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

Стручњаци вршачке 
Пољопривредно стручне службе 
„Агрозавод“ редовно прате стање у 
виноградима, воћњацима, али и на 
ораницама са ратарским културама, 
везано за присутност и развој патогена, 
узрочника болести. Дипломирани 
инжењери пољопривреде Моника 
Божанић и Ивана Црнобрња указују 
виноградарима и ратарима на шта 
треба посебно да припазе и како 
да заштите своје усеве, винограде и 
воћњаке. 

Према њиховим речима, винова 
лоза се, у зависности од сортимента, 
налази у фази од потпуно додиривање 
бобица до фазе почетак шарка.

- За наредни период се најављује 
нестабилно време са падавинама, 
па се произвођачима препоручује 
да наставе са редовном заштитом од 
патогена проузроковача пламењаче, 
пепелнице и сиве трулежи, 
наглашава Божанићева. Такође, 
у виноградима пратимо појаву 
сивог грожђаног мољца и тренутно 
бележимо повећење његове 
бројности на клопкама, што значи 
да полако подиже трећу генерацију. 
Али, ово није моменат за примену 
инсектицида.

Црнобрња истиче да у 
виноградима, али и у осталим 
засадима као што су малине и купине, 

прате појаву азијске воћне мушице. 
- На територији нашег региона за 

сада није присутна, каже Црнобрња. 
Иначе, ово је врста која зна да направи 

значајне штете на виновој лози и воћу 
баш у моменту сазревања. Женка ове 
врсте својом тестерастом легалицом 

засеца покожицу плода и полаже јаја 
у унуташњост. С обзиром на то да су 
јаја скривена, отежано је сузбијање. 
Ову врсту треба и механички 

изловљавати постављањем што 
већег броја клопки.

Под будним оком стручњака је и 

браон мрамораста стеница која може 
да се нађе у воћњацима, њивама, 
пластеницима...

- Реч је о полифагној врсти 
која може да нанесе штете како у 
воћарству (јабуке, кајсије, шљиве...), 
тако и на ратарско-повртарским 
биљкама, пре свега соји, пасуљу, 
боранији, парадајзу, паприкама, али 
и украсним биљкама по вртовима, 
објашњава Божанићева. На воћним 
врстама смо је регистровали на 
кајсијама и шљивама, на јабукама за 
сада није уочена. Присутна је на соји 
и на неким локалитетима уочена је на 
клиповима кукуруза.

Црнобрња додаје да је на усеву 
кукуруза, у овом тренутку, актуелан 
кукурузни пламенац. 

- У току је максимум лета друге 
генерације ове штетне врсте и 
полагање јаја, каже Црнобрња. 
Заштита се спроводи, тамо где је 
то могуће, када се утврди да су јаја 
положена на 10 одсто биљака код 
меркантилног кукуруза, и на 5 одсто 
биљака код кукуруза шећерца. 

Стручњаци ПСС „Агрозавод“ истичу 
да је кукурузни пламенац значајан 
и на паприци где су мере заштите 
неопходне применом инсектицида 
овицидно-ларвицидног деловања.

Ј.Е.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ПСС „АГРОЗАВОД“

НЕОПХОДНА РЕДОВНА ЗАШТИТА ОД ПАТОГЕНА

Имам правну дилему, против мене поднета је 
кривична пријава због кривичног дела пореске 
утаје из члана 229 ст.1 Кривичног законика. Због 
посла веома ми је важно да останем неосуђиван. 
Већ сам искористио могућност примене начела 
опортунитета када је јавни тужилац, након што сам 
извршио уплату новчаног износа у хуманитарне 
сврхе,  одбацио кривичну пријаву која је била 
поднета против мене због кривичног дела из 
области безбедности јавног саобраћаја. Постоји ли 
могућност да се поново одбаци кривична пријава 
уколико измирим пореску обавезу у целости? 
Нестрпљиво очекујем Ваш одговор. Бојан из 
Сомбора.

Бојане,  хвала Вам на указаном поверењу. Ту 
смо да Вам дамо прави савет који ће Вам  помоћи 
да решите проблем. Пре свега, желимо да Вам 
укажемо на све адуте којима располажете. У 
овом случају повољна је ситуација будући да Вам 
се ставља на терет извршење кривичног дела 
за које је запрећена казна затвора у трајању до 
5 година, околност да сте спремни извршити 
пореску обавезу и да сте неосуђивани. Околност 
да је већ примењиван опортунитет  и да Вам се 
ставља на терет извршење кривичног дела чијом 
се криминализацијом штите привредни систем и 
његово функционисање Вам не иду корист, али 
ипак ово не морају бити непремостиве препреке.

Наиме, након што добије кривичну пријаву 
и размотри околности њених навода и осталих 
списа којима располаже, јавни тужилац цени 
целисходност примене начела опортунитета, кроз 
две врсте околности: оне које се тичу извршеног 
кривичног дела и оних које се односе на личност 
осумњиченог.

Приликом доношења одлуке у том правцу, 
тужилац је пре свега везан одредбом чл. 283 ст. 1 
ЗКП, према којој је одлагање кривичног гоњења 

дозвољено само за кривична дела за која је 
предвиђена новчана казна или казна затвора до 5 
година. Осим тога, јавни тужилац мора размотрити 
још неке околности које се тичу кривичног дела, 
пре свега начин извршења кривичног дела, висину 
настале штете, као и да ли се евентуално ради о 
нехатном облику кривичног дела.

Јавни тужилац мора узети у обзир и личност 
осумњиченог, у том смислу, примена овог 
начела је оправдана у ситуацији када се ради 
о неосуђиваним лицима, при чему се поклања 
пажња и узрасту осумњиченог. Примена овог 
начела налази посебно оправдање  код младих 
извршилаца кривичних дела, чије је извршење 
више акт младалачке непромишљености, него 
криминалне воље. Изрицање макар и благе 
кривичне санкције у оваквој ситуацији доводи до 
обележавања учиниоца кривичног дела, што није 
у свакој ситуацији целисходно, нарочито ако се 
ради нпр. о младој особи, којој осуђиваност може 
у будућности представљати проблем приликом 
запослења, путовања или о особи којој није 
својствено криминално понашање или је пак 
учинила неки нехатни облик кривичног дела.

Указујемо и на мишљење Републичког јавног 
тужиоца у Београду из 2010. године које Вам иде 
у прилог, а према којем је могућа примена начела 
опортунитета и када је учињено кривично дело 
пореске утаје из члана 229 ст.1 Кривичног законика, 
али само ако  је накнадно измирена пореска 
обавеза на коју се односи кривична пријава. 

Уколико уверите тужиоца да постоји оправдање 
да се према Вама примени овај институт, затим 
уколико прихватите да извршите обавезу, што ће у 
Вашем случају бити да на рачун прописан за уплату 
јавних прихода уплатите одређени новчани износ, 
који се користи за хуманитарне или друге јавне 
сврхе, донеће се наредба  о одлагању кривичног 

гоњења. У наредби јавни тужилац ће одредити рок 
у којем морате извршити преузете обавезе, с тим да 
тај рок не може бити дужи од годину дана. Ако  у 
року извршите обавезу, јавни тужилац ће решењем 
одбацити кривичну пријаву. 

Што се тиче висине новчаног износа, према 
званичним подацима, износ за уплату који је 
најчешће налаган учиниоцима креће се у распону 
од 10.000 до 50.000 динара и примењен је у 67,65 
% случајева. Само у 8,33 % случајева јавни тужиоци 
налагали су уплату у износима од 50.000 до 100.000 
динара, а свега у 1,47 % случајева наложена је уплата 
у износу који прелази 100.000 динара. Одлука 
јавног тужиоца о висини новчаног износа углавном 
зависи како од врсте кривичног дела, тако и од 
имовинских прилика учиниоца, као и од последице 
извршења кривичног дела. Треба и поменути да 
је осуђиваност и кажњаваност учиниоца један од 
фактора који утиче на висину новчаног износа. 

Имајући у виду све околности Вашег случаја 
саветујемо Вам да што пре јавном тужиоцу 
предложите да према Вама примени овај институт. 
Укажите на све олакшавајуће околности на Вашој 
страни, породичне и личне околности који Вам иду 
у прилог, да сте неосуђивани, да се раније примена 
начела опортунитета није односила на кривично 
дело које је сада предмет кривичне пријаве, да сте 
спремни да извршите пореску обавезу, као и на то 
да постоји мишљење републичког јавног тужиоца 
да у таквом какав је Ваш случај постоји могућност 
одлагања кривичног гоњења.

На питања је одговорио адвокат Миленко 
Радованов. 

Сва ваша питања можете слати на имејл адресе:
milenko.radovanov1@icolud.com
milenko.radovanov@serbialaw.rs

АДВОКАТ МИЛЕНКО РАДОВАНОВ ОДГОВАРА НА ВАША ПИТАЊА:

ПРИЈАВА ЗБОГ ПОРЕСКЕ УТАЈЕ

Браон мрамораста стеница Haliomorfa на соји
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Већ дужи низ година при Црвеном крсту Вршац 
функционише народна кухиња где се припремају и издају 
кувани оброци за социјално угрожене грађане. Подршку 
припремању оброка за сиромашне Вршчане, али и мештане 
насељених места на територији града, пружа вршачка 
локална самоуправа.

- Вршац је један од пет градова у Војводини у којима 
народна кухиња функционише током целе године и где 
се свакодневно припремају кувани оброци за кориснике, 
истиче Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста Вршац. 
Тренутно имамо 700 корисника народне кухиње, надамо 
се да су задовољни, јер је код нас основни оброк обогаћен 
додатним намирницама и месом, што у неким другим 
општинама није омогућено. 

Корисници народне кухиње пријављују се преко Центра 
за социјални рад Града Вршца. У пословању народне 

кухиње важе одређена правила.
- У случају да се особа не појави да преузме оброк пет 

пута за редом, скидамо је са листе, подсећа Цветановићева 
и додаје да се уместо ње на листу ставља нови корисник- 
особа која чека да почне да користи услуге народне кухиње.

Подршку раду народне кухиње при Црвеном крсту 
Вршац пружа локална самоуправа.

- Осим редовног пословања Црвеног крста, Град Вршац 
финансира и подржава и рад народне кухиње, нагласила 
је Татјана Николић, чланица Градског већа задужена за 
зравство и социјалну заштиту. Последњих година одржава 
се континуитет где имамо од 620 до 720 корисника народне 
кухиње. Нормално је да се у току лета број корисника 
народне кухиње мало појача због оних који су радно 

способни и који се скидају са социјалне помоћи, али је 
константан број породица који у последњих неколико 
година користе овај вид помоћи. 

Николићева је похвалила сарадњу Центра за социјални 
рад Града Вршца и овдашњег Црвеног крста што су 
потврдили и многи корисници истичући да су задовољни 
њиховим услугама. 

Од 700 корисника народне кухиње, око 280 живе у 
насељеним местима на територији Града Вршца, док  око 
420 оброка бива подељено корисницима у Вршцу.

- Имајући у виду да имамо 1.600 породица које су 
корисници новчане социјалне помоћи, онда само 700 
оброка, који се спреме у народној кухињи, није тако велики 
број, закључује Николићева.

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ГРАДА ВРШЦА РАДУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

СЕДАМ СТОТИНА КОРИСНИКА КУВАНИХ ОБРОКА

Удружење „Душевна оаза“ 
Вршац почело је реализацију 
пројекта  под називом „И жена 
је човек“ којем је Амбасада 
Француске у Србији доделила 
субвенцију као једном од 
најбољих пројеката  у Србији. 
Пројекат ће се реализовати 
од од јула до септембра 2019, 
у сарадњи са Специјалном 
болницом за психијатријске 
болести „Др  Славољуб 
Бакаловић“ Вршац са којом 
Удружење „Душевна оаза“ 
има потписан Протокол о 
сарадњи.

- Циљ пројекта је 
подршка психосоцијалној 
рехабилитацији жена са 
менталним поремећајем , 
а које се налазе на лечењу 
у вршачкој Психијатријској 
болници, кроз терапију радом- 
хортикултурном терапијом, 
објашњава проф. Мирослава 
Кућанчанин, координаторка 
пројекта. Циљна група је 
двадесет пацијенткиња  

које ће похађати обуку из 
хортикултуре уз радног 
инструктора. Пројекат 
обухвата и предавања 
психијатра  о злостављању 

жена  и последицама по 
ментално здравље, стручно 
предавање о значају биљака 
по здравље човека, као и 
обуку од стране стручног 

лица за гајење и неговање 
биљака. Болница поседује 
расадник за гајење цвећа 
и осталих биљних култура 
који је уступила Удружењу да 
реализује овај пројекат.

Према речима 
Кућанчанинове, кроз рад, 
радионице и хортикултурну 
терапију, женама учесницама 
пројекта омогућава се да 
стекну нова знања и вештине.

- Уз то, као и кроз стручна 
саветовања, учесницама 
пројекта изградило би се 
самопоуздање, сигурност, 
лична аутономност и на тај 
начин би се омогућило да 
се реинтегришу у друштво, 
деинституционализују и 
дестигматизују, наглашава 
проф. Кућанчанин. Наравно, 
економски моменат је 
суштински битан- стечена 
знања и вештине полазнице 
би могле да употребе у свом 
стручном усавршавању или 
економском осамостаљивању, 
можда отварању сопственог 
бизниса. Пројекат је подршка 
родној равноправности и 
запошљавању жена због 
родне равноправности.

Уз координаторку 
професорку Мирославу 
Кућанчанин, сарадници у 
реализацији пројекта „И 
жена је човек“ су др Татјана 
Воскресенски, директор СБПБ 
„Др Славољуб Бакаловић“ 
Вршац и Дурица Попов, радни 
терапеут и дизајнер.

Ј.Е.

ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ДУШЕВНА ОАЗА“ ЗАПОЧЕЛО ПРОЈЕКАТ  

 „И ЖЕНА ЈЕ ЧОВЕК“
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МАТУРАНТИ ВРШАЧКИХ ШКОЛА

МАТУРСКА УСПОМЕНА ОСНОВАЦА 
“МЛАДОСТ”

КУЛИН ИЗЛОГ

“Вршачка кула”на својим странама представља матуранте вршачких 
основних и средњих школа. У овом броју објављујемо матурске 
фотографије ученика завршних разреда ОШ “Младост”.

 Одељење VIII-1

  Одељење VIII-2

Одељење VIII-3

Фото: СТУДИО ТОМИЋ
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У одмаралиште Црвеног крста 
Вршац на брегу стигла је нова 
група деце која ће ће провести 
недељу дана у овом лепом објекту 
и предивној природи која га 
окружује. Реч је о пројекту који 
финансирају Покрајина и локалне 
самоуправе, а деца долазе из свих 
војвођанских места из породица 
лошијег материјалног стања.

- У нашем се објекту тренутно 
налази 50 деце из целе Војводине, 
а шесторо њих је финансирано од 
стране наше локалне самоуправе, 
а ово је друга година да наш 
град финансира овај пројекат, 
објашњава Сузана Цветановић, 
секретар рвеног крста Вршац. Деца 
ће седам дана боравити овде уз 
многобројне садржаје, обилазиће 
Вршачке планине, упознати наш 
град, спроводиће се многобројне 
еколошке, креативне, као и 
радионице везане за активности 
Црвеног крста.

У оквиру овог пројекта, кроз 
објекат Црвеног крста Вршац на 
брегу током лета 2019.прошло 
је више од 400 деце. Пристигла 
група затвориће овогодишњи 
пројекат везано за одмор и 
опоравак социјално угрожене деце, 
финансиран од стране Покрајине и 
војвођанских локалних самоуправа.

Татјана Николић, већница 
задужена за здравство и социјалну 
заштиту, нагласила је да је наш град 
увек отворен за све који долазе, као 
и за учеснике кампа за социјално 
угрожене малишане. 

- Акценат стављамо на 
едукативну и радну компонентну 
кампа, истиче Николићева. Деца 
ће овде стећи нека нова, лепа 
искуства, уз волонтере Црвеног 
крста, наше просветне раднике, 

лекаре и здравствене екипе. Уз 
дружење, из овог кампа деца ће 
изађи обогаћена у едукативном 
смислу. Ово је начин како да деца 
корисно искористе време током 
распуста, а да то не оштети буџет 
њихових родитеља. Камп је само 
један мали допринос, али надамо се 
велики корак и да ћемо успети ово 
да одржимо наредних година, као и 
да повећамо број деце која ће овде 
долазити.

Пројекат се реализује и у 
сарадњи са Центром за социјални 
рад Града Вршца, а директорка 
Мирјана Кнежевић наглашава да се 
чини све да деца што квалитетније 
проведу време током боравка.

Млади Војвођани задовољни су 
што ће одмор провести на вршачком 

брегу, очекују леп провод, ружење, 
али и да нешто ново науче.

Ана Рибић и Милица Савић 
из Честерега нису до сада биле 
учеснице оваквог или сличног 
кампа, верују да ће им бити лепо, 
јер много воле природу.

Вршчанин Миодраг Лазар 
Вукашиновић потрудиће се да 
угости своје другаре, показаће им 
Вршац и сматра да ће им све то 
допасти.

Јасмина Рената Силар дошла је 
из Неузине радује се што ће се лепо 
дружити са својим вршњацима и 

верује да ће научити много новог 
током боравка у кампу.

Катарина Мојсиловић из Избишта 
обилазила је вршачки брег много 
пута до сада, али биће јој забавно да 
то чини и сада у друшт6ву другара 
који су дошли из осталих места 
Војводине. Показаће им, каже, тамо 
где се она увек шета када дође на 
брег.

Учеснници кампа имаће бога 
и разноврстан програм. Лепо 
им је осмишљен сваки слободан 
тренутак, биће им забавно 
и организатори верују да ће 
задовољни отићи својим кућама.

Ј.Е.

СТИГЛИ НОВИ МАЛИШАНИ У ОДМАРАЛИШТЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

ОДМОР УЗ ПОДРШКУ ПОКРАЈИНЕ 
И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Учесници и организатори кампа 

Педесеторо деце широм Војводине провешће одмор на брегу

Спремни за дружење и нова знања
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Како сте се определили 
за посао у полицији. Да ли 
Вам је то била жеља још из 
детињства?

- Као дечак, желео сам да 
завршим за доктора, да лечим 
своје родитеље. То ми је била 
прва жеља. Са првом неправдом 
у животу и чињеницом да нисмо 
сви једнаки, сусрео сам се врло 
рано. Сећам се како мој другар 
из клупе, у првом основне, 
није знао један лак задатак 
из математике. Учитељица је 
пришла, помиловала га по 
глави, узела га за руку и својом 
руком исписала тачан задатак 
у његову свеску. А, мени то 
не би урадила. Моја мама 
није радила тако битан посао 
као његова. Заболела ме је 
та неправда и тада се родила 
жеља да покушам да то у животу 
исправим. Тако сам дошао на 
идеју да касније упишем Вишу 
школу унутрашњих послова 
у Земуну, што сам и урадио 
1981. После тога сам отишао у 
војску. Тада се, након уписаног 
факултета, ишло 12 месеци у 
војску, а по завршетку факултета 
дослужило се још 2 месеца. На 
моју срећу, укинута су касније та 
2 месеца, тако да нисам морао 
опет у војску. Служио сам у 
Пироту, био сам тенкиста, возач 
тенка.

Да ли сте, по завршетку 
Више школе у Земуну, дуго 
чекали на посао?

- Вишу школу унутрашњих 
послова сам завршио у року, 
1984. Посао сам добио тек 
августа 1986. године. Тих 
годину и по дана док сам 
чекао, радио сам разне друге 
послове, попут прања буради 
у „Вршачким виноградима“, 

преко омладинског сервиса у 
Великој Греди...

- Запослио сам се у 
Међуопштинском секретаријату 
унутрашњих послова, како се 
тада звало. Покривао је Вршац, 
Белу Цркву и Пландиште. Сада 
смо Полицијска станица Вршац, 
степен ниже од Полицијске 
управе у Панчеву. Запослио 
сам се као оперативни радник, 

односно у звању полицијског 
инспектора општег - класичног 
криминалитета. Мој је посао 
било све из области класичног 
криминалитета - крађе, тешке 
крађе, силовања, убиства, крађе 
возила, бицикала, мотора, 
потрага за лицима и возилима... 
Тај сам посао радио од 1986. 
до 1991. када сам отишао, по 
задатку, у Ђаковицу, где сам 
провео шест месеци, радио 
сам за добробит своје земље 
Србије. Након повратка, дошло 
је до неке реорганизације, са 
старијим колегом Лазаром 
Закићем преузео сам линију 
моторних возила. Радили смо 
у општем криминалитету. 
Али, и све остало што се 
подразумевало под општим 

криминалитетом. 
Који су били најчешћи 

преступи у Вршцу у то време? 
- Било је много мање 

криминала, нижа стопа 
криминалитета него што је 
данас. Било је много блаже. 
Највише је било  крађа и ситних 
крађа по пијаци. Били смо пуни 
пољских држављана. Пре 25 
година долазили су Пољаци, 
брачни парови.Под плаштом 
купопродаје разних техничких 
производа, које су Пољаци 
тада доносили, долазило је и 
до споразума о пружању секс 
услуга и то врло прикривено, у 
камп кућицама око језера. Услуге 
су са клијентелом договарали 
мужеви тих Пољакиња. Били су 
у јако тешком положају, а сада 
су Европска унија, ко би рекао?!

Било је и шумских крађа, 

криволова, али и провала 
викендица... Радио сам 
30 година, било је разних 
случајева. Један ми је остао 
упечатљив. Љубоморан човек 
убио је своју жену. Нагледао 
сам се свега и свачега, али 
ово је био баш суров начин на 
који је он усмртио своју жену. 
Пронашли смо га, привели у 
полицијску станицу, покушали 
да обавимо разговор колико 
је могло, а човек је све време 
понављао њено име, неколико 
сати. Довео је себе у стање 
неког, ја бих то назвао транса, 
а тако се понашао и док је био 
у притвору. Касније је признао 
да је починио то кривично дело, 
био је осуђен, пронашли смо и 
тај нож. То ми је остало у сећању, 
баш упечатљиво. Наравно, било 
је ту још случајева, не могу сада 
ни да се сетим свих.

У ноћи када је убијен 
премијер Ђинђић, у акцији 
„Сабља“, радили смо ван 
града, радили смо једног 
увозника нафте за Србију. Том 
приликом смо запленили већу 
количину девиза, видели смо 
на који начин су људи мували, 
утајивали порез држави Србији. 
Конкретно, модус операнди 
- начин извршења им је био 
тај да бројчаник на бројилу за 
издавање горива свако јутро 
врате у назад, не прикажу реалну 

количину продатог горива, већ 
умањену. Било је једно чудно 
време, без контроле, наравно, 
стали смо томе на пут.

Највише је било провала 
викендица, неко време био је 
хит, условно речено, провале 
кућа људима запосленим у 
иностранству. Знало се да 
газде нису код куће, а имали 
су телевизоре, технику 
разноразну, новца, злата... Није 
било камера, агенција које би 
обезбеђивале такве објекте. 

Било је и пријава силовања, 
али не много,  једно до два 
годишње, а нека су чак била 
и лажна. Било је жена које су 
хтеле да се освете мушкарцима 
из неког разлога па су их 
пријављивале. Као и силовања, 

и убиства су била спорадична. 
Иначе, не постоји ни једно 
нерешено убисто што се тиче 
вршачке Полицијске станице, 
што је веома важно, али и 
похвално за све нас који смо 
тамо радили, као и оне који још 
увек тамо раде. Решавани су 
у саједству униформисаних и 
цивилних припадника полиције, 
веома добра координација је 
увек била, све похвале за све 
припаднике полиције.

Једна од већих акција је 
била када су нам побегла она 
четворица наших држављаnа 
из вршачког затвора, пре 5-6 
година, у току ноћи. Уз помоћ 
људи и савремене технологије, 
у садејству са припадницима 
антитерористичке јединице, 

пронашли смо их. Дошли су и 
извршили њихово хапшење на 
брегу.

Да ли је Вршац безбедан 
град?

- Мислим да је Вршац, у 
поређењу са другим градовима, 
релативно миран град и данас, 
а и у време када сам ја радио. 
Можда се већина грађана са 
мном неће сложити, али када 

би знали како је у другим 
градовима, били би, сигуран 
сам, задовољни ситуацијом у 
нашем граду. Оно што је мени 
запало за око јесте да се дроги 
највише одаје сиротиња - Роми 
из Балате. Наркомани краду да 
би дошли до новца и купили 
дрогу, да ли ту проналазе бег од 
стварности или?! Али, мислим да 
се служба максимално, колико 
је год могуће, обрачунава 
против те пошасти.

ДРАГАН ПАРКАЈИЋ - ПАКИ, ПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОР У ПЕНЗИЈИ:

У ЖИВОТУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ 
БИТИ СРЕЋАН

Драган Паркајић - Паки радни век је провео у 
вршачкој Полицијској станици. Радио је као 
полицијски инспектор. Посао нимало лак, 

посебно када га радиш у средини где си одрастао, 
где познајеш људе, и они тебе. Међутим, ако се 
поставиш професионално, поштујеш закон и 
правила службе, ако још и све то волиш, не уносиш 
ништа лично, када су ти сви људи једнаки, посао 
полицијског инспектора је леп, тврди Паркајић.
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Да ли је било 
организованих група, или су 
„оперисали“ појединачно? Да 
ли је, сем Пољака, било још 
неких страних држављана 
који су овде чинили кривична 
дела?

- Неких великих 
организованих група није 
било. Већином су била двојица, 
тројица. Румунски држављани 
су илегално прелазили границу 
и „оперисали“ највише у 
румунским селима уз државну 
границу - Куштиљ, Војводинци, 
Јабланка... Провале кућа, 
викендица, крали су све што 
су могли и враћали се кући. 
Заборавио сам да кажем да 
је тада било пуно пребега 
румунских држављана на нашу 
територију, Србију и тадашњу 
Југославију, јер до пада 
Чаушеска, ми смо били обећана 
земља за њих.

Посао полицијског 
инспектора није ни мало 
лак. Присуствујете ружним 
призорима, догађајима, а с 
друге стране, није лако радити 
овакав посао у средини у којој 
сте одрасли.

- Наравно да је много теже 
затворити неког кога ћете сутра 
гледати у граду и сусретати га на 
улици, али сваки одрастао човек 
одговара за своје поступке. 
Требало је да размишљају шта 
раде. Већина полицајаца је 
имала непријатне ситуације. 

Имао сам их и ја. Многи о томе 
не желе да причају, то је њихова 
ствар, али тврдим да их је имао 
свако! Било је пуно претњи 
телефоном, нисам се обазирао. 
Да не будем безобразан, али 
то су ситне душе. Све буде и 
прође, па и то. Ако неко уради 
нешто противзаконито, треба да 
одговара. Ја сам само радио свој 
посао, по правилима службе, 
радио сам за плату, као сваки 
други посао. Нисам никад имао 
ништа лично ни против кога. 
Не постоји у овом граду човек 
кога ја не волим, а не да мрзим. 
Трудио сам се да, колико је то 
могуће, сви буде задовољни, 
наравно да извршиоци 
кривичних дела то нису ни 
могли да буду. Али, држава јесте, 
а она ме је и плаћала! И трудила 

се да се одржи ред и мир да 
људи могу нормално да живе, 
имају своју имовину. 

- Уз рад сам завршио 
Технички факултет у Новом Саду. 
Требао ми је завршен факултет 
за посао. Као и све остало у 
послу и у животу, и факултет сам 
завршио поштено и легално.

Да ли сте имали неки 
начин, неки „вентил“, како 
кажу, да се, након напорног 
дана и тешких ситуација, 

растеретите, да избришете 
све то ружно, негативно?

- Дешавало ми се да се 
осамим у соби, гледам у једну 
тачку. Не спавам, само се 
опустим и тако проведем неко 
време. Хвала Богу, то ми је 
помогло да останем свој, здрав.

Од када сте у пензији?
- За пензију сам се пријавио 

самоиницијативно, уз разговоре 
са колегом који је отишао кад 
и ја. У држави важи Закон о 
полицији који нам је гарантовао 
бенефицирани радни стаж - 4 
месеца за годину дана и пензију 
која је идентична плати. Видео 
сам да су почеле да се дешавају 
промене у нашој земљи и, 
искрено речено, уплашио сам 
се да се не изгласа нови закон 
по коме би имао пензију 65 
одсто од сто одсто плате. Био је 
то главни разлог да поднесем 
захтев и одем у пензију. И 
отишао сам септембра 2016. 
године. Поштујем све колеге 
и они мене, то је све што имам 
да кажем. Волео сам свој 
посао. Лепо је када пронађете 
лопова, када лице призна да 
је учинило кривично дело, 
предате га тужиоцу, када 
завршите тај случај. А, све у 

циљу безбедности и нормалног 
живота наших грађана. 

Реците нам нешто о својој 
биографији. Где сте рођени?

- Родио сам се 13. априла 
1962. у Вршцу од оца Исидора и 
мајке Ђуђе - Ђуке. Јединац сам. 
Отац је био столар, радио је у 
„Узору“, а мајка је била радница 
у фабрици калупа „Зенит“. Отац 
ми је, нажалост, преминуо пре 
10-11 година. Мајка је, на срећу, 
жива, ужива у својој пензији. 

- Био сам ожењен до 2004. 
године. Развео сам се и од тада 
се више нисам женио, а из брака 
са бившом супругом имамо две 
ћерке: старију Сању и млађу 
Драгану. Сања је запослена у 
авио компанији Флај Емират, 
у Дубаију, као стјуардеса. 
Тамо ради већ четврту годину. 

Драгана је завршила Педагошки 
факултет овде у Вршцу. До скоро 
је радила на ТВ Банат. Сада се, 
по својој вољи, преселила у 
Београд, ради као васпитачица. 

Како проводите 
пензионерске дане? Да ли сте 
задовољни животом?

- Лепо. Задовољан сам. 
Рећи ћу искрено, не занима ме 
да идем на снобовски базен, 
нисам крочио никада ни у овај 
новоизграђени, ни у Ветрењачу. 
Волим да се купам на вршачком 
језеру, не волим ограничења. 
Кад сам на мору, отпливам по 
километар, километар и по, 
обожавам пливање. 

Која је Ваша животна 
филозофија?

- Многи данас јуре 
само за новцем. Имао сам, 
својевремено, девојку из 
Шведске која ме је звала да 
кренем тамо са њом, без ичега 
у рукама. Није ме то никада 
привлачило. Остао сам овде, у 
мојој земљи. Другу немам, не 
треба ми, мени је моја Србија 

најлепша! Јединац сам, желео 
сам да моји родитељи, када 
остаре, имају неког крај себе. 
Мени се та жеља испунила. Не 
кајем се. Не жалим што сам 
остао овде, ни један грам! Моја 
ће деца вероватно живети ван 
Вршца, свака има свој пут, тамо 
где их живот однесе. Мислим да 
је, уствари, филозофија живота 
- бити срећан! То је најважније! 
Ако је, рецимо, човек у лошем 
браку, боље је развести се, 
него бити несрећан. Шта сам 
у животу желео, остварило ми 

се. Као дете имао сам жељу 
да имам кућу и да спавам на 
спрату. Зидао сам своју кућу на 
родитељском плацу, уз њихову 
несебичну помоћ. Градио сам 
је 11 година, тек онда сам се 
уселио. Морам да кажем да ме 
је изненадио Ваш позив за овај 
интервју, сматрам да нисам 
претерано интересантан. Ја 
сам био само један шрафић у 
машинерији опште безбедности 
нашег града и државе. Али, био 
сам срећан због тога!
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Без обзира на то колико неко има година, вероватно 
да летовање повезује са путовањем, забавом и одмором. 
Међутим, у зависности од нечијег животног доба постоји 
еволуција начина летовања. Већина је први пут била на 
летовању заједно са мамом и татом, касније су почели да 
летују самостално, по правилу у групи вршњака, још касније 
су почели да летују заједно са партнером, момком или 
девојком.

Начин летовања се мења након брака и рођења једног 
или више деце. Тада људи одлазе на летовање не само у 
улогама мужа и жене, већ и маме и 
тате који на летовању брину о свом 
потомству. Многима је такво летовање 
мање забавно и мање опуштајуће, јер 
не могу да пусте своје „унутрашње 
дете” да неспутано ужива управо зато 
што морају да буду одговорни и да 
брину о својој стварној деци. Како 
деца одрастају мењају се и породични 
односи, па самим тим и начин летовања. 
А онда једног дана се родитељи суоче с 
чињеницом да њихови синови и кћери 
више не желе да летују с њима. Тада 
мама и тата поново почињу да летују 
сами, само у улогама мужа и жене.

Тест за нове парове

У већини случајева постоји разлика у динамици 
односа унутар породице или пара када се налазе у својој 
свакодневици и када су на летовању. За неке је та промена 
позитивна, а за неке је негативна. За разлику од осталог дела 
године, људи су на летовању стално заједно и интензивније 
комуницирају. Из тог разлога је прво заједничко летовање 
нека врста теста за нове парове. Нису ретке ситуације да 
управо током летовања или убрзо по повратку дође до 
раскида везе.

Много тога зависи и од начина летовања: да ли породица 
или пар воли да летује на истом месту или да га сваке године 
мења. Истраживања су показала да они који годинама одлазе 
на исто место, воле стабилност, а не воле промене. Они се 
најбоље опуштају на познатом терену где су добро упознали 
околину и људе, тако да се осећају сигурно и удобно. Такви 
парови се емотивно везују за дато место, развијају осећање 
припадности, тако да им је важно да их домаћини са којима 
често склапају пријатељства препознају. Њихова заједничка 

жеља је да једног дана купе кућицу у „свом” изабраном месту.
Супротни начин имају они парови који сваки пут летују 

на неком другом месту. Њима је незамисливо да стално 
летују на истом месту јер би им то било досадно. За разлику 
од оних првих који уживају у рутинама током летовања, ови 
парови уживају у истраживању нових предела и стицању 
нових утисака. Управо због тога што су стално окренути ка 
споља, ка новим стимулусима, ови парови се мање свађају 
на летовању од оних који летују у познатом окружењу.

Проблем пара на летовању настаје када различито 
доживљавају уживање. Ако је за 
једну особу уживање пасивност, на 
пример да лежи и сунча се на плажи, 
а за другу особу је уживање да буде 
активна, да истражује знаменитости 
у окружењу, онда се појављује 
конфликт. Полазећи од претпоставке 
да на летовању треба да буду заједно, 
свако покушава да наговори оног 
другог да чини оно у чему сам ужива.

Одмор не брише проблеме

Неки парови воле да иду сами на 
летовање, а неки парови воле да иду у друштву са другим 
паром или већем друштву. Када је више људи, тада је богатија 
динамика унутар групе, тако да је добит коју има овакав пар 
смањење ризика од досаде. То може, али не мора да указује 
да они једно другом нису довољни, то јест да би им можда 
било досадно када би летовали сами. То посебно важи за 
оне породице које на летовање увек иду са још једном или 
две породице. Мотив је да деца имају с ким да се играју, а 
резултат је да се у таквој групи дружење одвија тако што се 
праве подгрупе жена, мушкараца и деце, тако да породица 
заправо и јесте и није заједно.

Све оне слабости које постоје у односу између двоје 
људи неће нестати током летовања, већ ће се највероватније 
показати у још већој мери. Зато је добро да се парови подсете 
да је циљ летовања да се обоје добро осећају, да обоје буду 
задовољни. А како задовољство долази онда када се испуне 
жеље, обоје би требало да знају шта жели онај други и да му 
у томе помогну. При томе свако мора исказати шта жели и 
побринути се да се и његове жеље остваре, јер дугорочно 
гледано жртвовање није добро за опстанак заједништва.

Извор: Политика 

ПАРИЗ – Европски градови од Париза до 
Берлина траже решење за феномен на два точка 
који брзо мења изглед градских улица широм 
света: електричне тротинете.

Противници траже да ово све популарније 
превозно средство одмах буде забрањено, да се 
возачима наплаћују казне за пребрзу вожњу, али 
и да се за вожњу електричног тротинета полаже 
возачки испит.

Присталице електричне тротинете виде као 
скок у будућност, узбудљив начин заснован на 
апликацијама да се јури од Лувра до Ајфелове 
куле без загађивања планете која се већ гуши, 
преноси Танјуг.

Критичари то оспоравају и истичу велики 
број повреда, па чак и погибија у којима су 
учествовали електрични тротинети.

Они наглашавају да је то нова сметња за 
пешаке и возаче који се већ боре с недостатком 
простора на градским улицама.

Европске земље се с новом модом боре на 
различите начине, па су се чланови француске 
владе јуче састали са жртвама несрећа са 
електричним тротинетима, а у припреми су и 
нова правила.

Само Париз има више компанија за 
изнајмљивање електричних тротинета него 
целе САД, а историјским улицама града пролеће 
најмање 20.000 популарних возила.

Већина је базирана на апликацији и 
изнајмљена тако што их возачи узимају и 
остављају где год желе, што је посебно привлачно 
за тинејџере и туристе.

Жртве несрећа наводе да ти корисници, 
међутим, не познају француске путеве и правила.

У Паризу је ове године један возач електричног 
тротинета погинуо, а мноштво их је повређено.

У том граду се за вожњу електричног тротинета 
на тротоару наплаћује казна од 135 евра.

Градске власти желе да ограниче вожњу на 20 
километара на час у већем делу града, а на осам 
километара на час у квартовима с много пешака.

Планирано је и да се број оператора ограничи 
на три како би се смањио број електричних 
тротинета.

Нова правила која ће, како се очекује, ступити 
на снагу у септембру, прошириће та ограничења 
и на друге француске градове, а укључиваће 
казне за пребрзу вожњу и до 1.500 евра.

Берлин је легализовао електричне тротинете 
пре два месеца и убрзо схватио да су му потребна 

строжа правила.
Градски званичници најавили су прошле 

недеље планове за изградњу паркинга за 
електричне тротинете, који често стоје немарно 
остављени на тротоарима.

Берлинска полиција ће убудуће имати патроле 
задужене за спречавање незаконитог понашања, 
као што је претицање.

Само Париз има више компанија за 
изнајмљивање електричних тротинета него целе 
САД (Фото Бета/АП)

Немачка полиција наводи да је седам људи 
било озбиљно повређено, а да их је 27 задобило 
лакше повреде у несрећама са електричним 
тротинетима од средине јуна, истичући да 
је већина несрећа изазвана несмотреним 
понашањем возача.

У Великој Британији забрањено је возити 
електрични тротинет на тротоару, а прекршај је 
користити их на путевима, јер они нису у складу 
са законима који обухватају осигурање, таксе и 
возачке испите.

Телевизијска водитељка и Јутјуб звезда Емили 
Хартриџ (35) прва је особа у Великој Британији 
која је погинула возећи електрични тротинет, 
када ју је 12. јула ударио камион у јужном делу 
Лондона.

Следећег дана, 14-годишњи дечак је задобио 
повреде главе, након што је ударио у аутобуску 
станицу у југоисточном делу града.

Електрични тротинети постали су део урбаног 
пејзажа главних шпанских градова, који су 
усвојили читаву збрку забрана.

Кациге су у Мадриду обавезне само за млађе 
од 16 година, док су обавезне за све у Барселони, 
где је жена стара 92 године преминула након 
што ју је прошле године прегазио електрични 
тротинет.  

Возач је био под истрагом због убиства из 
нехата, али је на крају прошао само с новчаном 
казном због недостатка прописа.

У Мадриду градске власти забрањују да се 
електрични тротинети возе на путевима с више 
од једне траке, а максимална прописана брзина је 
30 километара на час.

Брисел, главни град Белгије и Европске уније, 
од прошле године је преплављен електричним 
тротинетима, а свака од 19 градских општина има 
своја правила за та возила.

Неке наплаћују казне за прекорачење брзине, 
док друге намећу ограничења паркирања, а 
кациге нису обавезне.

Портпаролка града је рекла да је у Бриселу 
до сада забележена једна несрећа са смртним 
исходом.

Италијанско министарство транспорта 
усвојило је прошлог месеца нови сет правила за 
сва возила на електрични погон.

Електрични тротинети дозвољени су на 
улицама, али им је брзина ограничена на 30 
километара на час, док је у пешачким зонама 
брзина ограничена на шест километара на час.

У балканским земљама електрични 
тротинети су и даље у сивој зони, осим у 
Словенији, која припрема нацрт закона којим 
ће њихова вожња бити забрањена у пешачким 
зонама и на бициклистичким стазама.

Максимална дозвољена брзина биће 25 
километара на час, али ће у пешачким зонама 
електрични тротинети морати да се крећу 
брзином хода.

За њих ће важити иста правила као и за 
бицикле, што значи да ће морати да имају светла 
и да ће кациге бити обавезне за малолетне 
возаче.

Широм САД градови се такође боре 
да регулишу правила за изнајмљивање 
електричних тротинета и да заштите њихове 
возаче од повреда.

 Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Бацио у реку ауто 
вредан 50.000 

долара
Колико пута сте добили рођендански 

поклон који вам се није допао, али сте 
ипак љубазно захвалили покушавајући 
да сакријете разочарање? Једном 
младом Индијцу мањкало је такве 
пристојности, па је у налету беса поклон 
од родитеља бацио у реку, пренео је 
Би-Би-Си. Снимак тог чина доспео је 
на друштвене мреже где је привукао 
велику пажњу корниска будући да је 
реч о поклону вредном око 50.000 
долара.

Слављеник је, наиме, желео нови 
ауто што је и добио. Али, уместо 
„јагуара” добио  је кључеве Бе-Ем-
Веа, што га је разљутило толико да је 
четвороточкаш завршио у мутној води. 
Син богатог земљопоседника са севера 
Индије убрзо се предомислио, па се дао 
у спашавање новог аутомобила.

Извор: Политика 

Без обзира на то колико неко има година, вероватно жеља је да једног дана купе кућицу у „свом” изабраном месту.

Пар на летовању

ЛОНДОН - Изгледа да ће 
овај август бити месец испуњен 
летовима астероида у близини 
Земље.

Пре само неколико дана 
из НАСА је саопштено да ће 
огромно небеско тело, „веће од 
Емпајер стејт билдинга”, проћи 
поред наше планете.

У међувремену је објављено 
и да ће се још један огроман 
астероид, назван ОУ1, 
приближити Земљи 28. августа, 
на удаљености од само 0.00687 
астрономских јединица (више од 
милион километара), открили су 
научници из НАСА Лабораторија 
за млазни погон.

Процењује се да ће се 
астероид ширине око 150 метара 
кретати према нашој планети 
брзином од 13 километара на 
час.

Тај астероид је уврштен 
у Аполо групу, коју чине 

потенцијално опасни астероиди.
Под потенцијално опасним 

се сматрају сва небеска тела 
са минималном удаљеношћу 
пресека орбите од 0,05 
астрономских јединица и 
апсолутном магнитудом од 22,0 
или мањом.

Астероид који се приближава 
Земљи величине је Велике 
пирамиде у Гизи, пише „Дејли 
стар”, пренео је Б92.

Пре само неколико недеља, 
астероид назван ОК 2019, 
сличне величине, протутњао је 
на само петини удаљености од 
Месеца, преноси Танјуг.

Верује се да је огроман 
астероид, који је уочен тек кад 
је додирнуо Земљину орбиту, 
имао снагу атомске бомбе која 
је у стању да сравни град.

Извор: Политика 

Ас тероид величине 
Кеопсове пирамиде 

пролеће поред 
Земље

Извор: Политика 

ПАРИЗ – Европски градови од Париза до строжа правила. Електрични тротинети постали су део урбаног 

Шта све (не) смеш на електричном тротинету
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Еколошко удружење Авалон и Едуакција организују у 
Вршцу манифестацију под називом „Вршсток“. Организује 
се поводом јубилеја 50 година од како је одржан 
најзначајнији хипи фестивал Вудсток. Пре главног 
догађаја, концерта у Градском парку који ће се одржати 
17. августа, очекује нас неколико дана богатог културног 
садржаја у Тачки сусретања, чему је и посвећен овај 
засебан догађај. Хипи недеља у Тачки сусретања 
планирана је од 12. до16. августа, са занимљивим 
програмом.

Организатори подсећају да Хипи покрет има велики 
културолошки значај и додају:

-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.

Хипи недеља у Тачки сусретања отворена је 12. августа, 
уводним акустучким концертом, а после тога била је 
пројекција филма “Апокалипса сада”, у оквиру Циклуса 
хипи филмова. Вечерас (петак, 16. август) биће вече бит 
поезије, а касније пројекција филма “Кота Забриски”.

Ј.Е.

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Културни центар Вршац припремио 
је богат и рановрстан програм током 
августа у оквиру манифестације 
„Вршачко културно лето“. 

У понедељак је Омладинска драмска 
трупа у башти Дома војске, приказала 
позоришну представу „Пет минута за 
читаву вечност”, по мотивима текста 
Милоша Радовића. Адаптацију и режију 
потписао је Драгољуб Влаховић, а у 
представи су играли Жељана Петровић 
и Драгољуб Влаховић. За најмлађе 
Вршчане одиграна је дечја представа 
„Разиграна кловнијада”, такође у башти 
Дома војске.

Дани Италије
У склопу манифестације под називом 

„Дани Италије“ изложена је поставка 
”За српску војску-једна заборављена 
прича” у галерији Дома војске, а свако 
вече приказан је по један италијански 
филм.  

У организацији Културног центра, 
у оквиру „Вршачког културног лета“, 
у среду, 14. августа, у Дому војске, 
одржано је књижевно вече Слободана 
Милинковића, вршачког песника. 
Слободан Милинковић рођен је 1943. 

године у селу Дубу, у општини Бајина 
Башта. Детињство је провео у Вршцу где 
је завршио основну школу, након које 
је уписао Морнаричку средњу бродску 
школу у Дивуљама код Сплита. Као 
старешина ЈРМ радио је на бродовима 
и завршио Факултет организационих 
наука после чега је своју каријеру 
наставио у Морнаричкој војној 
академији као старешина питомаца. 
Пензионисан је 1991. године као виши 
морнарички официр, напустио је 
Сплит и вратио се у свој Вршац коме је 
посветио већину својих песама.

У програму су учествовали проф. 
Мирослава Кућанчанин, Даница 
Черних, Сања Вукелић и Зорана Томић, 
а модератор вечери била је Верица 
Преда.

Дани Аустрије 
Програм „Дани Аустрије“, који од 15. 

до 25. августа у Дому војске Културни 
центар Вршац организује у сарадњи 
са Аустријским културним форумом, 
обухвата изложбу „Густав Климт - 
претеча модерне“ и Ревију аустријског 
филма. Улаз за све сегменте програма 
„Дани Аустрије“ је бесплатан.

Ревија аустријског филма 
обухвата пројекције 6 филмова, 
једног дугометражног и избор од 5 
краткометражних филмова. У четвртак је 
приказан дугометражни филм „Најбољи 
од свих светова“, у понедељак 19. 8. од 
20 сати биће „Победа“ и „Фрагмент“, 
уторак 20. 8. од 20 часова „100 евра“ и 
„Кидс“, и среда 21. 8.  „Извините тражим“, 
у истом вечерњем термину.

Документарна изложба „Густав Климт 
- претеча модерне“ састоји се од 15 
панела који, кроз текст и репродукције 
уметничких дела и фотографија, прате 
кључне фазе Климтовог живота и 
стваралаштва. Ову је изложбу Аусријски 
културни форум приредио поводом 
стогодишњице смрти Густава Кимта.

Изложба може да се погледа радним 
данима у времену од 10 до 13сати и од 
20 до 23часа.

У петак, 16. августа, од 20 сати, у башти 
Дома војске биће одиграна представа 
за децу „Култура је кул“. Урађена по 
тексту Зоране Томић, а изводе је 
чланови глумионице за децу ВАУ АРС-а 
„Смехуљци“. Продукцију потписује 
Вршачка Афирмација уметника АРС.

 Ј.Е.

БОГАТ ПРОГРАМ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

ДАНИ ИТАЛИЈЕ И АУСТРИЈЕ

У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВРШСТОК“

ХИПИ НЕДЕЉА У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА

Историја уметности постоји да не квари 
планове оних који се играју Бога и праве 
велику историја живота у којој су људи тек 
уметнички материјал, потрошно средство 
за мега пројекте преобликовања света.

Уметници нису тек даровити људи, 
сензибилни и вешти, који стварају 
уметничка дела као производе друштвене 
наградње, некакве културе и слободне 
мисли.

Oни су много више и опасније него што 
то могу да поднесу и трпе они најмање 
људи међу нама, који то компезују 
месијанском мегаломанском штетом док 
за себе тврде да су дар с неба.

Да би знали шта нас чека треба да 
одемо у галерије, да слушамо оно што 
се нуди као музика или као књижевност 
и да покушамо да схватимо зашто нас то 
одбија. Ако на то не реагујемо, нема нам 

помоћи, неко је добро обавио посао у 
моделовању нашег ума.

Паја Јовановић није поповао 
својим сликама, није ни паметовао 
ни манипулисао, једноставно сликао 
је призоре социјализованих фикција 
стварности понудио нам је гурмански 
визуелни оброк јачајући наше апетите, 
животну избирљивост и самопоштовање.

Када је Жорж Брак видео прву 
кубистичку слику Пабла Пикаса, 
Госпођице из Авињона, описао је свој 
утисак речима “као да ме је неко понудио 
водом а ја испио чашу петролеја” После 
се наравно опаметио и схватио да је 

петролеј више на цени од чисте воде и 
постао партнер кубиста Пикасу.

Десетак година касније понижени 
искуством првог светског рата, не желећи 
да учествују у помагању мешетарењем 
људским судбинама, направили су 
наочаре са укуцаним ексерима према  
унутра. То је била права визуелна 
метафора онога што ћемо чинити себи 
век касније.

Паја Јовановић није био пророк, али 
је био велики учитељ, педагог и васпитач, 
нације  и ако постоји неки заједнички 
именитељ националног идентитета људи 
овог поднебља то су искуство језика, 

географије, вере и Пајиних слика без 
свести о Пајином значају који би посебно 
био делотворан данас. А зашто нема 
споменика Паји Јовановићу? Зато што 
они који то одобравају вероватно осећају 
да им Пајино наслеђе квари планове 
претварања људи у послушнике.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (39)

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ УЧИТЕЉ НАЦИЈЕ

Изложбене поставке 
„Вршачког културног лета“
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Према подацима Републичког завода 
за статистику, које је обрадила Привредна 
комора Војводине (ПКВ),у периоду јануар 
– јун 2019. годинеод укупне реализоване 
спољнотрговинске размене Републике Србије, 
учешће војвођанске привредеизносискоро 31 
одсто, односно 6,2  милијарди евра.

„Укупна вредност спољнотрговинске робне 
размене АПВојводине већа је за 8,5 одсто од 
остварене робне размене у истом периоду 2018. 
године, при чему је извоз повећан за 8,3 одсто, 
а увоз за 8,7 одсто. Из спољнотрговинске робне 
размене АП Војводине забележен је дефицит 
у износу од 327,2 милилиона евра“, рекао је 
председник ПКВ Бошко Вучуревић. 

Према његовим речима, остварена укупна 
спољнотрговинска робна размена АП Војводине 
са иностранством током првог полугодишта 
2019. године представља више од 50 одсто 
прошлогодишње размене при чему, остварен 
извоз представља 51,9 одсто прошлогодишњег 
извоза, а увоз  представља 50,5 одсто 
прошлогодишњег увоза. Дефицит из размене у 
првом полугодишту 2019. године, представља 
40,8 одсто прошлогодишњег спољнотрговинског 
дефицита АП Војводине.

Прерађивачка индустрија, и у првих шест 
месеци текуће године, представља сектор са 
доминантним учешћем у извозу АП Војводине. У 
поређењу са истим периодом претходне године, 
удео Прерађивачке индустрије је опао са 91 на 
87,8 одсто, док је удео сектора Пољопривреда, 
шумарство и рибарство повећан са 7,7 одсто на 

11 одсто.Такође, значајно је повећање извоза 
у оквиру сектора Пољопривреда, шумарство 
и рибарство за више од 53 одсто.На увозној 
страни, сектор Прерађивачке индустрије је 
повећао своје учешће у укупном војвођанском 
увозу за готово 4 п.п. и у првих пола године 
износи нешто више од 69 одсто. Рударство, као и 
прошле године у посматраном периоду, заузима 
друго место на листи увозних сектора, с тим да 
је његово учешће смањено са 23,9на 19,4 одсто.

Током првог полугодишта 2019. годинеи 
даље се остварује најзначајнија робна размена 
са земљама Европске уније, (65,8 одсто) док је 

најмањи обим робне размене реализован са 
земљама Западног Балкана (8,1 одсто). У односу 
на исти период претходне године, уочава се 
благо повећање учешћа ЕУ у укупној размени 
АП Војводине са иностранством, као последица 
повећаног учешће ЕУ и на страни извоза и на 
страни увоза. Најзначајнији спољнотрговински 
партнери АП Војводине за првих шест месеци ове 
године су Немачка, са којом је остварена највећа 
робна размена у вредноси од скоро 817 милиона 
евра, док је на другом месту Руска Федерација 
са скоро 814 милиона евра, на трећем месту је 
Италија, за којом следе Румунија, Мађарска, БиХ, 
Аустрија, Кина, Француска, Словенија.Током 
првих шест месеци 2019. године, војвођански 
привредници су извозили производе у 139 
земаља света.У оквиру реализованог укупног 
извоза, Регион Војводине је највише извозио 
у СР Немачку (13,4 одсто).Извоз збирно, у 
првих 10 земаља (Немачка, Румунија, Италија, 
БиХ, Мађарска, Руска Федерација, Аустрија, 
Словенија, Хрватска, Холандија) чини 66,7 одсто 
укупног извоза, те збирно извоз у осталих 129 
земаља чини 33,3 одсто укупног извоза.

У првих шест месеци 2019. године, увоз у АП 
Војводину је реализован из 144 земље света. 
На увозној страни, увоз из Руске Федерације је 
на првом месту са учешћем од скоро 20 одсто, 
док је увоз из Немачке на другом месту и чини 13 
одсто укупног увоза. Увоз збирно, из првих десет 
земаља (Руска Федерација, Немачка, Италија, 
Кина, Мађарска, Румунија, Аустрија, Француска, 
Турска, Пољска) чини 69,1 одсто укупног увоза.

Спољнотрговинска размена АП 
Војводине у периоду јануар – јун 2019. 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем спратну кућу, гаража, 
на плацу од 700 m 2 , може замена 
и за двособан или једнособан стан 
са централним грејањем, први 
или други спрат у близини центра 
града. Тел. 064/280-58-62 и 837-631.

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

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

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

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

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

Продајем плац на брегу, 
Горанска улица 1000 m², комплет 
инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног 
облика. Тел. 060/325-60-70.

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

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

На продају приземна кућа на 
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. 

063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 

2. спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив. Трг Андрије Лукића, 
поглед на улицу. Тел. 064/396-20-64

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Избишту, 
приземна са комплетном 
инфраструктуром, економско 
двориште и башта. Тел. 064/390-
62-76.

Мењам стан 43 м², приземље, 
Архитекте Брашована за стан исте 
површине на Светосавском тргу 
исте површине уз моју доплату. 
Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код 
Градске болнице. Хитно. Тел. 
061/160-12-15.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/32-98-12.

Кућа на продају, у улици 
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 
површине 520 м2 од којих је 186 
м2 стамбеног простора. Кућа 
поседује два дворишта, башту и 
могућност два засебна стамбена 
простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 
60-16-736.

Стан на продају у дворишној 
згради, која се налази у улици 
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу, 
на 1. спрату. Површине 48м2 
са баштом у дворишту која је у 
друштвеној својини и могуће је 
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и 
.061/ 60-16-736.

Продајем трособан стан, 
Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно 
реновиран. Тел. 063/89-04-960.

Продајем дворишну гарсоњеру 
од 25 м², у ужем центру. Потребно 
реновирање. Тел. 061/321-54-51.

Изграђено грађевинско 
земљиште, Виноградарски пут 6, 
15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 063/89-
09-960.

Изграђено грађевинско 
земљиште Гаврила Принципа 121, 
8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 
063/89-09-960.

Купујем гарсоњеру или мањи 
једнособан стан. Тел. 061/72-393-
52.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/320-84-14

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу 
центра. Тел. 060/72-18-959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/258-26-96.

Продајем пола куће, бојлер на 
струју нов 80 литара, идропак за 
воду исправан „Север“, апарат за 
варење „Кончар“, кућа или стан за 
одржавање и чување. Тел. 064/168-
58-94.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 54, 
Вршац. Тел. 064/658-54-99.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, са 
централним грејањем, кабловска, 
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 
и 064/18-30-312.

Продајем гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/167-15-19.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе 
Цвете бр. 5, кућа је 
двоспратна, горњи 
спрат сређен, 
доњи делимично, 
кућа је квадратуре 
по етажи 80 м². Тел. 
062/144-00-65 и 065/836-02-55.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/18-30-312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.

П р о д а ј е м 

гарсоњерру или мењам за 
једнособни стан. Тел. 833-478.

Хитно продајем једнособан 
стан (46) у центру, реновиран са 
намештајем. Тел. 013/833-478.

На продају двособан стан у 
центру, први спрат, стара градња, 
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 
064/23-55-436.

Продајем викендицу у Месићу. 
Површине 2000 м², идеална за 
виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на 
путу до Караша. Тел. 064/132/45-31.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, са 
окућницом и баштом. Тел. 062/80-
41-649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/32-98-12.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. 
Тел. 064/23-55-436.

За продају стан од 45 м² преко 
пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/385-65-94

На продају двособан стан на 
Светосавском тргу 6/б, стан 12, 
3. спрат, са погледом на улаз у 
позориште. Тел. 064/385-29-47.

Продајем кућу на веома лепом 
месту код Виле брег, постоји 
могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/375-94-59.

На продају кућа (новија спратна 
и старија приземна) централно на 
плин, ПВЦ, канализација, косовска 
48, Вршац. Цена 70.000€ , или 
мењам спратну за  стан уз доплату.
Тел. 062/11-06-066

Хитно и повољно на продају 
кућа у Великом Средишту са 
великим плацем и баштом. Тел. 
062/804-16-49

Кућа на продају ул. Другог 
октобра 83. Тел. 2824-853.

Двособан стан 84 м²,на продају 
близу центра, Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511-751.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. 
Тел. 062/82-32-883

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
повољно, новија градња, први 
спрат, тераса, погодно за студенте. 
Тел. 063/822-16-96

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/490-22-07

Продајем трособан стан 
реновиран, Стеријина 26/6. Тел. 
063/890-99-60

Продајем плац 15 ари и 48 м² 
са стамбеном кућом од 48 м², 
Виноградарски пут 6. Тел. 063/890-
99-60

Продајем грађевинско 
земљиште са кућом од 400 м² на 
плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 063/890-
99-60

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 Козлук-
Мајдан 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.

Н а 
п р о д а ј у 
тр о со б а н 

стан 
Тел. 

013/807-767

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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.063/72-
63-877.

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

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 студенткиње- 
ученице у центру града, посебан 
улаз, одвојене комуналије и 
централно грејање. Тел. 063/789-
10-14

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 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: 062/582-
616.

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.

Издаје се стан у кући за ђаке 
код Хемијске школе у Вршцу, и 
мањи стан у сутерену за студенте 
у Београду између Правног и 
Електротехничког факултета. Тел. 
063/8860704

Издајем магацин 400 м²у 
Вршцу ул. Подвршанска 17. Тел. 
063/8100154

РАЗНО
Продајем сачмарицу калибра 12, 

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

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

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

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

На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, 
двосед, шиваћу машину „Багат“ 
ножни погон са витреином, 
троделни кухињски висећи део, 
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 
063/87-89-067 и 832-826.

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

На продају 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 061/188-
40-71.

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 
, 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. 013/861-
419 и 064/389-27-38.

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

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

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

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

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

На продају врата метална 
двокрилна, застакљена 190х190 
цм са прозорчићима изнад. Цена 
6.000 дин. Соковник велики Бош 
нов, цена 6.000 дин Тел. 063/107-
72-71.

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. 
Повољно. Тел. 064/390-62-76.

Продајем та пећ, скоро нова, 
мало коришћена. Тел. 060/08-25-
724.

Продајем лежај. Тел. 063/311-
838.

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. 065/452-
33-37.

На продају Fоrd Siеrra, није 
у возном стању погодан за 
резервне делове. Тел. 063/73-42-
609 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 3х2,5-
4•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.

На продају тв пријемник, 
француски лежај, двосед, тросед, 
фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични 
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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. 064/304-91-
45.

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/ 843-50-
97.

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. 064/19-55-
269.

Продајем камп приколицу 
Адриа, исправну, комплетно 
опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-
21.

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 013/837-
631.

Продаје се стега за металне цеви 
за скеле, за грађевинаре, цена 250 
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024-
280-58-62.

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. 060/84-35-
003.

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 061/680-
62-44.

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 063/890-
99-31.

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. 061/173-86-
28 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. 066/952-
07-27.

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. 062/87-
27-204

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 
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. 069/869-
63-71

Продајем дечју формулу, дечје 
јакне величине 8,10 и 6, тексас 
јакну величине Л. Тел. 069/869-63-
71

Продајем трпезаријску витрину, 
брачни кревет и циркулар. Тел. 
060/660-79-61

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. 064/991-
2221

Продајем Симпо сет (сто са шест 
столица). Повољно. Тел. 064/448-
6655

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.

Повољно продајем сачувану 
угаону гарнитуру и једну фотељу 
за 10.000 дин. Тел. 064/339-26-
33.Продајем мало коришћену 
гарнитуру тросед, двосет и 
фотељу, чаробну пећ, плинску 
боцу са решовом, корито, бренер 
за свиње, два казана за топљење 
масти. Тел. 065/628-72-60.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде, делимично 
застакљено, укупне ширине 3,70 
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел. 
064/339-26-33

Продајем женски бицикл, 
уљани радијатор за грејање, 
шиваће машине, писаћу машину. 
Повољно. Тел.064/1685244

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. 063/482-
418 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. 062/11-
75-955.

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 060/400-
2263.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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: 

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
“Све је нестварно док траје и дише;
Стваран је цвет чија одсутност мирише
И цвета, а цвета већ одавно нема ...”

Толико смо те волели, да те никада не 
можемо заборавити.

Твоји: ћерка Катарина, унук Стефан, зет 
Зоран, брат Живко са породицом и заова 
Вера са породицом

Дана 18.августа 2019.године навршиће 
се седамнаест тужних година од када се 
изненада угасио живот наше најдраже 
мајке, сестре и баке

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
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Јубиларни, десети Церски марш 
ове године је посвећен војводи Петру 
Бојовићу и одржаће се у недељу 
18. августа. Највећа родољубива 
манифестација у Србији, како овај 
догађај зову Шапчани, почела је 
2010. године када је пут од Цркве 
Св. Апостола Петра и Павла у Шапцу 
до спомен комплекса на Текеришу 
препрешачила група од 56 младих 
људи. Прошле године пут Текериша је 
кренуло тачно 2.556 учесника.

Досадашња традиција и искуство 
су показали да сваке године све више 
људи учествује у овој манифестацији. 
Церски марш је више од 35 километара 
дугачко пешачење, ходочашће у част 
наших предака, див јунака са Цера, 
Колубаре, Кајмакчалана… То је и тест 
сопствених способности, борба духа 
и тела – кажу у Удружењу грађана 
“Церски марш”, иначе организатору 
ове манифестације

- На дан када је војска коју су чинили 
наши преци, они који су обележили 
нашу прошлост, садашњост и 
будућност, кренули у освајање врхова 
плане Цер и тако добили битку која 
је прва победа савезника у Великом 
рату, одржава се десети Церски марш. 
Тог дана ће млади из Шапца и скоро 
свих градова Србије и Републике 
Српске марширати од Шапца до 
Текериша да, још једном, покажу веру, 
наду, љубав, поштовање предака и 
право, лепо лице наше земље. Оно 
што Србија заиста јесте, оно што је 
некада била и оно што ће, упркос 
свему и у инат свему увек бити. Данас 
је то важније но икада. Покажимо да 
Србије и Срба, поред свега и у инат 
свему има и да ће је, и да ће нас, увек 
бити.

Церски марш је и наш начин да 
покажемо свој став, своја убеђења, 
начин да из дубина прошлости 
пробудимо гене славних предака.

- Да се сетимо оних особина које су 
им донеле и сачувале слободу - знање, 
упорност, храброст и заједништво. 
Церски марш је наш начин да знамо ко 
смо, шта смо и одакле смо. Верујемо 
да је то једини начин да знамо и куда 
и како даље треба да идемо. Један 

који хоће увек је јачи од двојице који 
морају - каже председник удружења 
Божидар Катић.

Под слоганом “Српски војник је 
наредио јуриш” који је заправо цитат 
из телеграма војводе Петра Бојовића, 
још једном ће се одати почаст 

јунацима Церске битке и подсетити 
на славну прошлост.

- Окупљање на дан поласка је у 

седам сати ујутру у Шапцу на Тргу 
шабачких жртава где ће најпре, уз 
упознавање са правилима марша, 

бити и подељене флашице са водом 
свим учесницима. Одатле се, после 
молитве за путнике креће ка планини 
Цер. Одморишта су сваких пет 
километара, а паузе су у принципу 
кратке – пет до десет. Само две паузе 
су дуже - у селу Варна, на десетом 
километру где се у дворишту школи 
одржава заједнички доручак за 
све учеснике и на Волујцу, после 
пређених 20 километара, као би се 
прикупила снага за последњу, уједно 
и најтежу деоницу пута. Колона 
дугачка неколико километара свом 

циљу Текеришу стиће око 15 и 30. 
Пошто се на уласку у село сачека да 
пристигну сви учесници марша следи 
најлепши и најпотреснији тренутак 
целог догађаја – улазак у Текериш и 
спомен комплекс јунацима Церске 
битке. Програм код споменика је увек 
кратак и састоји се од помена славним 
прецима, и кратког обраћања 
организатора - истичу организатори.

Заједнички ручак за све учеснике 
је у дворишту ОШ “Војвода Степа 
Степановић” у Текеришу, увек праћен 
пригодним програмом.

- За све учеснике марша обезбеђен 
је превоз аутобусима до Шапца. Сва 

храна је посна, а учеснике све време 
прате два возила Хитне медицинске 
помоћи, цистерна са водом, као и 
већи број комби возила и аутомобила. 
Учесници марша су углавном млади, 
а велико изненађење представља 
чињеница да су скоро половина 
девојке. Већина долази из Шапца, 
а изузетно бројне групе стижу из 
Сремске Митровице, Новог Сада, 
Београда, Руме, Ваљева, Ужица, Ниша 
и неколико градова из Републике 
Српске.

ХОДОЧАШЋЕ ДУГО ВИШЕ ОД 35 КИЛОМЕТАРА У ЧАСТ СРПСКИХ ЈУНАКА ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У НЕДЕЉУ КРЕЋЕ ИЗ ШАПЦА И ВОДИ ДО ТЕКЕРИША

ДЕСЕТИ ЦЕРСКИ МАРШ ПОСВЕЋЕН ВОЈВОДИ ПЕТРУ БОЈОВИЋУ

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЦАРСКИ МАРШ
За учешће на Церском маршу 

требају вам три ствари: воља, 
шешир или качкет и удобна одећа.

- Све остало обезбедили су 
организатори. А за пријављивање 
је довољно јавити се на Фејсбук 
профил Бранислав Јовановић 
(Церски марш) страницу Удружење 
грађана Церски марш или на 065 43 
74 921.

СТЕПА УНАПРЕЂЕН У ВОЈВОДУ
Церска битка против Аустроугара од 16. до 20. августа биле је прва 

савезничка победа у Великом рату. Храбра српска војска извојевала 
против аустроугарских трупа прву савезничку победу у Првом светском 
рату. Српске снаге бориле су се под командом генерала Степе Степановића 
и натерале у бег знатно надмоћнијег непријатеља. Због изузетних заслуга 
у руковођењу и командовању у Церској бици, генерал Степа унапређен је у 
чин војводе.
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Пошто се отпочеше спреме, да се напусти 
досадања система управе и да се жупаније 
заокруже старим својим земљиштем, и наши 
представници не остадоше скрштених руку. 
Магистрат и општ. представништво у ванредној 
седници од 12. јануара 1861. закључише да 
резигнују, под условом, да са радњом тек онда 
престану, кад се буде спровела реорганизација 
по 23. зак. Чл. од г. 1848. Затим се једногласно 
закључи да се нови жупан тамишке жупаније Јован 
Дамаскин нарочитом депутацијом поздрави 1), 
што је 16. и учињено 2). И напослетку варошко 
представништво, на предлог градоначелника А. 
Волића, закључи 18. јануара, да се ради дипломе 
за слободну и од жупаније независну варош 
изашаље депутацију у Пешту тавернику Ђорђу 
Мајлату и угарском дворском канцелару барону 
Николи Вају, А затим највишем месту у Беч 3). 

Међутим 22. обављен је избор изборника ове 
вароши за генералну конгрегацију, која је имала 
28. да постави и образује жупанијски одбор 4). 31. 
јануара била је игранка у селу код „угар. круне“, у 
славу утеловљена Баната Угарској. За ову славу 
дођу сепатарним влаком из Тамишграда жупан и 
млоги гости, па онда виртуоз на виолини Едвард 
Ремењи 5).

4. фебруара обављен је избор чиновника 
там. жупаније. За срески суд врш. среза изабран 
је Ђорђе Остојић као надсудац, Ј. Граузам као 
јурасор, Јулије Беде као бележник жуп. суда, 
Александар Беницки као потперцептор, Јован 
Жути као рачуновођа, Павле Маки као комесар, 
Петар Силањи-Стојковић као солга, Игњат 
Павловић као јурасор, Антоније Гинес као солга, 
Стеван Новак као кастелан, Михајло Пикић као 
жуп.  лајтнант, Владислав Чонка као комесар 
форшпана, Фридолин Трумауер као иншпектор 
свиларства 6).

Већ 22. фебруара и идућих дана, предавши 
своје пословање новоизабраним члановима 
среског суда, престало је ц.к. среско звање 
да ради. Порезно звање, жандармерија и 
финанцстража радили су и даље као царски 7).

Одмах затим варош је имала да бира као први 
пут земаљског посланика. Њег.величанство у 
духу дипломе од 20. октобра 1860.г. изда 7. јануара 
1861. највишу наредбу, да се 2. априла исте 
године састану угар.земаљски сабор у Будиму, на 
основу зак. чл. 5.од г. 1847/8. Услед тога у Вршцу је 
одржан избор зем. посланик 11. марта. Као први 

посланик вршачки изабран је гроф Јосиф Бетлен.
Програм му је био одржање прагматичке 

санкције  и задовољење различитих 
националности. 8).

На неколико дана пре тога, депутација послата 
у Пешту и Беч за ствари слободне вароши 
обрадује грађанство новом вести. Таверних 
Ђорђе Мајлат даде у Пешти половине фебруара 
вршачкој депутацији уверење, да ће се варош 
Вршац, пре но што прими повластицу највишег 
места, прогласити као самостална јурисдикција, 
независна од жупаније, и даље, да је за уређење 
мађистрата, на основу права једне слободне 
вароши, одређен као комесар тамишки жупан 
Јован Дамаскин, дворски канцелар барон Вај, 
који се тада у Пешти налазаше, обећа да ће се 
заузети за привилегије 9).

Депутација није бадава ишла у Беч 17. фебруара, 
јер је она, ако и касније, примљена на аудијенцију 
и отпуштена са најбољим обећањима и изгледом 
за будућност. Уопште тада владаше код нас, као и 
у целој земљи особито расположење. Сав јаван 
живот живо те је подсећао на год. 1848. Мађарска 
ношња стаде превлађивати, сем тога, стадоше 
се  купити и прилози за споменик Петефију и 
Сечењију, а то све беше отворена демонстрација 
против пређашње управе.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (185)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Ibidem , br 2.
2) Ibidem , br 3.
3) Записник седнице од 18. јануара 1861.

4) “Werschetyer Gebirgsbote“г. 1861., бр.4.
5) Ibidem , br 5.
6) Ibidem , br 8.

7) Ibidem , br 8. i 11
8) “Werschetyer Gebirgsbote“, бр.8
9) Записник општински од 19. фебруара 1861.

XXII ОДЕЉАК
           1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
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.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ 482, 4. МАЈ 2001.

КАЛУПИ И ЗА НОВИ МИЛЕНИЈУМ 
Домаћи произвођачи калупа и дрвених ђонова, упркос бројним 

економским потресима, успешно настављају традицију солидног 
пословања “изниклу” 1927. године.

У погонима “Зенита” ради се “пуном паром”. Фабрику су заобишла 
синдикална превирања, а 98 стално запослених калупара и мањи 
број сезонаца у минут, 1.  и 15. у месецу, добију плату, просечно 
месечно “тешку” 6.500 динара.

Уназад 5-6 година ни један дан жиро-рачун “Зенита” није био у 
минусу, истиче његов директор, Станислав Бранков. 

- Редовно уплаћујемо све дажбине држави и фондовима. Упркос 
старим машинама, најновија је купљена 1984. године, ремонтима 
“доскачемо” кваровима а и делови нису проблем јер их успешно 
ради мала привреда. Речју, успешно се прилагођавамо тржишту, 
мања смо фирма, а и наш занат актуелан је упркос ери компјутера.

Калупи из Вршца, осим “Зенита” (овом производњом баве се 
у земљи још само две мање приватне фирме), одлазе на стотине 
адреса обућара: “Коштани”, “Борелију”, “Индустрији модне обуће 
Београд”, “Пенексу”... Ницање приватних погона за израду обуће 
допринели су јачању палете купца. Данас их је на списку калупара 
укупно 432.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ 482  4. МАЈ 2001

ЕНГЛЕЗИ ПРВИ КУПЦИ
После пет месеци од доласка Драгана Божића на кормило “Уче” 

АД, недавно је вољом радника на конкурсу изабран за директора, 
колективу не “цветају руже”, али начињени помаци у односу на 
претходно време без излаза уливају оптимизам у бољитак. 

Додуше, он је недавно на Скупштини акционара предочио 
потешкоће јасно нагласивши да ће 2001. и наредне две године бити 
у знаку “оздрављења” колектива.

Док Управни и Надзорни одбори као и Комисија унутрашње 
контроле утврђују дуговања, потраживања и стим у вези постојеће 
нејасноће бившег руководства, први човек “Уче”, како признаје, 

настоји да оживи производњу и продају и скреше нагомилане 
финансијске обавезе.

- По Завршном рачуну исказан је за прошлу годину мали губитак, 
али не из пословања већ из ревалоризације, истиче директор Божић 
- У претходних пет месеци смањили смо дуг према добављачима 
у вредности од 100.000 ДМ. Реч је о партнеру из Словеније коме 
смо испоручили 600.000 комада џакова за кромпир. Пословним 
партнерима преко границе треба да измиримо још око 200.000 ДМ. 
Укупна разлика између дугова и ненаплаћених потраживањима у 
земљи износи око 4 милиона динара.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00



ПЕТАК • 16.  август 2019.ВРШАЧКА КУЛА22

Мусака од карфиола    
КУЛИН КУВАР

Чоко-лешник торта  
НАМИРНИЦЕ:

Кора:
3 јаја
1 шољица уља
1 шољица млека
1½ кесица прашка за пециво
брашна по потреби
шећер по укусу
какао
Фил 1:
2 кесице пудинга од лешника
0,75 л млека
шећер по укусу
Фил 2:
2 кесице пудинга од чоколаде
0,75 л млека
шећер по укусу

ПРИПРЕМА:  Јаја мутити са шећером док се не добије 
глатка смеса. Додати остале састојке за кору и наставити с 
мућењем. Плех премазати путером и излити смесу. Пећи 
у загрејаној рерни. На печену и топлу кору излити врућ 
пудинг од лешника и ставити у фрижидер да се мало стегне. 
У међувремену, припремити пудинг од чоколаде и врућег 
га прелити преко благо охлађеног лешника. Оставити да се 
торта сасвим охлади.

Поховани кругови 
од лука

Пишкота торта
 с пудингом    

НАМИРНИЦЕ:
3 кутије пишкота 
3 киселе павлаке 
1 л млека 
4 пудинга од ваниле 
сок од лимуна 
250 г маргарина 
8 кашика шећера
2 кашике брашна
2 шлага (по жељи)  

НАМИРНИЦЕ:
2 мање главице 
карфиола
150 г белог сира 
150 г гауде
2-3 кашике крем сира
½ л павлаке
3 жуманца
1 кашика маргарина
1 кашика презли
маргарин
зачин Ц
со

НАМИРНИЦЕ:
  

2-3 велике 
главице црног 
лука
млеко
мало брашна
1 јаје
мало презли
мало кукурузног 
брашна
прстохват соли

ПРИПРЕМА: Главице лука исећи на 
колутове, величине 6-7 мм. Сваки колут 
раслојити тако да у себи садржи бар 2-3 прстена, 
како би био сочнији. Тако изрезане колутове 
потопите у млеко на, отприлике, 15 минута (ако 
је лук доста љут, онда држати мало дуже). Затим, 
уваљајте их у брашно, размућено и посољено 
јаје, а затим у мешавину презли и кукурузног 
брашна. Пржити у уљу, на умереној ватри, са 
сваке стране по 2-3 минута.  Сервирање: Ово 
јело можете служити и топло и хладно, као 
грицкалицу или главно јело. 

ПРИПРЕМА: Пудинг скувати у 
млеку са шећером и брашном. Оставити 
да се прохлади, а затим додати маргарин 
и киселу павлаку. Добро умутити. Калуп 
за торту обложити фолијом, па ређати 
пишкоте натопљене соком од лимуна. 
Прелити половином фила, затим поново 
поређати пишкоте и, на крају, фил. Ставити 
у фрижидер да преноћи. По жељи, умутити 
шлаг према упутству с кесице и нафиловати 
торту. 

ПРИПРЕМА: Очистити две мање главице карфиола. Кувати 
у сланој води, поклопљене, око 20 минута, док корен не постане 
мекан. Пажљиво оцедити, охладити, разделити на цветове и 
ставити у ватросталну посуду. Миксером умутити павлаку са 
жуманцима. Додати рендани бели сир, крем сир, зачин Ц и 
со. Прелити карфиол и преко изрендати гауду. Затим, посути 
презлама и, на крају, ставити неколико листића маргарина. Пећи 
на 200ºЦ 15 до 20 минута, док се не запече.
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Б О КС

Утакмицом против панчевачког 
Железничара (2:3), једног од 
најозбиљнијих кандидата за пласман у 
Прву лигу Србије, ОФК Вршац је завршио 
припреме за предстојећу сезону у 
Српској лиги Војводина. Панчевци су 
искористили своје прилике, али тренер 
Ненад Мијаиловић није незадовољан 
учинком и игром своје екипе. 

Примили смо голове из чудних 
ситуација, први гол у тренуцима када 
је Којић због повреде био ван терена, 
а други из сумњивог пенала. Ипак, 
резултат на том мечу није био примаран, 
задовољан сам како смо изгледали на 
том мечу.

Мијаиловић је задовољан урађеним 
послом у прелазном року и припремном 
периоду.

- Припреме смо обавили у одличним 
условима и довели смо квалитетна 
појачања. Отежавајућа околност 
била нам је бројност играчког кадра, 
наравно, у тесној вези са буџетом којим 
располажемо у овој сезони и који је 
неупоредиво мањи од буџета наших 
конкурената у лиги. То нам неће служити 
као алиби, прикључивање младих 

играча из нашег погона стратешки је 
планирано и веома сам задовољан што 
се неколицина њих озбиљно наметнула 
за место стартера у првенственим 

мечевима, каже Мијаиловић.
Шеф струке Вршчана истиче да је за 

похвалу однос играча према раду током 
свих шест недеља припремног периода, 
као и учинак на припремним мечевима. 
ОФК Вршац је, према његовим речима, 
врло близу игре какву жели током ове 
сезоне.

- Желимо да се надигравамо са сваким 
ривалом, и инсистираћу на дисциплини 
у игри, на борбености и жељи која мора 
бити већа него код наших противника. 
Мислим да смо у припремним мечевима 
показали и више него што сам очекивао, 
при том не мислим само на резултате 
утакмица, већ на напредак који је екипа 
показала. Имајући у виду потенцијал 
нашег тима и досадашњи однос играча 
према раду мислим да је за очекивати 
да напредујемо и даље и да нам то 
даје право да се надамо да можемо 
до зацртаног циља ове сезоне, а то је 
позиционирање у златној средини и 
избегавање борбе за опстанак где нас 
сви сврставају.

Првенство почиње наредног 
викенда, Вршчани гостују Радничком из 
Сремске Митровице, екипи која их је у 

прошлом првенству два пута савладала.
- Митровчани нису пуно променили 

тим у односу на прошлу сезону и на свом 
терену су свакако у улози фаворита у 
односу на нас. Међутим, тамо не идемо 
са белом заставом, наш циљ је победа, 
закључио је популарни Џими.

СПОРТ

ТРЕНЕР ВРШЧАНА НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ ЗАДОВОЉАН УРАЂЕНИМ У ПРЕЛАЗНОМ РОКУ И ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ:

БОРБЕНОСТ ЋЕ БИТИ НАШЕ ГЛАВНО ОРУЖЈЕ
ФУД БА Л

Староседелац: Данијел Бељин (ОФК Вршац)

ПОЈАЧАЊА ОФК ВРШЦА 
У НОВОЈ СЕЗОНИ

У Вршац су стигли:  Голмани 
Немања Јеверичић (Јавор) и Урош 
Андрејић (Динамо Панчево), 
штопери Марко Качаревић 
(Шумадија) и Урош Обрадовић 
(Црвена звезда Београд), везисти 
Коста Спасић (Омладинац 
Н. Бановци), Јован Вучетић 
(Железничар Панчево) нападачи 
Војкан Сарајлин (Железничар 
Панчево), Милан Видаков 
(Војводина Нови Сад), Филип Илић 
(Шумадија). Од 22. септембра 
екипи ће се прикључити 
повратник са Исланда, Мирослав 
Бабић.

Вршчанка Сандра Маран, чланица Бокс клуба Гард, 
изборила је место у сениорској репрезентацији Србије 
која ће од 22. августа до 1. септембра учествовати на 
Европском првенству у Мадриду.

Сандра Маран је током јуна месеца, са тренером 
Стевом Павловићем, боравила на Златибору у оквиру 
припрема и избора селекције која ће наступути 
на најјачем континетнталном такмичењу за жене. 
Финални део припрема биће обављен у самом 
Мадриду где ће недељу дана пре првенства имати 
завршно брушење форме.

- Прошлогодишњи сам првак државе у боксу, у 
категорији до 48кг, хтела сам да титулу потврдим 
и у овој години, али нисам имала среће, јер се на 
такмичењу нико није појавио у мојој категорији. У 
задњем моменту сам то сазнала, дан пред такмичење, 
те сам одлучила да наступим у категорији изнад. 

Одбоксовала сам добар меч против наше шампионке 
Нине Радовановић, изгубила на поене, али сам 
показала да се могу носити са тежим, такође добрим 
борцем као што је Нина (репрезентативка Србије на 
предстојећем ЕП до  51кг). Први пут идем на Европско 
првенство, част ми је што ћу представљати земљу 
и клуб на овако великом турниру, даћу све од себе. 
Конкуренција је јака, противнице искусне, али ме 
ништа не плаши, само ми даје још већу мотивацију да 
одем тамо и покажем да нисмо ни ми џабе тренирали, 
већ имамо исти циљ - освајање медаље, наглашава 
Маранова.

Од ове године Сандра Маран је професионална 
боксерка. За разлику од олимпијског бокса у профи 
рингу нема заштитне кациге и борбе су далеко теже и 
опасније.

ВРШЧАНКА САНДРА МАРАН У РЕПЕЗЕНТАЦИЈИ СРБИЈЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ШПАНИЈИ

БЕЗ СТРАХА ОД КОНКУРЕНЦИЈЕ

 Европски изазов за српску шампионку: 
Сандра Маран

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
100, судија: Предраг Јањуш (Панчево)

ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Тошић, 
Дугић, Вранић, Борисављевић, 
Миошко (од 89. Милићевић), 
Максимовић (од 75. Станић), 
Бекировски (од 46. Секулић), Грбић, 

Нецин, Николић.
ВОЈВОДИНА: Видаковић, Равајић, 

Луковић, Милисављевић (од 65. 
Амбрушић), Цекић, Јеленковић, 
Попадић (од 46. Тедић), Торбица, 
Павлица, Кабић, Трифуновић.

Меч 2. кола кадетске Суперлиге 

између Вршчана и 
Новосађана ушао је 
у историју фудбала 
у граду под Кулом а 
овдашњи љубитељи 
спорта по први пут су 
гледали такмичарски 
меч најелитнијег ранга 
српског фудбала. Иако 
су проглашени за 
апсолутне аутсајдере, 
а од стране неких 
стручњака називани 
и топском храном за 
ривале, изабраници 
тренера Марина 
Миока били су потпуно 
равноправни одличној Војводини и у 
појединим тренуцима опасно претили 
голу Видаковића. Новосађани су 
имали две добре прилике, по једну 
у сваком од полувремена, али је 
одбрана домаћег тима, предвођена 
одличним Тошићем, успела да сачува 

мрежу Радаковића. ОФК Вршац је 
имао три прилике из слободних 
удараца са ивице казненог простора, 
Миошко није успео да пошаље лопту 
на право место. У наредном колу 
кадети ОФК Вршца гостују екипи 
Чукаричког.

КАДЕТИ ОФК ВРШЦА И ВОЈВОДИНЕ ОДИГРАЛИ МЕЧ ЗА ФУДБАЛСКЕ СЛАДОКУСЦЕ

ИСТОРИЈСКИ БОД ВРШЧАНА
ОФК ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА (НС) 0:0

Уз раме најјачима: Кадети ОФК Вршац

РЕЗУЛТАТИ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА ОФК ВРШАЦ У 
ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

Омладинци:
Мачва (Шабац) - ОФК Вршац 4:3 (0:2)
БСК (Борча) - ОФК Вршац 2:0 (0:0)
Потпорањ (први тим) - ОФК Вршац 5:2 (2:1)
Борац (В. Средиште први тим) - ОФК Вршац 0:2 (0:1)
Ц. звезда (Павлиш први тим) - ОФК Вршац 1:1(0:0)

Кадети:
ОФК Вршац - Земун 1:2 (1:0)
Мачва (Шабац) - ОФК Вршац 4:0 (1:0)
БСК (Борча) - ОФК Вршац 5:1(1:0)
ОФКВршац - Политехника 2:2 (1:1)

Пионири: 
ОФК Вршац - Политехника 2:2 (0:0)
ОФК Вршац - Банатул 0:4 (0:3)

2009/10
ОФК - Политехника 4:0 (2:0)
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