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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”

„CAR Styling show“, промоција 
модификованих аутомобила, одржана је 
прошле недеље, на Тргу Светог Теодора, 
у оквиру Вршачког спортског лета које 
организују Град Вршац и Спортски савез 
Града Вршца. Власници су дотерали 
своје љубимце на четири точка који су 
привукли велики број Вршчана, љубитеља 
аутомобила. Манифестација је била веома 
посећена, а излагачи и организатори 
задовољни.  „CAR Styling show“  свечано 
су отворили Борис Горјуп, у име Града 
Вршца и овдашњег Спортског савеза, и 
Бранислав Николић, председник АМК 
Wolfrace racing team, организатора скупа.

- Град Вршац је препознао значај 
овакве манифестације, која се одржава у 
оквиру овогодишњег Вршачког спортског 
лета, подсетио је Горјуп. Трудићемо се да 
ово буде традиционална манифестација и 
да сваке године приредимо нешто овако 
лепо за наше суграђане. 

У име организатора, такмичарима се 
захвалио председник АМК Wolfrace racing 
team Николић, као и свим Вршчанима 
који су дошли да увеличају овај догађај.

- Задовољни смо и позитивно 
изненађени одзивом такмичара, дошло 
их је више него што смо очекивали, и 
домаћих и из суседне Румуније, каже 
Николић. Изложено је 65 аутомобила. 

Видимо да и наши суграђани уживају 
у свему овоме. Квалитет аутомобила 
је све већи из године у годину на наше 
задовољство, али  не и наших судија који 
ће овога пута имати баш тежак задатак. 

Посао судија је да изаберу нај ауто у 
свакој од 13 класа, најбољи ауто изложбе, 

затим најбоље озвучење у ауту, такође по 
класама. 

Ово је шести по реду „CAR Styling show“ 
чији је организатор вршачки АМК Wolfrace 
racing team, а покровитељ манифестације 
је Град Вршац.

Ј.Е.

ПОЗИВ БАСКЕТАШИМА
У оквиру Вршачког спортског 

лета, у организацији Града Вршца и 
Спортског савеза, биће организовано 
још неколико догађаја до краја поменуте 
манифестације. Љубитеље баскета 
свакако ће највише обрадовати турнир 
који ће бити одржан ових дана, по први 
пут на градском тргу.

- У плану је да се терен монтира на тргу 
и да од среде, четвртка крене такмичење 
баскет 3 на 3 и ја позивам све баскеташе, 
кошаркаше да се прикључе да играју, да 
учествују на турниру, каже Борис Горјуп, 
Спортски савез Града Вршца.

Горјуп је, такође, позвао и све 
љубитеље кошарке да присуствују 
такмичењу у баскету 3 на 3, да бодре и 
навијају за своје екипе. Он је овогодишње 
Вршачко спортско лето оценио успешним 
и додао:

- Град је ове године стао иза свих 
спортских догађаја, мислим да смо 
направили добру ствар, сматра Горјуп. – 
Било је неколико успешних такмичења 
која су биле изузетно посећена. Вршачко 
спортско лето завршићемо Сајмом 
спорта, планираном за прву недељу 
у септембру, а активности Спортског 
савеза биће настављене и после тога кроз 
разне догађаје - терапијско јахање на 
Црвеном крсту, у сарадњи са Удружењем 
„Параквад ВШ“, бесплатну школицу 
спорта за малишане из дечјих вртића...

НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАН САЈАМ МОДИФИКОВАНИХ АУТОМОБИЛА

ЛЕПОТАНИ НА ЧЕТИРИ ТОЧКА

На вршачком Градском језеру, 5. септембра, 
у 19 часова, биће одржан Велики хуманитарни 
концерт за малу Магдалену. Организатори 
концерта су Град Вршац, Унија студената 
Вршац, Удружење Еду акција и Делтикс 
обезбеђење.

Магдалена Марковић је девојчица од 
3 године, која се током целог живота бори 
са здравственим проблемима. Рођена је са 
тешком срчаном маном по типу Тетралогије 
Фалот и без плућне артерије. Решење 
овог проблема налази се у Лондону, где је 
Магдалена урадила и прву операцију прошле 
године, која је прошла веома задовољавајуће.

Како би Магдалена живела нормално и 
имала срећно детињство, потребно је да 
прође и другу, последњу операцију, која би 
значила њену победу над болешћу. 

- За тај подухват је потребно још 15 
000 евра, каже Миљана Николић, председница 
Уније студената Вршац. -  У борби да Магдалена 
буде као и сви њени вршњаци, 5. септембра 
ће нам помоћи и познати људи из света 
музике: Сергеј Ћетковић, СевдахBАBY, Артан 
Лили, Исказ, Хаџи продане душе, вршачки 
Бреив харт бенд и Унутрашњи портрет и 
белоцрквански Сторм пак. Цена улазнице 
је 300 динара. Позивамо све племените и 
драге људе да дођу да заједно помогнемо 
Магдалени да оде у Лондон и да уживамо у 
доброј музици!

ВЕЛИКИ ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ПОМОЗИМО МАЛОЈ МАГДАЛЕНИ

У овом броју упознаћемо читаоце са 
спољнотрговиским послом који је уско повезан 
са производњом као најважнијом граном 
привреде.

 Активно оплемењивање представља 
поступак са економским дејством који 
подразумева увоз материјала на царинско 
подручје Републике Србије који се прерађује, а 
затим у облику добијеног готовог производа или 
полупроизвода поново извози у страну земљу 
или извози из царинског подручја Републике 
Србије. Овај поступак има предности и за 
страну компанију, али  и за привреду Републике 
Србије без да штети интересима произвођача у 
Републици Србији. Поједностављено речено, 
страна компанија увози одређене материјале 
у Републику Србију, српска фирма примљене 
материјале прерађује и уз помоћ своје радне 
снаге израђује готове производе, као такве их 
враћа страној компанији при чему своје услуге 
производње фактурише и наплаћује страној 
фирми. 

У поступку активног оплемењивања могу се 
обављати следеће производне радње: обрада 
производа укључујући и монтажу, склапање и 
уградњу у други производ, прерада производа, 
прерада производа еквивалентном робом, 

поправка робе укључујући њену рестаурацију 
и довођење у исправно стање, или употреба 
одређене робе коју пропише Влада која није 
садржана у добијеним производима, али 
омогућава или олакшава производњу тих 
производа. 

На процес активног оплемењивања 
примењује се Закон о царинском поступку. 
Законска регулатива дала свој допринос у 
циљу подстицања овог поцеса тиме што је 
увознике ослободила плаћања царине и ПДВ-а 
приликом увоза материјала намењеног оваквој 
врсти посла. Процес започиње подношењем 
писаног  захтева  за издавање одобрења за 
спровођење поступка активног оплемењивања, 
пре подношења захтева потребна је припрема 
документације и то уговора о активном 
оплемењивању, предрачуна, царинских 
спецификација итд. Уобичајено је да се одобрење 
за сповођење поступка добије на период од 
3 месеца, са могућношцу продужења рока за 
враћање готових производа у иностранство. 
Овај посао може трајати најдуже 12 месеци.

Поступак активног оплемењивање у 

царинском подручју Републике Србије 
уз примену једног или више процеса 
оплемењивања, може се одобрити по систему 
одлагања који подразумева да се на страну робу 
намењену поновном извозу у облику добијених 
производа не плаћа царина нити роба подлеже 
мерама трговинске политике, или по систему 
повраћаја који подразумева да се страна роба 
ставља у слободан промет уз плаћање дажбина, 
а носилац одобрења по овом систему остварује 
право на повраћај царинског дуга или отпуст 
царине ако се роба извезе из царинског подручја 
у облику добијених производа.

Подносилац захтева за коришћење активног 
оплемењивања може захтевати активно 
оплемењивање по систему одлагања или по 
систему повраћаја дажбина. Ако су испуњени 
услови за оба система подносилац захтева 
слободан је да бира који је систем повољнији за 
њега.

Теорија да је економија слика, а право рам 
и у овом случају се испоставила као тачна. Цео 
поступак активног оплемењивања незамислив 
је без Уговора о активном оплемењивању који је 

потребно да састави правник са дугогодишњим 
искуством. Уговор о активом оплемењивању 
обавезно мора да буде састављен на српском 
језику, потписан и оверен од стране обе 
уговорнице. Поред стандардних  обавезних 
елемената који садржи  сваки међународни 
уговор, уговор о активном оплемењивању 
обавезно мора да садржи и предмет дораде, 
материал који је шаље, добијени производ, 
цену готовог производа, превиђен обим посла и  
паритет испоруке. 

Робу из иностранства прати предрачун 
који обавезно садржи посебну напомену да се 
материјал  испоручује на дораду без обавезе 
плаћања. 

За крај је битно напоменути да фирма која 
извршава посао дораде, исту може вршити и 
својим машинама али и машинама које јој уступи 
фирма наручилац посла, са или без накнаде.  

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:

АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ
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Школско звоно означиће почетак 
нове школске године у понедељак, 2. 
септембра. Биће то значајан догађај за 
родитеље чија ће деца први пут сести у 
школске клупе а посебно за малишане 
који ће постати ђаци прваци.

- У укупно 11 школа на територији 
Града Вршца, 5 градских и 6 сеоских, 
ове школске године имамо око 500 ђака 
првака, каже Вељко Стојановић, члан 
Градског већа задужен за образовање. – 
По структури би то у градским школама 
било око 350 првака, а у сеоским 
школама око 150. У односу на неке 
пређашње године, број првака креће 
се од 470 до 530, како које године, али 
није се, у принципу, број много мењао. 
Међутим, ако би се упоређивало са 
периодом од пре двадесет и више 
година, видело би се да се број првака 
доста смањио.

Град Вршац дарује прваке

Град Вршац ће, ове школске 
године, ђацима првацима поклонити 
саобраћајни комплет, а све у  циљу 
повећања безбедности у саобраћају 
наших најмлађих школараца. Ове 
године комплет садржи и школски 
ранац који може да се користи више 
година.

- Уз саобраћајни прслук, првацима ће 
бити подељен и саобраћајни буквар из 
којег ће се ученици тог узраста упознати 
са појединим правилима саобраћаја, на 
њима прилагођен начин, каже Милош 
Васић, председник Савета за безбедност 
у саобраћају Града Вршца и члан Већа 
за заштиту животне средине.-  Савет за 
безбедност саобраћаја  Града Вршца, 
поводом поласка ђака првака у школу 
планира, почетком септембра, да 
организује  позоришну представу за 
наше најмлађе ученике.

Према речима Васића, реч  је о 
позоришном комаду под називом 
“Пажљивкова правила у саобраћају”, 
који ће бити изведен у конгресној 
дворани Центра Миленијум. 

Представу организује Град Вршац,  
у сарадњи са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја и то ће бити прилика да се, 
пре почетка представе, ђацима поделе 
поклони.

Вршачке школе 
спремне за ђаке

Све образовне установе на 
територији Града Вршца, 11 основних 
и шест средњих школа, спремне су да 
приме ђаке у нову школску годину. 

Празне клупе и школска дворишта 
током летњег распуста, школе су 
искористиле да уреде зграде, отклоне 
недостатке и сређене дочекају ђаке у 
септембру.

- Основна школа „Бранко Радичевић“ 
у Великом Средишту реализовала је, 
током лета, пројекат у вредности од 
772.000 динара, који је финансирала 
Покрајина, истиче већник Стојановић. 

- Пројекат је обухватио две учионице, 
санацију сутеренског простора - 
таванице од једне учионице и под од 
друге, јер налазе се једна изнад друге. 
Град Вршац обезбедио је око 75.000 
динара за израду пројекта. Пред крај 
прошле школске године, у овој школи 
дошло је до пожара. Изгорела је највећа 
учионица, спољна врата, морао је да се 
санира и део крова. Било је осигурано, 
тако да је све санирано и сређено 
средствима од осигуравајуће куће. 

Било је радова и у Хемијско - 
медицинској школи у Вршцу. Завршени 
су радови и на другој летњој учионици у 
дворишту Школе.

- Хемијско - медицинска школа 
добила је средства од Покрајине, око 
2,4 милиона динара, и адаптирају мокре 
чворове, на 4 места у школској згради, 
наглашава Стојановић. – Радови су 
при крају, а треба да се санира и влага 
у ходницима, као последица лоших 

канализационих и водоводних цеви.
Стојановић је најавио и капитални 

пројекат комплетног уређења 
Пољопривредне школе „Вршац“ који ће 
бити реализован у току школске године. 

Подршка Града
 вршачким школарцима

 
- Код основних школа уобичајена је 

подршка превоза ученика, објашњава 

члан Већа за образовање. То је обавезан 
вид школовања и за основце који путују, 
обезбеђује се бесплатан превоз. Плаћа 
се превознику који их вози. Кад се ради 
о средњошколцима, превоз је опет не 
неки начин регресиран. Део средстава 
уплаћује Град, део превозник обезбеђује 
својим попустом (превозника је СТУП), а 
остатак плаћају родитељи.

Град Вршац обезбеђује и стипендије 
за средњошколце и студенте прве и 
старијих година.

- За то је издвојено је око 6 милиона 
динара, каже Стојановић. – По 30.000 
динара добило је 35 средњошколаца, 
а средства у износу од 56.000 динара 
добило је и 15 студената прве и 30 
академаца старијих година студија.

Град Вршац већ традиционално 
награђује и ђаке генерација у вршачким 
школама, као своје успешне младе 
суграђане.

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”

ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ВРШАЧКИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

ПЕТ СТОТИНА ЂАКА 
ПРВИ ПУТ У КЛУПАМА

Вељко Стојановић, члан Већа за образовање

Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, заказао је 38. 
по реду седницу локалног парламента 
за понедељак, 2. септембар. Пред 
одборнициима ће се наћи дневни ред 
од 11 тачака.

Актуелни сазив разматраће 
доношење Одлуке о изради измене 
Плана генералне регулације Вршца 
целина 1 за блокове број 1 до 133, 
као и Одлука о измени Генералног 
урбанистичког плана Вршца за 
простор Трга Зелена пијаца и бивше 
касарне. 

Одборници треба да донесу 

Одлуку о отуђењу непокретности 
из јавне својине Града Вршца 
пословног простора - локала бр. 1 
у Вршцу, у Улици Николе Тесле 1, а 
одлучиваће и о успостављању права 
службености на непокретностима 
у јавној својини Града катастарским 
парцелама број 9860 и 9855 КО 
Вршац у корист инвеститора ЕПС 
Дистрибуција ДОО Београд огранак 
Електродистрибуција Панчево. 

Скупштина треба да да сагласност 
на Одлуку Надзорног додбора ДОО 
Хелвеција о покретању поступка 
поновне продаје непокретне и 

покретне имовине.
На дневном реду је и доношење 

решења о именовању чланова 
Управног и Надзорног одбора Апотеке 
Вршац и Дома здравља Вршац, а 
биће именовани и председник и 
чланови Управног и Надзорног 
одбора Градског музеја Вршац. 
Одлучиваће се о измени решења о 
именовању Координационог одбора 
за надзор над прикупљањем и 
коришћењем средстава општинског 
самодоприноса за изградњу 
канализације. 

Као последња тачка предложеног 

дневног реда је разматрање 
извештаја Координационог одбора за 
праћење самодоприноса за изградњу 
фекалне канализације у Вршцу и 
оствареним и исплаћеним средствима 

самодоприноса за изградњу фекалне 
канализације за период од 1. јануара 
до 31. децембра 2018.године.

Ј.Е.
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ОДБОРНИЦИ ЗАСЕДАЈУ У ПОНЕДЕЉАК



ПЕТАК • 30.  август 2019.ВРШАЧКА КУЛА4
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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 други део матурских 
фотографија матураната Гимназије 
“Борислав Петров Браца”.

Фото: СТУДИО ТОМИЋ

 Одељење IV-5

 Одељење IV-4
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ЈКП други-октобар Вршац врши 
комуналну делатност на територији 
града Вршца и 23 насељена места 
пружајући комуналне услуге 
грађанима. Тренутно има 19500 
корисника - физичких лица и  око 
1000 корисника - правних лица.

Корпоративни послови су 
пратећи послови који омогућавају да 
предузеће несметано и у складу са 
законом обавља комуналну делатност 
за коју је основано. Дирекција за 
корпоративне послове броји око 70 
запослених. О њима је за “Вршачку 
кулу” говорио, Миле Узуновски, 
извршни директор дирекције.

Дирекција корпоративни послови 
подељена је на: Сектор правних, 
кадровских и општих послова, сектор 
финансија и сектор комерцијалних 
послова.

Рачуни за 
комуналне услуге

Рачуни за комуналне услуге 
доспевају 20. у месецу, осим ако 
тај дан пада у нерадни дан када  се рок доспећа продужава на први 

наредни радни дан. За плаћање које 
је извршено након наведеног датума 
обрачунава се законска затезна 
камата.

Редовне платише - односно 
корисници који редовно измире све 
своје обавезе до 20-ог имају попуст 
на рачун за следећи месец у износу 
од 5%.

Ако је корисник незадовољан 
издатим рачуном односно сматра 
да рачун не одговара потрошњи 
може уложити рекламацију сагласно 
Закону о заштити потрошачаа у 
току од 8 дана од дана пријема 
рачуна. То може да се уради на 
неколико начина: непосредно на 
шалтеру, попуњавањем Обрасца 
за рекламације, писменим путем, 
онлине путем веб сајта као и путем 
бесплатне телефонске линије.....

Шта следи ако се не измирују 
обавезе?  - Следи искључење и 
утужење. Најпре иду опомене пред 
искључење и утужење, ако нема 
реакције прибегава се искључењу 
и  тај поступак преузимају правни 
послови. Прибегава се подношењу 
Предлога за извршење, у поступку 
извршења који се води пред јавним 
извршитељима. Морам да нагласим 
да трошкови поступака који се воде 
код јавних извритеља нису мали а 
њих на крају плаћа корисник, те је 
апел грађанима који имају заостала 
дуговања да дођу у управну зграду 
да покушају да постигну споразум у 
циљу измирења обавеза.

Заостали дуг 

Корисници комуналних услуга који 
имају заостали дуг имају могућност да 

исти измире на више месечних рата, 
сходно Одлуци о регулисању начина, 
услова и рокова плаћања заосталог 
дуговања. Процедура је следећа: 
подносе захтев писменим путем или 
усмено код наших службеника и 
уколико се захтев одобри закључују 
Уговор о регулиасању дуга на рате 
којим се одређују висина месечних 
рата и рокови исплате. Постоји скала 
у зависности од категорије дужника 
којима корисник припада, она се 
креће од најмање 3 до највише 24 
месечне рате - код већих дуговања 
који прелазе износ од 300.000,00 
динара. Корисници који закључују 
уговор неопходно је да уплате 
најмање 30% од заосталог дуговања 
а остатак у складу са Споразумом 
који су постигли. Ако не уплате две 
узастопне рате, уговор се раскида.

Када су у питању социјално 
угрожене категорије становништва 
као што су: незапослена лица, 
пензионери са ниским примањима, 
као и запослени са минималном 
зарадом ту се изашло у сусусрет у 
смислу да имају другачије, нешто 
повољније услове, наравно уз 
проверу навода и докумената којим 
доказују свој материјални положај 
(већи број рата за мање износе, 
уплата 10 % износа дуга у старту и 
тд..). 

У плану је да се у наредном периоду 
уведе још једно уплатно место у граду 
како би се растеретила благајна у 
управној згради а са друге стране 
како би се омогућило грађанима да 
плате своје рачуне на локацији која 
им више одговара.

МИЛЕ УЗУНОВСКИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:

СВЕ О ПЛАЋАЊУ КОМУНАЛНИХ 
РАЧУНА, РЕПРОГРАМУ ДУГА 
И ПОДСТИЦАЈУ ЗА РЕДОВНЕ 

ПЛАТИШЕ

Миле Узуновски, Извршни директор за корпоративне послове
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Како сте се нашли у 
кошарци? Када сте је 
заволели?

- Другар из улице повео 
ме је на Полет, спустио сам 
се доле на терен да пробам 
како то иде. Прва три шута 
- сваки је био кош! Видели 
су то кошаркаши који су ту 
тренирали, онда сам им се и ја 
придружио. Тако сам почео да 
тренирам кошарку. Долазио 
сам редовно на тренинге и 
тако је све то кренуло. Био 
сам 7- 8. разред. Играла се 
кошарка у то време, крајем 
седамдесетих, почетком 
осамдесетих година. Ми смо 
играли у „Олга Петров“ школи, 
у оној малој сали.

Како се тада звао 
вршачки клуб? Ко је био 
тренер?

-Тренер је био Влада 
Михајловић, познати вршачки 
спортски радник и новинар. 
Био је прво у атлетици, 
онда је прешао на кошарку. 
Занат је учио од Жеравице. 

Кошаркашки клуб се прво 
звао Полет, онда Инекс 
Пивара. Како је ко постајао 
спонзор и давао неке паре, 
тако је клуб носио име те 
фирме. Играли смо у Српској 

лиги, трећи ниво, одмах после 
прве и друге савезне. Били 
смо и четврти, и на средини 
табеле и ближе дну, како кад. 

Која је то била прва 
значајница утакмица, Ваш 
деби?

-Играли смо против 
београдског БАСК-а. Ушао 
сам у игру и, сећам се, дао сам 
први кош за нашу екипу. То ми 
је био посебан доживљај, и 
данас памтим!

Био је то леп период. 
Суботом утакмице на Полету, 
стадион пун навијача. Млади 
су тада пред одлазак у 
град суботом увече, прво 
долазили на Полет да гледају 
утакмицу. Кошарка је била 
врло популарна у нашем 
граду. Вршац у то време није 
имао спортску халу. Лига се 
играла у пролеће и јесен. Кад 
се завршила сала у Школи 
„Жарко Зрењанин“ (сада је то 
ОШ „Јован Стерија Поповић“), 
почели смо тамо да играмо 
утакмице. Мала сала, леп 
осећај за простор, играо сам 
с милином, шутирао и „пунио“ 
противнички кош. Баш сам 
уживао, било је супер!

Били сте велики таленат, 
а познати сте и по високом 
проценту шута?!

-Тако су говорили, да имам 
изузетан осећај за кош. У 
тадашњој Југославији водила 
се статистика. Показала је да 
имам јако висок проценат 
убачених кошева. Био сам 
једно време доминантан, 5-6 
сезона први стрелац лиге. 
Имао сам преко 30 кошева 
просек по утакмици, једне 

године је било 36. Највећи број 
кошева које сам дао на једној 
утакмици био је 44. Уписао 
сам се у „клуб преко 40“. Кажу 
да ме је то издвајало међу 
играчима. Нико није посебно 
радио са мном, колико сам се 
трудио на тренинзима, толико 
сам и напредовао. 

- Имао сам позиве да 
пређем у друге клубове. Звали 
су ме из „Борца“ из Чачка, после 
и из београдског „Партизана“, 
али се све то некако 
изјаловило. Играо сам за 
кошаркашку репрезентацију 
Војводине. Памтим утакмицу 
у сарајевској Скендерији, 
у дресу војвођанске 
репрезентације. Лепо је кад 
се нађеш у друштву најбољих 

кошаркаша Војводине.
Све време био сам у 

вршачком кошаркашком 
клубу. Било је и тада по 
оном систему да неко некога 
„гура“. Можда би све то било 
другачије да сам и ја имао 
некога ко би ми дао „ветар у 
леђа“.

Спорт у тим година није био 
још тако профитабилан као 
што је данас. Нисмо добијали 
никакве стипендиије, никакав 
новац. Сами смо куповали 
патике за своје паре, једва 
смо добијали неки дрес у 
коме смо играли, биле су то 
најобичније беле мајце. На 
утакмице смо се возили у 
молерском комбију, згрчени, 
једва смо сви стали. Сећам се 
да смо тако ишли у Суботицу. 

САВА СТОЈСАВЉЕВИЋ, ТРИДЕСЕТ ГОДИНА У ВРШАЧКОЈ КОШАРЦИ КАО ИГРАЧ, ТРЕНЕР ПОДМЛАТКА И ЧЛАН УПРАВЕ КК „ХЕМОФАРМ“:

НАЈЛЕПШИ ОСЕЋАЈ 
ЈЕ КАДА СЕ ЗАТРЕСЕ 

МРЕЖИЦА КОША!
Име Саве Стојсављевића дубоко је урезано у 

историју вршачке кошарке. Старији Вршчани 
добро памте његов скок шут по коме су га 

поредили са Драженом Далипагићем, југословенском 
кошаркашком звездом. Стојсављевић је пунио 
противнички кош, 5-6 сезона био је најбољи 
стрелац у лиги. Просечно је по утакмици давао 30 
кошева, једне године је било 36. Највећи број кошева 
које је дао на једној утакмици био је 44, што је било, 
такорећи, близу половине укупних поена, крајњег 
резултата меча. Кошарци је посветио тридесет 
година живота, био је играч, тренер подмлатка и 
члан управе КК „Хемофарм“.
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Каснили смо на утакмицу, 
из комбија одмах на терен, 
15 минута загревање, нисмо 
могли да трчимо. Док смо се 
ми откочили, проходали како 
треба, они су нас потукли са 
20 разлике.

Људи из света кошарке 
поредили су Вас са 
југословенском кошаркашком 
звездом Драженом 
Далипагићем, говорили су да 
имате сличан скок шут?!

- Тако кажу. Нашли су неку 
сличност у Далипагићевом и 
мом скок шуту. Обојица смо 
имали велики одраз, висок 
скок шут. Али, нека о томе 
причају други. 

- Највише сам волео да 
идем на скок шут из даљине, 
као сада за тројку. Тада још 
није било тројки, сваки кош је 
био 2 поена са било ког дела 
терена. Сећам се само да су 
тешко могли да ме блокирају, 
због високог скок шута, 
успевао сам да надвисим и 
оне највише играче.

- Памтим и једну изузетну 
утакмицу у сали Школе 
„Жарко Зрењанин“ против 
Старе Пазове. За њих су 
играли Вучинић и Симоновић 
из „Звезде“. Били смо егал, 
на крају смо изгубили са 2 
разлике. Био сам још млад 
играч. Чувао ме је Симоновић, 
велико име југословенске 
кошарке. Успео сам да му дам 
28 кошева. После утакмице 
Симоновић ми је пришао и 
честитао. 

Док сте Ви играли, које 
су биле успешне године 
вршачке кошарке?

- Држали смо увек ту Српску 
лигу. Играли смо сви, мењали 
су се играчи, али опстајали 
смо, све са нашим вршачким 
снагама. Није се плаћало, 
нико са стране није био 
заинтересован да дође у клуб. 
Српска лига била је солидно 
јака. Били су ту војвођански 

градови, Сомбор, Бачка 
Топола, Кикинда, Панчево, 
затим Ваљево, Лазаревац...

Имали смо ми тада доста 
добре играче: Вукша, звали 
смо га Ђиђа, нажалост 
покојни, добар играч био 

је Борјан Поповић, играо 
је центра, био је највиши 
играч у лиги- 2,05 м. Били 
су ту и старији играчи Мића 
Марјановић, Коча Јововић, 
затим Жељко Атлагић, 
Драгодин Миловановић, 
Александар Дукељски - Геци...

После Владе Михајловића, 
тренер нам је био професор 
Ћосић, па Ђула Киш, касније је 
дошао Цига Васојевић. Довео 
је двојицу играча - Кешеља и 
Твигија Ивковића. Они су били 
плаћени, ми нисмо, друштво 
је почело да се раздваја. То 
се осетило и на терену, нисмо 
додавали лопту једни другима, 
као да смо били противнички 
тимови, а не исти клуб. Хтели 
смо у виши ранг такмичења, 
али некако није ишло.

Шта је то што Вас је тако 
привукло кошарци, да је 
заволите, посветите јој 30 
година живота?

- Пре свега, кошарка је 
диван колективан спорт, 
динамичан, занимљив, брз, 
креативан... има трчања, 
скокова, дриблинга, 
шутирања.  А, најлепши осећај 
је када се затресе мрежица од 

коша!
- Било  је и лепог дружења, 

право, велико другарство. 
Ми смо младост провели на 
Полету, што на тренинзима, 
што  на баскету, сваки 
слободан тренутак. Онда 

није било ових телефона, 
компјутера, ми смо јурили 
лопту. 

Кад се завршила Ваша 
играчка каријера, и даље 
сте остали у свету кошарке. 
Како?

- Све време сам радио, 
био сам запослен у 
Пољопривредном предузећу 
„Панонија“ и упореду 
тренирао кошарку, као и 
сви остали играчи. Фирма се 
временом распала, завршио 
сам тренерску школу, онда 
се формирао КК „Хемофарм“ 
и прешао сам тамо. Радио 
сам као тренер млађих 
категорија, из здравствених 
разлога касније прелазим у 
управу Клуба, на пословима 
економата, комерцијале... 

Кад се све сабере, у 
кошарци сам био тридесетак 
година, као играч, тренер и 
члан управе КК „Хемофарма“. 

Како је изгледало Ваше 
детињство? Да ли сте 
Вршчанин родом?

- Нисам. Рођен сам у 
Банатском Вишњићеву, близу 
Зрењанина, 1954. Отац ми је 

био Дане, мати Коса. Били су 
разведени. Живео сам са оцем. 
Имам полубраћу из каснијих 
бракова мојих родитеља. 

- У Вршац смо се преселили 
када је тата овде добио посао. 
Имао сам 5-6 година. Продали 
смо тамо имање и овде купили 
кућу. Детињство није било 
много лепо, и овако, и онако, 
добро, али могло је и боље. 
Била је несташица, отац је 
сам радио. Касније се оженио. 
Добио сам полубрата Милана. 

- Ишао сам у ОШ „Олга 
Петров Радишић“, а после сам 
завршио Пољопривредну 
школу.

Кад сте Ви основали 
породицу?

- Имао сам 24 године када 
сам се оженио. Моја супруга 
Јелена, девојачко Јерковић, је 
из Конака. Заједно смо радили 
у „Панонији“. Тако смо се и 
упознали. Више од 40 година 
живимо у лепом, сложном 
браку. Јелена и ја имамо 
двоје деце: ћерку Сандру и 

сина Петра. Сандра има своју 
породицу. Зет нам је Ђорђе 
Просеница. Живе у Београду. 
Сандра и Ђорђе имају сина 
Милоша, нашег унука. Сад ће 
да напуни две године. Милош 
је највећа бакина и декина 
срећа!

- И Петар живи у Београду. 
Деца нам често долазе, 
одлазимо и Јелена и ја тамо. 

Имали сте кризне 
здравствене ситуације. 
Били сте у клиничкој смрти. 
Поделите то искуство са 
нама. 

- То је један фантастичан 
осећај! Не може да се опише. 
Нешто тако лепо доживео 
сам само тада, никад више у 
животу. Летео сам кроз тунел, 
лебдео, предивно. Толико ми 
је било лепо то путовање кроз 
тунел, да кад су ме вратили 
на овај свет, дошло ми је да 

ударим првог који је стајао 
поред мене. 

У таквим смо годинама 
да нам је све више здравље 
најважније. Кад си млад, не 
мислиш о томе. Трудио сам се 
да постигнем нешто у животу, 
да имам своју породицу, да 
радиш, ствараш, да не одеш 
на странпутицу.

Да ли се Ваш став према 
животу променио после 
клиничке смрти коју сте 
доживели?

- Гледам мало другачије 
на живот, али не можеш пуно 
да промениш, наметну ти 
се ствари из свакодневице. 
Трудим се да останем што 
дуже на овоме свету. Кажу да 
је тамо рај. Рај је сада, овде! 
Човек треба да живи и ужива 
у сваком тренутку, да створи 
себи да му овде буде рај!

Јованка Ерски
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ВЕНЕЦИЈА – Званичници Венеције 
казнили су шпанског архитекту Сантјага 
Калатраву са 78.000 евра, јер је дизајнирао 
мост преко Гранд канала који не може да 
издржи велики број туриста, преноси 
Танјуг.

Одлуку је донео суд у Италији 9. августа 
и у образложењу навео да је Калатрава 
био непажљив у процесу изградње, а да 
је дизајнирао друге мостове, попут оних 
у Даласу и Калгарију, што је истакнуто 
као доказ да је требало да има довољно 
информација за конструисање, преноси 
Си-Ен-ЕН.

Мост Понте дела Конституционе, 
дугачак око 90 метара, изграђен је 2008. 
године, а име је добио по италијанском 
Уставу који је тада обележавао 60 
годишњицу постојања.

У тужби градских власти наведено 
је да мост са челичним оквиром и 
стакленим панелима није могао да 
издржи навалу гостију и њихових кофера 
које свакодневно вуку за собом, због чега 
је неколико стаклених степеница морало 
да се замени.

Како се наводи, то није први 
проблематичан пројекат Калатраве, 
будући да је његов пројекат изградње 
солитера Чикаго спајер отказан 2015. 
године због, наводно, „светске економске 
кризе”.

Контроверза око моста је последња у 
низу која погађа Венецију, која се суочава 
са последицама прекомерног туризма.

У том италијанском граду недавно 
су уведене стожије контроле туриста 
- посетиоци који не преноће у граду 
плаћају накнаду од 10 евра, а забрањени 
су кофери са точкићима.

Градоначелник Венеције Луиђи 
Бруњаро подржао је кампању „Уживај 
и подржи Венецију”, која подстиче 
посетиоце да поштују град током посете.

 Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Преминуо
 Фердинанд 

Пих, човек који 
је осмислио 

„Ауди кватро” и 
„Порше 917”

ФРАНКФУРТ – Бивши шеф Фолксваген 
групе и човек који стоји иза модела као што 
су „Порше 917” и „Ауди кватро”, Фердинанд 
Пих, умро је у 83. години.

Пих је учествовао и у стварању „Бугати 
Вејрона”, а сматра се и да је заслужан за 
глобални успех Фолксваген групе, преноси 
Ројтерс.

Пих је био унук Фердинанда Поршеа, 
основича те компаније, преноси Танјуг.

Пихова жена објавила је у недељу да је 
он умро „изненада и неочекивано”.

„Његов живот је био обележен великом 
страшћу према аутомобилима и према 
запосленима који су их израђивали. Био 
је инжењер пун ентузијазма и човек који 
је обожавао аутомобиле до самог краја”, 
написала је у изјави.

Извор: Политика 

У холандском граду Утрехту 
отворена је највећа гаража за 
бицикле у коју је могуће паркирати 
чак 12.500 двоточкаша.

Огроман бициклистички 
паркинг на три спрата који ради 24 
сата изграђен је испод централне 
железничке  станице у том граду.

Организован је у виду металних 
носача на спрат на који можете 
поставити бицикл и закључати га.

Први део пројекта изградње 
паркинга у Утрехту завршен је пре 
две године када је отворен део за 
7.500 бицикала. Затим је отворен 
други део, а сада и трећи.

Планирано је да у Утрехту буде 

изграђено више од 30.000 паркинг 
места за бицикле.

Утрехт је један од водећих 
бициклистичких градова у 
Холандији, а можда и на свету.

Холандија има 17 милиона 
становника и 23 милиона бицикала.

У просеку, сваки становник у 
овој земљи сваки дан на бициклу 
проведе 18 минута, пише Н1, а 
преноси Танјуг.

Холандија је највећи купац 
електричних бицикала, будући да 
је вожња у каснијој животној доби 
знатно већа него било где у свету.

Извор: Политика 

Отворена 
највећа гаража 
за бицикле на 
свету

Казна архитекти због 
мос та неприлагођеног 

турис тима 

МОСКВА – Свемирска летелица Сојуз која 
превози хуманоидног руског робота Федора, 
пристала је уз Међународну свемирску станицу, 
јавила је данас телевизија америчке свемирске 
агенције Насе.

„Контакт је потврђен, пристајање потврђено”, 
рекао је коментатор. Први покушај прикључења 
летелице Међународној станици није успео у 
суботу.

Робот Федор, висине 180 центиметара и 
тежине 160 килограма, први је такав робот који 
је Русија послала у свемир, преноси Бета.

Капсула Сојуз МС-14, са роботом у њој, 

полетела је у четвртак са руског космодрома 
Бајконур у Казахстану. Робот треба да борави 
на Међународној свемирској станици до 7. 
септембра и да „научи” да помаже астронаутима 
у њој.

Неуспех првог пристајања представљало је 
најновији проблем за руски свемирски сектор 
који последњих година погођен несрећама и 
корупционашким скандалима.

Међународна свемирска станица окреће се 
око орбите Земље од 1988. године брзином од 
око 28.000 километара на сат.

Извор: Политика 

Летелица Сојуз  са роботом 
Федором  прис тала уз 
Међународну 
свемирску 
с таницу
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Поводом доделе књижевне награде 
„Велика базјашка повеља “, коју дарује 
Савез Срба Румуније уз  финансијску 
подршку Града Вршца, одржани су 
26. Сусрети књижевника који пишу 
на српском језику. Присутни су били  
песници из Румуније, Француске, 
Словеније, Републике Српске и  Србије. 
Манифестација је организована  од 
16. до 19. августа 2019. у Темишвару и 
местима Ђердапске клисуре у присуству 
многобројних гледалаца и учесника.

Тродневна манифестација песника 
стваралаца на српском језику  
одржана је у склопу  традиционалних  
Преображењских дана у Ђердапској 
клисури  коју Српска православна црква 
у Румунији организује као народни 
сабор. Централна свечаност је одржана у 
порти Базјашког манастира уз присуство 
и благослов преосвећеног  владике за 

Мађарску и Румунију,  господина Лукијана 
Пантелића и служење свете архијерејске 
литургије.

Поздравне речи упутио је и његова 
екселенција генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару Владан Тадић, а 
програм свечане доделе повеље  водио 
је почасни председник Савеза Срба из 
Румуније др Славомир Гвозденовић

По мишљењу   петочланог жирија, 
најуспешнији песник са српског говорног 
подручја за 2019. годину је Стеван Тонтић, 
родом из Сарајева, који сада живи и 
ствара у Новом Саду.

Изасланици наше Градоначелнице 
госпође Драгане Митровић, чланови 
градског већа Вељко Стојановић и 
Мирослав Ступар, предали су симболичне 
поклоне и новчани део награде „Велике 
базјашке повеље “, коју дарује Град Вршац.

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

ПОДРШКА ГРАДА ВРШЦА МАНИФЕСТАЦИЈИ “ПРЕОБРАЖЕЊСКИ ДАНИ” У ЂЕРДАПСКОЈ КЛИСУРИ

ВЕЛИКА БАЗЈАШКА ПОВЕЉА ПЕСНИКУ СТЕВАНУ ТОНТИЋУ

Паја Јовановић насликао је за живота око 3500 слика и 
био је веома успешан и имућан човек. Ван Гог је насликао 
нешто преко 800 слика, можда је једну продао, и живео је 
у крајњој беди, несрећан, неостварен и завршивши живот 
насилно, по идеалном рецепту за подмазивање 
будуће машинерију фаме о Ван Гогу. Његово дело 
данас вреди око 300 милијарди евра а дело Паје 
Јовановића хиљаду пута мање.

Ван Гог је месијански тежио сликању призора 
патње, неправде, страдања, немоћи, сиромаштва, 
беде, свега оног што није било ни у назнакама 
Пајиних слика. Паја Јоцановић је сликао призоре 
наде, лепоте, акције, остварености и призоре 
страдања које су сами изабрали честити људи.

Ван Гог је својим сликама оптуживао друштво и 
капиталисте. Слике су му биле политички памфлети 
а оштрица његове оптужбе само је брусила цену 
његових слика које су одмах откупили ти исти 
капиталисти и претворили их у робу вреднију од 
злата и дијаманата.

Паја Јовановић је глорификовао сваки вид 
ондашњег друштва: политичаре, раднике, обичне 
људе, племство, елиту.  Код њега су сви племенити, 
озбиљни, одговорни, остварени, па није било 
потребно било чиме интервенисати да би се његова 
мисија или став маскирали. Чак му је и замерно 
што улепшава људе, посебно даме. Ко данас о Ван 
Гогу просуђује негативно по количини несреће на 
његовим платнима? Што више несреће слика је 
скупља.

Како ово разумети у контексту онога што 
се нама дешава? Несигурност нашег живота 
данас, посао, зарада, радне способности 
компензоване су удобношћу, великом понудом 
прилично јефтине хране у супермаркетима и 
практично бесплатне, бескрајне забаве као 
лопова нашег јединог времена. Ту неограничену 
забаву не можемо чак ни идентификовати 
као опасног етичког криминалца јер је сами 
плаћамо. И док се ми све више забављамо и 
јуримо за све јефтинијом храном и робом да 
би смо били макар компулзивни власници, 
многи око нас не губе време и постају стварни 
власници са тенденцијом да постану и коначни 
господари живота.

Да ли постоји правна одредба која 
ограничава поједина богатство, имовину, 
право одлучивања које мења судбине 
безбројних људи на горе? Не, али зато постоје 
одредбе о минималним зарадама. Да ли су 
психолошке поруке људи на триптихону 
документ неостварених очајних људи или 
сећања на време малог вештачког раја?

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (41)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ПРИЗОР УТОПИЈЕ

Признање најуспешнијем песнику: 
Стеван Тонтић (лево) прима награду од Вељка Стојановића

Поводом празника „Усење Богородице”, 
Фондација Протопоп „Трајан Опреа” 
из Вршца, организовала je књижевно-
музичко вече под називом Летње лирске 
вибрације. 

Овај догађај су својим присуством 
увеличали Георге Дину, генерални 
козул Румуније у Вршцу, Даниел Радуц 
и Јон Чизмаш, председник и саветник 
Фондације Протопоп Трајан Опреа, као и 
многобројни гости. 

Будући да је то био значајан празник 
за православне хришћане, свештеник 
Адриан Боба, жупник румунске катедрале 
у Вршцу, говорио је о значају овог дана 
и благословио догађај. Манифестација 

је одржана у посебном амбијенту, у 
дворишту румунске катедрале. Музички 
угођај пружили су банатски рапсод, 
познати извођач румунске народе музике 
Лазар Новак и Давид Бутан, талентовани 
младић, победник овогодишњег 
Великог Фестивала Фолклора Румуна 
из Војводине, који је  извео неколико 
композиција на кларинету. Модератор 
је била проф. Мариора Сфера, а 
координатор догађаја Мариана Стратулат. 
Ученици Алекандра Ђеорђиана Малета и 
Мелиса Воин из Куштиља, као и Фабиан 
Чинч из Вршца, рецитовали су песме 
са којима су се пласирали на зонско 
тамичење рецитатора и освајали награде 

на разним другим такмичењима. 
- Енергија и виталност наше етничке 

мањине, колико год да је мала, немају 
границе. Данас отварамо манифестацију 
високог културног нивоа, која тежи 
да постане традиционална. Срдачно 
поздрављам такве догађаје, волео бих 
да се интелектуалци много више укључе 
у живот румунске заједнице овде. Ово је 
добар пример и срећан сам што се дешава. 
Фондација „Протопоп Трајан Опреа“, 
иако веома млада, практично је једина 
компонента румунског асоцијативног 
окружења која организује најмање седам, 
осам догађаја годишње, што је врло важно 
за очување културе и традиције румуна 

са ових простора, рекао је генерални 
конзул Румуније у Вршцу отварајући 
манифестацију.

Његова Ексцеленција дала је реч 
ствараоцима. Антонела Мик, Теодор 
Гроза, Валентин Мик, Еуђенија Балтеану, 
Мариана Радојичић (ћерка песника Аурел 
Миок), Мариана Стратулат, Мариоара 
Сфера и Нику Чобану представили су се 
кроз поезију. 

Уследио је коктел и свечана додела 
диплома свима који су били заслужни 
за добру организацију Летњих лирских 
вибрација.

    М.С.

КЊИЖЕВНО-МУЗИЧКО ВЕЧЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДАЦИЈЕ „ПРОТОПОП ТРАЈАН ОПРЕА”

„ЛЕТЊЕ ЛИРСКЕ ВИБРАЦИЈЕ”

Учесници Летњих лирских вибрација

„НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉИ“ У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА

Љубитељи писане речи биће у прилици да присуствују промоцији књиге 
„Најбољи пријатељи“ аутора Михаила Прошевског. 

Промоција је заказана за петак, 30. август, у Тачки сусретања, са почетком 
у 19 часова.

Књига ће бити представљена уз музичку пратњу групе певача „Исток 10“.
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

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

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

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

2019. године, представља 40,8 одсто 
прошлогодишњег спољнотрговинског 
дефицита АП Војводине.

Прерађивачка индустрија, и у 
првих шест месеци текуће године, 
представља сектор са доминантним 
учешћем у извозу АП Војводине. 
У поређењу са истим периодом 
претходне године, удео Прерађивачке 
индустрије је опао са 91 на 87,8 одсто, 
док је удео сектора Пољопривреда, 
шумарство и рибарство повећан 
са 7,7 одсто на 11 одсто.Такође, 
значајно је повећање извоза у оквиру 
сектора Пољопривреда, шумарство 
и рибарство за више од 53 одсто. На 
увозној страни, сектор Прерађивачке 
индустрије је повећао своје учешће у 
укупном војвођанском увозу за готово 
4 п.п. и у првих пола године износи 
нешто више од 69 одсто. Рударство, 
као и прошле године у посматраном 
периоду, заузима друго место на листи 
увозних сектора, с тим да је његово 
учешће смањено са 23,9на 19,4 одсто.

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

робне размене реализован са земљама 
Западног Балкана (8,1 одсто). У односу 
на исти период претходне године, 
уочава се благо повећање учешћа ЕУ у 
укупној размени АПВ са иностранством, 
као последица повећаног учешће ЕУ и 
на страни извоза и на страни увоза.

Током првих шест месеци 2019. 
године, војвођански привредници 
су извозили производе у 139 земаља 
света.

У оквиру реализованог укупног 
извоза, Регион Војводине је највише 

извозио у СР Немачку (13,4 одсто).
Извоз збирно, у првих 10 земаља 
(Немачка, Румунија, Италија, БиХ, 
Мађарска, Руска Федерација, 
Аустрија, Словенија, Хрватска, 
Холандија) чини 66,7 одсто укупног 
извоза, те збирно извоз у осталих 
129 земаља чини 33,3 одсто укупног 
извоза.

У првих шест месеци 2019. године, 
увоз у АП Војводину је реализован из 
144 земље света. 

Спољнотрговинска размена АП Војводине
у периоду јануар – јун 2019. године

Најзначајнији спољнотрговински партнери АПВ за првих шест 
месеци ове године су Немачка, са којом је остварена највећа 
робна размена у вредноси од скоро 817 милиона евра, док је на 
другом месту Руска Федерација са скоро 814 милиона евра, на 
трећем месту је Италија, за којом следе Румунија, Мађарска, БиХ, 
Аустрија, Кина, Француска, Словенија.
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу за одмор 
површине 5,5х7 м од чврстог 
материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, 
уписана у КО Дупљаја у потезу 
„Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/1246099 и 
064/1499420.

На продају викендица, потез 
Широко било, на плацу од 12 
ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/2229643 и 
060/5000854.

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

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. 
Тел: 064/5983898

На продају двособан стан у 
Иве Милутиновића 80-86 м². Тел. 
062/511751.

Продајем двособан стан од 
65м² у Дворској 18 у Вршцу. Тел. 
013/834-058 и 064/4943394.

Викендица од 80 квадрата , 25 
ара плаца, вода, струја, укњижено, 
Николино поље, Кајтасово. Тел. 
210-36-65 и 064/ 2274817.

Продајем кућу спратну на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/6859415 
и 064/1641461.

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 два ланца земље 
потез Јарак, поред пруге. Тел 064-
1247557.

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

Врло повољно кућа на продају у 
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/8076858.

Хитно продајем дворишну 
гарсоњеру 36 м², струја, вода, 
плин, центар, прва зона одмах 
усељива. Тел. 060/1434422

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

Издајеm двособан дворишни 
стан. Тел. 013/831-538

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

поклопца мотора (бубрези) и 
предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. 
Тел064/123-17-56.

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

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

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

За продају три  веш машине, две 
„Горење“ и једна „Самсунг“ ужих 
димензијаисправне и у одличном 
стању, као и машина за прање 
судова за 12 особа „Беко“, исправна, 
уградна. Тел. 061/307-10-85.

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

На продају пржионица кафе са 
комплетном опремом, Продајем 
металну ограду за терасу 3м.. Тел. 
065/452-33-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају 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, 

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1236
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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



ПЕТАК • 30.  август 2019. ВРШАЧКА КУЛА 1717

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 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.

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

Продаје се радијатор (ребра) 
чланова 13, димензије 98х98 
повољно. Тел. 013/833-293

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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. 
годиште, цена са попустом до 13.09. 
фиксна 1999,00 € 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 електронски 

на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: Оглас за посао у 
„Хелвецији“ - конобар.
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Пише: Тамаш Фодор

Крајем 19. века примећена су 
некаква сумњива лица како се 
смуцају вршачким атаром, вукући 
на коњским запрегама којекакве 
скаламерије покривене цирадом. 
По који у центар залутали паор је 
у пола гласа, услед страха да не 
буде исмејан, приповедао о неким 
“свецки одевеним фићфирићима” 
који склапају нешто што подсећа на 
топове уперене право у небо.  

Градска власт је, чувши да у народу 
нараста забринутост проузрокована 
причама сујеверних земљорадника, 
убрзо издала званично обавештење 
не би ли спречила општу хистерију. 
Радило се о професионалним 
разбијачима градоносних облака, 
који су своју претходно широм Европе 
опробану методу пре Вршца успешно 
демонстрирали у Темишвару. Градска 
власт их је, дакле, позвала да се и код 
нас позабаве проблемом летине све 
чешће ледом обраном.

По доказаној успешности апарата, 
неколико би их било откупљено. 
Нико није могао да предвиди (гости 
поготово), да ће тог јесењег јутра, 
предвиђеног за гађање градоносних 
облака и мрачног услед великог 
броја истих, нешто поћи по злу. 
Пажљивије око могло је да примети 
сумњичаве погледе, гунђање и 
незадовољно одмахивање главом 
окупљених радозналаца, који су са 
зебњом гледали “топове” уперене у 
небо. У договорено време, поносни 
проналазачи су упалили фитиље, 
после чега су уследиле громогласне 
експлозије праћене бљеском. Тешко 
је описати бежанију која је уследила, 
зато је сувишно описивати узвике, 
псовке и лица људи који су у бегу 
падали једни преко других. Гости су 
се у неверици освртали по одједном 
опустелом пољу, жалећи што у жељи 
за што упечатљивијим ефектом нису 
упозорили локални живаљ на оно 

што их чека.
Авај, боље да јесу. Када су се 

повратили од шока, мештани 
су се окупили и уз шкргут зуба, 
исколачених очију и стиснутих 
песница појурили назад, не би ли 
свој бес због предстојеће казне сад 
срдитог Бога и увређених анђела 
на које се, јел, пуцало, искалили на 
топу (срећом не и на “топџијама” 
које су увелико потпрашиле пете 
не би ли спасиле живу главу). Перје 
многобројних птица које су у страху 
од експлозија прхнуле у небо је 
сматрано перјем погођених анђела. 
Нико није коментарисао то што су 
се облаци разишли. “Белосвецка 
новотарија” је после ове неславне 
епизоде замењена опробанијим и 
делотворнијим методама – звоњавом 
црквених звона и постављањем 
секире у двориште са сечивом 
окренутим према облацима, не би 
ли их тако узрочно – последичним 
магијским принципом “пресекла на 

двоје”.
У нашим крајевима се и дан – 

данас када лед потуче усеве упркос 
бесомучној звоњави, шапатом 
(додуше у Радак малој и гласније) 
препричава да је то због тога што 
су небеса и даље увређена због 
некадашње пуцњаве…

Ференц X Шавољи је у Вршцу 
обављао посао вероучитеља на 
почетку 20. века. Поред тога, водио је 
и вршачку метеоролошку станицу која 
се налазила близу капеле Св. Крста 
на брегу Миса. Пошто су вршачки 
виногради често страдали услед јаког 
града, Шавољи је дошао на идеју да 
у Вршцу организује противградну 
одбрану по узору на Будимпешту и 
Темишвар који су увелико баратали 
овим видом заштите против 
градоносних облака.

Градским властима је предложио да 
део новца из буџета буде преусмерен 
на куповину противградних топова, 
обуку и плате њихових опслужитеља, 
као и за изградњу наведене 

противградне станице. Да би упутио 
јавност у своје планове, издао је 
и књижицу која је била дељена 
свима који су били заинтересовани. 
Нажалост, идеја није заживела: 
виноградари, који су сматрали да 
је порез на одбрану винограда 
превисок и који су сматрали да 
лед неће баш по њиховом грожђу, 
притисли су градске власти да 
Шавољија удаље како са радног 
места, тако и из Вршца. Образложење 
је било да Шавољи „пуца на анђеле“ 
и тиме навлачи бес Бога на град. 
Огорчен, Ференц Шавољи заувек 
одлази из града. Књижица „Разбијање 
градоносних облака у Вршцу“ који је 
написао Шавољи даје нам следеће 
информације:

- 67 топова је било на распоређено 
по Вршцу и околини;

-Шавољи је одржао интерактивно 
предавање 11. марта 1900. о 
предностима овог вида одбране на 
састанку природњачког друштва;

- Предност је давао мађарском 
моделу, поготово Емерлинговом, 
иако је био свестан да многи мисле да 
је са истим био “у дилу”, тј. обећан му 
је проценат од продаје.

Зато се потрудио да докаже 
супериорност тог модела:

1. Потпуно безбедно руковање, без 
могућности експлозије;

2. 4-5 плотуна у минути, без обзира 
на временске прилике;

3. Може се поставити било где;
4. Није потребна претходна обука 

или предзнање;
5. Нема потребе за додатним 

деловима, тј. евентуалном куповином 
истих;

6. Готове петарде (за потпаљивање 
или старт) се лако пале и убацују у 
левак топа са горње стране;

7. Готове петарде се могу наћи у 
слободној продаји;

8. Њиме могу руковати и жене и 
деца;

9. У свим околностима, њиме може 
руковати једна особа.

У Вршцу су топове израђивали 
„Неуком Балинт и синови“

- 1. април, на брду Миса је Шавољи 
испробавао топове са пиритним (или 
пиролитним) пуњењем. Пиролитно 
боље, даље баца, пали се и по најјачој 
киши.

- 23. јула 1900. године је 22 часа пао 
град. Према Гудурици топџије “нису 
придавале велики значај гађању 
облака”, тј. није им се ноћу излазило 
на пљусак, па је лед направио велику 
штету.

Вршачки топови су гађали редовно, 
па су облаке растерали; међутим, 
чини се да су се и вршачки облаци тад 
“преселили” у Гудурицу.

- Метеоролошка истраживања 
су показала да је Вршац подложан 
настанку облака, као и да је често на 
удару разних облачних фронтова; 
многе мочваре, близина Дунава, 
Тамиша итд. такође доприносе 
стварању водене паре и облака.

- Топови су били постављени на 
брегу; размак: 750 м - 67 топова, у 
дужини од 26 км, све до вршачких 
ритова, Гудурице, Вел. Жама, Вел. 
Средишта, Малог Средишта и 
Марковца.

- Информације о доласку облака 
стизале су благовремено захваљујући 
телеграфу, па је сваки топџија имао 
30-50 минута да стигне до топа.

- Подизање црвене заставице 
означавало је приправност за топџије. 
- Сигнализације је означавала и 
колико пуњења припремити итд.

- Шавољи је топџијама дозвољавао 
импровизацију и рад на основу 
сопствене процене, иако је постојала 
обука и поступак за сваку ситуацију. 
Станица је била на брду Миса, близу 
црквице, а не на Кули као што тврди 
Токин.

КУЛИНА ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА

НЕСЛАВНА ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
РАЗБИЈАЊА ГРАДОНОСНИХ ОБЛАКА

Посао разбијача градоносних облака 
је захтевао изузетно стрпљење, 
пошто се “топ” пунио кап по кап. 
Вишак слободног времена такође 

није био на одмет

Противградни топ у виноградима, 
фотографија из колекције Градског музеја

Омиљено оружје 
“ловаца на анђеле”
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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

Зато је Штатхалтерија 
представила жупанији како није 
имала разлога, узевши у обзир ове 
околности, да подноси у питању 
уређења ове вароши на основама 
једне слободне вароши представку 
о повреди јурисдикционог права, 
пошто је она у своје време опширно 
извештена била о току расправе 
односно ове прилике. Вар. мађистрат 
и представништво једногласно 
вотирају Штатхалтерији, у седници 
од 8. новембра о.г., протоколарну 
захвалност 1).

Српско народни сабор, отворен 
месеца априла 1861. у Карловцима, 
на којем је овд. српска општина 
изаслала Александра Волића и 
Светозара Пешу 2), камо је отишао 
и  овд. владика Кенђелац и парох 
Лазар Стефановић - закључи, да 
се Војводина поново успостави, 
и одреди депутацију, под 
предвођењем вршачког владике, 
да овај закључак цару саопшти. Она 
изађе пред цара 10. маја 3). Дочим 
је муниципија тамишке жупаније 
против карловачких закључака 
протестовала, новосадско 
варошко представништво 
закључи, да демонстрира за ове 
закључке. У седници овдашњег 
варошког представништва 3. и 4 . 
септембра о.г. држапе, дошао је на 
претрес и циркулар новосадског 
представништва и узет је просто на 
знање 4).

Августа месеца исте године, 
закључи вар. представништво, да 
се успостављеној нем. пољској 
комисији, која је свој новац 1028 
фор.и 22 н. у готовини и обвезницама, 
вар.благајни депоновала, ова свота 
исплати 5).

Г. 1861. узет је нов варошки печат. 
Он је наличио ономе из г. 1804. али 
са одговарајућим натписом:“Sigillum 
Liber. Ac. Reg.Civit. Verschez Anno 
1861.“

Сада опет наступи нов обрт у 
приликама земаљским, који је имао 
утицаја и nа Вршaц. Пошtо односни 
предмети на земаљском сабору у 
Пешти нису решени по жељи владе, 
и како се јурисдикције постојано 
противиле репартицији порезе и 
незаконитом комплетовању војске, 
бечка влада, пошавши стопама 
реакције, заведе поново провизију 

у Угарској, којој се тек г. 1867. крај 
учини.

Највишим ручним писмом од 5. 
новембра 1861. г.угар. дворском 
канцелару грофу  Антонију Форгачу 
суспендована је привремено 
корпоративна радња муниципија у 
земљи. Услед тога разрешени су сви 
одбори жупанија и диштрикта, као и 
вар. представништва краљ. вароши. 
Отуда је вар. представништво 
седницом од 9. новембра престало 
с радњом, поверивши даљу управу с 
варошким имањем и јавну сигурност 
поверењем изабраном мађистрату, 
који о томе расположењу учини 
пријаву новоименованом намеснику, 
фмл. Грофу Маврију Палфи 6).

12. новембра резигнирало 

је чиновничко особље тамишке 
жупаније на челу са жупаном, крајем 
новембра пак наименован је  ц.кр. 
дворски саветник Антоније Сабо 
од Шошкута као администратор 
вел. жупана и за краљ. комесара 
Тамишграда и вршца. Он дође у 
Вршац већ 22. децембра, да прегледи 
управу вар. мађистрата 7).

Касније се дозволи, да у 
слободним варошима, погледом 
на материјалне интресе, такозвани 
спољашни савет отпочне радити. 
Услед тога комесар Сабо водио је 
овде приговоре за наименовање 
нове репрезентанције и вар. 
мађистрата. Њега је задовољила 
лојалност и радња мађистрата, што 
је полазећи из Вршца 14. јануара 
1862. јавно исказао 8).

Наредбом од 19. фебруара 1862. 
дозволи Сабо, да се овде организује 
репрезентанција на  темељу закона 
пре 1848. год. Број представника, 
повећан од 50 до 100, именован 
је. У седници од 5. марта положи 
ново представништво заклетву и 
отпоче радити. По упутству имао 
је градоначелник или у одсуству 
његовом какво мађистратско лице 
представити у седницама новог 
„спољашњег савета“. Овај савет 
бавио се економном управом, 
политичким приликама пак 
толико, што се је имао саветовати о 
средствима и начину, како ће се виши 
налози и заповести извршити.О томе 
да ли је тај виши налог уместан, 
правичан или какве ће последице 
имати, није могло бити разговора. 
Тако је онда време било. За случај 
ако би закључци репрезентанције 
одступали од закључака мађистрата, 
она је имала права призива вишој 
власти 9). Имамо напоменути, да се 
ово упуство није никоме допадало 
10).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (187)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник од  8. новембра 1861.
2)  Изабрани су 12.(24.) марта
3) Werschetyer Gebirgsbote“г. 1861., бр.20
4) Записник седнице од 3. и 4. септембра 1861.

5) Исто од 12. и 13 августа 1861.
6) Исто од 9. новембра 1861.
7) Werschetyer Gebirgsbote“г. 1861., бр.52.
8) Исто г. 1862. бр. 3

9) Записник седнице од 5. марта 1862.
10) Werschetyer Gebirgsbote“г. 1862., бр.10

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 545, 7. НОВЕМБАР 2003.

ВЕРНОСТ БОЈИ И ПИГМЕНТУ
У вршачком Центру за савремену културу Конкордија 

отворена је изложба радова реномираних ликовних 
уметника домаће авангардне сцене по избору др Јерка 
Денегрија, историчара уметности. Поставка носи назив 
“Сликарство”, а изложбу је, у присуству значајних имена 
ликовне сцене и поштоваоца уметности, отворио селектор 
Денегри.

- Ово је радна и критичка изложба, а идеја се родила 
још пре пар година захваљујући академском сликару 
Живку Грозданићу, директору Конкордије, и конципирана 
је за овај вршачки галеријски простор, који једини пружа 

могућност да се реализује оваква изложба, каже др 
Јерко Денегри.- Мотив је да се скрене пажња на појаву 
сликарства данас када се чини да је оно на неки начин у 
мањини. Ова изложба је показала да сликарство егзистира 
и да се ради квалитетно. Два битна критеријума изложбе су 
плурализам и квалитет, који чине њену основу. Плурализам 
чине различити стилови, језици и генерације, а између 
најстаријег и најмлађег учесника изложбе разлика је 
педесет година. Друго битно својство поставке је високи 
квалитет експоната.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 545, 7. НОВЕМБАР 
2003.

АМАТЕРСКА КИЧИЦА
У галеријском простору Културног центра Вршац, од 27. до 31. 

октобра, била је постављена изложба дела сликара аматера са 
подручја Јужнобанатског округа. Поставку аутора Јелене Горички 
сачињену од 49 радова двадесетчетворо уметника отворио је 
Мирко Добросављевић, члан ИО СО Вршац задужен за културу.

Одлуком селектора Драга Драгића, сликара  из Новог Сада, на 
Покрајинској изложби заказаној за данас у новосадском Музеју 
Војводине представиће се следећи мајстори кичице: Стефан  Јон, 
Николинци ,”Композиција 1”, уље на платну; Милета Радојевић, 
Бела Црква, “Јесењи пејсаж”, уље на платну; Драган Петровић, 

Вршац,”Парк”, уље на платну; Калман Фаркаш, Вршац, “Вршачки  
брег”, комбинована техника; Јелена Враговић -Цветковић, “Зид 
плача”, уље на платну; Мирјана Башић, Вршац, “Јесен”, уље на 
лесониту; Синиша Вишацки, Вршац, “Чувар моје душе”, уље на 
платну; Драган В. Петровић, Вршац, “Поподне”; Јован Цветковић, 
Вршац,”Алеја”, уље на платну; Желислав Такач, Ковачица, “Дубок 
сан”, уље на платну; Јармила Сабо, Ковачица, “Глад”, уље на платну; 
Жељко Јанковић, Омољица, “Пастирица”, уље на платну; Мирослав 
Марунић, “Балкан”, дрво скулптура; Даце Миленковски , Старчево, 
“Пејса`”уље на платну.

У музичком  делу програма свечаног отварања изложбе 
учествовали су ученици ОМШ “Јосиф Маринковић” из Вршца. 
Присутнима се обратио и Саво Мучибабић, секретар Савеза аматера 
Војводине.

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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Пилетина 
са цвеклом 

КУЛИН КУВАР

Португалски пудинг
НАМИРНИЦЕ:

6 ораха
мало цимета
5 јаја
путер
180 г шећера у праху
шећер (за посипање)
¼ л слатке павлаке
½ чаше рума

ПРИПРЕМА: Орахе ситно самлети и помешати с 
циметом. Жуманца пенасто умутити и додати чврст 
снег од беланаца. Посуду за пудинг намазати путером и 
посути шећером, а затим сипати смесу. Посуду с пудингом 
прекрити пергаментом (да кључала вода не би прскала у 
пудинг) и ставити у врелу воду да се 45 минута кува на пари. 
Пудинг треба добро да нарасте. Кад је готов, охладити га, 
па пудинг, заједно с чинијом, преврнути на тањир. Пре 
сервирања прелити умућеном павлаком и румом. 

Крем супа са 
празилуком

Шварцвалд торта
   

НАМИРНИЦЕ:
Коре: 
5 жуманаца
150 г шећера
1 ванилин шећер
5 кашика млаке воде
100 г брашна 
50 г густина
100 г млевених ораха
50 г какао праха или 
рендане чоколаде
½ прашка за пециво
60 г маргарина
5 беланаца
Фил:
½ литра сока од 
вишања
2 каранфилића 
на врх ножа цимета
3 кашике густина
1 ванилин шећер
1 шаку вишања из 
слатка (или компота)
Украшавање:
шлаг
рендана чоколада
12-16 ушећерених 
вишања

НАМИРНИЦЕ:
2 шаргарепе
1 већа или 2 мање 
цвекле
400 г белог пилећег меса
100 г фета сира
со
зачин Ц
уље
јабуково сирће

НАМИРНИЦЕ:
  

2 велика струка 
празилука
4 кромпира
2 главице црног 
лука
2 дл павлаке
1 л супе од коцке
2 кашике путера
лишће першуна
бибер, со

ПРИПРЕМА: Бели део празилука 
очистити, опрати, расећи по дужини, па исећи 
на мање комаде. Црни лук ољуштити, опрати 
и исецкати што ситније. Онда га пропржити 
на путеру, да постане стакласт. Тада додати 
празилук и још мало пропржити. Налити супом, 
додати ољуштен, опран и на коцке исечен 
кромпир. Све побиберити и мало досолити. 
Скувано поврће умутити у миксеру да се добије 
густа крем супа. Ставити на ватру да још једном 
прокључа. Скинути с рингле и умешати павлаку. 
Супу у тањиру посути сецканим першуновим 
лишћем.

ПРИПРЕМА: Жуманаца умутити са 
шећером и додати ванилин шећер. Додати 
млаку воду, брашно помешано с густином. 
Промешати, а потом додати орахе, какао 
и прашак за пециво. У умућена жуманца 
додати маргарин, па наизменично 
додавати помало смесе с брашном и помало 
снега од  умућених беланаца. Пећи око 
пола сата у припремљеном плеху на 200°Ц. 
Кору оставити да преноћи, па пресећи на 3 
коре и попрскати с мало мараскина. Фил: 
Сок од вишања прокувати с каранфилићем 
и циметом. Извадити зачине. У мало сока 
измешати густин (или прашак за пудинг) и 
сипати у сок. Мешати на ватри док се маса 
не згусне. Додати ванилин шећер и вишње, 
па скинути с ватре и охладити. Две доње 
коре премазати филом и преко сваког фила 
ставити мало шлага. Торту са свих страна 
премазати шлагом, украсити вишњама и 
посути ренданом чоколадом. 

ПРИПРЕМА: Пилеће месо исећи на шницле, посути 
зачином Ц и испржити на уљу. У другој посуди изрендати или 
ситно исецкати цвеклу и шаргарепе. Додати им кашичицу или две 
јабуковог сирћета, мало соли и промешати. На тањир положити 
пилеће шницле и прелити смесом од цвекле и шаргарепе. Посути 
уситњеним фета сиром и служити. 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  2. КОЛО

ОФК Вршац - Раднички 1912  2 : 1
Омладинац - Братство 1946  0 : 0
Козара - Железничар   0 : 1
Динамо 1945 - 1. Мај Рума  3 : 1
Бечеј 1918 - Раднички (Зр)  3 : 2
Војводина 1928 - Борац   0 : 1
Дунав - Раднички (СМ)   2 : 3
Хајдук 1912 - Бачка 1901  3 : 2
 
1.Железничар  2      2  0  0  6
2.Бечеј 1918  2      2  0  0  6
3.Хајдук 1912  2      2  0  0  6
4.ОФК Вршац  2      2  0  0  6
5.Раднички (Зр) 2      1  0  1  3
6.Раднички 1912  2      1  0  1  3
7.Борац  2      1  0  1  3
8.Динамо 1945  2      1  0  1  3
9.Раднички (СМ)  2      1  0  1  3
10.Бачка 1901  2      1  0  1  3
11.Козара  2      1  0  1  3
12.Омладинац  2      0  1  1  1
13.Братство 1946  2      0  1  1  1
14.Дунав  2      0  0  2  0
15.1. Мај Рума  2      0  0  2  0
16.Војводина 1928  2      0  0  2  0

ПФЛ ПАНЧЕВО 2. КОЛО

Долина  - Хајдучица   5 : 3
Раднички (К) - Будућност (А)  6 : 0
Слога (БНС) - Раднички (Б)   3 : 2
Стрела - Партизан (Г)    2 : 1
Спартак 1911 - Црвена звезда  3 : 3
Полет (Ид) - БАК   1 : 2
Потпорањ - Југославија    3 : 2
Јединство (В) - Партизан (У)   2 : 0
 
1.Јединство (В)  2     2  0  0  6
2.Потпорањ  2     2  0  0  6
3.Стрела  2     2  0  0  6
4.Раднички (К)  2     1  1  0  4
5.Спартак 1911  2     1  1  0  4
6.Долина  2     1  0  1  3
7.Слога (БНС)  2     1  0  1  3
8.БАК   2     1  0  1 3   
9.Партизан (Г)  2     1  0  1  3
10.Будућност (А)  2     1  0  1  3
11.Раднички (Б)  2     0  1  1  1
12.Југославија  2     0  1  1  1
13.Црвена звезда  2     0  1  1  1
14.Полет (Ид)  2     0  1  1  1
15.Партизан (У)  2     0  0  2  0
16.Хајдучица 2     0  0  2  0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО

ОФК Вршац - Кикер   0 : 2
Партизан - Рад    7 : 2
Земун - Графичар   2 : 2
Бродарац - Мачва   5 : 0
Аполон 4 - Раднички (Н)   1 : 3
Реал Ниш - Чукарички   2 : 1
Црвена звезда - Војводина  8 : 0
Спартак ЖК - Телеоптик   2 : 2
 
1.Црвена звезда  4     3  1  0  10
2.Раднички (Н)  4     3  1  0  10
3.Чукарички  4     3  0  1   9
4.Партизан  4     3  0  1   9
5.Кикер  4     3  0  1   9
6.Реал Ниш  4     2  1  1   7
7.Графичар  4     2  1  1   7
8.Бродарац  4     2  0  2   6
9. Телеоптик 4     1  2 1   5
10. Војводина  4     1  2  1   5
11. Спартак ЖК  4     1  1  2   4
12. Земун  4     1  1  2   4
13. Рад   4     1  1  2   4
 14.ОФК Вршац  4     0  1  3   1
15.Аполон 4  4     0  0  4   0
16.Мачва  4     0  0  4   0

СПОРТ

Са шест освојених бодова у прва два кола 
изабраници тренера Ненада Мијаиловића 
позиционирали су се у самом врху табеле 
Српске лиге Војводина, али и потврдили 
одличан рад у припремном периоду и 
прелазном року. Пажљиво одабрана 
појачања почела су да се исплаћују, 
атмосфера у тиму је одлична што је 
гаранција да ће, како на Градском стадиону 
тако и на гостовањима, ОФК Вршац увек од 
себе давати максимум.

Вршчани су против једног главних 
претендената на висок пласман од првог 

минута загосподарили тереном, стекли 
велику предност у поседу лопте а пресингом 
ривалу нису дозволили да покаже свој 
нападачки квалитет. Водећи погодак за 
тим тренера Мијаиловића припремио је 
дефанзивац Данијел Бељин, 30 метара 
дугим пасом спојио је са голом Сарајлина, 
а нападач домаћих био је бржи од голмана 
Лебовића и савладао га лоб ударцем 
главом.У финишу првог полувремена после 
соло акције Сарајлина, Видаков се одлично 
кретао и на другој стативи пласирао лопту 
у мрежу. Већ у следећем нападу Раднички 

је смањио предност, на идеалан центаршут 
Бошковића реаговао је Антунић и главом 
погодио ракље Јеверичићевог гола. У 
другом полувремену Вршчани су имали 
више од игре, прилике да тријумф учине 
убедљивијим имали су најпре Спасић, 
који је из слободњака погодио пречку, и 
Видаков, чији је шут после одличне контре 
одбранио Лебовић.

- Максималан учинак у прва два кола 
свакако је изненађење ако буџет других 
тимова упоредимо са нашим, али имајући 
у виду колико су ови момци вредни и 
поштени, сигурно није незаслужен. Желимо 
добре игре у континуитету, срећни смо, али 
и чврсто стојимо на земљи, рекао је шеф 
струке ОФК Вршца.

У наредном колу Вршчани гостују у 
Сакулама, увек неугодном Борцу.

- У питању је искусна екипа, годинама 
игра озбиљну улогу у српсколигашкој 
конкуренцији. Тешко је проценити са које 
позиције вреба већа опасност по нас, од 
играча ћу захтевати максималну борбу и 
надам се да ће то бити довољно да уживамо 
у доброј утакмици, закључио је Мијаиловић.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ДРУГУ ПРВЕНСТВУ ПОБЕДУ СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

НЕМА ШАЛЕ СА ВРШЧАНИМА
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 1912  2:1 (2:1)

Протекла је прва недеља 
припрема кошаркаша Вршца за 
сезону 2019/20, екипа је још увек у 
формирању а тим тренера Дарка 
Костића у понедељак је добио 
велико пјачање. У Миленијум 
је из битољског Пелистера 
стигао Американац Габријел 
Билер, 24 године, висок 198 
сантиметара, може квалитетно 
да игра на позицијама бека и 
крила. Билер је у досадашњој 
каријери наступао за колеџ Јута 
у НЦАА лиги, прошле сезоне 

наступао је за Пелистер. Краси га 
изуетна брзина и одличан шут са 
дистанце, пре свега за три поена. 
Американац се одмах ставио на 
располагање тренеру Костићу, 
ради пуном паром са екипом и 
у суботу ће, на првој провери 
Вршчана, у мечу са једним 
кинеским суперлигашем, бити 
један од главних носилаца игре. 
Утакмицу са Кинезима Вршчани 
ће играти у субиту у Динамик 
арени у Београду са почетком у 
16 часова и 15 минута . У првој 

изјави за “Вршачку кулу” Билер 
је рекао:

- Не знам пуно о Вршцу, али 
сам видео да је леп и миран 
град који ми се допао на први 
поглед. О вршачкој кошарци 
не знам пуно, али знам доста 
о репрезентацији Србије која 
је велика кошаркашка сила. 
Желим да дам пун допринос 
тиму и надам се да ћемо се добро 
спремити за праве ствари које 
нас чекају у сезони.

Наредне недеље Вршчани 
ће имати проверу против екипе 
Темишвара, члана румунске 
елитне дивизије.

Б.Ј.

КО Ш А Р К А

ФУД БА Л

Заслужено до максималног учинка: Играчи ОФК Вршца прослављају тријумф над 
Радничким из Сомбора

Припреме атлетичара вршачке Атине 
организоване су у облику спортског кампа, где 
су полазници вежбали 2 или 3 пута дневно по 
тематским целинама.

На дневном реду су били развој 
:издржљивости, брзине, експлозивне снаге, 
вертикалне и хоризонталне скочности, као и 
гипкости.

- По узору на старе совјетске моделе физичке 
културе,били су заступљене све активности, 
трчање, спортске игре (кошарка,рукомет), рад 
са препонама,медицинкама, и свим скакачким и 
бацачким реквизитима. Акценат је био осим на 
физичкој припремљености, и на развоју морално-
вољних квалитета, развоју трудољубља, као и 
кохезији спортске групе. Прва такмичења која 
очекују наше такмичаре су квалификације за Купа 
Србиј за старије пионире, следећег викенда, док ће 
ветерани имати Првенство Балкана у Букурешту, 
рекао је тренер Атине  Срђан Јовановић.

АТЛЕТСКИ КЛУБ АТИНА ИЗ ВРШЦА 
УСПЕШНО ОБАВИО ПРИПРЕМЕ НА 

ЧАРДАКУ 

АТЛ Е Т И К А

ФУД БА Л

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ АНГАЖОВАО ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ

СТИГАО ГЕЈБ БИЛЕР

ПОРАЗ КАДЕТА У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ
ОФК ВРШАЦ – КИКЕР 0:2 (0:2)

 Павлиш, стадион „Црвене звезде“, гледалаца 100, судија: Новица Анђеловски 
(Качарево) 7, стрелци: Вранић у 5. и Маринковић у 14. минуту

ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Тошић, Дугић (од 76. Савић),  Вранић, Врањеш, Нецин, Секулић, 
Николић, Главинић, Грбић, Максимовић (од 61. Борисављевић).

КИКЕР: Марић, Угреновић ( Од 55. Гаврић), Радовановић (од 78. Михајловић), Л. 
Маринковић, Милосављевић, Вранић (од 88. Бабић), Н. Маринковић, Бутачевић (од 89. 
Зечевић), Ђуровић (од 78. Вујичић), Павловић, Весић.

Краљевчани су се боље снашли у отварању утакмице и два прекида материјализовали 
на најбољи могући начин. Најпре је после корнера Вранић био најспретнији и матирао 
голмана Радаковића, а само десет минута касније, после скраћеног корнера, Маринковић 
се најбоље снашао и дуплирао предност гостију. Изабраници тренера Марина Миока 
имали су иницијативу у другом полувремену, али међу њима није било расположених 
стрелаца који би реализовали неколико колoсалних прилика.

Ф
ото: М

.Ж
ивковић

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 1912   
2:1 (2:1)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
250, судија: Драган Зорић (Клек) 7, 
стрелци: Сарајлин у 10. и Видаков у 43. 
за ОФК Вршац, Антунић у 45. минуту за 
Раднички 1912, жути картони: Сарајлин, 
Спасић (ОФК Вршац), Мацановић, 
Гороњић, Богуновић (Раднички 1912), 
црвени картон: Антунић (Раднички 1912).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, 
Бељин, Качаревић, Сарајлин (од 74. В. 
Благојевић), Видаков (од 80. Белић), 
Спасић, Вучетић, Јанковић (од 46. Илић), 
Станков, Лазевски.

РАДНИЧКИ 1912: Лебовић, Кукољ, 
Стојаковић (од 70. Бачанин), Славуљица, 
Кнежевић, Мацановић, Бошковић (од 90. 
Цветковић), Гороњић, Вукадиновић (Од 
46. Матијевић), Богуновић, Антунић.

Играч утакмице: Војкан Сарајлин

Шутер са одличним препорукама: 
Габријел Билер (КК Вршац)
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