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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”

Дана 21.08.2019.године почела је примена Закона о 
заштити података о личност  (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 
104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012)  који је 
ступио на снагу 21.11.2018.године. У овом броју рећићемо 
Вам нешто више о самом закону и шта његова примена 
подразумева.

Закон о заштити података о личност  (“Сл. гласник РС”, 
бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 
107/2012)  је закон којим се уређују услови за прикупљање 
и обраду података о личности, права лица и заштита права 
лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења 
заштите података о личности, поступак пред надлежним 
органом за заштиту података о личности, обезбеђење 
података, евиденција, изношење података из Републике 
Србије и надзор над извршавањем овог закона.

Циљ овог закона је да, у вези са обрадом података о 
личности, сваком физичком лицу обезбеди остваривање 
и заштиту права на приватност и осталих права и слобода.

Ради бољег разумевања целог текста који се пред 
Вама налази, пре свега потребно је да разграничимо шта 
се сматра податком о личности и шта се сматра обрадом 
података у смислу Закона о заштити података о личности.

Податак о личности је свака информација која се односи 
на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена 
и на носач информације (папир, трака, филм, електронски 
медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за 
чији рачун је информација похрањена, датум настанка 
информације, место похрањивања информације, начин 
сазнавања информације (непосредно, путем слушања, 
гледања и сл., односно посредно, путем увида у документ 
у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на 
друго својство информације.

Обрада података је свака радња предузета у вези 
са подацима као што су: прикупљање, бележење, 
преписивање, умножавање, копирање, преношење, 
претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, 
укрштање, обједињавање, уподобљавање, мењање, 
обезбеђивање, коришћење, стављање на увид, откривање, 
објављивање, ширење, снимање, организовање, чување, 

прилагођавање, откривање путем преноса или на други 
начин чињење доступним, прикривање, измештање и 
на други начин чињење недоступним, као и спровођење 
других радњи у вези са наведеним подацима, без обзира да 
ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други начин 
(у даљем тексту: обрада);

Обрада није дозвољена ако физичко лице није дало 
пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без 
законског овлашћења, ако се врши у сврху различиту од 
оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу 
пристанка лица или законског овлашћења за обраду без 
пристанка. Пуноважан пристанак за обраду може дати 
лице, након што га руковалац претходно обавести и то 
може учинити писмено или усмено на записник.

Такође, одредбом члана 56. Закона, предвиђено је да 
руковалац мора имати лице за заштиту података, и то: 
ако се обрада врши од стране органа власти, осим ако се 
ради о обради коју врши суд у сврху обављања његових 
судских овлашћења, затим уколико се основне активности 
руковаоца или обрађивача састоје у радњама обраде 
које по својој природи, обиму, односно сврхама захтевају 
редован и систематски надзор великог броја лица на 
које се подаци односе, те уколико се основне активности 
руковаоца или обрађивача састоје у обради посебних 
врста података о личности из члана 17. став 1. или података 
о личности у вези са кривичним пресудама и кажњивим 
делима из члана 19. тог закона, у великом обиму.

Оно што је важно да нагласимо јесте да одређивање 
лица за заштиту података, осим у напред наведеним 
случајевима, ствар је одлуке руковаоца, у зависности од 
сврхе обраде података, врсте података које обрађује и 
њиховог обима, што је условљено врстом делатности коју 
руковалац обавља.

Напомињемо да је пристанак за обраду података о 
личности потребан само када је правни основ за обраду 
пристанак лица на које се подаци односе.

Лице за заштиту података о личности одређује се на 
основу његових стручних квалификација, а нарочито 
стручног знања и искуства у области заштите података о 

личности, као и способности за извршавање обавеза које 
се састоје у информисању и давању мишљења руковаоуцу 
или обрадјивачу, као и запосленима који врше радње 
обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом 
података о личности; прати примену одредби овог 
закона, других закона и интерних прописа руковаоца или 
обрађивача који се односе на заштиту података о личности, 
укључујући и питања поделе одговорности, подизања 
свести и обуке запослених који учествују у радњама 
обраде, као и контроле; даје мишљење, када се то затражи, 
о процени утицаја обраде на заштиту података о личности 
и прати поступање по тој процени...

Лице за заштиту података о личности може бити 
запослено код руковаоца или обрађивача или може 
обављати послове на основу уговора.

Обрада података о личности у области запошљавања и 
рада уређена је Законом о раду. Одредбом члана 91. став 
1. Закона о заштити података о личности прописано је  да 
се на обраду у области рада и запошљавања примењују 
одредбе закона којима се уређује рад и запошљавање и 
колективни уговори, уз примену одредби тог закона.

Према томе, у области рада и запошљавања послодавац 
може обрађивати само оне податке о личности који су 
предвиђени законом, за шта није потребан пристанак 
запосленог.

Закон о заштити података о личности прописује и 
новчане казне за непоштовање одредаба истог, те одређује 
да ће се новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара 
казнити се за прекршај руковалац, обрађивач или корисник 
који има својство правног лица ако обрађује податке 
без пристанка супротно Законским одредбама, односно 
обрађује податке супротно условима из Законских одредби 
или обрађује нарочито осетљиве податке супротно Закону 
итд. 

Уколико имате питања у вези са применом овог 
Закона, можете слати на:

milenko.radovanov1@icolud.com
milenko.radovanov@serbialaw.rs

АДВОКАТ МИЛЕНКО РАДОВАНОВ ОДГОВАРА НА ВАША ПИТАЊА:

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА

10. Светско првенство у 
параглајдингу у прецизном слетању 
свечано је започело 8. септембра 
у Вршцу.  Преко 130 пилота, 
представника 28 нација бориће се за 
титулу светског првака у наредним 
данима са полетишта Вршачка кула. 
Такмичење је отворио Енди Ковли 
из Велике Британије, председник 
жирија Светске ваздухопловне 
федерације, који ће заједно са 
делегатом такмичења Јун Зангом из 
Кине, пратити да се све одвија како 
треба. Све присутне репрезентације 
поздравио је председник скупштине 
Града Вршца Ненад Барош, с обзиром 
да огромну подршку догађају, као и 
подршку целокупном ваздухопловном 

спорту, нарочито параглајдингу, пружа 
Град Вршац са свим својим градским 
службама. Такође присутнима се 
обратио и председник Ваздухопловног 
савеза Србије, Лабуд Булатовић.

На небу изнад Вршца летеће пилоти 
из Кине, Индонезије, Словеније, Канаде, 
Тајланда, Колумбије..

Домаћи тим Србије ће наступа у 
саставу: Тамара Костић, Иван Павлов, 
Дејан Валек, Слободан Малетић, 
Драган Попов, Горан Ђурковић, 
селектор Војислав Ивановић и 
браниће титулу вицешампиона света 
из 2017. године. Пилоти ће сваки дан 
стартовати са полетишта Вршачка 
кула и слетати на циљ који ће бити 
формиран на простору покрај „Сматса“ 

академије. Стандардни део опреме 
за такмичење у параглајдингу је 
електронска нула - циљ за слетање, 
уређај осетљив на притисак који има 
пречник од 16 цм (слична опрема се 
користи у падобранским скоковима 
на циљ). Центар има пречник од 2 
цм и даје савршен резултат – нула. 
Такмичење се одржава у организацији 
Ваздухопловног савеза Србије, уз 
подршку Министарства омладине и 
спорта и Владе Републике Србије.

- Надамо се да ћемо бар да одбранимо 
титулу вицешампина са претходног 
Светског првенства у Албанији, али 

даћемо све од себе да се попнемо на 
највише место победничког постоља, 
како појединачно тако и екипно, рекао 
је капитен наше репрезентације Горан 
Ђурковић.

Српски репрезентативац је истакао 
да ће ово бити можда и најнеизвеснији 
шампионат до сада.

- Имамо предност домаћег терена 
који је другачији од свих осталих, али 
ово је први пут да не могу да кажем ко 
су фаворити. Буквално 130 најбољих 
светских пилота је овде и свако од њих 
може до титуле, закључио је Ђурковић.

Б.Ј.

У ВРШЦУ ПОЧЕО СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ У ПАРАГЛАЈДИНГУ

ПРЕЦИЗНИМ СЛЕТАЊИМА ДО ТИТУЛЕ СВЕТСКОГ ПРВАКА

Желе титулу пред домаћим навијачима: 
Параглајдинг репрезентација Србије

Светска елита у Вршцу: Церемонија свечаног отварања на градском тргу
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Покрајински пројекат, под називом 
„Летња школа уштеде енерије“, 
успешно је реализован у петак и суботу 
(6-7. септембар) на Вршачком брегу у 
објекту Црвеног крста уз учешће 39 
ученика из школа из Великог Средишта, 
Гудурице, Павлиша, Уљме и Избишта.

Изведена су два предавања кроз 
пројекцију наставних филмова, вођена 
је дискусија и на крају су подељена 
питања за наставнике и ученике у 
припреми видео материјала за трећи 
серијал републичког пројекта о уштеди 
енергије. 

- Младе највише интересује како да 
штеде на пуњењу мобилних телефона, 
употреба других преносних уређаја, 
али и решења рационалног грејања у 
кући, или стану, рекао је председник 

Удружења ЦЕФИКС Бранислав Вила. 
Организована су спортска 

такмичења, диско-вече у објекту 
Црвеног крста, као и шетња 
учесника кампа са наставницима до 
Планинарског дома.

Учесници кампа имали су 
организовану посету Вршачкој кули 
и предавање под називом „Промена 
свести и понашања код уштеде 
енергије“. Након тога организована 
је радионица под називом „Еко 
Брик“ паковањем отпада најлон кеса 
и пластике у пластичне флашице 
запремине 0,33 литра до 165 г масе 
пуне флашице.

Камп су посетили представници 
Градског већа Вршца Вељко 
Стојановић и Мирослав Ступар.

Град Вршац је у сарадњи са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја, поводом поласка 
ђака –првака у школу, организовао 
позоришна представу „Пажљивко“, која је 
у Конгресно - музичкој дворани Центра 
Миленијум најмлађе ђаке на забаван 
начин едуковала о правилима понашања 
у саобраћају. Град Вршац обезбедио је 
сваком ђаку прваку поклон, флуоросцентни 
школски ранац, саобраћајни буквар и 
пригодну честитку од градоначелнице. Град 
се у сарадњи са компанијом СТУП постарао 

да сву децу  из сеоских школа довезе на 
представу и по завршетку представе врати 
их до својих школа.

Милош Васић, председник Савета 
за безбедност саобраћаја Града Вршца 
истакао је да се највећа пажња посвећује 
безбедности деце.

-  Све активности Града Вршца у сарадњи 
са школама усмерене су да безбедност деце 
буде што већа. Резултат такве активности 
је да дужи низ година Град нема погинуле 
деце у саобраћају, а број повређене 

деце  је скоро преполовљен . Половина 
од тих саобраћајних незгода десила се 
када су деца били путници, што је порука 
родитељима да обрате пажњу на превоз 
деце од куће до школе. У наредном периоду 
планирамо постављање видео надзора у 
зонама школа, одредили смо локације, све 
у циљу да безбедност у зонама школа буде 
још већа, рекао је Васић и поменуо бројке 
када су у питању повреде деце у саобраћају 
на територији Града Вршца.

- Имамо 31 дете повређено у задњих 
пет година. На годишњем нивоу између 
5-7 деце доживи саобраћајну незгоду и 
то са лакшим саобраћајним повредама. 
Међутим, нисмо задовољни јер знамо да 
можемо боље и радимо да број повређених 
буде нула, закључио је Васић.

Радивој Трифуновић, из Агенције 
за безбедност саобраћаја, одељења за 
планирање, превенцију и едукацију, 
истакао је да је Град Вршац добар и поуздан 
партнер у заштити деце у саобраћају.

- Нажалост деца најчешће страдају 
онда када родитељи воде рачуна о њима.  
Када је у питању статистика на нивоу целе 
Србије 55 % малишана погине када су као 
путници у возилу зато што се неправилно 
и небезбедно превозе. Неких 35-40 % деце 
на нивоу Србије погине као самостални 
учесници саобраћаја , као пешаци, као 
бициклисти, док остали страдају као деца 
путника и ситуација када родитељи воде 

рачуна о деци. Ми смо већ традиционално 
ту, Агенција већ дуги низ година најмлађим 
учесницима у саобраћају омогућава 
дружења са “Пажљивком”, поделу 
“Пажљивкових” правила у саобраћају и низ 
других активности. Сама чињеница да у 
Вршцу нема погинуле деце показује колико 
су Агенција за безбедност саобраћаја и Град 
Вршац посвећени безбедностиучесника 
безбедности саобраћаја, нагласио је 
Трифуновић.

Б.Ј

ГРАД ВРШАЦ И АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НАСТАВЉАЈУ СА ЕДУКАЦИЈОМ НАЈМЛАЂИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ НА ПРВОМ МЕСТУ

Члан Градског већа задужен за 
заштиту животне средине Милош Васић 
присуствовао је у Покрајинској влади 
свечаној додели уговора на основу конкурса 
Покрајинског секретаријата за енергетику 
, грађевинарство и саобраћај, који је 
расписан за доделу средстава јединицама 
локалне самоуправе за израду анализе за 
енергетску ефикасност јавних објеката, по 
којем је Град  Вршац добио средства да се на 
шест зграда јавних установа изради анализа 
енергетске ефикасности са предлогом мера 
за санацију зграда.

Средства за израду анализа су у 
целости обезбеђена од стране Европске 
банке за обнову и развој, а Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај пружа техничку подршку, 
на основу потписаног Меморандума о 
разумевању између Аутономне покрајине 
Војводине, Секретаријата за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај и Европске 
банке за обнову и развој у вези са пројектом 
„Енергетска ефикасност јавних зграда у 
Аутономној Покрајини Војводини

Јавни објекти за које је Град Вршац добио 
средстав за  израду анализе енергетске 
ефикасности: Градски музеј, Дом здравља, 
ОШ „Моша Пијаде“ Гудурица, Школски 
центар „Никола Тесла“, ПУ „Чаролија“, ОШ 
„Кориолан Добан“ Куштиљ.

То је пут да се прикупе подаци јавних 
установа на основу којих би се израдили 
Елаборати енергетске ефикасности који ће 
послужити за другу фазу пројекта у којој ће 
се аплицирати за потребна средства као би 
се подигла енергетска ефикасност објеката.

Реализацијом овог пројекта постиже 
се неколико циљева, пре свега уштеда 
у коришћењу енергије, што је и уштеда 
за буџете, јер се рачуни за енергенте 
плаћају управо из буџета Града Вршца. Од 

стратешког значаја је  и еколошка димензија 
која подразумева много мање загађења 
наше околине, а тиме се обезбеђује много 

угоднији боравак у школама, установама 
здравствене заштите, предшколским 
установама и установама културе.

ГРАД ВРШАЦ ДОБИО СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - БРИГА О ГРАДСКОМ БУЏЕТУ

РЕАЛИЗОВАН КАМП УДРУЖЕЊА ЦЕФИКС “ЛЕТЊА ШКОЛА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ”

МЛАДЕ ЗАНИМА РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Пажљивко едуковао нову 
генерацију ђака - првака

Циљ - без повређене деце у саобраћају: Милош Васић

 Учесници кампа

Ф
ото А. Путник
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МАТУРАНТИ ВРШАЧКИХ ШКОЛА

МАТУРСКА УСПОМЕНА УЧЕНИКА
ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ (2)

КУЛИН ИЗЛОГ

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

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

 Одељење IV 7

 Одељење IV 5  Одељење IV 6

ХОТЕЛ ЦЕНТАР Но.1 БЕОГРАД
Гарни Хотел Центар Но. 1, који се 

налази у Коларчевој улици у Београду, 
у бившој згради Југоекспорта, почео је 
са радом 26. јула 2019. године.

Једна од најлепших зграда у 
Београду, изграђена је давне 1923. 
године по пројекту најпознатијег 
чешког архитекте тога времена Матије 
Блеха. Пре Другог светског рата била 
је филијала Југословенске банке, да 
би 1947. године постала власништво 
Југоекспорта. Након куповине зграде 
2016. године, ИМ Матијевић је уз 
инвестицију од готово 15 милиона 
еура, ову репрезентативну грађевину 
саграђену у духу академизма, 
реконструисала и претворила 
у луксузни хотел са 4 звездице. 
Приликом реновирања, фасада је 
остала непромењена у односу на 
њен првобитни изглед и као таква 
представља културно добро Града 
Београда.

Хотел располаже са 68 модерно 
опремљених смештајних јединица 
различитих типова и величина, које 
су прилагођене захтевима пре свега 
пословних гостију, али и оних који у 
Београд долазе туристички, а очекују 
највиши ниво услуге. Свака соба и 
апартман носе препознатљиви спој 
традиционалног шика и модерног 
дизајна, које уз комфор краси и 
фантастичан поглед на Трг Републике.
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Када другима говоримо о Вршцу 
помињемо вршачке великане, 
грађевине, историју, архитектуру, 
Брег, неизоставни ветар и много шта 
друго занимљиво и интересантно, 
нешто што често изоставимо јер 
смо на то навикли, али када туристи 
и гости дођу у наш Град, први 
утисак је свакако уредност, цвеће, 
зеленило и чистоћа. Управо о томе 
се брину руководиоци и запослени 
у Сектору Одржавање јавних 
површина Дирекције Комунални 
послови ЈКП Други октобар, свако у 
свом домену а веома често заједно 
и синхронизовано. Свакако да сви 
грађани дају допринос чистоћи, али  и 
запослени у Служби изношења смећа 
се труде да унапреде пословање и 
решавају неке од проблема са којима 
се сусрећу свакодневно током целе 
године.

- Служба Изношење смећа и 
депонија ангажована је 365 дана 
у години, непрекидно без обзира 
на празнике и временске услове. 
Трудимо се да будемо тачни, ажурни 
и да услуге које обављамо буду 
урађене професионално. У великој 
мери то успевамо, и са поносом 
можемо рећи да смо, као и остали 
делови ЈКП „Други октобар“ у служби 
грађана Града Вршца. Свакако да 
проблеми постоје и базирани су на 
досадашњим стеченим навикама 
грађана у одлагању смећа, али 

покушавамо да новим начином 
селекције, прикупљања, одношења 
и депоновања отпада допринесемо 
квалитетнијем даљем третману 
отпада и да унапредимо сам пословни 

процес. Водећи рачуна о заштити 
животне средине трудимо се да идемо 
у корак са актуелним и предстојећим 
третманима отпада. Што се тиче 
капацитета Службе Изношење смећа 

и депонија, задовољство нам је да 
кажемо да је менаџмент Предузећа 
препознао значај и кренувши 
према новим трендовима третмана 
отпада у персоналном и техничком 
смислу, у складу са могућностима 
пословања. Именовано одговорно  
лице за кретање отпада, успоставља 
и спроводи оперативне процедуре и 
врши  усклађивање  истих са важећим 
прописима, кажу у Служби изношење 
смећа и депонија.

Стварајући јасну визију развоја 
Службе и будућих циљева, извршена 
је набавка нових возила, редовно се 
и плански врши замена и набавка 
посуда за сакупљање отпада, уређење 
контејнерских места и разматра се 
могућност побољшања примарне 
селекције отпада нових возила. У 
протеклом периоду за потребе ове 
службе ЈКП „Други октобар“ извршена 
је набавка нових возила са чиме 

је возни парк знатно подмлађен. 
Уређена су контејнерска места на 
Гудуричком путу, у самом центру 
града, и у стамбеним блоковима. 
Набавком нових типизираних посуда 
постављени су поред досадашњих 
стандардних зелених контејнера за 
комунални отпад и контејнери за 
примарну селекцију. Стварајући јасну 
слику и бавећи се „изношењем смећа“ 
у ЈКП “2. октобар” увидели су да има 
много простора за унапређење ове 
наизглед обичне ствари. За све нас 
је смеће отпад који се одлаже, али 
за запослене у у нашем комуналном 
предузећу  је отпад који има даљи 
процедурални ток.

-  Набавком нових средстава 
значајно смо унапредили ефикасност 
Службе изношење смећа и депонија. 
Поред техничког унапређења, 
извршили смо и набавку типизираних 
посуда за одлагање смећа за 
домаћинства Куштиљског, Маргитског 
и насеља Стакленик. Овом поделом 
скоро свако домаћинство у граду које 
се ослања на овај начин изношења 
смећа добило је посуду за одлагање 
смећа. Такође смо прошле године 
из Павлиша  а почетком ове године 
у Уљми отпочели изношење смећа 
сваке недеље третирајући ова два 
насеља као градску средину због 
великог броја домаћинстава и врсте 
отпада. На овај начин су се створили 
услови за уклањање и санирање 
дивљих депонија у насељеним 
местима и обједињавање одлагања 
отпада на градску депонију.  У већини 
насељених места Вршца постављени 
су кавези за прикупљање ПЕТ 
амбалаже. Циљ нам је да смањимо 
количину отпада које се изнесе 
на депонију повећањем количине 
отпада које иде у токове рециклаже. 
Стога нам је веома значајна сарадња 
са грађанима, нарочито са школским 
установама и локалном самоуправом, 
истичу у ЈКП “2. октобар”.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ЈКП “2 ОКТОБАР” СИНХРОНИЗОВАНО УРЕЂУЈУ ГРАД

ЗА ЛЕП ПРВИ УТИСАК
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Када је отворена 
Филигранско - златарска 
радња „Ник“?

- Радњу је отворио мој отац 
Ник заједно са својим оцем, 
мојим дедом Филипом, марта 
1954. Фирма се водила на 
оца. Сама реч филигран значи 
обрада племенитих метала, 
злата најчешће и сребра, али не 
машински, него све ручно, од 
тегљења жице, па све до крајњег 
производа. Обрађује се жица 
дебљине 0,24 мм.

Прва радња је отворена 
преко од Руског парка, на месту 
где је данас Хотел Србија. То 
је била прва локација. После 3 
године радња се пребацује у 
центар, на трг, где је некад била 
продавница Клуз. Ту је била 
од 1957. до 1970. када смо се 
преселили на локацију где смо 
и данас, Кумановска 1. Локал 
је био под закупом до пре 10 
година када смо откупили целу 
зграду, и реновирали је пре 5-6 
година. 

Како је у почетку радила 
Ваша радња?

- Било је пуно посла, све се 
радило ручно. Није било увозне, 
конкурентне робе, бижутерије. 
Пошто се радило све ручно, 
ишло је спорије. Било је боље и 
финансијски, није било кинеске, 
турске робе. Било је то повољно 
време за занатство. Машински 
се пуно брже производи, 
много појефтињује робу, али 
није тај квалитет, није уникат. 

Филигрански занат био је 
цењен, добро је ишло. Међутим, 
индустријализацијом губи на 
интересовању купаца, а што 
је, такође, важно, филигрански 
рад мора да се одржава. Брзо 

тамни и мора да се чисти на 2-3 
недеље. То изискује и време и 
трошкове. Тако да сад ретко, 
скоро па никако не радимо 
филигран. 

Када сте се и како Ви нашли 
у тој причи?

- Ја сам у тој породичној 
причи од малих ногу. Већ са 3 
године, деда ме је водио да са 
њим отворим радњу. Пошто сам 
био мали, стављао ми је шамлицу 
да станем да будем изнад пулта, 
да ме види муштерија, да 
кажем:“Добар дан, изволите“.  
Деда ме је пуштао да ја први 
дочекам муштерију, а он стоји са 
стране и гледа. Тражио је да му 
додам кесицу, дајте газди паре... 
тако је то ишло од малена. Кад 
човека неко уважава, поштује, 
као што је деда мене, онда то и 
заволите. Када је деда умро, отац 
ме је увео у посао, врло брзо. 

Рекао је да је прошло време да у 
радњу долазим као лутка, већ да 
треба да почнем да радим. Имаш 
ту пинцете, алат, има и за тебе 
посла, говорио ми је. Отац је 
радио заједно са мојим стрицем, 
својим братом Петром, до 1973. 
Тако сам са 10-11 година почео 
да радим у радњи, прво по сат-
два дневно. 

Да ли су били тешки ти 
Ваши први занатски кораци?

- Није било лако. Наш посао 
је такав да морамо да будемо 
сагнути, сијалица гори изнад 
главе, потребан је добар вид, 
прецизне руке и савијена глава. 
Као дете од 10 година, врло брзо 
заболи врат! На то је мој отац 
говорио:“Е, сад је добро. Чим те 
боли врат, значи да ниси дизао 
главу, да си радио, ниси зверао 
са стране!“. Кад је негде излазио 
и враћао се у радњу, одмах је 
гледао шта сам и колико урадио 
док га није било.

Сећате ли се свог првог 
самосталног рада? Шта сте 
направили?

- Био је то стари руски 
крст, који су направили руски 
филиграни. Допао ми се и 
направио сам реплику. Отац ми 
је рекао да није то још за мене, 
треба још доста да учим. Имао 
сам 18 година када сам почео да 
радим тај крст. Наставио сам кад 
сам се вратио из војске, 1975. 

Радио сам само кад ми отац није 
био у радњи, долазио сам раније 
на посао. Кад сам завршио крст, 
требало је још да се очисти. 
Намерно сам чекао да отац дође 
да пред њим кувам киселину за 
крст. Кад је отац видео крст који 
сам направио, питао ме  је да ли 
сам сигуран да неће украси са 
њега да отпадну кад се загреје. 
Био сам одлучан да неће, јер 
сам га добро урадио. Отац је био 
задовољан, рекао да ставимо 
крст у излог. Свима је показивао 
шта сам ја урадио. Била ми је 
то највећа похвала. Био сам 
задовољан и поносан.

Шта су Вршчани највише 

тражили од Вашег накита у то 
време?

- Отац се разболео 1983. и 
следеће године је умро. Преузео 
сам радњу, од јануара 1985. 
фирма се води на моје име. 
Ми се стално прилагођавамо 
тржишту и укусу купаца. Увек 
има нешто ново. Од артикала 
које радимо сигурно иду бурме, 
дечје минђуше, веренички 
прстени, ланчићи... Сада то више 
није само ручна израда, има и 
ливено, машински, комбинација 
машинског и ручног... Морали 
смо да пратимо и савремену 
технологију, нове машине за 
чишћење, сви модели се сада 

раде на компјутеру, важна је 
идеја која се више не преноси на 
папир, већ у компјутер. Више је 
заступљено злато од сребра, а 
највише иде комбинација белог 
и жутог злата. 

Кажу да сви стари занати 
полако изумиру. Каква је 
ситуација са Вашим занатом?

- Занати изумиру зато што 
је много лакше доћи до пара 
трговином и шверцом, него 
радом и занатом. Због тога млади 
све мање желе да раде све, 
не само наш занат. Погледајте 
руке аутомеханичара - стално 
су црне, а момци које виђам по 
граду имају манекенске прсте. 
Ништа нису радили, али већина 

њих добро живи. Како, то они 
знају?! Сви се занати полако губе, 
јер да би неко радио и живео од 
заната, треба труда и рада, да 
заболи врат, кичма, руке, неког 
ноге... Мајстор на немачком 
значи учитељ. Значи да сте ви 
изучили занат тако да можете 

друге да учите. Знате како је пре 
било - шегрт, калфа и мајстор. 
На Западу се и дан данас ручни 
рад добро плаћа, занати не 
одумиру. Тржиште постоји, али 
мало је оних који хоће да раде, 
јер постоји лакши начин да се 
заради новац. А, много зависи и 
од куповне моћи грађана. Накит 
је једна врста луксуза. 

Колико данас може да се 
живи од заната?

- Ако се бринете о свом послу, 
ја мислим да од сваког заната 
може да се живи. Али, морате 
да пратите трендове, тржиште, 
савремену технологију, да 

ЈОЗЕФ ГУГА, ВЛАСНИК НАЈСТАРИЈЕ ВРШАЧКЕ ФИЛИГРАНСКО - ЗЛАТАРСКЕ РАДЊЕ „НИК“:

ФИЛИГРАНСКИ ЗАНАТ ЈЕ 
УМЕТНОСТ

Јозеф Гуга је наставио породични посао, као 
седма генерација филиграна у својој породици. 
Власник је најстарије вршачке Филигранско - 

златарске радње „Ник“. Заволео је овај занат уз 
деду  и оца, а љубав према овој уметности, како 
Гуга каже, преноси на своје унуке. Синови су се већ 
укључили у посао и готово преузели радњу. „Ја 
сам сад, практично, надзорни орган“, каже Јозеф, 
задовољан јер тројица његових синова постају 
прави мајстори овог заната. Радња „Ник“ је, за 
скоро седам деценија постојања, изградила висок 
реноме, а уникатни накит који производе увек је 
тражен на тржишту.
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будете посвећени послу, да 
радите како треба.

Филигранско - златарска 
радња „Ник“ је породични 
посао. Има ли ко да га настави?

- Ја сам седма генерација 
у нашој породичној занатској 
лози. Имам тројицу синова 
који раде у радњи. Најстарији 
је Кристијан, средњи је Ник, 
а најмлађи Антон. Ја сам сад 
више као надзорни орган. Сад 
радимо у сменама, не више 
двократно као кад смо били 
отац и ја. Кристијан је завршио 
Вишу уметничку школу у Италији 
баш за златарство, Ник и Антон 
су на Вишој школи за златаре у 
Београду. Хвала Богу, задовољан 
сам, али за оца синови увек 
могу да буду и бољи. Јер, сваки 
родитељ моли Бога да га деца 
превазиђу! Родитељска дужност 
је да од деце створи што боље и 
мајсторе и људе.

Волео бих и верујем да ће 
моје синове наследити моји 
унуци Давид и Филип, Никова 
деца. Воле да дођу у радњу, 
ја им одмах дам мали чекић и 
наковањ да мајсторишу. 

Да ли сте Вршчанин родом?
- Да. Родио сам се годину дана 

пошто су моји дошли у Вршац, 
фебруара 1955. Отац ми се звао 
Ник, мајка се зове Ана. Отац 

је био из Призрена. Мајка је 
рођена у Земуну, али је одрасла 
у Призрену где су се моји и 
упознали. Тамо су се венчали 
и 1954. дошли у Вршац. Иначе, 
Призрен је центар филигранства 
за овај део Европе. На далеко је 
познат и признат призренски 
филигран. 

Имам две сестре. Хермина 
је две године старија, она је 
професор музике, живи у Новом 
Саду. Млађа сестра је Естела, 
ради код нас у радњи. Имали 
смо лепо, срећно и безбрижно 
детињство. Основну школу сам 
завршио у ОШ „Вук Караџић“, 
а средњу Школу ученика у 
привреди (ШУП) „Никола Тесла“. 

После сам у Призрену ванредно 
завршио средњу техничку школу 
и за филиграна и за златара, 
две дипломе. У Београду је 
било само за златара, једина 
школа за филигран у тадашњој 
Југославији била је у Призрену. 
Мислим да и данас постоји. 
Искуство сам стицао уз оца и цео 
радни век провео сам у нашој 
радњи.

Како је изгледао Ваш лични 
живот? Кад сте основали 
породицу?

- Прву породицу формирао 
сам 1978. Оженио сам се 
Корнелијом, девојком са којом 
сам се забављао 5 година. 

Рођена је у Маргити, у Вршцу 
је завршила за трговца. Из тог 
брака имам сина Кристијана 
и ћерку Мануелу. Нажалост, 
супруга ми је погинула у 
саобраћајној несрећи, 1986. 
Кристијан је имао непуне 4 
године, а Мануела 9 месеци. Био 
је то тежак период за све нас. 

Сада сам у браку са 

Елеонором. Родом је из Пећи, а 
упознали смо се у Ровињу, био 
сам код сестре од тетке на свадби 
у Пули. И Елеонора и ја имамо 
фамилију дуж целе јадранске 
обале. И њена породица се дуго 
бави истим овим занатом. После 

месец и по дана отишао сам 
поново у Ровињ са Кристијаном 
на Елеонорин рођендан. Били 
смо тамо десетак дана и вратили 
смо се сви заједно. Било је 
то 1988. Елеонора и ја имамо 
двојицу синова: Ника (1989) и 

Антона (1996). 
Хвала Богу имам велику 

породицу. Имам петоро унучади. 
Од Мануеле и зета Стевана 
Фехера имам унуку Сару и унука 
Александра, имају 5 и годину 
дана. Кристијан и Александра 
имају Елену, 3 године стару. Ник 
и Сања имају двојицу синова 
Давида од 4 године и Филипа од 

годину и по дана. Моја породица 
је моја радост. Срећан сам јер 
живимо у слози, често смо 
заједно, привржени смо једни 
другима. То ми је дар Божји! Да 
су моја деца и унуци сложни, 
да се воле и да су жељни једни 
других. 

Шта је то лепо, у чему 
уживате бавећи се својим 
занатом?

- У земљама где се цене 
занати, наш занат се третира 
као уметност. Све су то 
уникатни ручни радови, микро 
скулптуре које се склапају 
у већу. Филигрански занат 
јесте уметност! То што сликар 
наслика, што вајар изваја, ми 
то урадимо од жице. Предност 
и уједно задовољство једног 
филиграна јесте у томе што он 
све сам смишља од идеје, до 
модела, до завршних радова. 
Често се догоди да крене са 
једном идејом, а заврши са 
десетом. Мења је у току рада, 
а то му дозвољава струка, даје 
максималну креативност. Све 
су то уникати, муштерије воле 
да имају уникате, да то не буде 
индустријска производња.
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Дванаесту годину за редом Уљмани 
обнављају традицију дочекивања 
сеоске славе Усекованије главе 
Јованове, која се обелажава низом 
манифестација. Једна од њих је и 
Пасуљијада, такмичење у кувању 
пасуља, традиционалног пударског 
јела, која у великом броју окупља 
кулинарске мајсторе, који, што за 
пехар и славу, што за мерак гостију 
и пријатеља, приређују права 
кулинарска чуда. Ко до сада није 
пробао чувени пасуљ чика Бате 
Домишљана, не зна шта је пропустио 
и то мора да надокнади колико 
догодине, на новој Пасуљијади. Ове 
године признања и пехари освојили су 
домаћи кувари: Раша Данијел и Бобан 
Тодоровић (прво место), Радојица 
Тоскић и Сава Станков (друго место), 
а част “гостујућих” кувара (иако се 
нико није осећао као гост) спасао 
је Иштван Гаша Хеђеши освајањем 
трећег места. Манифестацију је 
успешно организовало Удружење 
“Виноградари Уљма” а у име села 
све учеснике и госте су поздравили 

Драгиша Ђорђев, председник МЗ 
Уљма и Весна Бранков. Манифестацију 
је подржао Град Вршац, присутни 
су били помоћник градоначелнице 
Дејан Сантрач, и чланови Градског 
већа Слободан Јованов, Вељко 

Стојановић и Милош Васић.
- Град Вршац наставља да 

финансијски подржава овакве 
манифестације. Овај крај има своју 
развојну перспективу, Уљма се налази 
на ободу Делиблатске пешчаре, терен 
је идеалан за подизање винограда и 
воћњака, рекао је члан Градског већа 
за пољпривреду Слободан Јованов.

Б.Ј

У УЉМИ ОДРЖАНА 12. ПАСУЉИЈАДА

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

Трогодишња девојчица 
Магдалена Марковић читавог 
свог живота бори се са 
здравственим проблемима 
и неопходна јој је операција 
на срцу. Магдаленина борба 
за оздрављење ујединила је 
Вршчане и музичаре који су 
младој суграђанки послали 
пуно позитивне енергије.

На хуманитарном концерту 
одржаном на градском језеру 
за Магдалену су свирали 
белоцрквански „Сторм 
пак“, вршачки „Унутрашњи 
портрет“ и “Брејв харт”, али 
и много познатија музичка 
имена Исказ, Хаџи продане 
душе, Артан Лили и Сергеј 
Ћетковић.

- Здрав човек има хиљаду 
жеља а болестан човек има 
само једну тако да бих волео 
да не постоје хуманитарни 
концерти, да нема болесних, 
болесне деце а као родитељ 
сам ту некако најосетљивији. 
Желим да се захвалим на 

позиву, да се захвалим 
овим дивним људима на 
организацији, на подршци. 
Вечерас сви заједно свирају 
срцем. Пјевамо за Магдалену, 
рекао је Сергеј Ћетковић.

Магдалена Марковић је 
рођена са тешком и ретком 
врстом срчане мане по типу 
тетрологије фалот и без 

плућне артерије. Прошле 
године успешно је оперисана 
у Лондону.

- На реду нам је трећа и 
завршна операција којом 
би се срчана мана потпуно 
уклонила. Вршац је већ 
другу годину уз нас у свему 
овоме и не постоји реч којом 
бих описала колико смо 

захвални за подршку и помоћ 
. Ово није посао само за једну 
породицу и не треба да буде. 
А Вршцу хвала што је уз нас 
све ово време, нагласила је 
Магделенина мама Мерима 
Крец.

Концерт су организовали 
Делтикс секјурити, Унија 
студената Удружење Еко арт 

и Град Вршац,а подршку дају 
и друга бројна удружења, 
установе и предузећа. Једно 
од њих је ЈКП “2. октобар”

- Са великим 
задовољством учествујемо 
у овој хуманитарној акцији 
и сву остварену добит на 
паркиралишту стара зелена 
пијаца у данима Грожђебала 
уплатићемо за нашу 
Магдалену, рекао је Марко 
Рашић, шеф Паркинг сервиса 
ЈКП “2. октобар”.

За Магдаленину 
октобарску операцију 
у Лондону потребно је 
укупно 50.000 евра а пре 
овог концерта до те суме 
недостајало је још око 15.000. 
Вршчани су овом приликом 
прикупили 892.049 динара. 
Осим плаћањем паркинга 
сви који желе да учествују 
у хуманираној акцији за 
Магдаленино оздрављење 
могу то учинити и уплатом 
на жиро -рачуне или слањем 
порука садржине 522 на 3030.

М. Т.

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ У ВРШЦУ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

ВРШАЦ ПЕВАО СРЦЕМ ЗА МАГДАЛЕНУ

Победници 12. Пасуљијаде

Ван конкуренције: Бата Домишљан (први с лева) надгледао и припрему роштиљаМлади настављају неговање традиције

Слободан Јованов - Члан Градског већа за 
пољопривреду
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Да Међународни фестивал 
завичајне поезије у Суботици не 
може проћи без стихова вршачких 
стваралаца доказ је нови успех песника 
из Вршца, АлександраЈовановића 
и Нађе Бранков. Наши суграђани 
добитници су награда за значајан 
допринос и очување културно-
уметничког стваралаштва, у оквиру 
садржајем богате манифестације 
“Завичајни дани”, отворене 3. 
септембра, свечаном академијом у 
великој већници суботичке Градске 
куће. Ова седмодневна културно 
-уметничка манифестација одржава се 
6. пут, у организацији Савеза српских 
удружења севернобачког округа, а 
њен неизоставни део јесте поменути 
фестивал поезије, на којем је поред 

уручења награда ауторима најбољих 
поетских остварења уприличена и 
промоција зборника “Грумен земље”. 
На промоцији је Александар Јовановић 
говорио стихове своје песме “Слике 
старог Вршца”, настале поводом 
100-годишњице ослобођења Вршца у 
Првом светском рату. Такав низ “слика” 
је својеврсна разгледница завичаја, 
пут кроз импозантну историју Вршца и 
упознавање са знаменитим личностима 
које су ту историју обележиле. “Мој 
град” је још једна Александрова песма 
која је објављена у зборнику, као и 
Нађини стихови “Банатом постојим” 
и “Жетеоцу”. Сва четири књижевна 
рада су на овим Завичајним данима 
потписана и именом завичаја наших 
песника.

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

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЗАВИЧАЈНЕ ПОЕЗИЈЕ У СУБОТИЦИ

УСПЕХ АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА И НАЂЕ БРАНКОВ

Слике и поезија нису више масовно 
потребне и остају тек искуство за све мању 
елиту. То је изјава социолога уметности 
и свих зналаца данашње постмодерне 
сцене.

Пајине слике на националне теме, 
Учење мачевања, Рањени Црногорац, 
Сеобе, умножаване су у стотинама 
хиљада примерака. Није било дома у 
којем бар неко  репродуковано дело Паје 
Јовановића није постојало. То је произвело 
ефекат згушњавања и кристализације 
идеје националног идентитета и то је 
вертикала нашег менталног жироскопа 
коју и данас носимо у свом колективном 
памћењу.

Данас има веома добрих сликара као 
никада у историји а и сликарство је, као 
никада у историји, постало непотребно.

Уместо сликарства имамо постмодерну 
сцену која служи искључиво њеним 
шаманима и извођачима, који то дебело 
наплаћују користећи лавовски део буџета 
за културу, претварајући масе без заштите 
уметничког искуства у податно мртво 
море.

Тај чудесни чин симбиозе анти 
уметности и глобалног апетита нових 
богова производи масовну апатију и 

мождану хибернацију. 
Да ли је сликарство попут Пајиног 

данас могуће и потребно?
Да ли постмодерно замагљивање ума 

ничим не може да се ублажи? 
Сликари  данас имају статус аматера са 

све мањом шансом да живе од свог рада. 
Производе се нови сликари. Производе се 

први пут у историји и доктори сликарства 
и јадне су душе које они лече.

На Пајином триптихону видимо пример 
антиелитизма. На светску изложбу послата 
је фреска, документ живота обичних 
људи, у временима покретања нације сви 
су елита, а у временима таворења елита 
су они који се сналазе користећи параван 
права економских закона и свих средстава 
производње послушности, а постмодерне 
активности су главно средство за лечење  
људи од вишка памети.

Нико не примећује да живимо 
у временима драматичним попут 
пустошног рата, која захтевају активирање 
свих ресурса нације чије свим средствима 
пре свега свих видова уметности 
музике, поезије, сликарства, филма. А 
то се  недешава и  улећемо неспремни у 
будућност без нас .

Да ли лицу своје забаве препознамо и 
своју растућу слабост. Пораз?!

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (43)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ЕЛИТИЗАМ У УМЕТНОСТИ
Стихови вршачких песника у “Грумену земље”: Александар Јовановић

Миодраг Јовичић, члан Вршачке Афирмације 
Уметника “АРС”, овогодишњи је лауреат награде 
“Доситејево златно перо”, коју пети пут за редом 
расписује Задужбина „Доситеј Обрадовић“ уз 
подршку Секретаријата за културу Града Београда, 
за најбоље радове младих аутора до 35 година, у 
оквиру књижевних врста које је Доситеј увео у 
српску књижевност – есеј, басна, путопис, кратка 
прича. Награђена прича носи назив “Лапот”. 

Са циљем да афирмише доситејевску меру 
између традиционалног и модерног, а потом 
и правоверно вреднује умеће стваралачког 
овладавања литерарним облицима које је у 
српској књижевности успоставио велики српски 
књижевник и просветитељ, жири у саставу Душан 
Иванић (председник), Радомир Путник, Ђорђе Ј. 
Јанић, Војислав Јелић и Јана Алексић једногласно 
је донео одлуку о додели награда.

Прва награда припала је Миодрагу Јовичићу 

за кратку причу „Лапот“. Друга награда додељена 
је Урошу Ристановићу за путопис „Келнски 
фрагменти“, док трећу награду равноправно деле 

Марија Благојевић, ауторка есеја „Три чина велике 
драме Јована Христића или ’До које границе човек 
може да се успне’“ и Милена Ж. Кулић за есеј „Раде 
Драинац као позоришни критичар“.

Прича „Лапот“ Миодрага Јовичића представља 
динамично исприповедану и потресну испосвест 
онемоћале старице у покушају да се избори 
са свакодневицом и у својој тешкој болести 
одржи елементарно људско достојанство. Аутор 
одлучује да приповедањем у првом лицу изнутра 
осветли сложеност осећања физичке и психичке 
немоћи, као и неспособност успостављања 
преко потребне рутине која ће јунакињи помоћи 
да уцелови своју крхку личност.. Имплицитно 
апелујући на нужну меру хуманости односно 
човекољубља, Јовичићева прича поред изразите 
естетске поприма и просветитељску димензију, 
каже се у образложењу жирија.

УСПЕХ ВРШАЧКОГ ПИСЦА НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ АУТОРЕ

ДОСИТЕЈЕВО ЗЛАТНО ПЕРО МИОДРАГУ ЈОВИЧИЋУ
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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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Конференција „Инвестирајте у 
Војводину“, у организацији Привредне 
коморе Војводине (ПКВ) и компаније 
„Цолор медиа цоммуницатионс“, 
а уз медијску подршку магазина 
„Дипломацy&Цоммерце“, одржана 
је протекле седмице у ПКВ, у циљу 
представљања инвестиционих 
потенцијала АП Војводине, као и начина 
за даље унапређење инвестиционе 
климе. Председник ПКВ Бошко 
Вучуревић рекао је да је РС данас 
лидер региона у привлачењу страних 
директних инвестиција, а Војводина, 
како је истакао, свакако њен најснажнији 
замајац.

„То је резултат конзистентне 
економске политике Владе РС и 
Покрајинске владе, као и свих њених 
институција, али и свих активности 
коморског система РС на челу са 
Привредном комором Србије и ПКВ, 
развојних агенција, трговинских 
представништава и амбасада у земљи“, 
нагласио је Вучуревић. Подсетио је 
да је спољнотрговинска размена 
војвођанске привреде за првих седам 
месеци текуће година износила 7,3 
милијарде евра. Од тога је остварен 
укупан извоз у износу од скоро 3,5 
милијарде евра, што је повећање од 
девет одсто у односу на исти период 
претходне године. „Напоменућу и да 
војвођански привредници остварују 
35 одсто укупног извоза РС. Између 
осталог, то је свакако резултат нових 
инвестиција и нових тржишта“, рекао је 
Вучуревић.

Потпредседник Покрајинске владе 

Ђорђе Милићевић рекао је да је 
створена добра клима за улагање и 
да наше компаније добро послују, да 
расте и спољнотрговинска размена, 
индустријска производња, сектор 
услуга, туризам.

„Свеукупно је у Србији и Војводини 
у последњих неколико година добра 
клима за улагање, а то говоре и подаци 
– четири и по процента раста БДП у 
прошлој години, који је био највиши 
у претходној декади. Све су то добри 
сигнали, али ту не смемо стати. Ове 
године се очекује раст од три до 3,5 
процената, очекује се добра година у 
аграру, осим нешто мало подбачаја у 
производњи пшенице због временских 
услова, све остале културе ће дати 
приносе изнад просека што ће додатно 
допринети расту БДП. Тенденције и 

бројке говоре и за првих шест месеци 
ове године да се позитивни трендови 
настављају“, рекао је Милићевић. 

У свом обраћању, председник „Цолор 
Пресс Гроуп“ Роберт Чобан истакао је да, 
откад је магазин „Д&Ц“ покренут 2016. 
године, уз њега сваког септембра излази 
и додатак „Инвест ин Војводина“, а да је 
ово први пут да се уз додатак, одржава и 
конференција овог типа, која је окупила 
све релевантне чиниоце – коморски 
систем, представнике републичке, 
покрајинске, градске власти, стране 
амбасадоре, привреду, домаће и стране 
компаније.

На панелу у којем су учествовали 
представници страних амбасада, 
амбасадорка Румуније Оана Кристина 
Попа рекла је да на Западном Балкану 
постоје огромне прилике за улагање и 

сарадњу, а амбасадор Хрватске у Србији 
Гордан Бакота да ће економска сарадња 
бити високо на агенди председавања 
Хрватске ЕУ од почетка идуће године 
и најавио организовање самита ЕУ-
Западни Балкана у мају 2020. Заменик 
амбасадора Италије у Србији Серђо 
Монти каже да је Италија један од 
водећих играча у погледу инвестиција у 
Србији, посебно у Војводини где послује 
70 италијанских компанија. Економски 
саветник Амбасаде Словеније Дејан 
Владић рекао је да је економска 
сарадња елеменат стабилности у 
региону. Одржана су још два панела 
– Регионална међукоморска сарадња 
и Циркуларна економија: одржива 
економија у Републици Србији.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ИНВЕСТИРАЈТЕ У ВОЈВОДИНУ“ 

ДОБРА КЛИМА ЗА УЛАГАЊЕ
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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

На продају стан 69 м², лифт, 
централно грејање, подрум, два 
балкона, на Војничком тргу. Тел. 
066/5398048

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 
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

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

Издајем двособан стан у центру, 
може и као једнособан, 4 спрат, 
грејање на плин, погодан за 
студенте, ученице и запослене 
женске особе. Тел. 063/8909931

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/3372368

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и 
013/835-354

РАЗНО
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.

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

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

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

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

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

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

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

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин м2.Превоз 
на адресу купца.Тел.062/37236

Продајем пола гробнице са 
плочом. Тел. 061/6097917

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

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

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 и 
013/831-901

На продају француски лежај са 
душеком Форма Идеале ( 2x1,60). 
Купљен пре пар година, у добром 
стању, одржаван редовно, без 
непријатних мириса, урађено 
дубинско чишћење душека. Душек 
у добром стању. Лежај поседује и 
део (испод) за постељуну. Лежај се 
налази у Вршцу и лако је доступан. 
Тел 060 3333-441. Цена по договору.

Продајем 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 
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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

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, украсне оградице, 
столицу за храњење детета, клуб 
сточић(метал-кожа-стакло). Тел. 
060/6262984, 064/9158835и 837-
687

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

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете до 
5 година и подметач за дете до 12 
година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за варење, 
професионални. Тел. 069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи од 
седам и пет киловата, фрижидер, 
женски бицикл, казан за котао,  
котао и карлицу за свињокољ, 
шиваћу машину кабинет Багат Ана, 
дрвена собна једнокрилна врата 
са ракастолом и дрвени дупли 
прозор са ракастолом. Тел 834-549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482-418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482-418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, 
вунене јоргане, кухињску витрину. 
Тел. 064/3906276Пружан услуге 
пеглања на сат. Тел. 061/2059900.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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 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.

Продајем тјоту Јарис 2003. 
годиште. Цена по договору. Тел. 
064/2438950.

Т-12 мотор на продају, исправан 
у возном стању. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Продајем гранд сеник 1,9 дизел, 
2005. годиште, еуро4, странац, у 
одличном стању. Хитно и повољно. 
Тел. 069/797606

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

На жалост од тога доба 
почевши па све до год. 1870. 
стајали су Срби и Немци у 
општини непријатељски 
расположени (крња 
репрезентација), што је било од 
хрђавих последица по напредак 
ове вароши.

Г. 1867. измири се земља 
с владарем. 18. фебруара 
исте године у 3 сата по подне 
начеоник мађистрата Л. Данијел 
прими депешу од Мурањија кр. 
комесара за варош Вршац, који 
се у Будиму бавио, следећег 
садржаја:

„Пешта, 18. фебруара Г. 
начеонику мађистрата у Вршцу. 
Решкрипт је публикован. 
Конституиција успостављена. 
Андраши је наименован 
за министра председника. 
Земаљска депутација вотирала 
је Њег. Величанству захвалницу. 
Мурањи.“

Народ који је ову вест 
очекивао, особито онај 
сакупљен око вар куће, 
прими је радосно. Млоге куће 
истакоше српске и мађарске 
заставе. У вече је варош по 
свима крајевима осветљена 
била. 19. фебруара одржано је 
благодарење у црквама свију 
конфесија.

8. јунија свршен је у Будиму 
знаменити акт крунисања. 
Варош је била званично 
заступљена депутацијом 
у лицу градоначелника 
Данијела, бирова Новаковића, 
адвоката Св. Пеше, др. Ал. 
Куктаја и поседника Карла 
Хрубија. Наша варош, позвана 
од кр. угар. надкоњушника 

грофа Ант. Сапарија, који је 
имао руководити припреме 
за крунисање, послала је у 
Пешту ½ кубне стопе земље за 
брежуљак, са кога је крунисани 
краљ по обичају мачем завитлао 
на све четири стране света. 
Земља ова узета је са српске и 
немачке стране.

Тога дана држана су и у Вршцу 
благодарења, а млоге куће 

биле су упарађене заставама. 
Илуминацију и бакљаду идуће 
суботе покварила је киша, 
на жалост народу, особито 
расположеном.

Међутим свршен је и избор 
мађистрата и репрезентације. На 
основу наредбе новог министра 
за унутрашње послове, барона 
Беле Венкхајма, сазвана је 
репрезентације из г. 1861., која 
избор обави. 27. и 28. маја 1100 
бирача изаберу мађистрат а 
13. јунија 102 представника 
1). Овако се у Вршцу заврше 
политичке новине.

Радујући се лепом успеху, што 
га је Фрања Деак, измиривши 
владара са земљом, извео, 
репрезентанцја у седници 
од 28. јулија 1869. прогласи 
га једногласно за почасног 
грађанина ове вароши.

Да се дође до привилегије за 
сл. и кр. варош, пође се поново 
на посао. Ради тога - као што се од 
чести већ знаде отпремљена је 9. 
фебруара 1861. молбеница Њег. 
Величанству, а 23. септембра 
оне године поднет је поискани 
нацрт привилегије. Али нови 
провизоријум успоравао је 
ову прилику. Акта су лежала у 
дворској канцеларији. Зато је 
год. 1867. ургирала општина и 
њен земаљски посланик ово 
решење. Но и овога пута варош 
не дође до своје привилегије, 
јер она није измирила била 
остатак од елибертације 2).

Живот р.к.цркв. општине 
концентровао се искључиво око 
градње цркве. 13. септембра 
1861. прослављено је свечано 
полагање темеља, 21. децембра 
исте године покривен је кров. 
Год. 1863. градња је довршена. 
27. јунија владика Александар 
Бонац осветио је крст и звона. У 
једноме торњу налазе се 4 стара 
звона (б, ес, 2г), а у другом два 
нова (б, 41 центу 1 фунту тешко, 
5’1/4“ у пречнику а до круне 
4’2’’ високо 2), и ес, 18 цената 
61 фунту тешко). Ова два звона, 
од којих је веће посвећено 
св. Гехарду а мање св. Јосифу, 
ливена су у звоноливници 
Игњата Хилцера у Б. Н. Месту 
(Wiener Neustadt).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (189)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записници
2) Записници генералне седнице од 2. јулија 1867.
3) На овоме звону налази се  онај натпис, што га је Шилер 

на звону у Рудолштату прочитао и по коме је написао своју „песму 
звону“:“Vivos voco. Mortuos plango. Fulgara frango.

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 590, 19. АВГУСТ 2005.

ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО
Богат програм „Вршачког културног лета“ окупља, 

већ пар викенда, на градском тргу бројне Вршчане који 
уживају у песми и игри овдашњих фолклораца и музичара. 

Минулог викенда грађанима су се представили 
чланови КУД „Грозд“ и „Јон Креанга“ из Месића, као и мале 
уметнице Џез денс клуба „Оља“. Организатори: Културни 
центар, Општина Вршац и Дом омладине припремили су 
разнолики музички садржај и за наредне летње викенде. 
У суботу, 20. августа, млада вршачка поп-рок група „Brave 
heart“ приредиће концерт на тргу, а дан касније, у недељу, 
21. августа, наступиће Балетски студио „Ивана“. Последњег 
августовског викенда Вршчанима ће се представити 
евергрин музички састав са вокалним солистом Пером 
Лападатом и културно-уметничка друштва вршачке 
општине.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 590, 19 АВГУСТ 2005.

МЕДИЦИНА НАЈПОЖЕЉНИЈА
За наставак бесплатног школовања „преко границе“ из године 

у годину влада међу свршеним основцима, средњошколцима и 
академцима у општинама где живе Румуни све веће интересовање. 
То илуструје податак да се Заједници Румуна у Србији за стипендије 
Владе Румуније од наредне јесени пријавило укупно 98 кандидата, 
20-так више него лане.

Према саопштеним подацима након што је у седишту ЗРС у 
Вршцу надлежна комисија из „комшилука“, 9. августа, са свим 
будућим средњошколцима, бруцошима и постдипломцима обавила 
понаособ интервју, највеће интересовање млади су и ове године 

испољили за медицину.
Наиме, од 64 пријављених лица за студије о државном трошку 

Румуније највећи број изразио је жељу да једног дана обуче „бели 
мантил“. Друго место по интересовању младих припало је звању 
дипломирани економиста. За постдипломске студије пријавило 
се укупно 28 кандидата. Надаље, за средњошколско образовање 
конкурисало је 6 осмака. Они су у анкетном листићу назначили као 
опредељујуће адресе гимназију, те музичку и теолошку школу.

Колико ће кандидата из Војводине задовољити критеријуме 
Владе Румуније за стипендирање румунске националне мањине у 
расејању знаће се у септембру месецу. 

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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Динстано поврће  
КУЛИН КУВАР

Капућино торта 
НАМИРНИЦЕ:

Коре:
20 јаја
20 кашика шећера
12 кашика млевених лешника
12 кашика брашна
5 кашика какаоа
Фил:
20 жуманаца
350 г шећера
5 кесица капучина
2 маргарина
Глазура:
200 г чоколаде

ПРИПРЕМА: Умутити 5 беланаца и затим додати 5 
кашика шећера, па млевене лешнике и на крају, варјачом 
додати брашно. Четири пута поновити поступак и испећи 
четири коре. Фил: 20 жуманаца добро умутити са шећером 
и скувати на пари. Кад се фил скува, оставити да се охлади. 
За то време, скувати капучино у 1,5 дл воде и охладити. 
Пенасто умутити маргарин и додати у фил са жуманцима 
и у ту масу умутити капућино. Све заједно умутити да се 
добије пенасти фил. Коре нафиловати и преко глазирати 
растопљеном чоколадом. 

Крем супа 
са лимуном

 

Фрапе 
од лубенице и диње   

НАМИРНИЦЕ:

200 г лубенице
200 г диње
300 г сладоледа од 
ваниле
1 л хладног млека
8 кашика шећера у 
праху
½ дл белог рума

НАМИРНИЦЕ:

4 кашике уља
1 главица црног лука
2 чена белог лука
250 г бораније
250 г грашка
4 шаргарепе
1 тиквица
3 паприке
2-3 парадајза
со, бибер
1 шоља супе од коцке
сок од 1 лимуна
исецкано першуново 
лишће

НАМИРНИЦЕ:
  

1 шаргарепа
1 корен першуна
мало целера
2 струка 
празилука
1 кашика уља
2 кашичице 
карија
1 коцка за супу 
(најбоље од 
поврћа)
30 г пиринча
1 жуманце
3 кашике слатке 
павлаке
сок од 1 лимуна
млевени бели 
бибер

ПРИПРЕМА: Очистити зелен за супу и 
исећи на коцкице. На вруће уље ставити кари, 
промешати, па долити 1 л воде. Када проври, 
додати коцку за супу, зелен, сецкани празилук 
и пиринач, па кувати око 20 минута. Када је 
све скувано, промешати жуманце са слатком 
павлаком, сипати у чорбу и склонити са ватре. 
Додати свеже млевени бели бибер и сок од 
лимуна.

ПРИПРЕМА: Миксером умутити 
исечену и од коштица очишћену лубеницу 
са 1 кашиком шећера у праху. Добро 
уситнити, па додати 3 кашике шећера у 
праху и половину количине сладоледа. У 
смесу сипати половину добро охлађеног 
млека и половину рума. Мутити смесу да 
буде густа и пенушава. 

Исти поступак поновити с дињом. У 
добро охлађене чаше сипати прво смесу 
од лубенице, а потом од диње. По жељи, 
украсити кришкама лубенице.

ПРИПРЕМА: Загрејати уље, ставити ситно исецкани црни 
лук и мало га динстати. Додати исечен или изгњечен бели лук, 
затим на колутове сечену шаргарепу, у танке листиће исечену 
боранију, ољуштен грашак, на резанце исечену паприку и 
ољуштен, на мање комаде исечен парадајз. Посолити и прво 
динстати у властитом соку, а затим доливати помало воде. Када 
је све поврће мекано, побиберити, па га лагано измешати. Пре 
служења додати мало сока од лимуна, исецкано першуново 
лишће и 1-2 кашике павлаке, по жељи.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 4. КОЛО

Омладинац - Козара   0 : 0
Динамо 1945 - Братство 1946  0 : 1
Бечеј 1918 - Железничар  1 : 2
Војводина 1928 - 1. Мај Рума  0 : 3
ОФК Вршац - Раднички (Зр)  1 : 1
Дунав  - Борац    5 : 2
Хајдук 1912 - Раднички 1912  1 : 4
Бачка 1901 - Раднички (СМ)  2 : 1

 

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

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК”  3. КОЛО

Војводина (ЦЦ) - Борац (ВС) 2 : 1
Шевац - Партизан (К)   3 : 0
Дунав  - Полет   5 : 0
Банат (И) - Караш (К)   3 : 2
Ратар - Вултурул  0 : 0
Банат (Д) - Борац (ВГ)  1 : 0
 
1.Шевац  3      3  0  0  9
2.Војводина (ЦЦ)  3      2  1  0  7
3.Дунав  2      2  0  0  6
4.Банат (И)  2      2  0  0  6
5.Банат (Д)  3      2  0  1  6
6.Вултурул  3      1  1  1  4
7.Борац (ВГ) 3      1  1  1  4
8.Партизан (К)  3      1  1  1  4
9.Ратар  3      1  1  1  4
10.Караш (Ј)  2      0  1  1  1
11.Борац (ВС)  3      0  0  3  0
12.Караш (К) 3      0  0  3  0
13.Полет  3      0  0  3  0

ПФЛ ПАНЧЕВО 4. КОЛО

Долина - Раднички (К)   0 : 2
Слога (БНС) – Хајдучица   3 : 0
Стрела - Будућност (А)   10 : 1
Спартак 1911 - Раднички (Б)  2 : 2
Полет (Ид) - Партизан (Г)   2 : 1
Потпорањ - Црвена звезда  2 : 1
Јединство (В) – БАК   3 : 1
Партизан (У) - Југославија  2 : 2
 

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

СПОРТ

Женска фудбалска репрезентација 
Србије успешно је стартовала у 
кавлификацијама за Европско првенство 
које ће се 2021. године одржати у Енглеској. 
Наше девојке су славиле убедљиву победу 
(3:0) на тешком гостовању у Казахстану, али 
то је само први корак у веома тешкој групи 
у којој се још налазе Француска, Аустрија 
и Македонија. Члан стручног штаба нашег 
националног тима, Вршчанин Миша Бељин, 
пренео је утиске по повратку из Шимкента, 
града из којег је један од најпозанитијих 
фудбалских клубова ове земље, Ордабаси.

- За нама је јако тешко гостовање. Цео 
дан смо изгубили буквално у путовању, 
временска разлика од 4 сата унапред 
је изузетно неповољна а утакмица је 
била заказана у 4 сата по локалном 
времену. Домаћини су очекивали да ће 
бити 40 степени, међутим било је 25 али 
опет су играчице тешко играле у првом 
полувремену. У паузи смо успели да их 
разбудимо и у другом делу утакмице смо 
букавално рутински дошли до победе, 
рекао је Бељин.

Нашој селекцији следе мечеви против 
Македоније и Аустрије.

- Селектор Гроздановић је био у Бечу 
и гледао утакмицу у којој је Аустрија са 3:0 
савладала Македонију. Следеће окупљање 
је 30. септембра, а 5. октобра играмо у 
Македонији. 8 октобра нам у госте долази 
Аустрија Уколико би у те две утакмице 
успели да освојимо 6 бодова мислим да би 

били јако близу пласману на Еуро, закључио 
је Миша Бељин, први помоћник селектора 
Предрага Гроздановића.

Србија ће против Македонки играти 
у Скопљу 5. октобра а против Аустрије 8. 
октобра у Нишу.

Б.Ј

ЖЕНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОДЛИЧНО СТАРТОВАЛА У КВАЛИФИКАЦИЈАМА ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ДАЛЕК ПУТ ДО ЕНГЛЕСКЕ, 
ОВО ЈЕ ПРВИ КОРАК

Добар старт еуроквалификација: Дејан Јеличић (тренер голмана), Предраг Гроздановић 
(селектор), Мирослав Бељин (први тренер)

ФУД БА Л

Градски стадион, гледалаца 250, судија: Кристијан 
Чапо (Суботица) 7, стрелци: Сарајлин у 78. из 
једанаестерца за ОФК Вршац, Киш у 82. минуту 
за Раднички, жути картони: Сарајлин, Видаков, В. 
Благојевић, Белић, Обрадовић (ОФК Вршац), Радовић, 
Крстинић, Радосављевић, Киш (Раднички)

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Бељин, Илић, 
Сарајлин, Видаков, Спасић, В. Благојевић, Станков, 
Лазевски (од 80. Вучетић), Вранић (од 66. Белић).

РАДНИЧКИ: Радовић, Милин, Грбић, Јованов, 
Крстинић (од 80. Крмар), Радосављевић (од 71. Лазић), 
Миливојев, Киш, Дучић, Савановић, Ћирић (од 46. 
Матић). 

Играч утакмице: Војкан Сарајлин

Ниједан од ривала није заслужио да буде поражен 
после исцрпљујуће битке на стадиону под брегом, подела 
бодова је најправеднији исход борбеног банатског дербија. 

Вршчани су били бољи у првом полувремену, имали су 
предност у поседу и створили две прилике које у голове 
није успео да претвори најбољи играч меча Сарајлин. У 
другом полувремену изабраници тренера Мијаиловића 
наставили су са иницијативом, али су до озбиљне прилике 
први дошли гости у 60. минуту када је Радосављевић 
погодио пречку из слободњака искоса са леве стране. У 78. 
минуту ОФК Вршац је извео одличан напад, после додавања 
Белића у продору је био Лазевски, и када се спремао да 
центрира фаулирао га је голман Радовић. Судија Чапо је 
показао на белу тачку а капитена Вршчана хитна помоћ је 
превезла у болницу. Водећи гол за ОФК Вршац постигао је 
Сарајлин, али тек из другог покушаја са пенала, јер је први 
шут голгетера домаћих одбранио голман Зрењанинаца. 
Пенал је поновљен јер је Радовић пре времена напустио 
гол линију. Изједначење гостима донео је Киш, одличним 
ударцем главом, после центаршута резервисте Крмара.

ВРШЧАНИ И ЗРЕЊАНИНЦИ ОДИГРАЛИ СЈАЈАН МЕЧ У 4. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

БЕЗ ГУБИТНИКА У БАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ
ОФК ВРШАЦ - РАДНИЧКИ (З) 1:1 (0:0)

БЕЉИН:

Вршац, Градски стадион, гледалаца 150, судија: Новица 
Анђеловски (Качарево) 7, стрелци: Макивић у 65. и Мијаиловић у 
80. минуту, жути картони: Јовановић, Мијаиловић (Мачва)

ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Милићевић, Дугић (од 88. Царан), 
Вранић, Врањеш, Борисављевић (од 83. Савић), Миошко (од 83. 
Шушњар), Нецин (од 90. Тешић), Николић, Главинић, Грбић (од 48. 
Секулић).

МАЧВА: Јашић, Макивић, (од 83. Максимовић), Радовановић, 
Јовановић (од 85. Мијаиловић), Бабић, Павић, А. Савић (од 90, 
Мереник), О. Мијаиловић, Панић (од 88. Милошевић), В. Савић (од 
90. Николић), Стојановић.

Шапчани су на стадиону под брегом издржали жестоку 

офанзиву Вршчана у првом полувремену, стрпљиво чекали своје 
прилике и из контранапада дошли до голова вредних целог 
плена. Изабраници тренера Марина Миока извели су 7 корнера 
у првом делу меча, имали шест слободних удараца око казненог 
простора, две колосалне гол прилике, али мрежа Јашића остала 
је нетакнута. ОФК Вршац је у наставку остао без даха, дефанзивци 
Мачве пронашли су решење за најопаснијег играча домаћих 
Вранића и изједначили однос снага на терену. Када се чинило 
да је реми најреалнији исход, севнула је брза контра Мачве коју 
је реализовао спретни Макивић, а у финишу утакмице, после 
грубе грешке дефанзиваца Вршчана досуђен је једанаестерац, 
Мијаиловић је прецизним ударцем потврдио победу Мачве.

НОВИ ПОРАЗ КАДЕТА ОФК ВРШЦА У СУПЕРЛИГИ

СКУПО ПЛАЋЕНА НЕЕФИКАСНОСТ
ОФК ВРШАЦ – МАЧВА 0:2 (0:0)

Влајковац, судија: Бојан Џафић (Панчево) 7, стрелци: Богдановић у 
3. и 29, Симић у 42. за Јединство, Секуловић у 64. минуту за БАК

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Ђуркин, Бирђан (од 57. Л. Попов), Балог, 
Ђурђевић, Б. Попов (од 57. Ковачевић), Богдановић, Моторов, 
Пауновић, Симић, Живанов.

БАК: Андрејић (од 85. Корнић), Анђелић, Шинжар, Старовић, 
Попов, Веселиновић, Владу, Јовановић, Бекировски, Марковић, 
Секуловић.

Играч утакмице: Богдановић
Влајковчани су у комшијском дербију против Белоцрквана 

наставили успешну серију и учврстили се у врху табеле са 

стопостотним учинком. Домаћем тиму било је довољно 45 минута 
да осигура тријумг и то највише захваљујући трилингу Богдановић, 
Балог, Бојан Попов. Већ у уводним минутима Јединство је повело 
после одличне акције Симића, Балог је шутирао голман Андрејић 
одбранио, акцију је пратио Богдановић и одбитак сместио у мрежу. 
Најбољи играч меча Богдановић дуплирао је предност после 
продора и центаршута Балога, а трећи погодак дело је Симића које је 
ефектним поготком завршио одличну акцију Попова. Белоцрквани су 
у другом полувремену успели да дођу до даха и почасног гола преко 
Секуловића.

У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО БЕЗ ПРОМЕНА НА ВРХУ

ВЛАЈКОВЧАНИ УХВАТИЛИ РИТАМ
ЈЕДИНСТВО (В) – БАК 3:1 (3:0)
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