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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”

Потпредседник Владе Републике 
Србије и министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић 
истакао је данас да је „Саветовалиште 
за безбедност“ у Панчеву, кроз које 
је од оснивања априла 2016. године 
корисне информације и савете 
добило 2.115 грађана, најбољи 
пример рада полиције у заједници. 

Стефановић је данас обишао 
полицијске службенике који раде 
у овом Саветовалишту, које је 
познатије као „Кућа безбедности“, 
како би са њима разговарао о начину 
и методама њиховог рада, питањима 
која грађане највише занимају, али и 
о мерама које треба предузети како 
би њихов рад био још ефикаснији. 

Министар је оценио да је ово 

Саветовалиште својим радом и 
оствареним резултатима за више 
од три године постојања оправдало 
своје постојање и проактивним 
приступом приближило рад полиције 
грађанима.    

У „Кући безбедности“ грађани од 
искусних полицијских службеника 
могу добити одговоре на сва питања 
из делокруга рада Министарства 
унутрашњих послова, а полицајци 
који овде раде, на позив грађана, 
излазе и на терен и пружају савете 
и информације суграђанима, а све 
у циљу подизања њихове личне и 
имовинске сигурности.

„Саветовалиште за безбедност“ 
налази се у Улици војводе Радомира 
Путника 14 у Панчеву. 

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ

КУЋА БЕЗБЕДНОСТИ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Поштовани, бавим се пољопривредом и врло 
радо бих увезао пољопривредну механизацију из 
ЕУ, јер сам начуо да постоји добра понуда, али и да 
постоје одређене повољности ако је машина из ЕУ. 
Међутим коме год сам се обратио сви кажу да је 
цела процедура дуга и компликована. Веома би ми 
значило када би ми појаснили сам поступак увоза 
пољопривредних машина из земаља Европске Уније 
у Србију. Унапред захвалан. Марко, Силбаш

- Поштовани Марко, најпре Вам се захваљујемо на 
постављеном питању о овој актуелној, а не тако често 
стручно обрађиваној теми. Како би тему приближили 
осталим читаоцима најпре ћемо појаснити основне 
појмове: када кажемо пољопривредна механизација 
мислимо пре свега на тракторе, комбајне, плугове, 
бераче, сејалице, утовариваче за трактор, расипаче 
ђубрива, култиваторе и сл., а када кажемо из Европске 
уније мислимо на пољопривредну механизацију 
преференцијалног порекла из земаља Европске уније 
која има документ о пореклу робе. 

Опште је позната штета коју наноси коришћење 
дотрајалих пољопривредних машина, а висока царинска 
стопа представља значајну ставку у планирању набавки 
нових, поготово у отежаним условима пословања са 
којима се данас суочавају пољопривредници у Србији. 

Оно у чему се огледа разлика између увоза 
пољопривредне механизације из других земаља које 
нису чланице ЕУ и увоза из земаља Европске уније 
свакако јесте царинска стопа. Па тако, за увоз половног 
комбајна пуна стопа царине износи 10%, а уз доказ да је 
комбајн преференцијалног порекла из Европске уније 
царинска стопа износи  0%, уз припадајући ПДВ.

Ипак, компликована и дуга процедура увоза 
пољопривредних машина из ЕУ  резултира одустанком 
од куповине исте.  Међутим, немојте да Вас то обесхрабри 
јер добра организација као и добро познавање позитивно 
правних прописа могу ову процедуру значајно олакшати. 
У наставку текста поједноставићемо поступак увоза, али 
Вам свакако саветујемо да уколико се одлучите на овај 
корак, ангажујете стручно лице.

Пре свега,  потребно је да будете регистровани у 
Агенцији за привредне регистре за обављање делатности 
у чији сврху се врши увоз половне машине. 

Уколико је пољопривредна машина била регистрована 
пре увоза, за успешан увоз, Вама као увознику је потребна 
саобраћајна дозвола, сервисна књижица, извозна 
царинска декларација земље извознице, купопродајни 
уговор и фактура односно рачун. 

Битни елементи купопродајног уговора су предмет 
и цена. Предмет уговора, односно у овом случају 
пољопривредна машина, мора садржати све податке 
који је индивидуално одређују као што су број шасије, 
број мотора,  година производње, радни сати, боја, снага, 
запремина, маса итд. Приликом уношења ових података 
у уговор као и у остала документа будите нарочито 
опререзни јер и најмања грешка у документима може да 
изазове непотребне тешкоће. 

Цена је други битан елемент. Цена мора бити 
наведена у уговору и цена мора бити реална. Реална 

цена представља однос понуде одређеног производа и 
тражње за њим у тржишном моделу. Навођење ниже цене 
од тржишне да  би се избегле царинске стопе, свакако 
није пожељно јер може да доведе до поступка процене 
цене од стране цариника, а цена коју каталошки одреде 
цариници би врло вероватно била већа од реалне стога 
је наш савет да то не чините. 

Намеће се питање да ли је купородајни уговор заиста 
потребан приликом увоза покретних ствари. Одговор на 
овако постављено питање био би НЕ. Уговор о продаји 
није неопходан, али је због правне сигурности свакако 
пожељан и препоручљив.

Уговор о купопродаји факултативно може да садржи 
споредне елементе, а који вам у великој мери олакшавају 
даљу процедуру па тако уговором о купопродаји можете 
уговорити рок, место и начин предаје робе, начин 
плаћања робе, превоз робе, рок отпреме, средство 
превоза, обавештење о отпреми, трошкове, осигурање, 
прелазак ризика, квалитет робе, порезе, таксе и друге 
трошкове, последице неизвршења, могућност раскида 
уговора, основе за ослобађање од одговорности, 
надлежност суда или арбитраже, евентуалне резерве и 
добијање увозне или извозне дозволе итд.  

Обавезни подаци на самој фактури су број мотора, 
број шасије, година производње, КС, КW, радни сати и 
боја. 

Приликом увоза комбајна и трактора увозник 
мора да да изјаву да ће увезену машину користити за 
обављање основне делатности , као и да је машина у 
функционалном стању, а у поступку царињења обавезни 
сте и да доставите горе поменути извод из Агенције за 
привредне регистре. 

Након уговарање цене између продавца и купца, 
следећи корак је уговарање превоза. Потребно је 

организовати превоз робе од продавца до купца, 
односно уговорити цену превоза, паритет испоруке, 
термин утовара, термин истовара, царинску испоставу 
извозног и увозног царињења. 

Након уговарања превоза, следећи редован сплет 
догађаја је свакако отпрема робе из иностранства. 
Приликом отпреме, односно након утовара потребно је 
обезбедити извозно царињење робе и у складу са тим 
потребну документацију, тј. транспортне документе, 
фактуре, извозне царниске декларације и сл. 

Након допреме у Србију, потребно је да предметну 
пољопривредну машину пријавите надлежним 
царинским органима  и упутите царинској испостави на 
увозно царињење. 

Сам поступак увозног царињења робе опет захтева 
припрему и предају одређене документације надлежним 
органима од стране увозника. Том приликом надлежној 
царини достављају се копије докумената регистрације 
увозника, копија ПДВ обрасца увозника, купопродајни 
уговор, фактура...

У поступку царињења настаје царински дуг који сте 
као увозник обавезни да платите у року од 8 дана, а по 
окончању увозног царињења и регулисања царинског 
дуга роба је спремна за отпрему.

Све претходно наведено наводи на закључак да сам 
поступак увоза није толико захтеван само је поребно 
ићи корак по корак и сву неопходну документацију 
припремити на време и у консултацији са стручним 
лицем.

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:

УВОЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ИЗ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 
135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове 
и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и 

послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат 
– Реконструкција локације РБС ‘’Стража’’ ПА14/ПАУ14/ПА14Ц140/ПАО14, Вршац, на к.п. 699 
К.О. Стража, територији града Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, ул. 
Таковска бр. 2. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-23/2019-
ИВ-04 од дана 05.08.2019. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од 
дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине
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Вршац је ове године 16. пут био 
домаћин младим горанима, учесницима 
међународног еко кампа „Вршачки 
брег“, одржаног током ове седмице. 
Организатор је Покрет горана Србије, 
а покровитељ Град Вршац. Учесници 
кампа имали су богат и разноврстан 
програм, теоријски, али и практичан, 
бројне радионице, а код уређења парка 
Геронтолошког центра, горанима се 
придружила градоначелница Драгана 
Митровић и чланови Већа Милош Васић, 
задужен за заштиту животне средине, 
и Вељко Стојановић за образовање. 
Они су, заједно са горанима, посадили 
нове саднице које ће красити парк 
Геронтолошког центра.

- Велико ми је задовољство 
што је данас овде присутно 38 
ученика из читаве Србије, али и из 
Темишвара (Румунија) и Криве Паланке 
(Северна Македонија) што кампу да 
је међународни карактер, рекла је 
градоначелница Митровић. Драго ми је 
што су се овде окупили млади људи, јер 
циљ нам је подизање свести о значају 
животне средине поготово код младих. 
Ми смо, као локална самоуправа, ове 
године преузели низ активности у 
овом правцу. Најважнија је сарадња 
са Покрајинским секретаријатом где 
ћемо учествовати у акцији „Недеља 

за зеленију Војводину“ која ће се 
спровести на нашој територији крајем 
новембра ове године. 

Градоначелница је нагласила да 
ће то бити обимна акција, садиће 
се различите врсте дрвећа, а циљ је 
повећање процента пошумљености 
Војводине.

- Драго ми је што смо и ове године 
са учесницима Горанског еко кампа 

„Вршачки брег“, који сем радионица са 
теоријском наставом, стечено знање 
примењују и практично, рекао је 
Милош Васић. Данас је то овде у парку 
Геронтолошког центра где врше садњу, а 
ми им на неки начин помажемо у томе. 

Васић је подсетио да тренутно 
пошумљеност у Војводини износи 6,51 
одсто, а тежња је ка оптималних 14,3 
одсто што би требало да се достигне 

акцијом „Недеља за зеленију Војводину“.
- Војводина је једна од најмање 

пошумљених територија у Европи, 
истиче Васић. Територија Града Вршца 
има пошумљеност од око 8 одсто, 
захваљујући Вршачким планинама. 
Када би се оне изузеле, то би било око 
2 одсто. Очекује се да у неком наредном 
периоду тај проценат подигнемо на 14 
одсто.

Мирослав Михаиловић, секретар 
Покрета горана Србије, нагласио је да се 
сваке године током кампа посади више 
садница.

- Ако се ово настави, за коју годину 
парк Геронтолошког центра биће 
један од најлепших делова града, 
сматра Михаиловић. Задовољан сам 
какво је стање дрвећа овде и ако се 
камп буде организовао  наредних 
година, одржаваћемо и даље овај парк. 
Долазак градоначелнице је велики 
подстрек за камп и потврда да ће се он 
и даље одржавати. У току су договори 
да се вршачки горански камп прошири 
у Румунију и Македонију. Тада би Вршац 
био домаћин горанима сваке треће 
године. 

Подршку овој идеји дају и 
професорке Радослава Глишовић и 
Слађана Вучевска Петковска које су 
дошле са ђацима Српске гимназије 

„Доситеј Обрадовић“ из Темишвара 
и из Криве Паланке. И млади горани 
и њихове професорке задовољне 
су боравком у вршачком горанском 
еко кампу, добром организацијом и 
гостопримством. 

Вршац има дугу и богату традицију 
када је реч о Покрету младих горана, 
а Илдико Немет је дугогодишњи 
активиста и члан.

- Горани егзистирају у Вршцу  56- 57 
година, почетак је био јако добар, онда 
је уследила једна пауза, после је опет 
горанска организација процветала, 
пре тридесетак година, подсећа 
Неметова. Пошто нам је главна функција 
пошумљавање, једног момента смо 
схватили да је најбоље да оснујемо 
расадник. Добијали смо ми саднице, али 
никад не добијете оно што вам треба, 
већ оно што неком не треба. Основали 
смо расадник, радили смо веома лепо 
са школама, и основним и средњим. 
Мислим да нема школе на територији 
Града Вршца која нема бар још једно 
заостало стабло које смо ми засадили. 

Неметова верује да ће млади 
наставити горански покрет у нашем 
граду и научи како да чувају нашу 
животну средину и природне лепоте 
Вршца и Вршачких планина. 

Ј.Е.

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

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ГОРАНСКИ ЕКО КАМП  „ВРШАЧКИ БРЕГ 2019“

ГОРАНИ БРАТСКИХ ГРАДОВА НА ОКУПУ У ВРШЦУ

Градоначелница се придружила младим горанима у садњи дрвећа

Општа болница у Вршцу има нову 
машину за сушење веша, донација 
Амбасаде Републике Пољске у Србији. 
Руководство Болнице уручило је 
захвалницу представницима пољске 
Амбасаде приликом њихове посете 
Вршцу, 21. августа. 

- Општа болница Вршац пријавила 
се на конкурс пољске Амбасаде и 
одобрена су јој средства у висини од 
4.900 евра за набавку професионалне 
машине за сушење веша,  речено је на 
конференцији за медије. Ова донација 
је значајна јер ће помоћи да болница на 
време обезбеди сув и стерилан веш за 
оперативни програм. 

Без ове донације особље Болнице 
морало је да продужава смене, а 
понекад и да затражи помоћ других 
установа. 

- Ми смо, као Амбасада, веома 
поносни због тога што смо, у сарадњи 

са Општом болницом Вршац, успешно 
реализовали пројекат под називом 
„Побољшање ефикасности вешераја 
у болници“, рекао је Анджеј Кинђук, 
сарадник - отправник послова Амбасаде 
Републике Пољске у Србији. Циљ 
пројекта је побољшање хигијенских 
услова у вашој Болници и обезбеђење 
сувог хируршког веша за рад екипа у 
операционим салама. 

Кинђук је нагласио да пољска 
Амбасада већ низ година реализује 
развојне пројекте у оквиру малих 
грантова и додао:

- До сада смо успели да пласирамо 
више од пола милиона евра у различите 
школске, здравствене и социјалне 
установе широм целе Србије. На тај 
начин желимо да дамо допринос 
побољшању услова живота грађана 
ваше земље и надам се да у томе 
успевамо. Да бисмо то урадили како 

треба морамо имати партнере на терену 
који су спремни и стручни. Таквог 
партнера нашли смо у Општој болници 
Вршац. Пројекат који сте нам послали 
био је међу најбољима које смо ове 
године добили. Зато вас позивам да 
се пријавите на наш следећи конкурс 
који ћемо, са великом вероватноћом, 
расписати почетком 2020. године.

Татјана Николић, чланица Већа 
за здравство и социјалну заштиту, 
поздравила је присутне у име Града 
Вршца, кабинета градоначелнице 
Драгане Митровић и ресора за који је 
задужена.

- Заједничка сарадња Града 
Вршца са представницима Амбасада 
и здравствених институција и овога 
пута уродила је плодом, нагласила 
је Николићева. Наша Канцеларија 
за локални економски развој прати 
конкурсе на свим нивоима и то даје 

овакве резултате. Када је у питању 
унапређење ефикасности лечења, 
здравља, брига о хигијени и о свим 
немедицинским процедурама у 
здравственим установама, значајан су 
сегмент у раду установе оваквог типа. 
Република Србија има традиционално 
добре односе са Републиком 
Пољском, то се показало и данас, Град 
Вршац је добар домаћин њиховим 

предствницима и надамо се да ће наша 
сарадња бити настављена и у наредном 
периоду. 

Представници обе стране похвалили 
су ангажовање Каролине Јањик, 
саветника у Амбасади Републике 
Пољске, која је овакве пројекте радила 
на три континента, и допринела да се 
успешно реализује овај пројекат.

Ј.Е.

НОВА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША  ВРШАЧКОЈ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

ДОНАЦИЈА АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ

Удружења жена „Уљма“ и Савет 
сеоске Месне заједнице организовали 
су манифестацију под називом „Банатска 
свадба“, у Уљми, на платоу испред Дома 
културе, у понедељак. Жеља и намера 
организатора била је да се прикажу стари 
банатски обичаји како би се  млади упознали 
са својом традицијом и наставила да је негују. 
Идеја је потекла од Удружења жена „Уљма“ 
које постоји већ двадесету годину и веома је 
активно.

- Била сам одушевљена како је Удружење 
посластичара у Старој Пазови организовало 
старинску буњевачку свадбу и дошла сам 
на идеју да ми направимо банатску свадбу, 
каже Љиљана Живојиновић, председница 
Удружења жена „Уљма“. Месец и по дана 
смо у овом пројекту како бисмо све лепо 
припремили да сви буду задовољни и да 
прикажемонаше старе обичаје. Верујте, 
задовољна сам како је све успело, пуно ми 
је срце! Ја сам правила свадбу свом сину, а 
правио је и мени мој отац пре педесет година. 
Захваљујем се Месној заједници, Граду Вршцу, 
ЈКП „Други октобар“, који су нам организовали 
свадбени ручак по старим банатским 
обичајима, и свима који су нам помогли у 
организацији. 

Председница уљманског Удружења жена 
истиче да је главни циљ пројекта био је да се 
са традицијом упознају млади и додаје:

- Данас се свадбе организују у хотелу, 

верујем да ће бар неко од младих прихватити 
нешто од ових старих обичаја. Пре су свадбе 
биле под шатором и било је лепо. 

Банатски сватовски ручак
Сватови су завршили за трпезом која је 

била као на свадбама пре стотинак година.
- Прво иде банатска супа, па ринфлајш, два 

соса, од мирођије и парадајза, а супа је била и 
са резанцима и кнедлама од џигерице, и са 
флекицама, објашњава Живојиновићева. Уз 
то је ишло кувано месо: јунетина, пилетина, 
може и од патке, од гуске, овде су сеоска 
домаћинства и имамо све. Месиле су се и 
торте. За моју свадбу лупале су по 30 јаја, а 
мој отац је упалио фуруну па се пекло по 
десет плека. Торте нису биле као сада, али 
било је како се тада звало- жута торта, црна, 
наранџаста, дода се мало боје, било је укусно 
и лепо. Није била младеначка торта, али 
правили смо ми пањ торту, добош торти, све 
старинске. И за ову свадбу смо припремиле 
неколико торти које смо послужиле 
сватовима.

Традиција од пре једног века
- Ово су обичаји из Баната, са почетка 

20.века, објашњава Радосав Гава, вођа свадбе. 
На овакав начин се на овим просторима 

одвијала свадба. Можда ово данас није баш 
све идентично, али у великом проценту јесте. 
Сватови су у народној ношњи, ту су коњи, кола, 
млада, младожења, тамбураши... Удружење 
жена „Уљма“, са Месном заједницом, Унијом 
жена, КУД-ом, пензионерима, сви су се 
потрудили да свадба буде лепа. На свадби је 
увек било пуно шала о томе ко колико земље 
има, какви су му коњи... Девојке су гледале 
момке који имају лепе куће, пуно земље, 
добре коње... 

Испоштован је и обичај да се купује млада, 
а обично се прво подметне лажна млада- 
или неки мушкарац преобучен у младу или 
старија дама. 

- Када млада дође код младожење, попне 
се на столицу и баца жито и кукуруз из сита, а 
онда баци сито  на кров куће и ако се задржи, 
значи да ће и млада остати код младожење, 
каже вођа свадбе. Млада обавезно дарује 
сватове поклонима које је спремила, а стари 
обичај је и наконче. То је мушко дете које 
млада подиже у вис за здравље и да има 
пуно деце. Колико пута, кажу стари обичаји, 
подигне наконче, толико ће деце младенци 
имати. 

Вођа свадбе има задатак да започене и 

заврши свадбу реченицом:“Свадба је готова, 
видимо се догодине на крштењу!“. 

Према речима Љиљане Бешлин, чланице 
Удружења жена „Уљма“, сватови су били у 
банатској ношњи: беле кошуље, дуге, широке, 
беле панталоне, црни прслуци, црни шешири 
и опанци.

- Младе су имале венчић око главе и 
шлајер, а венчанице су биле једноставне беле 
дуге хаљине, доле широке, шивене од тканог 
„свиленца“, каже Бешлинова. Младе су некада 
саме припремале спрему за свадбу, везле и 
пешкире, и кошуље од српског платна које су 
даривале сватовима.Тадашњи интелектуалци, 
мајстори били су у оделима, док су сељаци, 
земљорадници носили народне ношње.

Да је циљ манифестације „Банатска 
свадба“ потврдио је и Драгиша Ђорђев, 
председник Савета Месне заједнице Уљма, и 
додао:

- Желели смо да се подетимо наше 
традиције од пре сто година, да се окупи што 
више мештана и да млади виде како су некада 
изгледале свадбе у овом крају. 

Задовољна млада
- Лепо је видети како је изгледала свадба 

пре сто година, много ми се допало и ја 

бих се сада удавала баш на овакав начин, 
каже задовољна млада банатске свадбе 
Александра Чечарић. За већину ових обичаја 
нисам до сада знала, једино за куповину 
младе, док остали старински обичаји данас 
нису толико заступљени. Никада, рецимо, 
нисам видела да млада хода по белом платну 
са две векне хлеба у рукама. Ми смо све то 
овом свадбом лепо приказали и надам се да 
ће то неко искористити и применити неке 
од тих обичаја када се буде венчавао. Ја бих 
на својој свадби применила сваки од ових 
обичаја!

Подршка Града очувању традиције
Уз сватове, бројне мештане и госте, 

банатској свадби присуствовали су и 
представници градске власти која пружа 
подршку манифестациији „Банатска свадба“.

- Овакве активности оснажују 
породицу, младе људе и то је нешто 
што наша градоначелница Драгана 
Митровић на челу градске управе 
подржава и спроводи у свим приликама, 
рекао је Вељко Стојановић, члан 
Градског већа задужен за образовање. 
Ово је један начин помоћу кога се 
неговањем традиције оснажује цело 
село, свима је боље и надам се да ће се 
овај пројекат наставити, да ће озбиљно 
заживети, пустити корене. 

Ј.Е.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА ОЧУВАЊА СТАРИХ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА

„БАНАТСКА СВАБДА“ У УЉМИ
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МАТУРСКА УСПОМЕНА 
СРЕДЊОШКОЛАЦА 

ГИМНАЗИЈЕ
”БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

КУЛИН ИЗЛОГ

“Вршачка кула”на својим странама 
представља матуранте вршачких основних 
и средњих школа. У овом броју објављујемо 
први део матурских фотографија матураната 
Гимназије “Борислав Петров Браца”.

Фото: СТУДИО ТОМИЋ
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Протекла су 65 дана купалишне 
сезоне и на радост, како купача, којих 
током викенда буде и до 3.000, тако и 
радника Радне јединице “Зеленило” 
ЈКП “2. октобар”, до сада на градском 
језеру није било крупнијих проблема. 
Пословођа Александар Стојаковић 
је за читаоце “Вршачке куле” дао је 
извештај  о протеклом периоду као и 
плановима по завршетку купалишне 
сезоне.

- Јављали су се ситнији проблеми 
који су практично део свакодневице, 
уобичајени сваке године. Једини 
проблем чије решавање заслужује да 
се нагласи је тренутак када смо услед 
обилних киша имали преливање 
воде у кориту Месића, нарочито у 
улици Краљевића Марка, када смо 
морали да испустимо одређену 
количину воде у језеро. Та количина 
није била забрињавајућа, односно 
није угрозила потребан квалитет 
воде. У досадашњих пет од укупно 
шест планираних провера ове сезоне 
вода ниједном није била испод 
потребног критеријума за купање. 
Једини озбиљнији проблем који се 
јавио на почетку сезоне била је трава, 
решили смо га ангажовањем посебне 
службе која се тиме бави. Трава и 
даље појављује, али не у мери у којој 

би била сметња купачима. Подсећам, 
алге су почеле да се појављују 
када је због изградње базена било 
неопходно спустити ниво језера. До 

краја сезоне (15. септембра) биће 
урађена још једна анализа воде чиме 
ће план што се тог сегмента тиче бити 
испуњен.

Стојаковић истиче да је и чистоћа 
обале била на завидном нивоу.

- Што се тиче одржавања 
обале језера,ове сезоне имали 
смо дезинфекцију пресирћетном 
киселином, поставили смо мобилијар 
како је и било планирано, кабине 
за пресвлачење као и тои - тои 
тоалети.  Због недостатка времена 
нисмо у потпуности успели да 
измењамо штафле на клупама, 
али то ћемо урадити на крају лета. 
По завршетку сезоне очекује нас 
демонтажа кабина за пресвлачење и 
њихова припрема за наредну, као и 
склањање конструкција сунцобрана 

да би се избегло њихово оштећење. 
Наравно, урадиће се заштита стубова 
сунцобрана и они ће бити спремни за 
наредно лето.

Градско језеро одавно није само 
место за купање. Ово лето обележили 
су бројни музички и спортски 
садржаји.

- Имали смо доста дешавања на 
градском језеру, али није се јавио 
ниједан крупнији проблем. Сезону 

је практично отворио велики 
тродневни рок спектакл,касније смо у 
организацији Града Вршца, Спортског 
савеза, Уније студената и Удружења 
“Из принципа” имали турнире у 
малим спортовима у оквиру Вршачког 
спортског лета. трудићемо се да 
сваког наредног лета омогућимо да 
дешавања буде што више и да сви 
посетиоци градског језера могу да 
уживају.

Б.Ј.

АЛЕКСАНДАР СТОЈАКОВИЋ, ПОСЛОВОЂА У РЈ “ЗЕЛЕНИЛО” ЈКП “2. ОКТОБАР”:

МИРНА КУПАЛИШНА СЕЗОНА

“Жабљи поклопац” - Брана за регулисање нивоа воде у градском језеру

УРЕЂЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У УЛИЦИ 
ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА

У улици Војвођанских бригада појавила се одређена количина смећа 
тамо где му место није. Интервенцијом радника ЈКП “2. октобар” тај 
проблем је отклоњен а улица Војвођанских бригада добила је још лепши 
изглед поставши богатија за нове цветне аранжмане.

Уместо депоније цветни аранжмани: - Нови изглед улице Војвођанских бригада
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Шта је Лазаркиња?
- Лазаркиња је, у ствари, 

биљка које има много у Јужном 
Банату, поготово у околини 
брега и Вршачких планина. 
Овде је зову крпигуз, уплете 
се у ноге тако да некад људи и 
падну. То је пузавица која је овде 
доминантна и јако лековита. 
Зато сам дао то име својој 
продавници.

Како сте кренули у ту 
вашу причу? Када је посејано 
то семе из кога је никла 
„Лазаркиња“?

- Врло рано, још док сам био у 
основној школи, заинтересовао 
сам се за биљке, саднице. На 
једном од часова, учитељица 
нам је предавала о младим 
горанима, 1961. Живео сам у 
Врачев Гају од 2. до 5. разреда. 
Двојица другара и ја посадили 
смо уз Неру стотину и више 
садница јасена које смо нашли 
испод једног дрвета, никло 
је само. Доста се примило, 
наравно после је то посечено. 
Ето, тада сам се заинтересовао. 
Иначе, ја немам везе са тим што 
се тиче струке, по професији сам 
учитељ, а после сам завршио 
за туризмолога и радио сам у 
туризму доста. Биљке и саднице 
сам изучавао приватно. Имао 
сам течу професора Светислава 
Петрићевића, свему ме је учио, и 
биљкама, калемљењу, о земљи, 
родовима код биљака, али и 
разним другим занатима. Мене 
је то интересовало и просто сам 
гутао сваку његову реч. Теча је, 
као просветни радник, имао 
потребу да све то објашњава, а 
ја да слушам. Био је то јако леп 
спој.

Продавницу сам направио 
у кући моје жене Браниславе. 

Она је технолог, дипломирала 
је на полимерима. Радила је у 
„Бриксолу“. Приволео сам и њу, 
када је у „Бриксолу“ кренуло 

лоше, напустила је посао. У 
овај наш посао озбиљније 
сам кренуо 1991. Прво сам 
мало радио на црно, а онда 
сам регистровао расадник. 
Уствари, није то било нелегално, 
продавао сам на пијаци као 
приватно лице, али под именом 
„Лазаркиња“ почео сам 1991.

Шта сте у почетку имали у 
понуди?

- Углавном су биле воћне 
саднице и лозни калемови. 
После сам прешао на украсно 
шибље, четинаре, руже. Једно 
време имао сам и луковице. 
Сада држим оно што се сади 
напољу. Све продајем из 
контејнера или саксије, осим 
воћних садница које продајем 
голишавог корена, то су 
саднице за садњу, а остало је за 
пресађивање. Понекад имам и 
кактусе, неку палму. Има доста 
аспидистри, биљке које могу 
да иду у забавишта, школе, не 
могу да се униште, као да су 

од пластике. Раније сам имао и 
мало лазаркиње, али то никога 
не интересује. Има доста ружа, 
оне саме привлаче муштерије. 
Јер, муштерија је она која прође, 
застане, купи, а није ни мислила. 
Ови остали дођу с намером и 
купе. 

Радим и неке услуге, мада 
ретко, више саветујем оно што 
сам из праксе научио, а има и 
пуно тога из теорије да се научи. 
Знање сам стицао и од старијих 
узгајивача код којих набављам 
робу. То су вредни савети, знање 
из праксе, доста тога не знају ни 
професори. Који се пупољак 
узима са гране, сада се користи 
стреч фолија код калемљења, и 

разни други савети, све то знају 
људи који су у пракси.

Временом нисам уводио 
нове услуге, већ само нови 
сортимент. Радио сам онолико 
колико ми је било довољно да 
имам за нормалан живот, да 
ишколујем децу. Нисам хтео 
да запошљавам људе, купујем 
земљу, извозим. Ја рачунам да 
има ко све то производи, само 
треба наћи ко то ради најбоље. 
Моје је да понудим, продам, 
објасним. Имао сам запослене 
људе само кад је то морало, кад 
нисам могао сам да постигнем, 
јер некад су се саднице воћака 
много више продавале. Данас 
их има на пијаци. Када промет 
падне, узмем нешто друго, 
рецимо руже стаблашице. 
Ставим их испред капије, 
људи пролазе, гледају, купују. 
Долазе ми и из Румуније, знам 
румунски, лепо се споразумемо, 
а они ми касније пошаљу  друге 
муштерије. 

Шта је тренутно 
најтраженије? Колико сорти 
имате у понуди?

- Највише руже, али иде и 
доста украсног грмља - типа 
јасмин, индијски јоргован, 
јапански јоргован... Јако 
су актуелни, нарочито кад 
процветају. Руже стално цветају, 
зато су најтраженије. То је једна 
од најлепших биљака. 

Имам богату понуду. Само 
лозних калемова имам кад је 
сезона од 50 до 70 сорти: 10 до 
15 белих стоних, десетак црних 
стоних, јако пуно винских. 

Некада је било и до 90 сорти. 
Има разних сорти, рецимо 
које се не прскају, старе сорте, 
сејбл, отела, имам белу и црну 
тамјанику, догодине ћемо 
имати белу динку и креаца. Има 
неколико добављача, та је роба 
мало скупља, али не толико да 
се не исплати, само те старе 
сорте теже се нађу. Има и старих 
сорти јабука - будимка, кожара, 
колачара, петровача... Оно што 
не могу да нађем, купим подлоге, 
мало их одгајим и искалемим их. 
Има непоузданих добављача, 
не узимам такву робу, јер не 
желим никога да преварим. 

Узимам само код проверених 
добављача. Десило ми се пар 
пута да неког преварим, али 
не својом грешком, то је јако 
незгодно. Јер, ако преварим 
неког са села, то село више није 
моје.

Шта је то што вас 
инспирише да се бавите овим 

послом? 
- Превазишао сам то да 

уживам док гледам како биљке 
расту, цветају, доносе плодове. 
Ово је, ипак, посао. Ако нешто 
не ваља,могу то и да уништим. 
Нисам везан као за љубимце, 
куце, маце. Све то ми даје неки 
статус, људи ме цене што знам и 
да објасним (ипак сам ја учитељ), 
а хоћу и да помогнем. Неко хоће 
да научи да калеми, кажем да 
ћу га научити, али посећи ће 
се. Каже да неће, али после пар 
дана долази ми са посеченим 
палцем. Код многих ствари, 
јако је битна припрема. Зову ме 

да калемим крушку, кажем не 
може. Мораш прво да заливаш 
7 дана, онда ћу доћи. Биљка 
мора да буде пуна сока. Не може 
ништа да се ради без неког 
знања и без неких правила. 

Може ли да се опстане, да 
се живи од „Лазаркиње“?

- Ево, ја сам доказ да може! 

РАДОВАН РАШИЋ, ВЛАСНИК ПРОДАВНИЦЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА „ЛАЗАРКИЊА“:

БИЉКЕ СУ МОЈИ 
ЧУДНОВАТИ ПРИЈАТЕЉИ

Радован Рашић - Раша власник је „Лазаркиње“, 
познате и врло признате продавнице садног 
материјала, смештене у кући преко од „Другог 

октобра“. Испред фирме се увек налазе неке лепе 
биљке, да ли су то руже, јелке, четинари, украсно 
шибље, зависи од годишњег доба. Задовољан је јер 
ради оно што воли, свој је хоби преточио у посао. 
У његовом се расаднику може наћи све, од лозних 
калемова, воћака, до ружа, цветног грмља, дрвећа, 
четинара... 
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Двојицу синова сам ишколовао. 
Један је туризмолог, други је 
завршио математику. Није било 
превише лако, али могло је. 
Жена и ја смо у пензији. Обе 
пензије заједно су као једна 
мала. Ово нам је додатно. Све 
је питање здравља, док могу, 
радићу. Колико будем имао 
снаге, толико ћу да радим. 
Волим ја овај посао, не могу без 
тога. Биљке су моји чудновати 
пријатељи!

Где све има Ваших засада?
- Има их у Вршцу, околини, 

али има и у Бечу, Швајцарској, 
Немачкој... Долазе ми људи који 
живе у иностранству, траже ми 
нешто, ако сматрам да то неће 
успети тамо, кажем једноставно 
да не може и понудим друго. 
Интересантно, сваком од њих 
успем да продам ђубре - стајњак 
који је у иностранству јако скуп. 
Рецимо на лозни калем иде 
једно две фангле стајњака и то 
врло брзо дође на род. После те 
муштерије дођу и доведу друге. 
Задовољни су, посаветујем их, 
поштено се односим према 
свом послу. Јер, ја нисам адвокат 
муштеријама, већ биљкама. 
Оне су моја брига, битно ми је 
да биљке буду добро. Постало 
је правило да ми задовољна 
муштерија доведе нову, 
поготово људи који су са стране. 
Долазе ми из иностранства, из 
Београда, Новог Сада, имају 
и тамо расаднике, али дођу 
код мене. Моје биљке су ми 
најбоља реклама. У послу не 
треба срљати. Обично ако прве 
године просперираш, осилиш 
се, друге године падаш. Најбоље 
је постепено напредовати. 
Најгоре прођу они који се брзо 
обогате. Увек то неко брзо и 
потроши. Има ту неко правило. 
Има и изузетака, оних који умеју 
зарађено добро да уложе. Знам 
неке људе који су добили на 

лутрији велике паре, само је 
један од њих купио станове, 
остали за две године нису имали 
ништа! Нису навикли и научили 
да располажу толиким новцем. 
Онај ко је постепено растао, зна 
да ту постоји нека мера, мало 
потроши, мало уложи. 

Како је изгледало Ваше 
детињство?

- Рођен сам овде у Вршцу, 
1951. Живео сам у Улици Ивана 
Милутиновића. Кад сам кренуо 
у други основне, мој отац је 
добио намештење у Врачев Гају, 
као директор земљорадничке 
задруге. Тамо смо живели 4 
године, па смо се вратили у 
Вршац.  

- Родитељи ми, нажалост, нису 
живи. Отац ми се звао Лазар. Име 
моје фирме није по њему, већ 
по лазаркињи, како сам и рекао. 
Отац је из Румуније, Свети Ђорђе 
се зове место, налази се негде код 
Дете. Отац је, за време рата, дошао 
овде, преко Великог Гаја, 1943. 
Мама ми се звала Селена. Она је из 
Великог Гаја. Кад смо се вратили 
у Вршац, отац је дуго радио у 
Компасу, на граници. 

- Имао сам млађег брата Ивицу. 
Умро је, нажалост, од рака. Радио 
је у Компасу, био је шеф једно 
време. 

- Имао сам лепо детињство. 
У Врачев Гају ми је било лепо. 
Стално смо се играли у природи, 
обилазили околину села, знали 
смо сваки педаљ. Хватали смо 
разне животиње, чак и змије. Од 
малена сам имао такав однос да 
се ништа не треба  убијати, неко 
ме је вероватно томе научио. Нера 
је једна дивна планинска река. 
Ишли смо, пецали рибе, гњурали 
по Нери. Тамо су ми остала два 
најбоља друга: Васа Пасер и Ратко 
Стојановић. Васа више није жив, 
а Ратка ретко виђам. Навратим 
сваки пут кад одем тамо. Сећам се, 
Ратко је био најјачи у селу. Могао 
је да подигне 3 џака цемента. 
Лепо смо се дружили као деца. 
Имали смо слободу. Мене је мама 
пуштала да се дружим са свима, 
што је јако битно. Онда је било 
доста Рома. Са њима сам научио 
да свирам прве песме. 

Који још хоби имате?
- Музика је мој први хоби. 

„Лазаркиња“ ми је други. Међутим, 
никада нисам музику, као свој 
хоби, користио да зарадим. Ја сам 
прво научио музику, научио сам 
језик, шта је музика, шта су ноте, 
и мислим да је то најбоље. Онда 
сам свирао мало виолину, после 
тога хармонику, па оргуље и бас. 
Није било довољно басиста у то 
време. Професор Карел Винклахт 
видео је, у школи, да имам смисла. 
Кад смо певали у хору, био сам 
други тенор, певао сам, углавном, 
терцу и давао сам осталим 
певачима знак кад који треба да 
упадну. Проблем је био ритам. 
Професор је то видео и рекао 
ми је:“Рашићку, ви ћете свирати 
басичку!“ Он ми је дао основе. 
Свирао сам бас у оркестру при 
Педагошкој школи. Свирали смо 
тамо игранке. Свирали смо и у пар 
села - Гудурици, Уљми, Избишту... 
Кад је било такмичење у певању у 
касарни, ми смо пратили ту децу. 
Нисмо ни схватили колико смо 
били добри, имали смо добро 
музичко образовање, свирали по 
нотама. Сећам се да је пар пута 
познати вршачки хармоникаш 
Пидика долазио да свира са нама. 
За нас су чули и у ТВ Нови Сад, 
дошли су  да нас снимају. Сећам 
се огромних звучника у нашем 
амфитеатру, свирали смо неки 
лагани џез. У том нашем оркестру 
били су Синиша Вишацки, 
Момчило Рељић је свирао гитару, 
Мића Радусин је углавном певао, 
бубњеви Петар Јандрић и ја бас.

Бавио сам се мало и сликањем. 
Схватио сам да од сликарства и 

музике нема неког кваалитетног 
живота, ако ти је то професија. 
Уживаш за друге, или се правиш 
да уживаш, свираш и кад ти се 
не свира. Био сам примљен 
у Педагошку за наставника 
ликовног, у исто време сам уписао 
и Вишу туристичку на Новом 
Београду. Ту сам положио први 
испит и остао до краја и добро 
је испало. А, већ сам имао и 
штафелај, ишао по брегу и сликао. 

После основне, завршио сам 
Педагошку школу која је трајала 
5 година, а онда Вишу туристичку.

Где сте радили?
- Радио сам нешто мало, око 

2 месеца, у Путнику, после у 
Хотелу Србија. Радио сам као шеф 
рецепције, рецепционар. Тај посао 
ми је одговарао. Био сам неко 
време у Хотелу Брег, то је можда 
био најлепши период. Посао са 
људима јесте захтеван, али ја то 
волим. Негде деведесете године 
сам напустио посао туризмолога. 
Прво сам имао неки бутик, пар 
месеци, и онда сам укапирао да 
треба да радим оно што волим. 
Отворио сам „Лазаркињу“. 

Кад сте основали породицу?
- Оженио сам се 1982, имао 

сам 31 годину. Моја супруга је 
Бранислава Рашић, девојачко 

Симовић, рођена Вршчанка. 
Имамо двојицу синова: старијег 
Душана и млађег Зорана. Зоран 
се оженио. Он и његова супруга 
Бранка имају две дивне ћеркице, 
наше унуке, Соњу и Ивону. Имају 
пет и још мало па три године. 
Зоран са породицом живи у 
Београду. Старији Душан од скоро 
је директор ове моје фирме.

Шта је у животу важно?
- Најважније је да се упеца сом 

од преко десет кила! Живот је 
преда мном, мој сом чека, он сад 
има 6-7 кг и што касније га упецам, 
биће тежи!

Кад дођу године, кажу да је у 
животу најважније здравље, али 
оно зависи од много утицаја, од 
нашег понашања. Кад видим да 
неко воли да филозофира, питам 
га да ли је срећан. Добар део 
људи не схвата питање. Како то 
мислим, питају. Кажем им:“Увече 
заспиш и то чим легнеш, ујутро 
кад устанеш, срећан си. Сад идем 
нешто да радим!“ Кажу да је тешко 
данас бити срећан. Нема то везе 

са временом, друштвом. И у 
логорима су људи имали срећне 
моменте! Битно је да имаш кога 
да волиш, да имаш ко да те воли. 
Ако те неко не воли, немој да га 
мрзиш. Свака мржња је губљење 
времена. Искључи људе са којима 
не можеш, немој да трошиш снагу 
да би неког мрзео. Бесмислено је.
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Јул је био најтоплији месец за 
последњих 140 година откако Национална 
агенција за истраживање океана и 
атмосфере (НОАА) бележи податке о 
глобалној температури, саопштила је та 
америчка агенција.

Просечна температура у јулу широм 
света била је 0,95 степени Целзијуса изнад 
просека 20. века, који износи 15,8 степени, 
и највиша откад је НОАА почела да води 
евиденцију 1880. године.

Најзначајнија одступања од 
температурног просека забележена су на 
Аљасци, у средњој Европи, северним и 
југозападним делови Азије и у деловима 
Африке и Аустралије, наводи НОАА. 
Температуре у тим регијама у јулу су биле 
око два степена изнад просека 1981-2010. 
или више.

Подаци такође показују да је девет од 
десет најтоплијих месеца јула забележено 
од 2005. године, а последњих пет је пет 
најтоплијих. Јул 1998. је једини јул у 
прошлом веку међу десет најтоплијих 
забележених, пише Нови лист.

Глобална просечна температура 
копнене површине била је 1,23 степени 
изнад просека 20. века од 14,3 степени 
Целзијуса и друга највиша температура у 
јулу током 140 година.

Подаци су у складу са већ објављеним 
проценама Светске метеоролошке 
организације, а прикупили су их НОАА-
ини Национални центри за податке о 
околини.

 Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Кинески пандан„Гуглу” 
изгубио 60 милијарди 
долара тржишне вредности

Највећи кинески интернет претраживач, 
„Баиду”, суочен са оштром конкуренцијом у 
лику новијих ривала изгубио је од прошле 
године, када је достигао врхунац, више од 60 
милијарди долара тржишне вредности.

Тај претраживач, део кинеског интернет 
трија „Баиду”, „Алибаба” и „Тенсент” – 
популарно названог заједничким именом 
„БАТ”, суочен је са све тежим условима на 
тржишту оглашавања због чега је почео да 
заостаје за преостала два ривала.

„Баиду”, често називан „кинеским Гуглом”, 
сусрео се ове године и са суновратом својих 
акција од готово 40 одсто.

Насупрот томе, акције Тенсента су 
порасле за нешто више од 6,0 одсто, а 
деонице гиганта у области е-трговине 
Алибабе за више од 27 процената, преноси 
Си-Ен-Би-Си.

На свом врхунцу, средином маја 2018. 
године тржишна вредност „Баидуа” је 
износила око 99 милијарди долара, а цена 
акција му је достизала 284 долара.

Међутим, деонице тог гиганта за 
претрагу пале су од тада на 96,7 долара по 
акцији, а његова тржишна капитализација на 
33,8 милијарди долара, преноси Танјуг.

Поређења ради, „Тенсент” и „Алибаба” 
вреде више од по 400 милијарди долара.

Извор: Политика 

ШАНГАЈ - Компанија „Хуавеј 
технолоџикс”, после промоције 
новог оперативног система 
„Хармони ОС” који ће заменити 
„Андроид”, планира да у октобру 
представи и властити сервис за 
мапирање, уколико им америчка 
влада забрани коришћење „Гугл 
мапа” на њиховим паметним 
телефонима.

Услуга мапирања „Хуавеја”, 
позната као Мап кит, неће 
моћи директно да се користи, 
али је осмишљена да охрабри 
програмере да израде 
апликације које се заснивају на 
његовим могућностима.

Мап кит ће бити повезан 
са локалним сервисима за 
мапирање и покриваће око 150 
земаља и региона.

Амерички сајт намењен за 
резервације смештаја „Букинг 
холдингс”, биће једна од 
софтверских компанија која 
це бити партнер „Хуавеја” на 
пословима мапирања.

Овај корак је од пресудног 
значаја како би „Хуавеј” одржао 

популарност својих паметних 
телефона на међународном 
тржишту. Чанг Пинган, 
председник пословне групе 
„Хуавеја” за потрошаче, истиче да 
је више од половине апликација 
за мобилне телефоне зависно од 
одређивања локације уређаја 
и ослањају се на могућности 
мапирања, јавља РТС преноси 
Танјуг.

Мап кит ће бити доступан 
на 40 језика. Нудиће услуге 
саобраћаја у реалном времену 
и веома софистициран 
навигациони систем који ће 
моћи да препозна правац трасе 
пута. Такође ће омогућити 
и мапирање проширене 
реалности, додао је Панган.

Услуга мапирања „Хуавеја”, 
позната као Мап кит, неће 
моћи директно да се користи, 
али је осмишљена да охрабри 
програмере да израде 
апликације које се заснивају на 
његовим могућностима.

Извор: Политика 

„Хуавеј”
 спреман да замени и 
„Гугл мапе”

Јул 2019. године 
најтоплији месец 
откако се врше мерења

ЛОНДОН- Британски ланац пабова и пивница 
„Грин кинг” прихватио је понуду Хонкошког 
конгломерата да га преузме у оквиру споразума 
вредног 4.6 милијарди фунти.

„ЦК Асет холдингс”, који је основао најбогатији 
човек у Хонгконгу Ли Ка Шинг, платиће 2.7 милијарди 
за 220 година стару компанију и преузеће њене 
дугове у износу од 1.9 милијарди фунти, преноси 
Скај њуз.

Хонкошки конгломерат тврди да нема намеру да 
отпушта раднике „Грин кинга”, који запошљава око 
38.000 људи.

„Грин Кинг”, чије је седиште у Бари Сент Едмундсу 
у Сафолку, основан је 1799. године а данас поседује 
скоро 3.000 пабова, ресторана и хотела, као и 
брендове међу којима су „Hangri hors” и S„Sef&bruer”.

Извршни директор „Грин кинга” Ник Мекензи 
каже да је „ЦК Асет холдингс” искусан инвеститор у 
Великој Британији и да његова пословна филозофија 
има много сличности са филозофијом Грин кинга.

Међу пословма којим се бави „ЦК Асет холдингс” 
су некретнине, енергенти и изнајмљивање авиона, 
преноси Танјуг.

Извор: Политика 

„Грин кинг” 
прелази у руке 

хонкошког 
милијардера

НУК - Гренланд је познат по својим ледницима, али у 
последњих месец дана острво се топи досад незабележеном 
брзином, а букнули су и пожари, преноси „Сајенс алерт”.

Научници нису очекивали да ће се Гренланд топити овим 
темпом још 50 година, до последње седмице јула топљење 
је достигло ниво који су климатски модели пројектовали за 
2070. годину и то по најпесимистичнијем сценарију.

Ледена плоча Гренланда изгубила је 1. августа 12,5 
милијарди тона леда, више него иједног дана откако су 
истраживачи започели да мере топљење леда 1950. године, 
известио је „Вашингтон пост”.

Драматично топљење сугерише да се ледени покривач 
Гренланда приближава прекретници која би га могла 
неповратно одвести у потпуни нестанак.

Ако се то догоди, катастрофално подизање нивоа мора 
прогутало би обалске градове широм света.

Сезона топљења леда на Арктику почиње сваке године 
у јуну и завршава се у августу, а врхунац топљења бележи 
се у јулу.

Међутим, брзина топљења леда на Гренланду ове године 
премашила је рекорде, пренео је портал Индекс.

Од 30. јула до 3. августа отапање је забележено на 90 
одсто површине Гренланда уз испуштање 55 милијарди тона 
воде током пет дана.

Екстремно топљење уследило је током најтоплијег 
месеца у историји док је интензивни топлотни талас харао 
Европом, а потом стигао и до Гренланда.

Слично натпросечно топљење забележено је у 
Швајцарској, ледењаци су тамо изгубили 800 милиона тона 
леда током топлотних таласа у јуну и јулу.

На Аљасци је, такође, у јулу забележено рекордно 
отапање леда, преноси Танјуг.

Извор: Политика 

На Гренланду 

с тање које се очекивало 
тек 2070. године
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Бројним дешавањима, која су трајала 
скоро недељу дана, у Вршцу је обележено 
50 година од како је одржан најзначајнији 
хипи фестивал Вудсток у држави Њујорк. 
Организатори Еколошко удружење 
Авалон и Едуакција манифестацији су дали 
име „Вршсток“. Велики број дешавања 
одржан је у Тачки сусретања, а централни 
догађај „Вршстока“ био је концерт у 
музичком павиљону у Градском парку, 
17.августа. На концерту су учествовали 
вршачки бендови и музичари, а гост 
је био Љубомир Љуба Нинковић, члан 
југословенске и српске музичке групе 
„С времена на време“, основане 1972, 
познате и данас по бројним хитовима.

- Све ово говори да је повратак у 
прошлост могућ, рекао је Љуба Нинковић 
и похвалио Вршац који, као један леп, 
мали град обележава овакав јубилеј. Идеја 
је окупила људе добре воље и потпуно је 
успела. Требало би је омасовити, то ће 

донети добра свим људима овде. Осећам 
се дивно, ваш је парк предиван, исто као и 
ова атмосфера овде.  

Нинковић истиче да је и сам 
савременик хипи генерације, кад је 
Вудсток био направљен, имао је 19 
година, а о хипи покрету каже:

- Оно што је вредно и што хипи покрет 
доноси је чежња за миром, љубави, 
позитивним дружењем са другим људима, 
спонтаност, толеранција, вредностима 
које полако и сигурно нестају. Одавно је 
већ новац постао идол коме се клањамо. 
Верујем да се ствари циклично дешавају, 
да су људи већ засићени технологијом, 
морањем да направе један материјални 
статус у друштву, а све то кошта здравља, 
живота, друштва. 

Нинковић сматра да има много 
предрасуда о хипи покрету, посебно оних 
које су, каже, подметнуте. 

- Није тачно да је хипи покрет 

наркомански покрет, то је уметнуто, 
подметнуто, каже Нинковић. Било 
је, наравно, и тога, али то је једна 
подметачина зато што естаблишмент, 
тамо где се хипи покрет појавио, није 
знао у једном тренутку шта да ради. Био је 
вијетнамски рат и бојали су се када се на 
Вудстоку окупило пола милиона људи што 
је и данас велики број, а у оно време био 
је немерљив.

Вудсток је, како кажу, један од 
најпознатијих рок фестивал икада одржан 
који ће се још дуго памтити. Одржан 
је уз паролу „Три дана љубави и мира“, 
давне 1969. „Вршсток“ је окупио бројне 
поштоваоце и рока и хипи покрета, а 
организатори су задовољни како је све 
протекло.

- Врло смо, врло задовољни, 
посећеност је била веома добра, каже 
Снежана Ђенић, председница Удружења 
Едуакција. Протекле недеље имали смо 
циклус филмова у Тачки сусретања који 

су били лепо посећени,а имали смо сваке 
вечери оддатне програме: перформансе, 
поетске вечери, дегустацију вина, 
хуманитарну вегетаријанску вечеру... 
Прве вечери била је акустична свирка, а 
задовољни смо и како су протекли дефиле 
учесника, концерт у музичком павиљону 
Градског парка где су наступили вршачки 
музичари, Нуклеус бенд који је формиран 
од представника различитих локалних 
бендова. Мислим да смо, током ове 
недеље, мало допринели буђењу хипи 
духа, идеје, хипи покрета у Вршцу и било 
би лепо да те идеје настааве да живе.

Вршчани су имали прилику да се боље 
упознају са хипи културом, идејама које 
носи, организован је и сајам на коме су 
биле изложене старе грамофонске плоче 
и књиге из времена Вудстока, ручно 
израђен накит, одевни и разни други 
предмети.

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

На Конкурсу за афористичара године 
у оквиру манифестације „Летњи улични 
ерски кабаре“, већ традиционално, 
учествује је велики број кваллитетних 
афористичара из земље и региона.

Ове године, због изузетно јаке 

конкуренције, четворочлани жири 
одлучио је да поред прве три награде, још 
тројици афористичара уручи захвалнице. 
Додељене су следећим афористичарима: 
Бојану Љубеновићу, Нинусу Несторовићу 
и Зорану Ђуровићу Ђуркету.

- Веома сам срећан што сам заједно са 
таквим афористичарима као што су колеге 
Љубеновић и Несторовић равноправно 
поделио четврто место. Интресантан 
је податак да смо се нас тројица и 
прошле године нашли међу прва четири 

афористичара, то се заиста ретко дешава. 
Част ми је што сам у таквом друштву, они 
спадају у сам врх српске афористике. 
Задовољан сам што настављам низ 
успешних резултата на конкурсима за 
афористичаре - рекао је Ђуровић.

КОНКУРС ЗА АФОРИСТИЧАРА ГОДИНЕ  У ЧАЈЕТИНИ

ЂУРОВИЋ У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ СРПСКИХ АФОРИСТИЧАРА

У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛА ВЕКА ВУДСТОКА

„ВРШСТОК“ ЗА ЈУБИЛЕЈ

Паја Јовановић пежоративно се назива 
великаном академског реализма који 
је у време стасавања њега као сликара 
замењен импресионизмом и са безброј 
нових праваца ликовне деконструкције 
и редукције. Оно што се глобално данас 
дешава са духовношћу човека то је 
сликарство доживело пре више од века.

Замислимо неки паралелни свет у коме 
је Паја Јовановић модерниста, слављен од  
стручњака историје уметности, а потпуно 
неразумљив и неважан за нацију.

Замислимо други свет у коме Васко 
Попа постаје дисидент као човек из 
централног  комитета и зато га запад 

награђује Нобеловом наградом.
У неком другом времену Стерија не 

би давао већ узимао. Био би против 
Вукове језичке реформе јер је пометња 
финансијски корисна. Имао би своју децу 
уместо да усвоји целу нацију.

Вероватно би у том времену у Вршцу 
био основан универзитет са именом 
Васка Попе и одељењима Паје и Стерије. 
По Вршцу би шетало бар 5000 студената 
што би град чинило трајно младим, живим 
и напредним.

У неком другом времену Вршац 
има 5000 хектара винограда, нико није 
незапослен и у том другом времену, 

изазови будућности, који од нас чине 
људе прошлости, били би превладани.

Слављењем имена својих великана 
Вршац би стално профитирао и био би 
Кембриџ овог дела света.

Политика је вештина која је потребна 
највише у временима кад свега нестаје, 
да сви буду задовољни, и они алави и они 
скромни.

Када би постојао документарни филм 
на коме би се, са места која је Паја сликао, 
приказало све што се од тада дешавало 
можда би нам било јасније куда идемо.

Пајин триптихон је каледиоскоп наше 
колективне меморије чудесног успона 

града под кулом, надахнутог визијама 
бољег света, а не оног чија логика и моћ 
гуше наше мале животе, мале локалне 
интресе, чисто да би вежбали строгоћу. 

Моћ новца је толика да она зна да 
ће зарађивати на санирању штете која 
данас настаје због страсти похлепе у 
чијем фокусу су етика, морал, једнакост 
и људско добро тек успаванке у које 
верују они који би да спавају уместо да се 
пробуде и покрену.

Пајин триптихон остаје као молитвеник 
наше наде.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (40)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ШТА БИ БИЛО КАД БИ БИЛО

Љуба Нинковић, гост „Вршстока“
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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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Највећа пољопривредна манифестација у оквиру 
Великогоспојинских дана у Новом Бечеју – Пољо-
фест, одржаће се од 23. до 25. августа, најављено је у 
понедељак, 19. августа 2019. године, на конференцији 
за медије у Привредној комори Војводине (ПКВ). 
Свечано отварање заказано је за петак, 23. августа 
2019. године у 15.00 часова.

„ПКВ, као место окупљања привредника, подржава 
све манифестације које промовишу пољопривреду, 
које доприносе развоју пољопривреде и промоцији 
села“, рекла је  Јелена Дробњак, секретар Удружења 
пољопривреде ПКВ и додала да је Госпојински Пољо-
фест манифестација која превазилази локални и 
поприма регионални карактер. 

Да овакве пољопривредне смотре имају велики 
значај и за развој и унапређење пољопривредне 
производње руралних средина, истакао је и 
помоћник покрајинског секретара за пољопривреду 
Владислав Крсмановић и додао да је Покрајинска 
влада, преко ресорног Секретаријата, у протекле три 
године, у развој војвођанског аграра инвестирала 
преко 20 милијарди динара, а према његовим речима, 
потписано је 6882 уговора, од којих са РПГ 5890, 
кроз конкурсне линије предвиђене интензивирању 
пољопривредне производње. 

„У оквиру подстицајне политике, наш Секретаријат 
финансира и подржава одржавање традиционалних 
манифестација на територији АП Војводине за 
које смо буџетом за 2019. годину, определили 25 
милиона динара. У последње три године, по овој 
конкурсној линији, подржали смо 519 различитих 
традиционалних манифестација на територији АП 
Војводине“, рекао је Крсмановић и додао да је за 
одржавања манифестације Пољо-фест, у последње 
три године, опредељено близу милион и 500 хиљада 
динара, јер, како је рекао, овакве манифестације 

доприносе развоју пољопривредне производње, 
очувању културне баштине.

Председник Општине Нови Бечеј и председник 
Организационог одбора манифестације Саша 
Максимовић подсетио је да манифестација 
Великогоспојински дани датира од 1994. године и да 
је по величини, једна од три у Војводине, а једна од 
пет у Србији.

„Од 2013. године, увели смо нову под манифестацију 
која се зове Великогоспојински Пољо-фест, дакле 
седми по реду, а ја имам неизмерно задовољство 
и диван задатак да вас позовем да будете наши 
драги гости“, рекао је Максимовић и истакао да 

Великогоспојиснки дани обухватају велики број 
догађаја и под манифестација.

Организатори су указали на богат програм седмог 
по реду Пољо-феста, где ће се током првог дана, 
одржати панел дискусија „Млади пољопривредници 
– највећа шанса српског аграра“. У сарадњи са златним 
спонзором манифестације, компанијом „Агротех“ из 
Трешњевца, и ове године ће се одржати такмичење у 
јахању механичког бика.У суботу, 24. августа, очекује 
се да ће бити највећи дан сточара до сада, где ће, 
између осталог, бити изложбакрупне, ситне стоке и 
ситних животиња.

Госпојински Пољо-фест у Новом Бечеју – манифестација 
која доприноси развоју пољопривреде
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у ужем центру 
Вршца у улици Гаврила Принципа.
Тел: 063/308355

Продајем двособан стан у 
Панчеву 62 m², стан је у приземљу, 
врло повољно Тел. 063/8524563

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. 064/2805862 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком 
тргу за викендицу на брегу (ближе 
граду). Тел. 061/2941161.

Продајем кућу на селу 30 км од 
Вршца, са купатилом, у добром 
стању. Тел. 061/6097917

Плацеви за продају од 600 m² 
до 3000 m², на више локација. Тел. 
064/1979069.

Продајем нову недовршену 
спратну кућу на Гудуричком путу 
( могућа замена за стан) Тел. 013/ 
806-815 и 065-6473655.

Продајем плац на брегу, 
Горанска улица 1000 m², комплет 
инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног 
облика. Тел. 060/3256070.

На продају кућа у Николинцима. 
Тел. 060/6552301

На продају двособан стан, 
одлична локација, Светосавски 
трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74 
04088.

На продају приземна кућа на 
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379720.

Продајем двособан стан 59 m², 
2. спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив. Трг Андрије Лукића, 
поглед на улицу. Тел. 064/3962064

На продају кућа улица Сремска 
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске 
школе. Тел. 063/8860704.

Продајем кућу или замена за 
стан. Тел. 064/1685894.

Продајем гарсоњеру 35 m² у 
Хемограду. Тел. 063/8055785.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, 
угао Стеријине и Анђе Ранковић, 
може замена. Цена по договору. 
Тел 063/8548048 после 17 часова.

На продају два једнособна стана 
у центру од 35 м² и 45 м². Хитно! 
Тел. 064/2355436.

Продајем кућу у Избишту, 
приземна са комплетном 
инфраструктуром, економско 
двориште и башта. Тел. 
064/3906276.

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. 
061/1601215.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

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/ 
6016736.

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/ 6016736.

Продајем трособан стан, 
Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно 
реновиран. Тел. 063/8904960.

Продајем дворишну гарсоњеру 
од 25 м², у ужем центру. Потребно 
реновирање. Тел. 061/3215451.

Изграђено грађевинско 
земљиште, Виноградарски 
пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 
063/8909960.

Изграђено грађевинско 
земљиште Гаврила Принципа 121, 
8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 
063/8909960.

Купујем гарсоњеру или мањи 
једнособан стан. Тел. 061/7239352.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/3208414

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу 
центра. Тел. 060/7218959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/2582696.

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. 
064/1685894.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 54, 
Вршац. Тел. 064/6585499.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, са 
централним грејањем, кабловска, 
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 
и 064/1830312.

Продајем гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/1671519.

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. 062/1440065 и 
065/8360255.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/1830312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.

Продајем 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. 
064/2355436.

Продајем викендицу у Месићу. 
Површине 2000 м², идеална за 
виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на 
путу до Караша. Тел. 064/1324531.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, 
са окућницом и баштом. Тел. 
062/8041649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. 
Тел. 064/2355436.

За продају стан од 45 м² преко 

пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/3856594

На продају двособан стан на 
Светосавском тргу 6/б, стан 12, 
3. спрат, са погледом на улаз у 
позориште. Тел. 064/3852947.

Продајем кућу на веома лепом 
месту код Виле брег, постоји 
могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/3759459.

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. 062/1106066

Хитно и повољно на продају 
кућа у Великом Средишту са 
великим плацем и баштом. Тел. 
062/8041649

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

Двособан стан 84 м²,на продају 
близу центра, Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511751.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. 
Тел. 062/8232883

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
повољно, новија градња, први 
спрат, тераса, погодно за студенте. 
Тел. 063/8221696

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

Продајем трособан стан 
реновиран, Стеријина 26/6. Тел. 
063/8909960

Продајем плац 15 ари и 48 
м² са стамбеном кућом од 48 
м², Виноградарски пут 6. Тел. 
063/8909960

Продајем грађевинско 
земљиште са кућом од 400 м² 
на плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 
063/8909960

На продају стан од 54 м² центар, 
стара зелена пијаца, може са 
стварима. Тел. 063/8909931 и 
063/215854

Продајем реновиран дворишни 
стан од 32 м².Тел. 064/4486655

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м², посебно гаража. 
Тел 064/2805862 и 837-631

Продајем плац у потезу Козлук-
Мајдан са виноградарском 
кућицом, има градски водовод. 
Тел. 060/7401210. 

Продајем кућу од 53m² са 
помоћним објектима 121m², плин, 
струја, клима, вода, канализација. 
Тел. 064/0078668

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

На продају стан двособан у 
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са лифтом или 
кућу чврсте градње, може кућа за 
рушење, предност шири центар, 
брег. Тел: 064/8795697.

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

Купујем стан на Вождовцу, 
Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

Продајем двособан дворишни 
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр. 
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413.
Продајем кућу са ппоткровљем 
на плацу од 670 м² у ул. Јанка 
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-22-
07.

Продајем плац на вршачком 
брегу потез „Павлишко брдо“, 60 
ари, погодно за виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел.060/1671519

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у 
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за 
магацин. Тел. 064/1255376

Издајем локал 35 m², 
Омладински трг, иза Педагошке 
академије, повољно, згодно 
за фризере и занатлије. Тел. 
064/1704999.

Радионица за издавање, 
аутомеханичар – електричар итд. 
Добра локација са паркингом. Тел. 
064/1979069.

Новоизграђена кућа са баштом, 
може намештена и ненамештена 
на дужи временски период у 
Потпорњу. Тел. 063/8829782.

Млађем брачном пару 
потребна празна кућа на чување 
и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261

Млађи брачни пар тражи старију 
особу на чување, негу доживотну 
бригу и помоћ за некретнину. 
062/1577261

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. 
063/7891014

Издајем полунамештен стан, 
дворишни, у Змај Јовиној бр 33. 
Тел. 064/1572948.

Центар гарсоњера за једну, стан 
за две особе, намештено, одмах 
усељиво, комуналије одвојене, 
депозит обавезан, без газде. Тел. 
060/0411195.

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955

Издајем собу самици, посебан 
улаз. Тел. 064/1685894

Студент тражи гарсоњеру у 
Зрењанину, у близини техничког 
факултета. Тел. 062/255119

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 063/1825995.

Студент тражи стан - гарсоњеру 
у Зрењанину у близини Техничког 
факултета. Тел: 063/257647.

Издајем намештену гарсоњеру 
у центру Вршца, Стеријина. Тел: 
069/2451370.

Издаје се гарсоњера у центру 
Вршца, посебан улаз, засебна 
струја, плин, има кабловска. Тел: 
069/2701066.

Издајем две собе за две девојке, 
Иве Милутиновића 18б, клима, 
централно грејање, цена 80 евра 
без додатних трошкова. Тел: 
069/2701066, и 013/834-065.

Издајем гарсоњеру у 
центру Вршца, на тргу, поред 
Комерцијалне банке. Тел: 
062/582616.

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
новија градња, први спрат, тераса. 
Повољно. Тел: 063/8221696.

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, има струју и 
воду. Тел. 063/8100154

Издајем намештен двособан  
стан за два студента у Београду, 
Устаничка улица, код хотела 
Србија. Тел. 065/8148571

Издајем дворишну конфорну 
гарсоњеру. Тел. 060/1671519

Издајем намештен двособан 
стан на Омладинском тргу. Тел. 
062/9611874

РАЗНО
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.062/37236

Продајем пола гробнице са 
плочом. Тел. 061/6097917

Продајем гвоздену ограду 
за терасу 3 м дугачку. Тел. 
065/4523337.

На продају тепих (3х2м) 3500 
дин, трокрилни орман 9500 дин, 
плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 
062/329812.

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 

договору. Тел. 060/0831901 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. 063/1077271.

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. 064/4695175 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. 
013/2839461.

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- 1510340.

Култиватор ИМТ 507, мало 
коришћен, пумпу за воду вуче са 
15 м дубине, круњач за кукуруз са 
два улаза и додатком за силажу. 
Тел. 065/8806652.

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница са 
свом опремом. Тел. 061/3175360.

На продају тв пријемник, 
француски лежај, двосед, тросед, 
фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични 
радијатор, тепих, бојлер“Тики“, 
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/8696371.

Котао за централно грејање 
на гас 24 kw. Продајем повољно, 
исправне. Тел. 063/482418 и 
013/861-419.

Продајем „Горење „ 
комбиновани фрижидер (дим. 
60х60х170 цм) и тапацирану клупу 
– помоћни лежај. Тел. 064/3049145.

Продајем комплет за доручак 
и ручавање за 12 особа (24 + 38 
делова) као и посребрени есцајг 
за 12 особа. Тел. 064/3049145.

На продају буишилица „Томос“ за 
бушење рупа у воћњаку и за лозу. 
Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на дрва 
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 
060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. 
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.

На продају та пећ 6 kw, 
електрично тоцило,шиваћу 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.
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машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну 
компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних издавча 
100 комада цена 100 динара 
комад. Тел. 061/1338946.

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. 060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина тримером, 
као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем 
и високом травом са тримером 
или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу 
Адриа, исправну, комплетно 
опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 0108921.

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. 064/1297323.

Продајем дугу крзнену бунду, 
мало ношена, очувана са великом 
крагном, браон боја бр. 44, цена 
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837-
631.

Продаје се стега за металне цеви 
за скеле, за грађевинаре, цена 250 
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024-
2805862.

На продају ел. бојлер, тв 
полица, тв пријемник, тросед, 
двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, 
електрични радијатор, „Тики“ 
бојлер. Тел. 069/8696371.

Продајем сингер машину, 2 
очувана кауча. Тел. 063/8768575.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8, 
тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/8696371.

Продајем плаву колпасан 
гарнитуру за купатило, када, 
лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 
060/8435003.

Продајем кавез за коке носиље 
10 ком. Тел. 065/2579100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову 
(400 €), само уз дозволу, кожну 
угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/3858314.

Купујем старе часописе 
„Булевар“ од 1990 до 2002. године. 
Тел. 065/8838634.

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 
061/6806244.

Продајем виноград и култиватор 
56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, добро 
очуван и витрина из два дела по 
дужини, очувана. Тел. 837-631 и 
064/2805862.

Продајем мотокултиватор Хонда 
6,5 кс, са точковима и новом 
фрезом. Генерално сређен. Тел. 
060/0330746.

Продајем 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. 064/3906276.

На продају каљава пећ на 
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и 
063/8909931.

Продајем тример Villager BC 750 
CS, бицикл Capriolo Metropolis, 
телевизор Sony 70 цм. Тел. 
064/5264980.

На продају  земља, (4 ланца) два 
хектара, у комаду. Преко од белог 
моста, код крста. Тел. 061/1738628 
и 2830-795.

На продају мешаона за сточну 
храну, черупаљка, бојлер за 
шурење пилића. Тел. 2830-795 и 
061/6975441.

Продајем цртеже за дечију собу 
(без рама), димензије 22,9х30,5 . 
Тел.064/2286449.

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. 064/1955269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 
064/2880347.

На продају ловачка пушка ЦЗ 
Застава 12-ка у одличном стању, 
није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, 
таблет, ваздушну пушку... Тел. 
064/1955269.

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. 061/2941161.

Продајем укоричен комплет 
часописа „Сам мајстор“ годиште од 
76,шиваће машине  Багат и Сингер. 
Тел. 061/1112821.

Продајем: кауч, витрину, плакар, 
сто, столице, Тики бојлер. Тел. 
063/287949

На продају угаона гарнитура 
врло повољно, Бојлер на струју, 
шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/2805881.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и 
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел. 
066/9520727.

На продају цистерна за осоку 
цистерна са пумпом и круњач 
и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/9520727.

На продају дизел мотор ЛДА 
450-12 кц, нов , мотокултиватор 
МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/9520727

На продају ауто приколица од 
поцинкованг лима, моторна леђна 
прскалица. Тел. 062/8804049.

На продају мотокултиватор ИМТ 
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто 
гаража лимена. Тел. 066/9520727

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. 066/9520727

На продају тучани казан и 
корито за клање свиња , траклене 
тегле 1 кг. Тел. 066/9520727

На продају ловачки карабин 
3006- nox и 223 – rem ново, само уз 
дозволу.Тел. 066/9520727.

Продајем велика собна врата 
(старинска) са стаклом димензија 
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). 
Тел. 061/1125698.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал), са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. Тел. 
063/257647

Плински бојлер, пећи, решое, 
плинске шпорете сервисирам 
и поправљам повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

На продају плински бојлери и 
плинске пећи. Тел. 064/3892738. и 
064/3512032

Купујем Олтову сејалицу за 
кукуруз механичку и прскалицу за 
ратарство. Тел. 063/1820521

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. 
062/8727204

Повољно продајем етажни 
котао на дрва са пумпом и 
експанзионом посудом кориштен 
само две грејне сезоне. Тел. 
062/255119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ 
Алфа, плинска пећ Иком. Тел. 
065/8454503

Продајем монитор за компјутер, 
телевизор vivax, vox, сто за 
телевизор, стону лампу. Тел. 
013/833-293

На продају замрзивач Горење 
400л., замрзивач Ободин 310 л. 
Тел. 066/9520727.

Немачки језик, часови у 
Београду. Ради се по уџбенику 
Делфин (Хубер) или по другом 
уџбенику. Цена двочаса (2х45 мин) 
је 1200 динара. Тел. 062/1760629

Продајем камен темељац, ручну 
справу за садњу купуса, пластично 
буре од 200 л. мушки бицикл, два 
плуга (једнобразни и двобразни) 
Тел. 064/1830018

Продајем мајице памучне у 
разним бојама,женске и дечје 
као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Поклањам женку мешанца 
немачког птичара стару 3 године, 
стерилисану, вакцинисану, 
чиповану. Тел. 060/7342609

Купујем ратарску прскалицу.Тел. 
063/1820521

Продајем кућице за псе, мачке, 
птице, разне жардињере за цвеће, 
тендере, металну мрежицу за кош. 
Тел. 064/9912221

Продајем чаробну пећ, регале, 
плинске пећи, прекрупар, 
замрзивач, фрижидер, бутан боцу 
са решоом, плинско електрични 
шпорет, корито и казан за 
топљење масти. Тел 064/6585499.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw 
и два колор телевизора екран 55. 
Тел. 064/1284698.

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. 066/8204221

За продају машина за прање 
судова Беко (12 особа) исправна, 
повољно и две машине за прање 
веша у одличном стању, исправне 
Тел. 061/3071085.

Продајем комбиновани 
фрижидер- замрзивач 50л/160л, 
фрижидер вертикалан. Исправно. 
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.

Купујем очувану кухињу 
(горње и доње делове), плакар за 
предсобље, шпорет (струје, 

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове талпе 

природно суве. Тел. 063/7569429
Продајем штаке, зглобну 

ходалицу, ново, старински дрвени 
умиваоник. Тел. 060/7401210

Продајем тв „Vox“, „Vivax“ и 
„Samsug“, стону лампу  и сто за 
тв.Тел.833-293 и 061/2957098

На продају агрегат 1,5 kw, нов 
неодпакован, пумпа за воду. Цена 
по договору. Тел. 066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

Продајем два женска бицикла, 
краљицу пећ, роштиљ на струју. 
Тел. 064/1685894

Продајем тегле од 1 кг, пећ на 
нафту (погодна за викендице),  
роштиљ на ћумур нов. Тел. 
062/420665 

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. 
069/8696371

Продајем дечју формулу, дечје 
јакне величине 8,10 и 6, тексас 
јакну величине Л. Тел. 069/8696371

Продајем трпезаријску витрину, 
брачни кревет и циркулар. Тел. 
060/6607961

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. 
064/2717088

На продају инкубатор за 
1.000 јаја, бетонски сталак за 
сунцобран, алуминијумске 
цеви за наводњавање, кавез за 
коке носиље за 24 комада. Тел. 
064/9912221

Продајем Симпо сет (сто са 
шест столица). Повољно. Тел. 
064/4486655

На продају електромотори, 
вертикални замрзивач, кирби 
усисивач, компјутер са монитором. 
Тел. 064/2355436.

На продају 5 ¾ ланца земље 200 
метара од Влајковца и 200 метара 

од канала ДТД цена по договору. 
ТЕл. 063/7199076

На продају ТВ Vivax - VOX, тв сто, 
стона лампа. Тел: 061/2957098.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал) са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. Тел: 
063/257647.

Продајем полован тример за 
кошење траве (Vilager 1250 S), 
купљен прошле године у мају 
месецу, још увек у гаранцији. Цена 
по договору. Тел: 063/8321772.

Продајем бојлер 80л, 
електрични, 100% исправан. Тел: 
063/482418 и 013/861-419.

На продају Тики бојлер 10л, нов. 
Тел: 063/482418 и 013/861-419.

Продајем лимунове, више 
комада, цена повољна. Тел. 
064/1335378.

Продајем мотор ВМ Горење. 
064/1335378.

Продајем земљу на 
белоцркванском путу. 1/3 ланца. 
Тел: 013/833478.

Продајем плински бојлер - 
неисправан, дрвени прозор 
140х140 дупло стакло, дрвена 
врата двокрилна већа за 
претсобље са стаклима. Тел: 
060/1671519 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: 
065/6919699 и 068/4063899.

Продајем 60 ари плаца на 
вршачком брегу потез павлишко 
брдо, погодно за виноград, 
воћњак или пчелињак. Тел: 
013/401-210 и 060/1671519.

Продајем старински дрвени 
умиваоник, полукауч, витрину и 
две фотеље, два сегмента дрвеног 
регала. Тел: 060/1671519 и 013/401-
210.

Повољно продајем сачувану 
угаону гарнитуру и једну фотељу 
за 10.000 дин. Тел. 064/3392633.

Продајем мало коришћену 
гарнитуру тросед, двосет и 
фотељу, чаробну пећ, плинску 
боцу са решовом, корито, бренер 
за свиње, два казана за топљење 
масти. Тел. 065/6287260.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде, делимично 
застакљено, укупне ширине 3,70 
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел. 
064/3392633

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

Врло повољно нудим комплетан 
материјал од две каљаве пећи. Тел. 
064/5152245.

Жена 57 год. упознала би самца 
човека, домаћина, ситуираног, 
доброг, који хоће живот у двоје. 
Нека ми се јаве особе од 60 до 70 
година. Тел. 061/1347676.

Дечија колица, креветац са 
душеком, оградица за креветац, 
столица за храњење, кревет 
200х200 са душеком, шпорет 
комбинован, трпезаријска 

витрина. Тел. 060/6262984 и 
064/9158835

Продајем две та  пећи у 
солидном стању. Купујем старе 
ручне и џепне сатове. Тел. 
063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена за 
трактор 18 реди. Тел 065/2579100

Продајем кауч, дводелну 
судоперу, витрину, креденац, 
орман, мали прозор 60х60 са 
стаклом. Тел. 061/1844316

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем Форд Ка 1999. и Форд 
Мондео, дизел, клима, одржавани, 
поуздани. Хитно и повољно. Тел. 
063/8326918.

Продајем ауто Тојота 92. годиште и 
ауто приколицу. Тел. 834-026.

Хитно продајем ауто Даву 
Нексију произведену 1997.
прва регистрација 2000. године, 
беспрекорно очувана, прешла 16000 
км цена по договору. Тел 063/320019.

Продајем Југо 60 Корал 
регистрован до 01.07.2019. Тел. 
064/4533780.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 
год. регистрован до 22.11.2019.Тел. 
069/8723809.

На продају Мазда626 
регистрована до маја 2019. цена аута 
550 €. Тел. 064/5125724.

На продају трактор ИМТ 560, 
врцаљка за мед од три рама, Голф 
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/ 
807-439.

На продају нисан примера 2.0 д. 
год.2000. исправан, нерегистрован. 
Тел. 064/1297323.

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. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, 

у одличном стању, први власник, 
регистрован до априла. Цена по 
договору. Тел. 064/1286044.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. година 
производње 2000. Повољно! 
Телефон 064- 84-22-674.

Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на 
продају, регистрован, гас атестиран. 
Цена 400 €, није фиксно. Тел. 
063/482418 и 013/861-419.

На продају Мазда 626 
регистрована до 06.05.2019. у 
добром стању Повољно, цена 550 €. 
Тел 064/5125724.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. 
редовно одржаван, регистрован 
до 14.9.2019. Цена 2.600 € Тел. 
062/1175955.

Продајем Dacia Sandero ambience 
1,4, бензинац, 2009. год. 60.000 км, 
први власник, гаражиран, 3.200 €. 
Тел. 063/1077271

Продајем шкоду фабиу 1.2, 2007, 
бензин-гас, регистрована до 04. 
2020., атестирана до 04. 2021. 
прешла 137.000 км. Тел. 063/8548048 
после 17 часова.

Продајем Заставу кец, очуван, 
нерегистрован, 1989. год, у 
возном стању. Тел: 060/3060960 и 
060/4002263.

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 

ДРОБЊАК ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ 
Тог дана изаћи ћемо на његов гроб, прекрити га цвећем и залити сузама.
Ожалошћени отац Драгомир и мајка Добрила и многобројна родбина.

Дана 28. августа 2019. године навршава се 34 године од преране смрти нашег сина јединца
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Пише: Тамаш Фодор

Пре 250 година Јевреји нису имали статус грађана са 
пребивалиштем, већ су имали ограничена права. У једном 
протоколу са седнице Градског одбора наведено је следеће: 
„Прва тачка: Јевреји који живе у граду са собом морају ради 
легитимасања да имају „исказницу толеранције“. Друга 
тачка: односи се на општинску организацију: Потребно је 
изабрати два члана одбора и две старешине. Избори се 
одржавају сваке године. Изабрани полажу у руке јеврејском 
комесару заклетву на верност цару и влади наведене 
земље. Трећа тачка: Сваки ожењени Јеврејин мора да плаћа 
порез од 8 флорина и 30 круна.” Ако порез не би платио на 
време, био би протеран.

„Исказница толеранције“ представљала је својеврсну 
боравишну дозволу. У почетку је у Вршцу живело педесетак 
Јевреја, били су мањина без права; нису имали своје 
гробље, па су своје покојнике запрегом морали да превозе 
до Беле Цркве. То је било врло опасно, пошто су се у шуми 
која се протезала целим путем скривали разбојници и 
разни сумњиви ликови, па се дешавало да сви ожалошћени, 
заједно са покојницима, остану без без ичега, па и одеће.

Напослетку је 1799. године рабин Габриел Мозес добио 
дозволу да изван града подигне јеврејско гробље. Свака 
породица је добила по једно гробно место на које је 
поставила камен, односно споменик. Гробар је био Самуел 
Хајм.

Пре Другог светског рата, популација Јевреја је износила 
према неким изворима 600, а према другим 800 душа. 
Јевреји су депортовани 1941. године, седамдесетих година 
је њихово гробље сравњено са земљом, при чему је један 
део споменика премештен на католичко гробље. Пре 
извесног времена Вршац је посетила Ева Фишер Бауман, кћи 
др Леополда Фишера, последњег вршачког рабина. Била је 
разочарана што је синагога срушена. Прокоментарисала 
је: „Нису је чак ни нацисти срушили, зашто су је срушили 
комунисти?“

ВИЂЕНИЈИ ЈЕВРЕЈИ У ВРШЦУ

Међу познатим вршачким Јеврејима истицао се 
господин Кон, власник хотела/ресторана/кафане/биоскопа 
„Барош“. Између осталог, био је у сталном контакту са 
члановима удружења „Мохренкопф“ (удружење љубитеља 
једне врсте посластице) који су се окупљали како у његовом 
хотелу, тако и у његовом дому.

У кући на Светосавском тргу ординирао је др Макс 
Розенберг. Био је нежења, онижи и пуначак. Често је 
говорио. „Поносан сам што сам Јеврејин, јер да нисам 
поносан, не бих био Јеврејин!“

Такође на Светосавском тргу налазила се и продавница 
текстила у власништву породице Берг. Познато је да је 1929. 

године глава породице приредила свом 13-годишњем 
сину, Ендреу Бергу, прославу Бар-Мицве (слично крштењу). 
Ендреова сестра, Ленка, сматрана је за паметницу и већ је 
са 17 година по граду возила свој сопствени ауто, што је у то 
време у Вршцу сматрано сензацијом.

Тројица браће Бергер бавила су се сликарством, док је 
њихова сестра Сиди била кројачица. Уживали су поштовање 
и сматрани су професионалцима у пословима којима су 
се бавили. Калман и Давид Бергер су често учествовали у 
религиозним прославама и поворкама. Сва су браћа била 
нежење, а сестра Сиди је такође била неудата.

На углу улица Гаврила Принципа и Димитрија Туцовића 
живео је брачни пар Весел. Госпођа Елза се облачила 
врло елегантно. Возила је ауто Willis Knight. Поседовали су 
фабрику сирћета у улици Димитрија Туцовића.

Аладар Менцер је међу првима савладао све нове 
плесове, попут танга, шимија, black-bottoma и фокстрота. 
Често се хвалисао: „Ја сам Аладер Менцер, најбољи шими–
плесач!“.

Породица Васерман је поседовала продавницу текстила 
у Дворској улици. Пал Васерман родио се око 1905. године, 
и важио је за елегантног и високог господина.

Миња Балог и његова сестра Магда су такође били 
виђенији вршачки Јевреји. После рата се Миња вратио 
из заробљеништва, у које је доспео због својих веза са 
комунистима.

Син рабина Леополда Фишера, Ерих Фишер је био 
ученик гимназије, после које је отишао у Швајцарску на 
студије медицине.

„Берзи“ Холендер је поседовао продавницу воћа у 
Дворској улици. У подруму је имао складиштене јабуке 
које су биле намењене за производњу сирћета. Берзи 
је овековечен на чувеном триптиху Паје Јовановића: на 
првом детаљу, на којем је некадашња пијаца, стоји са 
рукама испруженим испред пуначког трбуха.

Поред румунске цркве живео је др Агулар, по занимању 
адвокат. Сматра се да је био Јеврејин шпанског порекла. Он 
и његова супруга су уживали велику популарност у Вршцу.

Поред наведене цркве, у просторијама данашњег 
Дома ученика, налазила се продавница намештаја чувене 
породице Апфелбаум. Попут многих Јевреја, породица 
Апфелбаум је била крштена.

Најбољи хотел у Вршцу припадао је породици Гликман. 
Оба брата, заједно са сестром Саром, радила су неуморно 
те су стога и они остали неожењени. Хотел „Гликман“ је 
својевремено поседовао собе, бифе, баштенски ресторан 
и балску дворану са бином. У склопу хотела се налазио 
и казино, где су многи несмотрено губили свој новац на 
картама.

У Стеријиној улици живеле су породице Адлер и Сингер 
једна преко пута друге. Адлерови су купили Зајбертов 
млин. Имали су сина, Пишту, и кћи Ани, еманциповану 
Јеврејку која је између осталог у јавности пушила цигарете 
и експериментисала са морфијумом. Браћа Сингер бавила 
су се адвокатуром. Један од њих је имао прелепу ћеркицу 

која је увек била одевена у белу хаљиницу. Касније је 
умрла услед последица једне епидемије шарлаха. Други 
брат је носио надимак „Боy“ и шепурио се у белим јахаћим 
панталонама и чизмама, са моноклом и корбачем у руци, 
иако га нико никада није видео на коњу. Поседовао је 
предивног руског хрта.

Адвокат др Ђери (Győri) је са својом породицом 
живео близу старе поште у улици Феликса Милекера. 
Имао је сина Пишту и кћи Ани.

Аранка је била супруга др Стојадиновића који је 
поседовао кућу на Светосавском тргу. Била је Јеврејка 
пореклом из Будимпеште, која је радо уступала свој 
дом у Будимпешти свим Вршчанима који су тамо 

путовали. Њена кћи Баби се удала за хрватског 
официра који је погинуо у Другом светском рату, 
после чега је доспела у психијатријску болницу, где је 
потом и умрла. Њен брат је дочекао дубоку старост 
у Новом Саду. Давао је часове математике свим 
гимназијалцима који су имали лоше оцене из овог 
предмета, после чега би махом сви ређали петице.

Такође на Светосавском тргу, живела је удовица 
Фреј, која је поздрављала пролазнике са свог 
кибицфенстера.

КУЛИНА ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА

ПРОШЛОСТ ЈЕВРЕЈА У ВРШЦУ 
(ПРЕМА КАЗИВАЊУ СТАРИЈИХ СУГРАЂАНА)
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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

22. фебруара 1861. нареди 
председништво Штатхалтерије, 
да се ова општина построји на 
основу права једне слободне 
вароши и наименује, 21. марта, 
не гледајући на пређашње 
расположење таверниково, 
за комесара Стојачковића, 
секретара Штатхалтерије и 
некадашњег градоначелника 
вршачког. Њему дакле паде 
у част да овд. мађистрат и 
представништво организује 
у духу закона од г. 1848. и 
правима једне слободне 
вароши. 25. априла дође овамо 
именовани комесар и пријави се 
општинском већу, које је 29 и.м. 
одржи последњу своју седницу, 
расправивши у њој и усвојивши 
штатут о будућим чиновницима 
1).

Једва 5. и осталих дана месеца 
јунија спроведен је тако жељно 
очекиван избор мађистрата. 
За градоначелника изабран је 
Карло Паст а за бирова Светозар 
Пеша 2). Од 11. до 14. јунија трајао 
је избор 102 представника, а у 
репрезентатској седници од 23. 
јулија положи вар. мађистрат 
заклетву, да оба ова тела отпочну 
свој рад. Одмах затим одржана је 
прва јавна генерална скупштина 
под представништвом новог 
градоначелника 3).

По информацијама односно 
пословног реда и правног 
поступка која је нарочита 
депутација примила од 
мађистрата пештанског и 
будимског, донешена је следећа 
уредба:

По правилу мађистрата 
као политична власт 
држи двојаке седнице, на 
име:“генералну конгрегацију“ 
у којој се подпредставништвом 
свагдашњег градоначелника и 
у присудству мађистрата и вар.

представништва претресају 
и решавају прилике чисто 
економске и административне 
– и „мађистратске седнице“, 
за јавну управу и расправу 
свију сирочадских прилика. И 
у овим седницама председава 
градоначелник, у присуству 
мађистрата.

Суд мађистрата држи такође 

двојаке седнице. У првима 
председава варошки судац у 
присуству 2 сенатора 3).

Као пре 1848., тако и сада 
јошт имала је варош да се бори 
са тамишком жупанијом, јер 
њој никако није ишло у рачун 
да Вршац постане слободна 
варош. Пошто је укинут тамишки 
земаљски суд, ова је жупанија 
узела све књиге варошке 
грунтовнице и сва криминална 
акта ове општине. Но она је 
морала књиге грунтовнице, на 
тужбу општине Штатхалтерији, 
опет повратити 5).

Жупанија је јошт нешто више 
учинила. Она поднесе  представку 
Штатхалтерији против решења 
од 22. фебруара 1861., бр. 2263, 

као дозволе за устројство овд. 
мађистрата на правима једне 
слоб. вароши, дакле независно 
од жупаније, иступајући из њене 
заједнице. На ову представку 
одговори Штатхалтерији отписом 
од 26. јунија о.г., да је вршачкој 
општини обзиром на заслуге 
њене за отаџбину и владаоца јошт 
покојни цар Фрања I. год. 1817, а 
затим Фердинанд V. год. 1836. 
обећао, и закључио прогласити 
је за слободну варош, да је 
нарочита комисија, уз сарадњу 
жупаније, за откуп ове општине 
од Коморе као спахилука и о томе 
да се она оцепи од жупаније, јошт 
год. 1816. овај посао отпочела 
и у толико доконала, што је на 
основу њенога рада сачињена 
повластица за ову варош, и 
највишем месту на потврду год. 
1818. поднешена, публиковање 
ове повластице задржала је до 
сада једино та околност, што 
се није могло доћи на чисто о 
своти откупа краљ. Комори. И 
како је односно овога откупа год. 
1846. довршена и ликвидација, 
општина је признала дуг од 
43.000 фор. К.М. И издала 
год. 1855. ерару на ту своту 
обвезницу, допустивши уједно, 
да се овим дугом варошко имање 
оптерети. С тога дакле што су 
диференције између Коморе и 
вар. Вршца сасвим изравнате, 
то се председништво савета 
краљ. уг. Штатхалтерије тим више 
побуђено налази дозволити 
вароши Вршцу уредити се 
на основама једне слободне 
вароши, што је сама жупанија у 
расправама о откупу ове вароши 
учествовала и за слободу ове 
вароши изјавила се. Затим 
јошт и с тога, што је питање о 
привилегијама за сл. краљ. варош 
по највишем налогу, почетком 
ове године опет у претре узето.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (186)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице општ.већа од 25.априла 
1868.

2) “Werschetyer Gebirgsbote“г. 1861., бр.23
3) Ibidem, br. 32.

4) Записник седнице од 12. и 13. августа
5) Записници од г. 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 27, БРОЈ 512, ЈУЛ 2002.

ВИШЕ СЛАТКИША НЕГО ЛАНЕ
У нашим погонима произведено је око 2.500 тона 

слаткиша који су пласирани на домаће и инострано 
тржиште, каже Ратибор Барић, директор Службе 
маркетинга АД “Банат”. Извозили смо робу за Чешку, 
Федерацију БиХ и Македонију, а од пре месец дана 
производе пласирамо и на хрватско тржиште. 
Извоз за Македонију је испод зацртаног плана 
због ограничења која је пре пар месеци донела 
македонска влада, везано за увоз кондиторских 
производа.

Иначе, запослени у “Банату” су од 1. јула на 
колективном годишњем одмору, изузев комерцијале 
која ће бити на услузи купцима. Ово планско стајање 
трајаће 4 седмице и за то време биће обављен 
ремонт машина. За јесен произвођачи чоколаде 
најављују интензивнији рад маркетиншке службе.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 512, ЈУЛ 2002.

ЏЕЗЕРИ У ВРШЦУ
Протеклог викенда, у Народном позоришу 

“Стерија”, одржан је први џез фестивал “ Jazztronic” 
у организацији истоименог вршачког Друштва 
љубитеља џеза и електронике.

По замисли иницијатора саксофонисте Мирка 
Станојевића, доброг познаваоца европске и домаће 
џез сцене, фестивал је био ревијалног карактера и 
презентовао је модерни џез, утемељен педесетих 
година прошлог столећа од Чарли Паркера, 
саксофонисте, трубача Мајлс Дејвиса и Дизи 

Гилеспи и осталих уметника тог времена. Током 
две фестивалске вечери  вршачкој публици, која 
је показала да јој овај музички правац није стран, 
представили су се врхунски џез мајстори: Биг банд 
РТС-а са вокалним солистом Бисером Велетанлић, 
трио познатог европског бубњара Имра Кесегија, 
трио басисте из Румуније Педра Негљескуа, 
лондонски DJ Petez и “Јупика”, домаћи џез квинтет.

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
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Тортиље 
са младим луком

КУЛИН КУВАР

Пуњени парадајз 
на калуђерски начин

НАМИРНИЦЕ:
4 већа парадајза
1 главица црног лука
80 г пиринча
1 супена кашика маслиновог уља
20 г сувог грожђа
со
бибер
першунов лист
120 г раженог хлеба

ПРИПРЕМА:  Парадајз припремити на следећи 
начин: одсећи му горњи део заједно са петељком (коју 
одстранимо), а поклопац парадајза ситно исецкати заједно 
са унутрашњим 
делом парадајза 
који смо издубили 
малом кашичицом. На 
умерено загрејаном 
маслиновом уљу 
пропржимо ситно 
сечен црни лук, 
додамо иситњени 
парадајз и суво грожђе 
које је претходно 
било потопљено у 
води 10 минута. У све 
то додамо пиринач 
и лагано наливамо 
водом док не омекша. 
Све то зачинимо по 
укусу и кашиком 
пунимо издубљене 
парадајзе које потом 
ређамо у претходно 
намазани плех. 
Тако припремљени 
парадајз стављамо у 
рерну да се запече 15 
минута на 200°Ц.

Салата 
од мешаног воћа

Нутела рум торта     

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
6 јаја
150 г шећера
1 ванилин шећер
100 г брашна
40 г густина
1 пудинг од лешника 
или чоколаде
½ кашичице прашка за 
пециво
50 г млевених лешника
40 г отопљеног путера
рум за натапање
Фил:
750 мл слатке павлаке
250 г нутеле (може и 
еурокрем)
2 кремфикса
1 ванилин шећер
5 кашика рума
Декорација:
250 г млечне чоколаде

НАМИРНИЦЕ:
350 г брашна
1 кашичица соли
½ кесице прашка за 
пециво
3 млада црна лука (и 
зелени и бели део)
200 мл киселе воде
2 кашике уља
уље за премазивање

НАМИРНИЦЕ:
  

150 г банана
150 г наранџи
250 г диња
200 г јабука
250 г крушака
250 г шљива
150 г грожђа
5 кашика 
лимуновог сока
1 ванилин шећер
100 г пшеничних 
клица
3 кашике смеђег 
шећера

ПРИПРЕМА: Банане и наранџе ољуштити, 
дињу очистити, а воће ситно исецкати. Опрати и 
осушити јабуке, крушке, шљиве и грожђе. Јабуке 
и крушке очистити од семенки и исећи. Шљивама 
извадити коштице, исећи их на четвртине, а 
бобице грожђа преполовити. Ставити све воће 
у чинију, посути ванилин шећером и прелити 
лимуновим соком. Покривену чинију оставити у 
фрижидеру, најмање сат времена.

Послуживање: Пре послуживања у воћну 
салату додати пшеничне љуспице које сте 
помешали са смеђим шећером. Савет: Уместо 
смеђег шећера, воћну салату можете засладити 
багремовим медом.

ПРИПРЕМА: Пенасто умутити јаја са 
шећером и ванилин шећером. Помешати 
брашно, прашак за пециво, густин и 
пудинг, просејати и додати у масу од јаја. 
Измешати и умешати лешник и охлађени 
путер. Тесто ставити да се пече у претходно 
загрејаној рерни на 180ºЦ, отприлике 25 
минута. Готово тесто охладити и пререзати 
на три кор и сваку покапати румом. За фил 
лагано загрејати павлаку, додати нутелу и 
мешати док се не растопи. Оставити око 2 
сата на хладном месту да се добро охлади. 
Затим је чврсто улупати са кремфиксом 
и ванилин шећером. Коре нафиловати. 
Отопити чоколаду и прелити торту. 

ПРИПРЕМА: Измешати 300 г брашна, со и прашак за 
пециво. Сипати киселу воду, уље, ситно исецкани лук и заместити 
тесто. Додати и осталих 50 г брашна и добро израдити рукама. 
Тесто покрити и оставити на собној температури 30 минута. 
Одстојало тесто поделити на 6 делова. Од сваког дела направити 
куглицу, по потреби додати још мало брашна. На побрашњеној 
радној површини рукама истањити тесто и обликовати круг 
(дебљине око 1 цм). Горњу страну теста премазати уљем и с 
те старне ставити у тефлонски тигањ да се пече 1 до 2 минута. 
Затим, премазати другу страну са уљем и окренути да се испече 
и с те стране. Служити топло.
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КО Ш А Р К А

РАДНИЧКИ (СМ) - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:0)

Стадон Радничког, судија: Никола 
Бикић (Зрењанин), стрелац: Сарајлин у 
89. минуту

РАДНИЧКИ: Чупић, Кочијашевић, 
Петровић, Ковачевић, Пејовић, 
Перовић, Јанковић, Херцег (од 63. 
Јовичић), Николић, Милошевић (од 38. 
Глишић), Ивановић (од 53. Томац).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Бељин, Качаревић, 
Сарајлин (од 90. Јанков), Видаков (од 
72. Белић), Спасић, Вучетић, М. Ћирка 
(од 46. Илић), Станков, Лазевски. 

ОФК Вршац је одлично стартовао 
у новој српсколигашкој сезони и 
са тешког гостовања у Сремској 
Митровици донео сва три бода. Јунак 
утакмице био је вођа навале Вршчана, 
Војкан Сарајлин, који је повратак у 
старо јато обележио на најлепши 
могући начин. Победа изабраника 
тренера Ненада Мијаиловића још више 
добија на значају ако се има у виду да 
је прошле сезоне ОФК Вршац у оба 
одмеравања снага са Митровчанима 
доживео неуспех. Одлука је пала у 
самом финишу меча када је Сарајлин 
искористио грешку одбране ривала, 
украо лопту и постигао победоносни 

погодак. 
- Одиграли смо веома паметно 

у Сремској Митровици, мишљења 
сам да нисмо били агресивни као у 
припремном периоду, али победи се 
у зубе не гледа. Срећан сам због гола, 
он је резултат рада целог тима током 90 
минута. Бићемо јос бољи кроз наставак 
првенства, рекао је вршачки голгетер.

Тренер Мијаиловић истиче да неће 
дозволити еуфорију због тријумфа на 
гостујућем терену.

- Веома битна победа за овај нови 
тим. Тешка и не много интересантна 
утакмица у којој смо 
пре свега стрпљењем 
освојили драгоцене 
бодове. Другачије 
нисмо могли да славимо 
против фаворизованог 
Радничког. Наставићемо 
да развијамо потенцијал 
нашег тима, пред нама је 
изузетна тешка сезона.

У наредном колу 
ОФК Вршац на Градском 
стадиону дочекује 
Раднички из Сомбора, 
који је такође стартовао 
победом савладавши 
Војводину из Перлеза. 
Меч се игра у суботу са 
почетком у 17. часова.

СПОРТ

ОФК ВРШАЦ У НОВОЈ СЕЗОНИ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

САРАЈЛИНОВ ХИТАЦ ЗА ПРВО СЛАВЉЕ
ФУД БА Л

Повратак голгетера: Војкан Сарајлин

РАДНИЧКИ (СМ) - ОФК ВРШАЦ 
0:1 (0:0)

Стадон Радничког, судија: 
Никола Бикић (Зрењанин), 
стрелац: Сарајлин у 89. минуту

РАДНИЧКИ: Чупић, 
Кочијашевић, Петровић, 
Ковачевић, Пејовић, Перовић, 
Јанковић, Херцег (од 63. Јовичић), 
Николић, Милошевић (од 38. 
Глишић), Ивановић (од 53. Томац).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Бељин, Качаревић, 
Сарајлин (од 90. Јанков), Видаков 
(од 72. Белић), Спасић, Вучетић, 
М. Ћирка (од 46. Илић), Станков, 
Лазевски. 

Кошаркаши Вршца почели су припреме за нову 
сезону у којој ће имати суперлигашке амбиције. 
Тренер Дарко Костић обавио је прву прозивку на 
којој је имао 10 играча.

- Поприлично сам задовољан појачањима 
за наредну сезону. Направили смо млад и 
перспективан, али не без амбиција, који ће бити 
ојачан са пар искусних кошаркаша. Гледали смо 
да то буду играчи који играју на више позиција, 
да можемо да мењамо високе и ниске поставе. 
Најбитније је да се Вршац стабилизује и да у наредној 
сезони пробамо да се вратимо тамо где нам је и 
место, за почетак у  Суперлиги.  То нам је основни 

приоритет а у зависности од два појачања која 
очекујемо на позицији плеја и центра говорићемо 
о плановима да евентуално нападнемо пласман у 
АБА 2 лигу, рекао је шеф струке Вршчана.

Вршац ће током припрема одиграти пет 
припремних мечева, за четири се већ знају 
противници и термини.

- Прва провера биће 31. августа против једне 
кинеске суперлигашке екипе која се налази у Србији 
на припремама. Покушаћемо да тај меч одиграмо у 
Вршцу, а ако не биће игран у Београду. 14. септембра 
одиграћемо меч са екипом Темишвара, потом ћемо 
учествовати на турниру у Лесковцу, последња 
провера требало би да буде 19. септембра против 
једног члана румунске елитне дивизије. Још увек 

не знамо када ће стартовати првенство, или задњег 
викенда септембра или првог октобра, закључио је 
Костић.

ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

МЛАДИ И АМБИЦИОЗНИ

Година стабилизације: Тренер Дарко Костић са члановима управе на првом тренингу

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО
Раднички (СМ) - ОФК Вршац 0 : 1
Хајдук 1912 - Омладинац  2 : 1
Бачка 1901 - Дунав  1 : 0
Раднички 1912 - Војводина     2 : 0
Борац - Бечеј 1918  3 : 4
Раднички (Зр) - Динамо 1945 2 : 0
1. Мај Рума - Козара  1 : 2
Железничар - Братство 1946 2 : 0
  

ПФЛ ПАНЧЕВО 1. КОЛО
Јединство (В) - Долина  2 : 0
Партизан (У) - Потпорањ 1 : 3
Југославија - Полет (Ид)  1 : 1
БАК - Спартак 1911  1 : 2
Црвена звезда - Стрела  0 : 1
Партизан (Г) - Слога (БНС) 1 : 0
Раднички (Б) - Раднички (К)  2 : 2
Будућност (А) - Хајдучица 3 : 0

ТРЕНЕР КОСТИЋ 
ПРОЗВАО ДЕСЕТОРИЦУ

На првом тренингу тнеу јавило се десет 
потенцијалних првотимаца: Милош Савовић, 
Милан Радивојевић, Никола Ћирковић, 
Младен Грушановић, Лазар Грбовић, Вања 
Газибеговић, Стефан Аџић, Миодраг Павковић, 
Немања Бранков и Марко Дукић.

Капитен и заменик: 
Милош Савовић и Милан Радивојевић
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