
до Мишколца и границе са Словачком,
одакле оштро завијају јужно и пролазе
поред Дебрецина, Арада, Темишвара,
и напослетку кроз Вршац, односно
поред Вршца где настављају свој пут
све до Дунава. О чему се тачно ради?
О коликом грађевинском подухвату је
реч, због чега се ови шанчеви сматрају
„европским кинеским зидом“ и можемо
ли настанак Вршца да повежемо са
шанчевима који се одвајкада протежу
дуж читавог историјског Баната, и још
много даље?
„Чешки краљ Черс одлучи да ожени
кћи суседног краља. Уз пристанак,
добио је услов да своју младу превезе
бродом од Дунава до Тисе... Краљ узе
да са својим људима копа канал између
Тисе и Дунава. При томе, веома је волео
да се весели, и радове су даноноћно
пратили музичари; једном од музичара
је дојадила свирка, тресну краља
виолином по глави те овај на месту
умре. Настаде весеље, јер мукотрпни
рад се никоме није допао, и сви који су
копали канал бацише по једну лопату
земље на краља, услед чега овај буде
сахрањен под великом хумком која се
може видети и до дана данашњег“...
Према другој легенди, ђаво је
решио да намучи поштеног, али гордог
земљорадника, са којим се опкладио
ко ће да узоре дужу бразду. Сељак
је упрегао све своје волове и узорао
повећу бразду; међутим, ђаво је позвао
петла, везао му плуг за реп, и послао га
да прелети све докле се оком види, и
даље...
Римски шанац, познат и као Ђавољи
јарак, Аварски шанац, Ђавоља бразда,
Петлова бразда, Черсов јарак, Вилински
јарак, Јарак који су зидали дивови итд, је
историјска енигма око које историчари
већ вековима ломе копља. Ко је сазидао
шанчеве, и када? О њима први пут говори
документ magna fovea, huae protensa

Остаци римског шанца - европског пандана кинеском зиду
usque ad Aruksceguj tendit још 1067.
године. Били су видљиви све до краја
19. века и година аграрних реформи
која је проузроковала затрпавање и
узоравање њиховог највећег дела, због
чега се њихови остаци могу видети

састоје од јарка и бедема, и то је уједно
најприхваћенија верзија; сматра се
да су их сазидали Сармати, номадски
народ иранског порекла, односно
сарматско племе Јазига (1. век нове ере
до краја 4. века нове ере), не би ли своје

Римски шанац уз белоцрквански пут из сателита
искључиво из сателита. Односно,
углавном из сателита. Дубоки су 2 - 5м,
широки 5 - 8м, укупне дужине 1260 км,
окружују површину од 60 -65.000км²,
запремина измештене земље је 10
милиона м³(!); верује се да је било
потребно 2250 дана током 15 година,
5 месеци годишње услед временских
услова, односно радови су текли 700
метара дневно током 1800 дана, при
чему је на овом колосалном подухвату
радило 5.500 мушкараца у пуној снази
током наведених 15 година.
Поједини историчари их сматрају
одбрамбеним шанчевима који се

границе на северу и истоку сачували од
провала Германа. Према другој верзији,
Римљани су поробили Сармате у 4. веку,
натеравши их да копају шанац, који је на
неким местима остао недовршен.

неолитске центре како у Мађарској
и Румунији, тако и код нас, уједно се
поклапајући са путем којим је преношен
опсидијан. Такође, вредни Римљани
су све записивали, а оволики подухват
нису нигде забележили?... Један крак
долази до Ватина, и завија око Великог
рита преко неолитског локалитета
Виногради, пролази поред Маргите,
Пландишта, кроз Алибунар, све време
секући познате неолитске локалитете,
потом Делиблато и напослетку код
Ковина улази у Дунав. Други пролази
поред Малог Жама, завија између
Великог и Малог рита иза аеродрома,
такође секући многе локалитете, и
чувени Ат између осталих, потом иза
фабрике чоколаде завија према језеру,
одакле се протеже кроз улице Маргитску
и Јелене Варјашки, сече београдски пут,
пролази иза железничке станице одакле
опет завија према Белој Цркви, пратећи
пругу (за чију су изградњу модерни
инжењери вешто искористили земљу
набацану на бедем шанчева), потом
пролази поред Потпорња и неолитских
локалитета Старо село и Кремењак, да
би завршавајући свој пут секао Думачу
иза Гребенца, завио према Кајтасову и
изгубио се у пешчари близу Дунава.
Управо повезаност Дунава и Тисе
шанчевима наводи неке истраживаче
да их сматрају системима за
наводњавање, односно одводњавање,
дренажу мочвара у Карпатском
басену. Потврђено је да су шанчеви
служили и као трговачки путеви,
штавише према неким су теоријама

Сателитски снимак римског шанца

Простирање римског шанца

Као што се могло претпоставити,
мађарски историчари повезују шанчеве
са Аварима који су после сеобе народа
владали овим просторима, али и за
династију Арпадовића много касније,
док их историчари са ових простора
повезују
са
доласком
Словена.
Прихваћено је мишљење да нису
настали пре 1. века нове ере, јер на
неким местима секу сарматска насеља,
дакле млађи су од њих. Ипак, писац
ових редова сматра интересантном
чињеницу да секу скоро све веће

били пуни воде и њима су се кретале
мање лађе. Прихваћена је и теорија да
су захваљујући њима настала многа
насеља и касније градови, а пошто
секу Вршац... закључак се сам намеће.
Такође, Вршац је једини град у Србији
кроз који пролазе. У сваком случају,
ради се о још једној знаменитости града
Вршца, знаменитости за коју мали број
Вршчана зна, а која је у остатку Европе
богато посећена туристима и разним
истраживачима и изазива велику
пажњу, штавише, представља сензацију.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 464 18. АВГУСТ 2000.

АВАНТУРА НА ДВА ТОЧКА
За разлику од Вршчана који су на одмор отпутовали
аутомобилима, аутобусом или на дуже туре авионом суграђанин
Богољуб Цуберт одлучио се на праву летњу авантуру. У Соко Бању
отишао је на два точка.
На ово необично путовање, до одредишта далеког 360
километара, кренуо је у среду, 9. августа. О мотивима одласка
на летовање на бициклу, са пртљагом тешким 20 килограма, пре
поласка из Вршца изјавио је: Волим путовања бициклом још из
млађих дана. Рекреирам се на два точка годинама уназад. Пут

ПЕТАК • 9. август 2019.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (184)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
до Соко Бање биће моја најдужа релација. Захваљујући стеченој
кондицији, вожњи по граду, до околних места, па и даље широм
Војводине, сигуран сам да ћу га савладати. “Скокнуо” сам једном
приликом и до Велике Плане.
Богољуб рачуна да је за три године прешао бициклом 7.000
километара. До одредишта у Источној Србији, како је рекао, нада
се да ће стићи за 30 сати. Колико смо успели да сазнамо, на своје
одредиште је стигао 5 сати касније у односу на планирано време.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 464 18. АВГУСТ 2000.

ТРАДИЦИЈА И БЛАГОДЕТИ
ВРШАЧКОГ ВИНОГОРЈА

Вршачко виногорје, дуге, богате и бурне прошлости, простире
се по падинама Брега и поред градског атара обухвата плодно тло
околних села. Одувек је давало квалитетно грожђе и вино.
Бројни археолошки предмети указују да је овде било винограда
још за време Дачана и римске доминације. Вршачки виноградари
посебно су поносни на први писани документ који потврђује да је
овај крај производио квалитетну винску капљицу још давне 1494.
године. На развој виноградарства утицали су бројни фактори, који
су доприносили како процвату, тако и гашењу засада под виновом
лозом.

Стари записи бележе да је на подручју вршачког атара 1777.
године било око 3000 катастарских јутара или ланаца (1.926 ха)
под виноградима, а 1796. једне од роднијих година, набрајано је
80.000 акова. Рекордна берба забележена је 1875. када је од грожђа
убраног са 17.000 јутара (10.000 ха) произведено милон акова
врхунске Бахусове капљице.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Политичке промене. - Банат се утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво
резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну
гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже
јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.
Међутим нужда је натерала да се приме
реформе по свим гранама државног
организма. Јунија месеца год. 1860. састане
се „појачано државно веће“ („verstärkter
Reichrath“). Услед његовог рада, нарочито
такозваним закључком већине, изађе
20. октобра царска диплома, по којој
се у краљевини Угарској имале завести
пређашње уставне институције. У исто
време стављено је у изглед, да ће се
и у Банату извести поправке односно
администрације.
Пре свега одаслан је у Тамишград флм.
лајтнант гроф Александар Менсдорф Пујли,
као царски комесар. Он је имао саслушати
жеље и мњења народа у провинцији и
о томе свој извештај поднети. Крајем
новембра предузме он овај посао. Мађари
и Немци изразе се, да се Банат сједини
Угарској, Срби и Власи пак да Банат остане
самостална круновина и да се у њему пазе
права народности. Вршачки изасланици
изјавише се у Тамишграду 26. новембра,
да се Банат и Српска Војводина утелови
Угарској и да се слобода народности
односно језика ограничи 1).
Услед приговора вођених у Тамишграду,
издана је највиша одлука од 27. децембра
исте године, по којој су се „српска
Војводина и тамишки Банат имали
утеловити краљевини Угарској и на основи
државноправних одношаја ове земље
уредити 2).
Ова вест потресе народ у Вршцу. 2. и 3.
јануара варош је била поприште разним
изјавама. Вест коју новине донесоше,
обрадује вршачко становништво. 2.
јануара састане се магистрат и општинско
представништво. Ту се једногласно
закључи, да се и јавним, свечаним начином
даде израз осећајима, који се на све
1)“Werschetzer Gebirgabote“ g. 1860., br 49
2) „Winer Zeitung“ од 30 децембра 1860.

стране изјављиваху. Услед тога одржа
се идућег дана пре подне у р.к. цркви
свечано благодарење, а у вече осветљена
је варош својевољно. У ½ 7 дође бакљада
пред нови магистрат, свечано осветљени
и сликом Њ. Величанства украшени.
Том приликом А. Волић градоначелник
изговара млогобројном народу овај кратак
али значајан говор:“ Њег. апостолско
Величанство, наш цар и краљ дао је, по
својој високој милости, нашој отаџбини
слободоумну уставност, да би се на овај
начин испуниле жеље свију народа, који у
овој земљи братском слогом један другом
руке пружају“ 3).
3) “Werschetzer Gebirgabote“ g. 1861., br 1
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121

КУЛИН КУВАР
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Ролат са лососом
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Торта од беле чоколаде и
бадема
НАМИРНИЦЕ:

Кора:
6 беланаца
120 г шећера
300 г млевених бадема
1 ванилин шећер
3 кашике какаоа
Фил:
6 дл млека
4 кашике густина
2 кашике брашна
8 кашика шећера
100 г беле чоколаде
200 г путера или
маргарина
Остало:
150 г беле чоколаде
млеко
листићи бадема
исецкане желе
бомбоне

ПРИПРЕМА:

НАМИРНИЦЕ:

Палачинке:
1 јаје
125 мл млека
85 г брашна
1 кашика отопљеног
путера
1 млади лук
прстохват соли
Фил:
120 г крем сира
100 г филета димљеног
лососа
1 кашика лимуновог
сока
прстохват бибера
босиљак или першун

ПРИПРЕМА: Добро умутити све састојке, заједно са
исецканим младим луком (укључујући и зелене листове).
У тигању, на мало уља, испећи 4 палачинке. Крем сир мало
побиберити и у њега умешати лимунов сок. Сваку палачинку
премазати пуном кашиком крем сира. Преко послагати комадиће
филета димљеног лососа (по 2-3 филета) и уролати палачинке.
Сваку палачинку замотати у фолију и оставити да одстоји у
фрижидеру неколико сати. Пре служења, одмотати фолију,
уклонити крајеве палачинки и сваку исећи на 6 једнаких делова.
Сваки део посути с мало исецканог босиљка или першуна.

Ролнице од патлиџана

НАМИРНИЦЕ:
2 већа плава
патлиџана
200 г
шампињона
200 г млевеног
мешаног меса
1 главица лука
2 чена белог
лука
2 дл повртног
бујона
1 струк першуна
со, бибер
зачин Ц

ПРИПРЕМА: Плаве патлиџане исећи
на кругове, посолити их и оставити у цедиљки
око пола сата да пусте горчину. Испрати их
и просушити кухињским убрусима. Рерну
загрејати на 200°Ц. У науљен плех послагати
патлиџане и пећи у рерни загрејаној на 200°Ц
око 15 минута (једном их окренути). Исецкани
црни и бели лук пропржити на мало уља, па
додати исецкане шампињоне и млевено месо
и динстати подливајући повртним бујоном.
Додати исецкани першун и зачините. Ако је смеса
сувише ретка, у ½ дл воде додати кашичицу
брашна и умешати да се згусне. На сваки колут
патлиџана ставити мало фила, па уролати. По
науљеној ватросталној посуди распоредити
остатак фила, преко послагати ролнице. Пећи у
рерни загрејаној на 200°Ц отприлике 10 минута.

Умутити у чврст снег
беланца и шећер,
додати бадеме и какао,
измешати и пећи у
четвртастом плеху око
40 минута, у рерни
загрејаној на 150°Ц.
Кад се испече, кора ће
бити јако мекана и сочна, јер су лешници били натопљени
у млеку. Пресећи на пола, да се добију два правоугаоника.
Фил: Густин, брашно, шећер и ванилин шећер умутити
са мало млека. Закувати у преосталом млеку, кувати 2-3
минута и склонити са ватре. У топло умешати чоколаду
изломљену на коцкице. Оставити да се добро охлади.
Путер пенасто умутити, па додавати кашику по кашику
фила, уз непрестано мућење. Ставити у фрижидер на сат
времена, па филовати торту. Растопити белу чоколаду у
млеку и глазирати торту. Преко посути листићима бадема
и исецканим желе бомбонама.

Корпице
са укусом малине

НАМИРНИЦЕ:
300 г оштрог брашна
200 г путера
2 жуманца
нарендане коре 1
лимуна
мало соли
Фил:
300 г смрзнутих малина
150 г крем сира
150 г шећера у праху
2 ванилин шећера
¼ л слатке павлаке.
Остало:
корпице

ПРИПРЕМА:
Замесити
тесто
од оштрог брашна, путера, жуманаца,
нарендане коре лимуна и мало соли.
Оставити у фрижидеру 2 х. Тестом обложити
калупе за корпице и пећи на 180°Ц док не
порумене (15-20 минута). Добро умутити
смрзнуте малине са крем сиром, шећером
у праху, ванилин шећером и слатком
павлаком. Смесом напунити шприц
и декоративно нафиловати охлађене
корпице.

СПОРТ
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ФУД Б А Л
ГОЛЕАДА НА ОДЛИЧНОЈ ПРОВЕРИ ОФК ВРШЦА

НАПАДАЧИ ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ

Вршчани и Зрењанинци одиграли су
меч који је више личио на такмичарски
него на припремни а стрелци су били
изузетно надахнути и искоришћене
су скоро све прилике на обе стране.
Прво полувреме у потпуности је
припало екипи тренера Мијаиловића,
серију голова отворио је дефанзивац
Качаревић у 7. минуту сјајно се кретао
и на идеалан центаршут Лазевског
реаговао у стилу најбољих голгетера.
После одличне акције читавог везног
реда ОФК Вршца, у 37. минуту Сарајлин
је спојио са голом младог Видакова,
овај је обишао голмана Ранђеловића
и пласирао лоту у празан гол. Само
два минута касније нова добра акција
Сарајлина, у казненом простору
најбоље се снашао Станков и повисио

Спремни за старт првенства: Александар
Лазевски, капитен ОФК Вршац

на 3:0. Друго полувреме припало је
Радничком, Миливојев је у 51, минуту
био најспретнији у гужви пред голом
Вршчана, док је коначан резултат
поставио Матић, лепим голом на
асистенцију Грбића.
Тренер Вршчана Ненад Мијаиловић
био је задовољан учинком екипе.
- У јакој провери, против одличног
противника, одиграли смо изванредно
прво полувреме, можда у овом моменту
и изнад наших могућности. Појачања
су се већ сада показала као пун
погодоак, али за континуитет добрих
резултата у никад јачој српсколигашкој
конкуренцији требаће нам бројнији
играчки кадар. Управа клуба чини
максимум напора да нам обезбеди
услове да доведемо још двојицу играча.

ПОРАЗ КАДЕТА ОФК ВРШАЦ НА СТАРТУ СУПЕРЛИГЕ
ТЕЛЕОПТИК - ОФК ВРШАЦ 6:1 (3:0)

Стрелци: Радојевић у 25, Лекић у 26, 31, 56. и 85, Машић
у 90. за Телеоптик, Борисављевић у у 71. минуту за ОФК
Вршац
ТЕЛЕОПТИК: Новаковић, Шкундрић, Рак, Вучетић,
Радојевић, Пелемиш (од 81. Куриџа), Ђурић (од 81.
Зафиров), Скорупан (од 68. Машић), Лекић, Лукић (од 60.
Алили), Шукунда (од 46. Ђошић).
ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Стошић, Дугић, Вранић,
Секулић (од 69. Бекировски), Борисављевић, Мијошко,
Максимовић, Грбић (од 87. Станић), Нецин, Николић.
Почела је сезона у кадетској лиги Србији. У првом колу
ОФК Вршац јр гостовао екипи Телеоптика у Спортском
центру у Земуну. Физички надмоћнији домаћи играчи

били су бољи и победили резултатом 6:1. По приказаном
на терену резултат је по оцени свих који су меч
посматрали, превисок.
- Поносни смо на наше момке, јер ипак су били део
историјске утакмице за наш клуб, када смо почели
такмичење са најелитнијим српским клубовима. На
нама је да радимо даље и скупљамо искуство. Много су
кориснији и овакви порази него убедљиве победе против
недораслих противника, јер морамо да грабимо напред.
Већ наредног викенда је прилика за бољи резултат када
у Вршац долази новосадска Војводина, рекао је тренер
Марин Миок.

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ
(З) 3:2 (3:0)

Вршац,
Градски
стадион,
гледалаца 100, судија: Дејан
Петровић
(Вршац),
стрелци:
Качаревић у 7, Видаков у 37.
и Станков у 39. минуту за ОФК
Вршац, Миливојев у 51, Матић у
75. минуту за Раднички
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.
Благојевић, Станков, Лазевски,
Бељин, Качаревић, В. Благојевић,
М. Ћирка, Спасић, Сарајлин,
Видаков. Играли су још: Андрејић,
Илић, Белић, Милићевић, А.
Ћирка, Којић.
РАДНИЧКИ:
Ранђеловић,
Милин, Грбић, Бјелица, Јованов,
Киш, Миливојев, Лазић, Матић,
Ковачевић, Савановић. Играли
су још: Бачко, Маљукан, Крмар,
Зељковић, Петров, ЛисичићВуковић, Радосављевић, Ћирић,
Гајиловић.
Лимитирани смо буџетом, трудимо се да
га користимо на најпрактичнији могући
начин. После утакмице са Графичарем
у Београду, која се указала као добра
прилика за додатну проверу, следи
нам генералка против панчевачког
Железничара. Задовољан сам урађеним
током припрема, играчи дају све од себе
на тренинзима и атмосфера је веома
добра, нагласио је шеф струке ОФК
Вршац.
Последњу проверу уочи старта
шампионата Српске лиге Војводина
ОФК Вршац игра у недељу, са почетком
у 17 часова, против Железничара из
Панчева.

ФУД Б А Л
РАСПОРЕД ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ПРВЕНСТВА ОФК ВРШАЦ
Првенство почиње 17. августа
1. коло Раднички СМ - ОФК Вршац
2. коло ОФК Вршац - Раднички 1912 (Сомбор)
3. коло Борац Сакуле - ОФК Вршац
4. коло ОФК Вршац - Раднички Зрењанин
5. коло Први мај Рума - ОФК Вршац
6. коло ОФК Вршац - Железничар
7. коло Братство 1946 - ОФК Вршац
8. коло ОФК Вршац - Козара
9. коло Динамо 1945 - ОФК Вршац
10. коло ОФК Вршац - Бечеј 1918
11. коло Војводина 1928 - ОФК Вршац
12. коло Омладинац - ОФК Вршац
13. коло ОФК Вршац - Дунав
14. коло Хајдук 1912 - ОФК Вршац
15. коло ОФК Вршац - Бачка 1901

Р У КО М Е Т
ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ ГРУПА СЕВЕР
РАСПОРЕД ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ 2019/2020
МЛАДОСТ ВРШАЦ
1. коло 21/22.9.2019 Младост Вршац - Раднички Јаша Томић
2. коло 28/29.9.2019 Славија Нови Сад - Младост Вршац
3. коло 05/06.10.2019 Младост Вршац - ПИК Пригревица
4. коло 12/13.10. 2019 Херцеговац Гајдобра - Младост Вршац
5. коло 19/20.10.2019 Младост Вршац - Војвода Степа
6. коло 26/27.10.2019 Сомбор - Младост Вршац
7. коло 02/03.11.2019 Младост Вршац - Нафтагас Елемир
8. коло 09/10.11.2019 Панчево - Младост Вршац
9. коло 16/17.11.2019 Младост Вршац - Будућност Алибунар
10. коло 23/24.11.2019 Младост Вршац - Далматинац Риђица
11. коло 30-11/01.12.
Металац Футог - Младост Вршац
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