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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”

Поштовани. Потребан ми је правни савет. Недавно 
сам имао саобраћајну незгоду коју нисам скривио. 
Најпре ме шокирао позив тужилаштва у којем сам ја 
означен као осумњичени, па сам износећи своју одбрану 
лепо објаснио да сам се кретао прописаном брзином и да 
никако нисам могао да предвидим да ће госпођа коју су 
означили као оштећену изненада почети да претрчава 
улицу и то ван обележеног пешачког прелаза. Одмах 
сам предузео радњу кочења, али нажалост нисам успео 
да избегнем контакт. Срећом госпођа је задобила само 
лакше телесне повреде. Постоји снимак саобраћајне 
незгоде на којем се све лепо види. Упркос томе, сада сам 
добио налаз и мишљење вештака саобраћајне струке 
у којем се наводи да сам ја скривио ову саобраћајну 
незгоду. Чуо сам да постоји могућност да ангажујем 
стручног саветника, па ме занима Ваше мишљење да ли 
је то добро решење и шта бих тиме у овом случају могао 
променити?

- Увек се постављало питање како се може решити 
немогућност странака да воде делотворну расправу о налазу 
и мишљењу вештака с обзиром на то да странке у великом 
броју случајева не располажу довољним стручним знањем за 
то. Због тога је законодавац новим Закоником о кривичном 
поступку и увео установу стручног саветника. Он истина не 
врши вештачење, али због стручног знања којим располаже 
омогућава да се предмет вештачења стручно расправља, да 
се због тога изради квалитетнији налаз и мишљење. Стручни 
саветник  формално нема својство вештака и интенција 
законодавца је била да се у поступку омогући постојање 
паралелног вештака чија би функција била контролног 
карактера. Неспорно је да стручни саветник мора да буде 
лице које располаже стручним знањем из области која 
је предмет вештачења. Сматрам да је институт стручног 
саветника значајан посебно у контексту „опонирања“ 
недовољно квалитетним вештачењима.

У Вашем случају Тужилаштво је као орган поступка, у 
складу са важећим кривичним законодавством, ангажовало 
вештака из области саобраћајне струке који је дао налаз 
и мишљење које Вам како кажете, не иде у прилог. Након 
завршеног вештачења, Тужилаштво има обавезу да Вам 
омогући да извршите увид у налаз и мишљење, да га копирате, 
да га разгледате, те Вам се мора одредити и рок у којем 
можете изнети Ваше примедбе. Имајући у виду околности 
Вашег случаја, сада је прави тренутак да ангажујете стручног 
саветника. Стручног саветника изаберите из области која је 
предмет вештачења, дакле области саобраћаја, пуномоћјем 
га овластите.

Уколико ангажујете стручног саветника он ће имати 
право да буде обавештен о времену вештачења, да у току 
вештачења прегледа списе и предмет вештачења, право 
да вештаку предлаже предузимање одређених радњи, да 
даје примедбе на налаз и мишљење вештака, право да буде 
испитан о предмету вештачења и друга права.

Увек је актулено и питање ко финансира ангажовање 
стручног саветника. Стручни саветник се ангажује о трошку 
лица које га предлаже. Стручни саветник се на захтев 
оштећеног или окривљеног може ангажовати и о трошку 
буџетских средстава, али то су само ограничени случајеви. 
Када је реч о окривљеном неопходно је да окривљени према 
свом имовинском стању не може да плати награду и трошкове 
за кривично дело за које је запрећена казна затвора преко 
три године или уколико налажу разлози правичности.

Дакле, имајући у виду све претходно наведено саветујем 
Вам да ангажујете стручног светника који располаже 
адекватним стручним знањима. Сада је прави тренутак за 
то. Иако се формално налаз и мишљење вреднује као и 
сваки други доказ, према слободној оцени суда и на темељу 
начела слободне оцене доказа, чињеница је да то није 
тако у пракси јер су судови понекад склони да механички 
прихвате налаз и мишљење који је у Вашем случају свакако 
кључно за разрешење питања ко је скривио ову саобраћајну 
незгоду. Пре него што се приступи оцени доказне вредности 
вештачења, постоји могућност предузимања одређених 
мера с циљем отклањања могућих недостатака у предметном 
вештачењу. Уколико постоје аргументи који ће указати на то 
да је налаз нејасан, непотпун, погрешан, у противречности 
сам са собом или са околностима о којима је вештачено, 
да је мишљење нејасно и противречно и уколико се ови 
недостаци  не могу отклонити новим испитивањем вештака 
или допунским вештачењем, постоји законом прописана 
обавеза Тужилаштва да одреди другог квалитетнијег и 
стручнијег вештака.

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:

АНГАЖОВАЊЕ 
СТРУЧНОГ САВЕТНИКА 

У СЛУЧАЈУ 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Минулог викенда одржана 
је традиционална, 18. по реду, 
манифестација Међународни 
етно фестивал Гудуричка златна 
јесен. Светковина села познатог 
по винаријама и квалитетној 
Бахусовој капљици посвећена 
је почетку бербе и представља 
увертиру у вршачки Грожђебал. 
Окупила је бројне посетиоце, а 
организатори су припремили 
разноврстан програм током 
тродневне манифестације. 
Организатори су Месна 
заједница Гудурица и сеоски 
КУД „Виногради“, у сарадњи са 
Туристичком организацијом 
Града Вршца и Селом плус, а 
покровитељ манифестације је 
Град Вршац. Фестивал је посетила 
и отворила градоначелница 
Драгана Митровић, у пратњи 
чланова Градског већа.

– Златна јесен је увод у 
најважније годишње доба за наш 
град, јер је Вршац град вина, у јесен 
се беру виногради, прави вино, а 
Гудурица је прва асоцијација на 

све то, рекла је градоначелница 
отварајући ову светковину вина. 
Искористили смо прилику да 
обиђемо неколико гудуричких 
винарија и поразговарамо са 
приватним произвођачима о томе 
како гаје своје винограде, шта је 
оно што би локална самоуправа 
могла да уради за њих. Да им 
помогне у самој производњи 
вина, а и у привлачењу средстава 
из покрајинских и других 
прекограничних фондова. 
Задовољна сам што Гудурица има 
велики број уређених породичних 
винарија где су младе генерације 
заинтересоване да наставе да 
се баве тим послом и ми смо 
ту да негујемо ту традицију, да 
им помогнемо у томе да, пре 
свега, остану у Гудурици и баве 
се производњом вина, винским 

ОДРЖАНА 18. МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ

ГУДУРИЧКА ЗЛАТНА ЈЕСЕН

“Међународни етно фестивал Гудуричка 
златна јесен оживео је ово банатско село, а 
у богатом програму уживао је велики број 

посетилаца.”
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туризмом. Гудурица је постала 
један од центара винског 
туризма када је овај регион у 
питању о чему сведочи и  велики 
број посетилаца из наше земље, 
али и суседне Румуније. 

Градоначелница сматра да 
су овакве манифестације добра 
прилика да се оживи село, да се 
људи мотивишу да остану и баве 
се овим лепим послом. 

- Мислим да је овај фестивал 
значајан јер промовише 
Гудурицу као највинскије село 
у Јужном Банату, сматра Жељко 
Мрдаљ, председник Савета 
Месне заједнице Гудурица. – На 
подручју Гудурице има осам 
професионалних винарија, 
свака кућа, практично, има свој 
подрум. Припремили смо богат 
програм. Ловачко удружење 
организује такмичење у гађању 
глинених голубова и у кувању 
ловачког гулаша. Пензионерима 
долазе гости из других 
удружења, Шаховски клуб 
организује шаховски турнир. 
Недеља је дан за децу, која имају 
маскенбал и дечји програм. На 
бини у културно- уметничком  
програму учествује 22 фоклора 
за три дана- око 600 учесника са 
подручја Србије и Румуније. 

Слободан Томић, председник 
КУД „Виногради“ из Гудурице, 
наглашава да је у организацији 

манифестације акценат стављен 
на фолклор, али и на пратећим 
дешавањима и додаје:

- Ове године угостили смо две 
КУД-а из Румуније, а очекивали 
смо и друштва из Словеније, 
Мађарске и Бугарске која су, 
нажалост, била спречена да 

дођу. 
Иначе, гудурички КУД 

„Виногради“ има 70 чланова, 
деце узраста од 6 до 14 година, 
распоређених у четири 
фолклорне секције.  

- Село плус, као невладина 
организација, већ две године 
помаже у организацији 
гудуричке Златне јесени, каже 
Данијела Боу, председница  
Удружења грађана Село плус. 
Заједно са Градом Вршцем, 
Туристичком организацијом, 
Месном заједницом Гудурица и 
КУД „Виногради“ аплицирамо за 
средства код Покрајине и других 
извора. Средства смо добили од 
Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, Града Вршца, 
као и од донатора. Мислим да је 
ова манифестација врло битна 
за Гудурицу као туристичког 
места, за промоцију винског 
туризма. 

Међународни етно фестивал 
Гудуричка златна јесен оживео 
је ово банатско село, а у богатом 
програму уживао је велики број 
посетилаца.

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”

Одборници актуелног сазива Скупштине Града Вршца заседали су 
38. пут, у понедељак, 2. септембра, и том приликом усвојили одлуке 
значајне за функционисање града. Првобитно предложен дневни ред, 
на предлог председника Скупштине Ненада Бароша, проширен је 
двема тачкама, тако да је 27 одборника разматрало укупно 13 тачака.

Одборници су усвојили Одлуку о изради измене Плана генералне 
регулације Вршца целина 1 за блокове број 1 до 133, након 
образложења известиоца Дамира Средића, архитекта Одељења за 
урбанизам, просторно планирање и грађевинарство.

- То је готово читав грађевински рејон Вршца без Гудуричког  
насеља, нагласио је Средић. - Наш задатак је да се потрудимо да, у 
складу са могућностима, ово време обележимо на најбољи могући 
начин, а за то нам је потребан стручно обрађен план који препознаје 
актуелне проблеме и нуди одговарајуће решење за све конфликте у 
посматраном подручју.

Средић је истакао да је, након доношења ове одлуке, потребно 
још годину дана напорног процеса за израду плана где ће им бити 
драгоцени предлози и сугестије стручне јавности, као и грађана за 
које се овај план и ради.

Усвојена је и Одлука о изради изменe Генералног урбанистичког 
плана Вршца за простор Трга Зелена пијаца. Известилац по овој 
тачки дневног реда била је Зорица Поповић, начелница Одељења  за 
урбанизам, просторно планирање и грађевинарство која је нагласила 
да је измена неопходна јер је потребно усклађивање овог дела града. 

- Потребно је да се унесу улица и пролаз, да то више не буде трг, 
значи извршиће се промена намене из трга у грађевинску парцелу, 
објаснила је Поповићева. 

Одлучено је да се измени и Генерални урбанистички план за 
простор бивше касарне. Предлог измене образложила је обрађивач 
Тања Клисманић, ЦПМ консалтинг и урбаника. Реч је о површини од 
70 хектара. Циљ израде измене и допуне Генералног урбанистичког 
плана за овај део града обухвата активирање јединственог комплекса 
бивше касарне који би био намењен становању, комерцијалним 
садржајима, спорту, рекреацији и туризму. Планирано је уређење 
постојеће и нове инфраструктуре, посебно део планиране сабирне 
насељске саобраћајнице као наставак Улице Светозара Марковића до 
раскрснице са Булеваром Жарко Зрењанин, као и дела стазе здравља.

Одборници су донели Одлуку о отуђењу непокретности из 
јавне својине Града Вршца пословног простора - локала бр. 1 у 
Вршцу, у Улици Николе Тесле 1, као и одлуку 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 је дала сагласност на Одлуку Надзорног одбора ДОО 
Хелвеција о покретању поступка поновне продаје непокретне и 
покретне имовине, а потом и на решења о именовању чланова 
Управног и Надзорног одбора Апотеке Вршац и Дома здравља Вршац. 
У Управном одбору Апотеке Вршац именовани су чланови Весна 
Меденица, Сузана Пронић и Биљана Јованов, док су у Надзорном 
одбору Виолета Младеновац, Карађорђе Живковић и Доминица 
Микша. Чланови Управног одбора Дома здравља постали су Јелена 
Ђокић, Драгана Копил и Габријела Чолока, а Надзорног одбора 
Предраг Петровић, Марјан Мохан и Весна Авејић. Уместо Соње 
Маровић, која је поднела оставку на функцију председника Управног 
одбора Градског музеја Вршац, именован је Стефан Мавровић.

Извештај 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 одборницима је 
образложио известилац Милан Брдар, председник Координационог 
одбора. Одређене замерке извештају имала је Славица Стоисављевић 
(СПС), једина представница опозиције која је присуствовала седници 
Скупштине Града Вршца.

Одборници су усвојили измену и допуну Одлуке о радном 
времену уготитељских и објеката за приређивање игара за забаву. 
Према новом члану Одлуке, власник мора да буде присутан на 
почетку и  на крају радног времена објекта и да у року од 30 минута, 
од истека радног времена, објекат ослободи од гостију и лица која 
ту нису запослена. За непоштовање поменутих одлука предвиђене 
су казне од 75.000 и 150.000 динара.  У образложењу се наводи да је 
разлог за доношење одлуке петиција грађана, станара на Тргу Светог 
Теодора Вршачког и Рајачићеве улице, јер им је угрожено право на 
одмор. Одлучено је да је обавеза власника угоститељских објеката 
да искључе своје музичке уређаје у време одржавања програма на 
градској бини током манифестација од значаја за град.  

Одборници су скоро све тачке дневног реда усвојили једногласно, 
а седница Скупштине Града Вршца завршена је за нешто мање од два 
сата.

Ј.Е.

ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ ЗА 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Градска управа Вршац обавештава сва заинтересована правна 
и физичка лица да ће се јавно надметање за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
Града Вршца спровести 24. и 25. септембра 2019. године  у Малој 
сали Града Вршца, према правилима из огласа о јавној лицитацији 
који је са обрасцем пријаве објављен на порталу Града Вршца.

Градоначелница Драгана Митровић: 
Златна јесен је увод у најважније годишње доба 
за наш град, јер је Вршац град вина, у јесен се 

беру виногради, прави вино, а Гудурица је прва 
асоцијација на све то.
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МАТУРАНТИ ВРШАЧКИХ ШКОЛА

МАТУРСКА УСПОМЕНА УЧЕНИКА
ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ (1)

КУЛИН ИЗЛОГ

“Вршачка кула” на својим странама 
представља матуранте вршачких основних и 
средњих школа. У овом броју објављујемо први 

део фотографијa ученика завршних разреда 
Хемијско - медицинске школе. Фото: СТУДИО ТОМИЋ

 Одељење IV-2

 Одељење IV-3

 Одељење IV-4
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У Дому здравља Вршац, у 
Диспанзеру за жене, одржано 
је предавање на тему „Особе са 
инвалидитетом и жене у насиљу“, 
намењено здравственим радницима, у 
уторак, 3. септембра. Реч је о наставку 
пројекта за подршку и помоћ женама 
са инвалидитетом који реализује 
Организација „Из круга Војводине“, уз 
финансијску подршку Европске уније. 
У пројекат су укључене институције 
и организације које су у директном 
контакту и раде са женама са 
инвалидитетом.

- Ми смо у Вршцу већ спровели неке 
од активности у оквиру овог пројекта, 
подсећа Ивана Зелић, координаторка 
СОС службе Организације „Из круга 
Војводине“. - Циљ састанка је да се 
представе смернице за поступање са 
женама са инвалидитетом у ситуацији 
насиља. Дом здравља је важна 
карика у борби против насиља над 

женама и циљ нам је да медицинске 
раднике и све оне који су  у директном 
раду са женама подсетимо на нека 
поступања када су у питању жене са 
инвалидитетом, као и да прођемо кроз 
неке вештине комуникације како би 
они боље и квалитетније обављали 
разговор са женама са инвалидитетом 
- жртвама насиља. 

Према речима Зелићеве, један од 

највећих проблема су приступачност 
и комуникација са женама са 
различитим врстама инвалидитета. 
Она је подсетила да још увек одређен 
број институција нема адекватан 
приступ за жене са отежаним 
кретањем, да бројне локалне средине 
немају тумаче за знаковни језик који 
би олакшали комуникацију са женама 
са оштећеним слухом.

- Циљ оваквих едукација је 
унапређење односа здравствених 
радника у поступању са особама са 
инвалидитетом, али и упознавање 
са неким специфичностима које ове 
особе имају о којима можда нисмо 
често у прилици да размишљамо, 
наглашава Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за здравство и 
социјалну заштиту. - Пре 5 година смо 
у Дому здравља имали акредитовани 
програм „Стоп дискриминацији особа 
са инвалидитетом“, али и поступање 
здравствених радника према тим 
особама. 

Предавање је, каже Николићева, 
било акредитовано код Здравственог 
савета Србије, а едукацију је прошла 
група запослених у Дому здравља и 
Болници. Она истиче да је ово нови 
моменат, јер Вршац има нови кадар 
који је у честом контакту са женама 
са инвалидитетом и првенствено са 

жртвама насиља. 
- Не само да је локална самоуправа 

препознала проблеме потребне 
за унапређење рада вршачких 
институција и стручњака, већ је и Град 
Вршац препознат као добро место у 
које се може уложити, инвестирати, 
где ни један ресурс неће остати 
неискоришћен, каже Николићева. 
- Са тим циљем је данас са нама и 
ово удружење. Вредност претходне 
активности коју смо имали је 200.000 
динара и они су желели да уложе у 
знање наших кадрова. Исто је и са 
овом едукацијом и верујем да ће 
здравствени радници, оно што су 
данас овде чули, применити у пракси.

Зелићева је нагласила да је 
сарадња са локалним самоуправама 
и установама веома добра, да наилазе 
на разумевање и подршку реализацији 
пројекта, што ће дати добре резултате 
и побољшати положај жена са 
инвалидитетом.

Ј.Е.

Поводом почетка нове школске 
године, из Јавног комунаалног 
предузећа „Други октобар“ шљу 
поруку свим учесницима у саобраћају:

- Апелујемо на све возаче да буду 
додатно опрезни током вожње, 
посебно у зонама школа, као и на 
путевима који воде до школа.Тим 
поводом, другу годину за редом, 
контролори Паркинг сервиса ЈКП 
“Други октобар” постављали су 
флајере на сва возила која су се 
затекла на јавним паркиралиштима 
у близини школа, с поруком: “Возило 
успори, први дан је у школи”.

У ЈКП „Други октобар“ истичу да 
полазак деце у школу обавезује све 
возаче да покажу већу одговорност, 
поштују саобраћајне прописе и 

посебну пажњу обрате на наше 
најмлађе суграђане. 

- Наша обавеза је да заштитимо 
децу у саобраћају и помогнемо им да 
безбрижно одрастају, али и да стичу 
знања како би допринели сопственој 
безбедности, сматрају у ЈКП „ДРуги 
октобар“. -  Због тога, апелујемо на 
све родитеље првака да пронађу 
најбезбедније трасе за кретање 
ученика од куће до школе а првацима 
желимо срећан и успешан полазак у 
школу. 

ИЗ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОРУЧУЈУ ВОЗАЧИМА:

“ВОЗИЛО УСПОРИ, ПРВИ ДАН ЈЕ У ШКОЛИ”

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта за издвајање 

јавног од осталог грађевинског земљишта и 
изградњу јавне саобраћајнице на парцели бр. 

28257 KO Вршац

Подносилац захтева: EuroCons Group ДОО из 
Вршца, ул. Стеријина бр. 19.

Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу 
зграде Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 
дана почев од 16.09.2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе 
на изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне 
презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће 
обавештења о садржају јавне презентације. 

У ДОМУ ЗДРАВЉА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ

„ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЖЕНЕ У НАСИЉУ“

Туристичка организација Града Вршца (ТОВ) 
приводи крају припреме за овогодишње 62. 
Дане бербе грожђа који ће бити одржани од 
19. до 22. септембра. Организатори поручују да 
су припремили богат и разноврстан програм 
који ће задовољити укусе и очекивања бројних 
посетилаца чији се долазак очекује.

-Као и ранијих година, Дане бербе грожђа 
почињемо у четвртак програмом „У сусрет 
грожђебалу“, на Видиковцу, када ћемо уз 
бесплатно вино, грожђе и тамбураше, испечене 
кобасице, нашим суграђанима и гостима 
пожелети добродошлицу и најавити ову нашу 
манифестацију, каже Татјана Палковач, в.д. 
директора Туристичке организациије Града 
Вршца. - У четвртак је планиран и избор за Мис 
бербе који ће бити одржан у Ресторану Стари 
млин, позивам све лепе девојке, наше суграђанке 
и гошће, да се пријаве Туристичкој организацији 
и учествују у избору најлепше међу њима. На 
главној бити на тргу исте вечери (четвртак, 19. 
септембар) биће концерт локалних бендова. 

Грожђебалски програм за петак започиње 
традиционалном изложбом грожђа и вина која 
ће бити отворена у холу Градске куће, у 17,30 
сати. На отвореној позорници планиран је 
тамбурашки програм од 20,30 часова, а потом 
око 21 сат свечано отварање, ватромет и концерт. 

-Суботу започињемо дечјим маскенбалом 
од 10 часова на главној бини, затим културно 
- уметничким и програмом за децу, најављује 
Палковачева. - Позивамо све родитеље, баке и 
деке, да пријаве своје малишане за учешће, у 
објекту ТОВ-а, у Дворској улици. У суботу, у 19 
и 30, биће програм Витезова вина, а после ће 
бити минимум два концерта који ће увеселити 
наше суграђане и госте. Програм за недељу 
почиње традиционалном карневалском 
поворком, у 12 часова,са око 600 учесника, а у 
14 сати биће наградна игра „Грожђе из авиона“ 
за коју је припремљено око 150 награда, а за 
касније је планиран културно - уметничким 
програм. Свечаност затварања овогодишње 
манифестације планирана је за 19 сати на бини 
на тргу и након тога концерт. Новитет за ову 
годину је да ће се поставити један мали стејџ у 
Стоп шопу где ће бити програмски садржаји за 

децу. Спонзор свих догађаја је Стоп шоп. У суботу 
ће гост бити Ана Лазаревић, а у недељу ће бити 
Фестивал игре за децу „Раздрагани грожђебал“. 

Планирани су и бројни пратећи програми: 
песничке вечери, спортска дешавања, 
грожђебалске уличне трке, интернационални 
скуп веспи, Дани Херцег Ференца, бицклистичка 
тура у недељу у 10 часова... 

-Туристичка понуда ове године састојаће се 
из три туре: обилазак града, Пут вина и обилазак 
Вршачких планина, а поласци ће бити и у суботу 
и у недељу, објашњава в.д. директора Туристичке 
организације Града Вршца. Биће отворени сви 
угоститељски објекти и вински подруми и имаће 
посебну понуду у данима Бербе. Очекујемо 
велики број гостију из наше земље, али и из 
иностранства, нарочито из суседне Румуније, 
одакле је протеклих година дошло око 23.000 
посетилаца. Процена је да ће око 100.000 људи 
посетити овогодишњу манифестацију током 4 
дана и да ће у граду боравити гости из тридесетак 
земаља. 

Луна парк ће бити на локацији код старе 
аутобуске станице, где ће бити и место за 
традиционални грожђебалски обичај - печење 
кобасица. У Винској улици код Градске куће 
своје производе представиће вршачки, али и 
винари из нашег и околних региона. Привремени 
угоститељски објекти и тезге са разним 
ђаконијама биће на истој локацији као претходне 
година - Булевар Жарка Зрењанина, Улица Вука 
Караџића... 

Уз Град Вршац, покровитељи овогодишњих 
Дана бербе грожђа су Министарство привреде 
и туризма, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, затим Хотел Вила Брег, а ту 
су и бројни пријатељи манифестације који су 
подржали манифестацију.

Ј.Е.

У СУСРЕТ ДАНИМА БЕРБЕ ГРОЖЂА

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА 
62. ГРОЖЂЕБАЛ
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Недавно сте се вратили са 
бициклистичког маратона. Какви 
су Вам утисци?

- То је најстарији и највећи светски 
бициклистички маратон Париз - 
Брест - Париз (ПБП). Први пут је 
стартовао 1891, као трка тадашњих 
професионалаца. За разлику од Тур 
де Франса који је стартовао 1903. 
ПБП је од медија проглашен за 
националну бициклистичку трку да 
би 1901. прешао у интернационалну. 
Вожен је у две категорије: возили 
су тркачи и туристи, претеча 
данашњих рандонера. Рандоне је 
француска реч за дуго путовање, а 
бревети, маратони које ми возимо, су 
дугопругашка сертификована вожња. 
ПБП је старији од Тур де Франса. ПБП 
се одржава сваке четврте године и 
он је за рекреативце, исто што и Тур 
де Франс за професионалце. ПБП је 
последњи пут вожен као трка 1951, а 
онда је Аудакс клуб из Париза преузео 
организацију и од тада возе само 
рандонери - дугопругаши. Временски 
лимит је 90 сати, значи да за то време 
мораш да одвозаш целу руту од 1.224 
км, од Париза до Бреста, града на 
обали Атланског океана, и назад до 
Париза. Бициклиста мора да савлада 
висинску разлику од 12.700 м. 

Ове године сам први пут 
учествовао на ПБП-у, испунио 
сам своју велику жељу. Право на 
квалификције за учешће има 5.500 
људи из целог света. Ове године било 
је више од 6.000 учесника. Да бих се 
квалификовао и ушао у целу ту причу, 
почео сам да возим 2016. и одвозао 
сам 18 бревета са мојим пријатељем 
и братом Борисом Стефановићем, а 
заједно смо одвозали и Париз - Брест 
- Париз. У години пре ПБП мора да се 
одвоза бар један бревет маратон на 
основу којег можеш да се пријавиш 
за учешће на Париз - Брест - Париз-у. 
Борис и ја смо, између осталих 

одвозали 1.200 км кроз БиХ, Републику 
Српску, Хрватску и на основу тога 
смо одрадили претпријаву за ПБП. 
Послали смо им молбе за учешће и 
одобрили су нам за 15-так минута. 
Морали смо, такође, да у години када 
је ПБП одвозамо маратоне од 200, 
300, 400 и 600 км да бисмо потврдили 
пријаву. 

Да ли је било много напорно на 
ПБП-у?

- Јесте, било је пренапорно. Мало 
сам себе преценио, а Париз - Брест - 
Париз потценио. Кад смо стартовали, 
рекао сам Борису:“Хајде да одвозамо 
ово рутински, па да идемо кући!“. 
Међутим,  било је много теже, ни 
мало рутински. Мислио сам да ако 
сам одвозао Босну, могу да преживим 
све. Нон стоп смо возили под успоном, 
до Бреста смо имали ветар у груди, 
око 600 км, исто је било и у повратку. 
Била је велика температурна разлика, 
дању од 30 до 40, а ноћу 4 степена. За 
88 сати, за колико смо превезли ПБП, 
Борис и ја смо спавали два пута по 
сат времена и једном 40 минута. Уз 

превелик напор, премор, неспавање, 
дођу и халицинације. Виђаш ствари 
које се не виђају! Возим с неком 
групом, као да сам духом одсутан, на 
тренутак не знаш где си. Дешавало 
ми се да ноћу заспим на бајсу, ови 
около почну да се деру, и ја се 
пробудим. Једном сам тако скренуо 
на леву страну, заспао сам, у сусрет 
ми је ишао камион, срећа да ми је 
свирао, па сам се пробудио и на време 
вратио на своју страну пута. Десило 
ми се да сам се одједном нашао сам, 
около само мрак и шума, нигде ни 
једног бициклисте. Онда кренем да 
газим, газим бициклом и после неког 
времена наиђем на колону црвених 
светала - црвену змију, и прикључим 
се некој групи. Сећам се, стао сам са 
стране да протегнем ноге, гледам 
њихова села, предивна архитектура, 
све рађено од камена, фасцинантно, 
и онда одједном схватим да гледам 
у шуму - нигде села, нигде слике која 
ми је била пред очима. Нисам само 
ја имао халуцинације, имали су их 
и остали бициклисти од превише 
напора, премало сна, великог 
премора.

На свакој контролној тачки имали 
смо освежење. Кад стигнеш, очитају 
ти чип, бајс оставиш у боксу, имаш 
ресторан, можеш да купиш шта ти 
треба. Онда ухватиш себе како си 
заспао на столици 2 минута, скачеш 
и тераш даље, јер време се не 
зауставља, оно и даље цури до краја 
трке. 

Последња ноћ је била најгора. И 
Борис и ја смо били исрпљени. Возиш, 
хладно, смрзаваш се. Сви учесници 
носе астро фолије, држе топлоту. Када 
ноћу погледаш колону, бициклисти 
изгледају као мумије, огрнути тим 

фолијама. Задремамо на бициклу, 
склизнемо са пута, онда одлучимо 
Борис и ја да мало одспавамо. 
Ставимо бајсеве са стране, светла 
горе, скинемо јакне, прслуке, умотамо 
се у астро фолију са све кацигом, 
легнемо на хладну траву, навијемо 
аларм на 5 минута и заспимо. Кад 
се аларм огласи - буђење! Скинемо 
астрофолију - смрзнеш се у моменту, 
али и расаниш и наставиш даље. Тако 
смо, током трке, спавали једно 5-6 
пута по 5 минута. 

Какав је био осећај кад сте 
стигли на циљ?

- Предиван. Био сам срећан и 
задовољан сам јер сам успео до краја 
да одвозам ПБП, да остварим свој сан. 

Јер, доста учесника одустане. Ове 
године је одустало око 1.700 људи, 
један је погинуо. Скоро увек неко 
погине, као на релију Париз - Дакар. 
Јер, немамо никакво обезбеђење. Не 
може нико да обезбеди 1.200 км пута 
кроз Француску. Ми смо равноправни 
учесници у саобраћају. С времена 
на време само чујеш санитете. 
Дешавало се да с преке стране видим 
паркиран комби, један наш рандонер 
- дугопругаш погрбљен, човек му 
држи бајс, вероватно је заспао, слетео 
са пута и ударио у комби. Саобраћај 
се одвија нормално на обе стране 
пута, и наше и супротне. Видео сам 
и Шкотланђанку Зое, није завршила 
маратон, имала је „крагну“ око врата. 
Сигурно је имала неку незгоду. Иначе, 

Зое је возила са нама и кроз Србију, 
око 1.000 км, 2017, са Борисом, са мном 
и са чувеним Брацом Стаменковићем 
из Крагујевца, човеком који вози 
ултра маратоне, сад је возио и светско 
првенство, а има 74 године.

Као учесник ПБП маратона, мораш 
да имаш светла предња, задња, 
мора бицикл да ти буде исправан, 
сам отклањаш кварове, не смеш да 
имаш помоћ трећег лица. Сам се 
суочаваш са временским условима, 
са дефектима, кваровима... и мораш у 
одређено време да стигнеш од једне 
до друге контролне тачке. Некад је то 
време кратко, па не стигне човек ни 
да се одмори. Борис и ја смо успели да 
одвозамо Париз - Брест - Париз за 88 

сати. Лимит је био 90 сати. 
- Сваки бициклиста - учесник има 

своје обележје, мој број је био Х 347. 
Добијеш наруквицу која не може да 
се скине, број на кациги, торбици и 
на бајсу (тај има чип). Ако не стигнеш 
до циља за време које си пријавио на 

старту, одмах следеће секунде гаси ти 
се тај чип и више ниси учесник трке. 

Од када сте у овој 
бициклистичкој причи?

-У бициклизму сам од 1998. Бавио 
сам се рекреативним бициклизмом, 
цикло туризмом, трекинг бајс, 
обилазиш пределе, станеш где 
хоћеш, подигнеш шатор. Ишао сам, 
углавном, по Србији, Копаоник, 
Златибор, обилазио моје у Крушевцу, 
пријатеље у Нишу. Прошао сам 
Ђердапску клисуру неколико пута, 

НЕНАД ЈАНИЋИЈЕВИЋ, БИЦИКЛИСТА, УЛТРА МАРАТОНАЦ, УЧЕСНИК НАЈВЕЋЕГ СВЕТСКОГ БИЦИКЛИСТИЧКОГ МАРАТОНА ПАРИЗ - БРЕСТ - ПАРИЗ (ПБП):

ПОНОСАН САМ ШТО САМ 
ОСТВАРИО СВОЈ САН

Ненад Јанићијевић је, крајем августа, 
учествовао у традиционалном 
бициклистичком маратону Париз - Брест - 

Париз (ПБП), одвозао до циља и тако испунио свој 
сан. ПБП је за рекреативце врхунски маратон, 
као Тур де Франс за професионалце. Ненад и његов 
пријатељ Борис Стефановић, једини Вршчани, 
прешли су 1.224 км, превалили висинску разлику од 
12.700 м, за 88 сати вожње. Било је врло напорно, 
али момци нису одустали, за разлику од 1.700 
бициклиста (од око 6.000 учесника из целог света), 
који нису стигли до циља.
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на Копаоник сам се пењао из правца 
Јошаничке Бање, Брзећа десетак пута. 
Онда је, фебруара 2016, мој пријатељ 
Александар Обрадовић дошао код 
мене и рекао:“Хајде, ти си довољно 
луд, хајде да возимо флеш“. Питао 
сам шта је флеш. Каже то ти је као 
бревет. Добро, онда ми објасни шта 
је то бревет! Иначе, бревети имају 
традицију од 1891, а у нашој земљи 
су почели да се возе 2011. То је ултра 
маратон, бициклистички догађај у 
коме учесници прате одређену руту 
и да би га успешно завршили, морају 
да испоштују одређене временске 
лимите како за укупну дужину 
бревета, тако и за контролне тачке. 
Бревети се возе у дужинама од 300, 
400, 600, 1.000 и 1.200 км. Они се возе 
једном стазом, од старта до циља, а 
флеш има неколико стаза које све 
воде у исту тачку, више стрела удара 
у исту мету. 

На крају смо окупили друштво 
за флеш, Александар је био главни 
иницијатор и све осмислио, 
али је одустао. Били смо: Борис 
Стефановић, Лука Лакић из Ужица, 
Цветко Максимовић из Суботице, 
Иван Каменарски из Вршца и ја. Био 
је то мој први флеш, сертификована 
вожња. Стартовали смо у 6 увече из 
вршачког Хотела, возили смо целу 
ноћ и цео дан. Ишли смо Вршац - 
Београд - Обреновац - Лозница, ушли 
смо у Републику Српску, Бијељина - 
Сремска Митровице и завршили на 
Петроварадину. За око 23 сата прешли 
смо 408 км, температура је била 
око нуле, минус 1, највиша је била 4 
степена и ту нас је тукла киша. Кад смо 

завршили, рекао сам да сам то сам 
возио тада и више никад. Међутим, 
после тога одвозао сам још 17 вожњи, 
укупно 18 бревета за 4 године. Борис 
има сигурно 10 - 15 више од мене.

Желим да кажем да смо Борис 
Стефановић и ја нераздвојни 
пријатељи, сапутници и сапатници 
на сваком бревету који сам одвозао. 
Да није било њега, питање је да ли 
бих одвозао 18 бревета, укључујући и 
Париз - Брест - Париз. Борис и ја смо 
први Вршчани који су одвозали ПБП 
- овај највећи светски бициклистички 
маратон. Ове године из Србије је било 
12 учесника, четворица су одустала.

Ко је „главни кривац“ што сте 
овако заволели бициклизам?

- „Главни кривац“ и „партнер у 
злочину“ је Душан Милутиновић, 
теча моје бивше жене. Душан и његов 
покојни брат Никица Милутиновић су 
стари бициклисти. Имао сам 18 - 19 
година, дизао сам тегове, дошли су 
стимуланси, имао сам неко крварење 
из носа, висок притисак, 97 кг масе... 
Пре дружења са Дулетом, нисам возио 
бицикл ни по граду. Смејао сам се када 
је долазио код нас у бициклистичком 
оделу. Замисли мене овако обученог?! 
Али, ето, после толико година и мене 
у бициклистичком оделу. Дуле је 
пробудио код мене интересовање 
за бициклизам. Купио сам бицикл 
фирме Бјанки, први профи бајк, цена 
није била мала - 550 немачких марака 
за полован бајс. Дуле је од мене 
направио ово што јесам. Учио ме је 
да радим бајсеве, плетем точкове, 
састављам бицикле, куповао ми је 
алате, бајсеве, доста опреме, с њим 

сам почео да возим... У почетку сам 
„падао“, питао се шта ми све ово треба, 
али увек сам се питао шта ће рећи 
Дуле ако сад одустанем?! Ово лепо 
наше дружење траје већ доста година. 
Дуле је 50. годиште, и данас вози и по 
100 км дневно, мало спорији темпо, 
али тера.

Шта Душан каже данас за Ваше 
успехе?

- Одушевљен је! Верујем да му је 
жао што у његово време тога није 
било. Дуле и Никица су возили тако 
што пошаљу жену и децу на море, 
седну на бајс, по 300 км дневно и за 
два дана стигну и они.  

Заволео сам бициклизам. Уживам 
у самој вожњи, лепо се осећам, добро 
ми је, свашта видиш, и пристојно 
изгледаш. Сваки екстремни спорт има 
своје чари. Прави је изазов, авантура, 
нешто несвакидашње. Годишње 
пређем од 15.000 до 18.000 км, али 
праве вожње, не оне „млекаџијске“, 
како ми у шали кажемо.

Хвала мом Дулету што ме је 

увео у свет бициклизма и показао 
ми сву његову лепоту. Желео бих и 
да се захвалим за велику помоћ и 
подршку коју су ми, да испуним свој 
сан, пружили људи добре воље: мој 
пријатељ и брат Сале Кампфер и 
Хотел Србија, који су ми спонзори 
већ 4 године, затим Зока доо, Јела 
трејд, Винарије Виник, Галот и 
Конте Валоне, Електро гром, ВШ 
електро, Дестилерија Перун, Пекара 
Сан, Месара Бако, Воће промет. 
Захваљујући њима учествовао сам на 
маратону Париз - Брест - Париз.

Како памтите своје детињство?
-Рођен сам у Вршацу, 12.12. у 12 сати, 

1977. Отац Милан био је 51. годиште, 

умро је, нажалост, 2011. Радио је цео 
живот у Хладњачи. Мајка Славица 
радила је у Фабрици чоколаде, сада 
је пензионер. Имам брата Предрага, 
он је 1985. годиште. Растао сам као 
и сва деца тих генерација. Ишао сам 
у ОШ „Жарко Зрењанин“, сада је то 
„Јован Стерија Поповић“. Завршио 
сам средњу Пољопривредну школу 
за машинца. Били смо последња 
генерација легендарног професора 

Свете Петрићевића. 
- Радио сам десет година у Фабрици 

чоколаде, онда је ушла у неке пројекте, 
па је пропала. Девет година радим као 
портир телефониста у Специјалној 
болници за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“.

Како је текао Ваш лични живот?
- Разведен сам. Имам ћерку Соњу, 

2004. годиште, она је центар мог света. 
Соња је добро, дивно дете, девојка, 
има 16 година. Уписала је средњу 
Хемијску школу. Лепо се слажемо, 
сваки дан је код мене. И са бившом 
женом Драганом - Соњином мамом, 

имам коректан однос. 
Имате ли неке планове везано за 

бициклизам?
- Имам. Рекао сам да ћу да 

возим 4 године све те бревете док не 
стигнем до Париз - Брест - Париза. 
И возили смо Борис и ја и бревет од 
600 км без стајања, без спавања, на 
40 и више степени. Жеља ми је била 
да стигнем до ПБП-а, мислио сам да 
ћу ту стати са бреветима. Међутим, 
када сам ове године одвозао Париз - 
Брест - Париз, када сам видео какав је 
то национални празник у Француској, 
нисам сигуран да ћу стати.

Био сам одушевљен како 
Французи воле и поштују овај свој 

маратон. И током дана и у сред 
ноћи када бициклисти пролазе кроз 
градове и села, Французи износе 
столове, седе, чекају да поздраве 
бициклисте, тапшу, навијају. Нуде нас 
храном, једна спреми хлебиће, друга 
палачинке, чоколаду, нуде те кафом, 
соковима, можеш да станеш да се 
послужиш. Ја нисам имао потребу 
да стајем, али други бициклисти јесу. 
Клинци се гурају, желе да те додирну, 
цела Француска је на ногама. У већим 
градовима чека гомила камера, 
новинара, ненормално људи као на 
Тур де Франсу. 

На циљ сам стигао пре Бориса, 
петнаестак минута, журио сам, било 
ми је већ доста. На циљу стоји више 
од хиљаду људи, улазим, сви тапшу, 
мислио сам да је ту готово. Међутим, 
улазим у почасни круг где ме 
поздравља велики број навијача. Не 
могу да опишем тај осећај, предивно! 
Кад сам сабрао утиске, рекао сам да 
ћу Париз - Брест - Париз возити и 2023. 
године!
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Брига о околини у Еквадору се 
исплати, бар кад је реч о јавном 
превозу у Гвајаквилу, другом по 
величини граду у тој јужноамеричкој 
земљи.

У новом пројекту борбе против 
нагомилавања смећа и загађења 
ваздуха путници у јавном превозу 
карте могу платити доношењем 
пластичних флаша за рециклирање.

У овом лучком граду на југозападу 
земље иначе се производи највише 
смећа, а на главној станици однедавно 
је постављен посебан аутомат на 
којем путници могу пластичне флаше 
да замене за два цента по комаду. То 
значи да са 15 флаша можете купити 
једну карту за аутобус и исплативије 
је него продавати флаше центрима за 
рециклирање.

Један 76-годишњи пензионер 
који живи ван Гвајаквила, за такси 
до града плаћа 9 долара. Откако је 
нови систем успостављен, он једном 
седмично прошета и из канти за отпад 
дуж улице прикупи пластичне флаше, 
преноси сајт Кликс.

У Гвајаквилу се дневно произведе 
4.200 тона отпада, а само 14 посто се 
рециклира.

“Град је пун корупције и прљав 
је. Пре није било тако”, рекао је он за 
АФП.

Ипак, у новом систему има један 
пропуст. Машине исплаћују новац 
за пластику, али не постоји обавеза 
да се он користи за аутобуске карте. 
Компанија Метровиа сада ради 
на исправљању ствари па ће нове 
машине које планирају набавити 
директно враћати аутобуске карте. 
Апарате ће поставити на аутобуским 
стајалиштима.

 Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Компјутери ће 
нас надмашити у 
сваком погледу

ШАНГАЈ – Извршни директор америчке 
компаније „Тесла” Илон Маск је изјавио 
да рачунари у све више сфера постају 
паметнији од људи и да ће се тај тренд 
наставити.

„Знатно ће нас надмашити у сваком 
погледу. То вам гарантујем”, рекао је Маск 
на Светској конференцији о вештачкој 
интелигенцији у Шангају, где је на бини 
говорио заједно са директором кинеске 
Алибабе, Џеком Ма, преноси Си-Ен-Би-Си.

Маск је дао пример како вештачка 
интелигенција годинама напредује и како је 
данас способна да се такмичи са људима у 
шаху и у кинеској друштвеној игри Го.

„Ваш мобилни телефон би могао 
буквално да уништи светског првака у шаху,” 
рекао је Маск у обраћању Ма, преноси 
Танјуг.

С друге стране, Џек Ма је имао другачије 
мишљење, наводећи да је немогуће да 
машине контролишу људска бића.

Извор: Политика 

Апликације попут Вотсапа аутоматски 
чувају мултимедијални садржај који сте 
примили путем обичних и групних порука 
на мобилном телефону. С обзиром на то 
колико је та апликација популарна и да 
се корисници често налазе у групама 
у којима се шаље различит садржај, 
свакакве фотографије и видео записи 
могу завршити у њиховим телефонима. 
Такве фотографије за које људи често 
нису ни свесни да су сачуване у њиховим 
телефонима, довољне су да им служба за 
миграције забрани улазак у САД.

Последњи такав случај забележен је у 
Бостону када је 17-годишњем Палестинцу 
који је у САД дошао из Либана да студира 
на Харвард, одбијена виза и враћен је у 
Либан због садржаја који је пронађен 
на његовом телефону. Осим тога што је 
доживео непријатност да му претражују 
лаптоп и телефон, младић је доживио 
још већи шок када му је одбијен улазак 
у САД због садржаја који су његови 
пријатељи слали у групним порукама и 
који је аутоматски сачуван у телефону.

Након што су његов телефон и лаптоп 
претраживали 5 сати, рекао је да је 

жена из службе за миграције викала на 
њега због објава политичких ставова 
његових пријатеља који су у супротности 
с америчком политиком. На сајту „Тек 
Кранч” кажу како је америчка граница 
„бизарно место на којем се примењују 
амерички закони који већином 
одговарају службеницима службе за 
миграције који одлучују хоће ли да 
прихвате или одбију улаз путницима” и 
да често без налога претражују и странце 
и држављане САД-а.

У Случају 17-годишњака, из управе 
за царину и заштиту границе за Си-
Би-Ес потврдили су да је службеник 
за миграције одбио његов улазак и 
визу у Америку и додали да сви који 
се пријаве за визу морају да задовоље 
одређене услове да би могли да ућу и 
живе у САД-у. Случај су коментирали и из 
Харварда чији су службеници у контакту 
са родитељима студента и властима и 
надају се да ће бити решен проблем са 
службом за миграције и да ће се младић 
придружити колегама с факултета.

Извор: Политика 

Пазите с ким комуницирате 
на Фejсбуку и Вотсапу, 
може вас коштати визе за 
Америку

Еквадорци плас тичним 
флашама умес то новцем 

плаћају превоз

ХЈУСТОН – Званичник Америчке свемирске 
организације НАСА најавио је да ће до 2024. 
године послати прву жену на Месец у знак 
слављења женског лидерства.

Говорећи на догађају посвећеном женама 
који је организовала НАСА, администратор у 
тој агенцији Џим Брајденстин рекао је да му је 
кћерка била главни мотив у његовој амбицији 
да жене на Месецу постану стварност у блиској 
будућности.

„Имам 11-годишњу кћерку и желим да она 
има све могућности које сам и ја имао док сам 
одрастао”, рекао је он.

Тренутно је у НАСА само 12 жена активних 
астронаута, што је мање од трећине астронаута 
у америчкој организацији.

Међутим, недостатак средстава и научне 
препреке створили су сумње у то хоће ли НАСА 
уопште моћи било кога да пошаље на Месец до 

крајњег рока, преноси портал Кликс.ба.
Брајденстин процењује да би пројекат назван 

Артемис, према грчкој богињи Месеца, требало 
да кошта од 20 до 30 милијарди долара, а тај 
новац тек треба издвојити, јавља Танјуг.

Мисија је првобитно планирана за 2028. 
годину, али је померена четири године раније у 
настојању да се минимизира ризик од промене 
политичких приоритета у вези са свемирским 
путовањима.

„Један од изазова с којим смо се сусретали 
у историји је политички ризик”, рекао је 
Брајденстин.

Став америчког председника Доналда Трампа 
о тој иницијативи засад је непознат. Он је у јуну 
позвао НАСА-у да се усредсреди на „много веће” 
мисије од слања жена на Месец, попут одласка 
на Марс.

Извор: Политика 

        Прва жена 
требало би да отпутује 
     на Месец 
до 2024. године
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У вечери оплемењеном бравурама Певачке 
групе „Исток 10“ разговор са аутором водио је 
писац из Београда Жељко Пајић. Поклоник културе, 
знања и идеје о целоживотном учењу, Вршчанин 
Михаило Прошевски, у својој првој књизи нуди, 
поред сублимације богатог животног и читалачког 
искуства, враћање исконским вредностима 
човека које су засноване на љубави према животу, 
природи и људима.

Мисли су енергија. Свима на располагању. 
И позитивне, и негативне. Зависи од сврхе коју 
бирате и кроз коју износите енергију својих мисли, 
а зрачите само када мислите и ћутите.

Све што је човечанство икада створило биле 
су мисли, идеје, визије, слике створене у духу 
стваратеља.

Свака послата мисао љубави, наклоности, 
саосећања, захвалности, топлине, али и 
зла… одлази директно на своје одредиште и 

непогрешиво стиже до циља. Шаљете мисли које 
не мере, не рачунају и не очекују ништа за узврат. И 
уколико су позитивне, осећате се добро. А увек сте 
први који ће осетити благодат својих позитивних 
мисли и речи. Све остало се само надовезује на то у 
складу са оним што је послато. 

Понекад мисли једноставно навиру, подстакнуте 
асоцијацијама и не можете увек одабрати о чему 
ћете размишљати. Јер сте људско биће које сасвим 
природно реагује на речи и збивања, а не ствар 
која стоји, не мисли и не реагује. Али можете 
одабрати фреквенцију својих мисли, можете 
одабрати квалитет изговорених и написаних речи, 
а успут и квалитет послате енергије. За добробит 
своју и свега онога што ваше мисли и речи дотичу.

Исто онако како је то урадио Михаило Прошевски 
у књизи прозних цртица ,,Најбољи пријатељи’’.

,,Сви разборити људи, исте су вере.’’
М.В.Каначки

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

У петак, 6. септембра, љубитељи 
позоришта имаће прилику да погледају 
представу “То ти је лајф” Бањалучког 
студентског позоришта “Лајф” које у 
Вршцу гостује у оквиру манифестације 
“Дани Српске у Србији”. Ове године „Дани 
Српске“ имаће 24 програма у више од 30 
извођења у 21 граду у Србији. Представа 
„ЛАЈФ“ ће се одиграти на великој сцени 
НП „Стерија“ у два термина: 12 часова (за 
ученике средњих школа) и у 20 часова 
(за грађанство). 

Представа је намењена првенствено 
ученицима средњих школа и њиховим 

родитељима. Теме које обрађује 
везане су за алкохолизам, трудноћу, 
поремећаје исхране итд. Поред тога, 
ликови у овој тинејџерској драми делују 
„језиво“ и гледаоци могу посматрати 
проблеме кроз две потпуно различите 
перспективе, које заједно праве 
целину. Текст комбинује проблеме 
адолесценције и  родитељства. У овој 
драми нико није оптужен за оно што 
чини, тако да је свеопшти кривац 
заправо друштво. Ово је драма о 
трагедији скромних породица. 

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ГОСТУЈЕ БАЊАЛУЧКО СТУДЕНТСКО ПОЗОРИШТЕ 
„ЛАЈФ“ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ СРПСКЕ У СРБИЈИ“

ТО ТИ ЈЕ ЛАЈФ

КЊИЖЕВНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ И УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРЕДСТАВИЛЕ СУ КЊИГУ „НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉИ“ МИХАИЛА ПРОШЕВСКОГ 

КЊИГА ПРОЗНИХ ЦРТИЦА, ЛЕПИХ МИСЛИ И ПОРУКА

Обичај да сеподсећамо на локалне 
великане, који су национално значајни, не 
мора бити да вуче корене из примитивног 
обожавања предака. То је инвестиција у 
будућност града и велико културно добро.

Национални тролист: Стерија, Паја, 
Васко Попа није уграђен у темеље нације,  
он чини темеље нације. Нација би без 
неких великана кренула другим путем, 
можда каснила, али без ове  Вршачке 
тројке никуд не би стигли.

Стерију славе данас највише због 
родољубаца јер у њима препознају 
постмодерне елементе посипања 
пепелом врлина нације. Паја Јовановић је 
данас на мети постмодних пракси управо 
због темеља бића нација и идентитета 
које читава армија модерних уметника не 
може да сруши. Васко Попа је усамљена 
величина, био би обожаван да је добио 
Нобелову награду, која му се деценијама 
смешила, само да је продао своја уверења 
и посуо се пепелом дисидента. Колико 
бисмо га данас славили и и ћутали над 
том трговином? Овако изузетан морални 
чин песника, човека, патриоте, раван оној 
причи кад је Тесла поцепао чек на милион 
долара да не би онемогућио развој свог 
дела.

Васкова и Пајина глава красе парк трга 

у центру града више као трофеји него 
признање.

Подсећање на великане је подсећање 
на свето тло родног града које је 
изнедрило оно што нација добије једном 
у сто година и то из несразмерно малог 
града.

Шта то има тако специфично, чак 
чудесно у Вршцу?

Сигурно да се овај континуитет 
са Бором Костићем, Брашованом, 
Радовићем, Узелцем, Грозданком Гојков, 
ни нашом Радом, Миодрагом Бабићем ни 
случајно није исцрпео.

Има нешто креативно у овом тлу у 
ваздуху, сунцу, кошави и културном 
вишенационалном наслеђу што је 
јединствено.

Подсећање на великане подстицање 
је посебно за младе да у временима 
кризе њихов пример осете као подршку, 
као неостварено реално уметничко 
дело изникло из живота. Таква додатна 
храброст и инспирација потребнији су 
нам данас него икад. Крушевац обожава 
своје глумце, Ниш великане своје 
прошлости  а ми се плашимо да ће они 
који имају прилику да одлучују остати у 
њиховој сенци.

Заумном срећом награда Васко Попа 
опстаје двадесет пет година, изложба 
у част Паје Јовановића није наишла на 
подршку а Вршац није имао снаге да 
наметне Новом Саду да награда Вршца 
буде главна на Стеријином позорју. Њима 
више ништа не треба а нас више нико 
ништа не пита.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (42)

ТРИПТИХОН СПОМЕНИК ВРШЦУ ЗА ВЕЧНОСТ 

Михаило Прошевски
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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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Председник Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић, 
као део војвођанске делегације коју 
је протекле седмице предводио 
потпредседник Покрајинске владе 
Ђорђе Милићевић, на 57. Међународном 
пољопривредном сајму „АГРА 2019“ у 
Горњој Радгони у Словенији, састао се на 
одвојеним састанцима са словеначком 
министарком пољопривреде, 
шумарства и хране Александром Пивец, 
као и са министром за економски развој 
и технологију Словеније Здравком 
Почивалшеком. Састанцима су 
присуствовали и покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду 
и шумарства др Вук Радојевић и 
председник Задружног савеза 
Војводине (ЗСВ) Радислав Јованов, а 
том приликом разговарало се о даљем 
унапређењу сарадње у циљу јачег 

повезивања наших привредника.
На састанку је истакнуто да 

спољнотрговинска размена између 
Србије и Словеније у протекле две 
године бележи раст од 33 одсто. Прошле 
године је износила 1,3 милијарде 
евра, од чега је војвођанска привреда 
учествовала са четвртином, односно 
са око 340 милиона евра. Раст размене 
између словеначке и српске привреде 
забележен је и у првој половини 
2019. године, а оцењено је да сусрети 
словеначких и српских званичника и 
повезивање привредника, доприносе 
јачем повезивању у области привреде и 
економије. 

„У билансу размене аграра АП 
Војводине са Републиком Словенијом 
у периоду од 2014.године до 2018.
године, остварена вредност извоза је 
била највећа у 2018.години и износила 

је 24,8 милиона евра. Вредност увоза 
у посматраном периоду кретала се од 
6,3 милиона евра до седам милиона 
евра“, рекао је Вучуревић и додао да  
спољнотрговинска размена аграрних 
производа бележи суфицит у размени. У 
посматраном периоду, вредност извоза 
аграрних производа је од 2,7 до 3,5 пута 
већа од вредности увезених аграрних 
производа.  

Оцењено је да је заједнички наступ 
и понуда производа из овог региона 
на трећим тржиштима у обостраном 
интересу када је реч о развоју туризма. 
Акценат у даљој сарадњи биће на 
аграру и прехрамбеном производима, 
јер је, како је наведено, сарадња у 
том сектору недовољна у односу на 
потенцијал. Сарадња је препозната и у 
сфери  дигитализације у аграру, где је 
наша земља напредовала, а словеначки 

партнери показали интересовање за 
пројекте Биосенс института.

Наредни сусрет са словеначким 
званичницима и привредницима, пре 
свега из сектора аграра и прехрамбене 
индустрије, заказан је за 1. и 2. октобар 
у Новом Саду, на Регионалном 
пословном форуму, који организује 
Аутономна покрајина Војводина и 
Скупштина европских регија у сарадњи 
са ПКВ, Развојном агенцијомВојводине, 
Новосадским сајмом и Европском 
мрежом предузетништва.

У овиру словеначког 
пољопривредног сајма, а на 
иницијативу ЗСВ, организован је и сусрет 
војвођанских и словеначких задругара, 
који су на округлом столу разменили 
искуства у подршци пољопривреди и 
задругарству. 

Унапређење сарадње 
са словеначком привредом
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“ и радијатор мало 
коришћен. Тел. 064/3759459

Плац иза планинарског дома 
„Широко било“ погодан за узгој 
пчела, викендицу, воћњак, ширина 
плаца 10 метара дужина 108 
метара. На плацу су дрва (липа и 
багрем), пролази струја и вода. Тел. 
062/8731135

Продајем кућу, почетак Борачке 
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 
ари, градска канализација, вода, 
гас, 2 струјомера, или мењам за 
некретнину у Београду или Новом 
Саду. Тел. 064/8974635.

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 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, са 
окућницом и баштом, на плацу од 
14,5 ари. 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

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

Кућа на продају у центру Иланџе, 
у близини школе, амбуланте.Цена 
повољна. Тел. 063/7440598

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

Издајем комплетно сређену 
гарсоњеру на Омладинском тргу, 
преко од „Миленијума“ , на дужи 
период. Тел. 064/3049145 и 832-867.

Издајем празну стару кућу за 
одржавање уз малу доплату (једна 
или две особе). Тел. 838-284 и 
064/2049508

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 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 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.

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

Продајем две плинске пећи нове, 
две тучане пећи нове, ТВ 55 цм 
полован, мини линију нову, радио 
касетофон vox нов, мерач притиска 
нов, сто и 6 столица. Повољно. Тел. 
064/390-62-76.

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

Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од 

виљушкара, погодна за монтажу на 
трактор. Тел. 064/129-73-23.

На продају шпорет (струја/ плин) 
вертикални замрзивач, хаварисана 
З-128, трофазни електромотори, 
кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
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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 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.

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.

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.

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

Продајем кожну канцеларијску 
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану 
клупу и дечји креветац. Тел. 
064/3049145 и 832-867.

Продајем замрзивач, фрижидер, 
електричну шиваћу машину. Тел. 
827-367.

Продајем половну каду за 
купатило стакло –пластика, крем 
боје. Тел. 060/1671519 и 013/401-
201.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ кровни 
прозор немачки са рамом Velukx 
прозор вакумирано стакло1х 120. 
Tel. 061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086Издајем 
казан за печење ракије, довозим га 
на вашу адресу. Тел 062/502437

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 у одличном стању, приколица, 
фреза, шпартач, велики и мали 
точкови. Тел. 061/2342612

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики 
5 и 8 л,  високомонтажни по цени 
20 €, судопера дводелна ростфрај 
само корито, цена 2.000 дин. Тел. 
063/1077271.

Дечија колица, креветац са 
душеком, украсне оградице, 
столица за храњење, комбиновани 
шпорет, трпезаријску витрину. Тел. 
060/6262984 и 064/9158835

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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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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

Наскоро затим дође на место 
Сабова ц. краљ. државни виши 
саветник на диспозицији Никола 
Михајловић, који по налогу 
земаљског намесника 
наименује 16. маја чланове 
новог мађистрата а на 
неколико дана касније, у 
одржаној седници, у  звање 
уведе  и закуне. Мада је 
владала несугласица услед 
незаборављене размирице 
што је јошт од избора 
мађистрата прошле године 
остала, остадоше за чланове 
иста лица. Између оних 
који своје звање изгубише, 
налазио се и Паст, који постане 
сенатор, а за градоначелника 
наименован буде саветник 
ц.кр. среског суда Ђура 
Станичић; Пеша остане као 
биров 1).

24. маја одржана је 
под председништвом 
градоначелника прва седница 
новог „спољашњег савета“ 2), а 
14. августа прва мађистратска 
економска седница 3).

Дочим је на овај начин 
с једне стране вароши 
окрњено право, с друге 
стране добија она оно, што 
је давно тражила. Наредбом 
кр.уг. Штатхалтерије од 1. 
септембра 1862. број 26.908. 
проглашен је мађистрат сл. и 
кр. вароши Вршца од жупаније 
ослобођен и самосталан, с 
правом да у 1. инстанцији 
пресуђује све грађанске и 
кривичне прилике. Уједно јави 
кр. комесар Ник.Михајловић 
16. септембра мађистрату, да 
ће му се предати сви списи 
кривичних процеса и истрага, 
што спадају на Вршац, који 
се буду налазили код. там 

.жупаније 4). Овом наредбом 
престао је и последњи знатан 
утицај жупаније на ову варош.

2. фебруара 1863. преда 
жупанија вароши кривичне 
списе  и 3 пресуђене особе 5).

Затим је Вршац, слично 
осталим слободним  варошима 
у држави, по највишој наредби 
од 18. септембра 1862., 
почињен кр. уг. Штатхалтерији 
6).

Г. 1862. подигнуто је  ц.кр.
јавно бележништво, које је 
овде од г. 1860. постојало и 
које је  имало вршити то исто, 
што данас врши овај кр. јавни 
нотаријат. 

До краја год. 1865., 
решавао је варошки суд 
прилике сирочадске. Но сада 
је по наредби мађистрата 
наименована особена 
сирочадска комисија 7), 
којој је први председник био 
Александар Волић. Пошто је 
српска пољска комисија“за 
унапређење земљорадње, 

особито ради надзора над 
пашама по лединама и 
штрњикама и реда на излазу“ 
већ од две године престала 
постојати, ступила је она г. 
1866. поново у живот 7).

По варошком предрачуну за 
г. 1864. износило је примање 
194.028 фор. 96 н. Али је актива 
варошка међутим на 250.479 
фор. и 83 н. скочила. Инвентар 
целокупне варошке активе 
износио је  2,055.843 фор 84 ½ 
н., пасиве 132.383. фор. 65 н., 
отуда чисто имање 1,923.510 
фор. 19 ½ н. 8).

Предрачун год. 1867. имао 
је  153.044 фор. и 67 н. за 
примање и 159.311 фор. 01 н. 
за издавање, отуда 6266 фор. и 
34 н. као мањак 9).

Г. 1865. показао се први знак, 
да ће се друга провизорија 
укинути. По највишем решењу 
од 17. септембра исте године, 
сазван је земаљски сабор за 
10. децембар. У Вршцу се тада 
заметне оштра изборна борба. 
Неки истакну за кандидата 
дворског саветника Сабова, 
а неки грофа Јосифа Бетлена, 
који је варош г. 1861. заступао. 
Но како се бирачи не деле на 
две партије, српску и немачко-
мађарску, Сабо одступи, а и 
др. Светозар Милетић одбије 
понуђену кандидатуру. 
Услед тога прогласе Срби 
за кандидата Суботичког 
адвоката Милу Манојловића 
29. новембра свршен је избор. 
Мила Манојловић постане 
посланик вароши Вршца, са 
31 гласом већине, противу 
Бетлена. Он је једини случај, да 
је Вршац на сабору заступао 
народоносни посланик 10.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (188)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 17. маја 1862.
2) Исто од 24. маја 1862.
3) Исто од 14. августа 1862.
4) Исто од 29. септембра    1862.
5) „Werschetyer Gebirgsbote“г. 1863., бр.7

6) Записник седнице од 8. новембра 1862.
7) Исто од 13. децембра 1865.
8) Записник седнице од 11. априла 1866.
9) Записник вар. представништва од 28. априла 1864.
10) Главна скупштина од 5. августа 1867.

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 564, 13. АВГУСТ 2004.

„ПАУК“ КУПИ НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНЕ

Пре пар месеци ДКП „2.октобар“ купило је возило 
популарно названо „паук“ за одношење неприписно 
паркираних возила. Након ремонта и сређивања, ово 
возило је од 5. августа почело да крстари вршачким 
сокацима и да пробно и бесплатно односи возила 
чији власници не поштују правила паркирања. Акција 
уходавања и упозоравања грађана трајаће до 20 овог 
месеца. Од тог дана за сва однета возила требаће да се 
плати 2000 динара за трошкове „паука“, казна саобраћајне 
полиције и по 200 динара за сваки дан лежарине возила 
на терминалу.

- За сада возила паркирамо у дворишту школе „Жива 
Јовановић“ код бувљака, а када буде завршен терминал 
преко од „Свислајона“ одвозићемо их тамо. Приликом 
одношења свако возило фотографишемо како власници 
не би дошли са захтевом да смо оштетили аутомобиле. 

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 564, 13. АВГУСТ 2004.

ОЛДТАЈМЕРИ “ПОКАЗАЛИ ЗУБЕ”
Трећа брдска трка мотоцикала произведених до 1976. 

године,”Tower Hill Classic 2004.”, одржана је 8. августа на Вршачком 
брегу. Организатори овог међународог такмичења били су Мото 
клуб “Гедеон Алфа”, Општина Вршац, пивара “Кругер и Брент”, 
Саобраћајни Сервис Београд и Студио “&”. Учествовало је 56 возача 
из Србије и Црне Горе, Хрватске и Словеније подељених у седам 
класа. Међу њима је била и једна дама, наша суграђанка Барбара 
Весин.

Трка је вожена на асфалтној подлози дужине 2.800 метара. Стаза 
има 21 кривину (10 левих и 11 десних) а локација је део туристичког 
пута према Вршачкој кули, од Урбанове капеле (место познато и под 
називом “код три бунара”) до испред раскрснице “Кула” - “Црвени 
Крст”.

Возачи су подељени у седам класа формираних према години 
производње, карактеристикама и модификацијама на мотоциклима, 
а трка је вожена у две дивизије.

Сваки возач је стазу одвезао два пута тако да су се времена 
сабирала.

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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Грчка сардина 
салата  

КУЛИН КУВАР

Мусли кекс
НАМИРНИЦЕ:

125 г омекшалог путера
100 г шећера
½ кесице ванилин шећера
2 јаја
250 г овсених пахуљица
½ кашичице прашка за пециво
2 кашике брашна
2 кашике сушених брусница потопљених у рум
2 кашике голице
4 кашике млека

ПРИПРЕМА: Умутити путер, шећер и ванилин шећер. 
Додати јаја и умутити. Додати преостале састојке и умесити 
тесто. Оставити тесто у фрижидеру 30 минута да мирује. 
Загрејати рерну на 180°Ц. Направити куглице од теста и 
поређати их на плех, обложен с папиром за печење. Пећи 
15-так минута. 

Шарена пас та   
 

Колач од брусница
   

НАМИРНИЦЕ:
250 г свежих брусница 
320 г брашна 
1 кашичица прашка за 
пециво 
120 г путера 
250 г шећера 
1 јаје 
125 мл млека 
½ кашичице мускатног 
орашчића 
со

НАМИРНИЦЕ:
1 конзерва сардина
4 парадајза
1 краставац
2 главице црног лука
200 г сланог сира
црне маслине
чаша маслиновог уља
сок од лимуна
мајоран
бибер, со

НАМИРНИЦЕ:
  

750 г поврћа 
(шаргарепа, 
парадајз, 
тиквице, 
броколи...)
1 главица лука
2-3 чена белог 
лука
1 дл пилеће супе
1 дл павлаке
2 кашике 
маслиновог уља
пармезан
500 г тестенине 
по жељи

ПРИПРЕМА: На мало воде динстати лук, 
а кад постане прозиран, додати остало поврће 
и покрити посуду. Повремено промешати и, по 
потреби, додати воде. Кад је поврће мекано и 
сва течност испарила, додати уље, супу и, на 
крају, павлаку. Оставити да још једном прокува. 
У међувремену, у доста посољене воде скувати 
тестенину, па је оцедити. Помешати с поврћем и 
посути пармезаном. 

ПРИПРЕМА: У посуду просејати 
270 г брашна, додати прашак за пециво, 
прстохват соли и измешати састојке. 
Умутити омекшалу половину путера, 
додати 150 г шећера, јаје и све заједно 
умутити. Сипати млеко, па постепено 
додавати брашно док се не добије кремаста 
смеса. Лагано додати бруснице и све заједно 
сипати у ватросталну посуду премазану 
путером и обложену папиром за печење. У 
посебну посуду ставити преостали шећер, 
брашно, мускатни орашчић, на коцкице 
исецкан преостали путер и рукама умесити 
да се добију грубе мрвице. Добијену смесу 
распоредити преко смесе с брусницама и 
пећи у загрејаној рерни на 190°Ц, око 40 
минута. 

ПРИПРЕМА: Парадајз исећи на кришке, лук на коцкице, 
сир на коцкице, а краставац на колутове. Све помешати. 
Направити прелив од добро помешаног маслиновог уља, 
лимуновог сока, мајорана, соли и бибера. Прелити преко поврћа. 
Салату изручити у одговарајућу посуду. Украсити маслинама и 
сардинама. Добро је охладити, па послужити.
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САНДРА МАРАН 
НА ПОЕНЕ ИЗГУБИЛА ОД 

ВИЦЕШАМПИОНКЕ ЕВРОПЕ
На недавно завршеном Првенств Европе 

у женском боксу које је организовано у 
Мадриду, репрезентација Србије је у наступила 
са пет девојака и три тренера. У веома јакој 
конкуренцији наша репрезентација није  

успела да се окити медаљом, али је за младе 
такмичарке ово било велико искуство и корак 
напред према неком будућем одличију.

У папир категорији (-48 кг) наступила је 
чланица БК Гард из Вршца, Сандра Маран, која 
је већ позивом у национални тим испунила 
одређене циљеве. 

- Ово јој је било прво велико такмичење, а 
вољом жреба добила је можда и најтежи пут 
и прва је требала да наступи. Противница у 
првом колу је била вишегодишња шапионка, 
из земље колевке бокса, Енглеске, Жаде Деми 
Резтан. У борби са нашом Сандром, актуелна 
вицешампионка Европе је наишла на солидан 
отпор, али је Сандра у овој борби изгубила на 
поене. У почетној првој рунди због неправилно 
намештене опреме је нешто слабије одрадила, 
али се повратила у 2. и 3. рунди међутим то није 
било довољно да се савлада вицешампионка 
Европе, рекао је за “Кулу” тренер Стево 
Павловић.

У наредним данима по испадању 
организовани су спаринг мечеви у којима се 
Сандра добро показала и ставила до знања да 
јој је место у европској елитом и да се може 
надати успеху на будућим такмичењима.

СПОРТ

У првој припремној утакмици 
кошаркаши Вршца одиграли су 
нерешено са кинеским прволигашем 
Ђиангсуом у Динамик Арени у Београду. 
Ђиансу је екипа за коју наступа капитен 
српске репрезентације Мирослав 
Радуљица. Најефикаснији у тиму Вршца 
био је Американац Билер са 25 поена, 
Ћирковић је убацио 21, Грбовић 11, 
Дрекаловић 7 а Газибеговић 6 поена.
Тренер Вршца Дарко Костић био је 
задовољан првом провером.

- Још смо у формирању екипе 
иако смо у трећој недељи припрема. 
Недостају нам играчи на јако битним 
позицијама 1 и 5, то пратимо на тржишту 
сходно нашим могућностима. Јако смо 
близу договора са Американцем на 
позицији плеја и интезивно тражимо 
играча на позицији центра. Што се 
тиче осталих момака мислим да смо 
имали доста добре две недеље за 
нама, пар пехова, ситних повредица, 
Душановић и Аџић нису играли на 
контролној утакмици. Остатак екипе 

је одговорио на све оно што је било 
очекивано. Задовољан сам, играли 
смо против чврсте екипе, одговорили 
смо адекватно. Очекује нас Темишвар 

у суботу и спремамо се полако за тај и 
као и за меч који ћемо против Румуна 
одиграти у Миленијуму.

ВРШАЦ ОДИГРАО ПРВИ ПРИПРЕМНИ МЕЧ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ВРШАЧКА КУЛА КАО КИНЕСКИ ЗИД
ЂИАНГСУ - ВРШАЦ 74:74 (23:22, 21:18, 19:18, 11:16)

Кошаркашице Вршца су у 
некомплетном саставу почеле 
припреме за нову сезону у 
Другој лиги Србије у којој имају 
амбиције да се боре за висок 
пласман. Да ли и за прва два 
места која воде у прволигашко 
друштво доста ће зависити од 
остварења плана у прелазном 
року. Тренер Мирослав Кањевац 
је на првом тренингу прозвао 6 
играчица. Из прошле сезоне ту су 
Анђела Ратковић, Дејана Веригић 

и Марина Цера, а новопридешле 
играчице су: Невена Крстајић, 
Ана Милетић и Ања Ковачевић. 
Екипи ће се ускоро прикључити 
капитен Милана Керкез, Ивана 
Јовановић, Драгана Стјепановић, 
Анита Бабић и Јована Лазаревић.

- Довели смо три младе и 
квалитетне играчице са циљем да 
будемо мало бољи него прошле 
године. Постоји могућност да 
доведемо још једну или две 
играчице а ако се то догоди онда 

ћемо напасти прва два места 
и повратак у Прву лигу. То не 
зависи од играчица, сад зависи 
од управе. Ако нам се опорави 
Марија Тодоровић Марија и 
Ђорђев већ смо ту, и ако будемо 
мало више тренирали сигурно 
ћемо се борити за промоцију.

Прве припремне мече 
кошаркашице Вршца одиграће 
крајем септембра, а још увек се 
тачно не зна када почиње ново 
првенство.

Б О КС

Још увек формира тим: Дарко Костић, тренер кошаркаша Вршца

КО Ш А Р К А

ТРЕНЕР КОШАРКАШИЦА ВРШЦА МИРОСЛАВ КАЊЕВАЦ ОБАВИО ПРВУ ПРОЗИВКУ

ЦИЉ ПОВРАТАК У ДРУШТВО 
НАЈБОЉИХ

Вршац заслужује прволигаша: 
Мирослав Кањевац

Фудбалери ОФК Вршца одиграли су 
најслабији меч ове сезоне, али су и у таквом 
издању имали прилику не само да избегну 
пораз од Борца из Сакула, већ и да се 
кући врате са целим пленом. Изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића повели 
су почетком другог полувремена голом 
Милана Видакова, али су у периоду од 61. до 
69. минута имали велики пад концентрације 
што су домаћи искористили и преко Симића 
постигли два поготка.

- Мишљења сам да смо сами себе 

победили. Били смо испод нивоа, али смо 
ипак имали контролу меча. Два прекида 
после вођства била су кобна по нас. 
Стварали смо шансе, али је и пиштаљка 
остала нема код прекршаја над Сарајлином 
у казненом простору противника.  То нам 
није алиби, сами смо криви за пораз, рекао 
је шеф струке Вршчана.

У наредном колу ОФК Вршац на Градском 
стадиону дочекује Раднички из Зрењанина. 
Меч се игра у суботу од 16 часова и 30 
минута.

- Зрењанинци имају сјајан тим који 
одлично предводи тренер Кандић. Раднички 
је по мом мишљењу најквалитетнија екипа 
против које се састајемо у прве четири 
рунде. Очекујем квалитетну фудбалску 
представу , биће тешко, али на насем 
стадиону јуришаћемо против свакога 
на три бода. Неопходна нам је помоћ 
публике, много је лакше уз њихову подршку, 
закључио је Мијаиловић.

ФУД БА Л
ПРВИ ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У НОВОЈ СЕЗОНИ

КОБНИХ ОСАМ МИНУТА
БОРАЦ (САКУЛЕ) - ОФК ВРШАЦ 2:1 (0:0)

Малишани који су у недељу, 1. септембра били 
расположени и заинтересовани да вежбају имали 
су прилику на градском базену да се у временском 
трајању од два сата забављају уз спортске 
активности.  Школицу спорта одржали су професори 
спорта и физичког васпитања предвођени Игором 
Сантрачем. 

- Са малишанима је одрађен комплетан 
програм станица за развој координације, брзине, 
прецизности и развоја снаге. Рад је био организован 
у облику полигона. Ово је био пример рада са 
предшколцима у оквиру бесплатне школице 
спорта “Живи здраво”, коју организује Град Вршац 
и Спортски савез која ће се наставити и убудуће, 
рекао је Сантрач.

БЕСПЛАТНА ШКОЛИЦА СПОРТА ЗА ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ 

ЖИВИ ЗДРАВО НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ
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