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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”

Избиште је село Народних хероја из 
Другог светског рата : Жарка Зрењанина, 
Анђе Ранковић, Исе Јовановића, али и 
ништа мање по херојству значајних, но мање 
знаних,  неустрашивих младих људи, који су 
своје животе уткали дубоко у темеље наше 
слободе – њих педесет двоје.

У спомен на њиховом херојство и 
неугасиви допринос слободи СУБНОР града 
Вршца у сарадњи са Основном школом 
“Жарко Зрењанин “ и месном заједницом 
из Избишта, приредили су  11. септембра  
у центру села Мали час из историје, којим 
су се старији потсетили, а млађима дато 
на знање да су се њихови преци, сви од 
реда Избиштани, храбро супротставили 
Хитлеровој фашистичкој солдатесци 
инсталираној на територији Баната, Србије 
и Југославије, са циљем да се становништво 
протвори у робље у нестајању.

Венце су положили представници 
града Вршца, чланови Градског већа 
Мирослав Ступар и Славиша Максимовић, 
представници Месне заједнице Избишта 
предвођени председником Милунов  

Милошем, његовом заменицом, госпођом 
Горданом Бељин, делегација  СУБНОР Града 
Вршца, коју су чинили Славица Хоџић, Борика 
Лазаревић и професор Чедомир Ћурчић 
и делегација СНС  из Вршца, предвођена 
професором Миланом Васићем. Малом часу 
из историје претходило је опело свештеника 
Небојше Марковића, уз подршку црквеног 
хора из Избишта.

Након свечаности код спомен обележја, 
у просторијама КУД “Венац” приказан 
је филм Сећање на Жарка Зрењанина у 
режији Бранислава Маркуша у продукцији 
Зрењанинског радничког социјалног 
форума. Мали час из историје окончан је 
чином полагања венца на родну кућу Жарка  
Зрењанина од стране ученика четвртог 
разреда Основне школе “Жарко Зрењанин Уча”.

Д. Ђорђевић

У СПОМЕН  
52 МЕШТАНИНА ИЗБИШТА СТРАДАЛИХ 

У БОРБИ ЗА СЛОБОДУ У ДРУГОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

МАЛИ 
ЧАС ИЗ 

ИСТОРИЈЕ

Традиционална туристичко 
- привредна манифестација 
Дани бербе грожђа који 
организује Туристичка 
организација Града Вршца 
под покровитељством Града 
Вршца, Министарства трговине 
туризма и телекомуникација и 
Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, почела је у 
јуче (четвртак 19. септембар) 
и трајаће до недеље (22. 
септембра). У Свечаној сали 
Градске куће тим поводм 
одржана је конференција 
за медије на којој су 
Градоначелница Драгана 
Митровић и Татјана Палковач, 
директорка ТО Вршац најавиле 
62. Грожђебал.

- Ове године имамо част да 
Грожђебал свечано отвори 
министар у Влади републике 
Србије за рад запошљавање 
борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић. Веома нам 
је значајна подршка Владе 
републике Србије и то не 
само када је у питању ова 
манифестација већ и када 
су у питању други значајни 
пројекти за град Вршац. Кроз 
ову манифестацију користимо 
прилику да промовишемо 
и наша локална удружења 

као што су „Удружење 
виноградара“, Удружење жена, 
а посебно вршачке локалне 
рок бендове који ће на овај 
начин моћи да се представе 
великом броју посетилаца. 
Велику пажњу обраћамо 
и на промоцију грожђа и 
виноградарских производа, 
локална самоуправа ће 
као и до сада наставити са 
подршком виноградарима 
који ће кроз наше одељење 
за локално економски 
развој имати прилику да 
конкуришу и остваре значајне 
бенефите кроз разне пројекте  
прекограничне сарадње. 
Радићемо на даљем развоју 
манифестационог туризма у 
нашем граду и то не само кроз 
ову манифестацију већ и кроз 
бројне манифестације попут 
Вршачког венца, Винофеста, 
Гудуричке златне јесени, 
Фестивала фанфара, и на 
тај начин скренути пажњу и 
привући све већи број туриста 
у Вршац. Туризам је посебан 
потенцијал за даљи развој 
града те ће нам свакако бити 
један од приоритета за нова 
улагања у наредном периоду, 
нагласила је градоначелница.

Грожђебал представља 
најважнију туристичко - 

привредну манифестацију 
за  град Вршац у току једне 
године за коју влада све веће 
интересовање како домаћих 
тако и страних туриста, 
посебно из суседне Румуније. 
Директорка ТО Града Вршца 
Татјана палковач истакла је 
да се улажу велики напори 
како би програмска понуда 
манифестације из године у 
годину била на вишем нивоу, 
како би се одговорило жељама 
свих посетилаца, уз посебну 
пажњу на задржавање свих 
традиционалних догађаја на 
које су Вршчани већ деценијама 
навикли и које радо посећују. 
Програм је почео у четвртак 
када су на Видиковцу испечене 
прве кобасице и попијене прве 
чаше вршачког вина, Винко 
Лозић је одржао здравицу, а 
увече је у ресторану “Стари 
млин”, на традиционалном 
избору за Мис Грожђебала, 
промовисана лепотица Бербе 
2019.

- У петак је планирано 
свечано отварање за око 
20:30, и након ватромета, 
имаћемо концерт Светлане 
Цеце Ражнатовић. Суботњи 
дан започињемо програмом за 
децу у центру града у 10:30 када 
ће бити одржан Грожђебалски 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ И ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ 
ТАТЈАНА ПАЛКОВАЧ НАЈАВИЛЕ 62. ГРОЖЂЕБАЛ

ВИНКО ЛОЗИЋ 
ПРЕУЗИМА КЉУЧЕВЕ 

ГРАДА УЗ КОНЦЕРТ 
ЦЕЦЕ РАЖНАТОВИЋ
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маскенбал, након којег ће бити 
уприличен програм за децу и 
наступ културно уметничких 
друштава. Вечерњи програм 
започињемо у 19 часова 
програмом Витезова вина. 
После тога следе два музичка 
концерта, први ОК Бенда а 
затим Алена Исламовића. 
Недељни дан започињемо 
карневалском поворком у 
подне када очекујемо преко 
600 учесника у каневалској 
поворци а саму манифестацију 
пратиће преко 10.000 
посетилаца. Након поворке 
најатрактивнији део је наградна 
игра Грожђа из авиона. ТО 
заједно са пријатељима 
манифестације припремила 
је преко 150 падобрана и у 
сваком падобрану је купон са 
наградом које се преузимају 
одмах у просторијама 
Туристичке организације. 
Програм се наставља културно 
- уметничким садржајем 
на главној бини и око 19 
часова планирано је свечано 
затварање манифестације 
уз концерт Амадеус бенда, 
закључила је диреткорка ТО 
Вршац.

Грожђебал промоција 
вршачке привреде и традиције: 
Татјана Палковач, директорка 
ТО Вршац и Градоначелница 
Драгана Митровић

Шведска невладина организација SAM HJÄLP 
обезбедила је и вршачкој општој болници посебно 
опремљено санитетско возило - аутомобил марке 
Волво Нилсен из 2013. године. За то је првенствено 
заслужан представник ове организације, Јон Питик, 
родом из Војводинаца, који већ 30 година ради у 
Шведској, али је, како каже, увек осећао везу са местом 
и крајем у којем је рођен, где је одрастао и школовао се.

- Био сам на више конференција у Шведској када 
су неким земљама у мојој организацији послали 
санитетско возило. Онда сам рекао да следеће мора 
доћи за Вршац. Лично сам га возио и нисам пустио 
никако да дође на друго место, каже Јон Питик.

Осим возила, за одељење интензивне неге 
обезбеђено је шест нових специјализованих кревета 
са антидекубит душецима, у вредности од 1.430.000 
динара, од којих су четири већ у функцији, и очекује се 
да још два стигну из Португалије. 

- Пре овога донатори су обезбедили постељину 
за сто кревета, и раније су помагали вашој земљи, 
конкретно Обреновцу када су се пре пет година десиле 
оне страшне поплаве. Тада су донатори први пут били у 
Вршцу и разговарали о потребама болнице, објашњава 
Кристер Сколд, представник Пингсткyрканс Секондхан 
бутика из Хеселхолма.

За вредну опрему Општој болници захвалност 
донаторима упутила је и Татјана Николић, чланица 
Градског већа за здравство и социјална питања.

- Драго ми је да породични бизниси наших донатора 
теку онако како то они желе и како су то планирали 
и да су у прилици да нам овакве ствари донирају. 
Њихове супруге су здравствени радници, једна је била 
медицинска сестра у интезивној нези, док је друга 
госпођа бабица и поникла је у нашој здравственој 
установи. То је разлог више да ову сарадњу обновимо 
и да се захвалимо свим становницима Шведске који 
мисле на грађане у Србији, нагласила је Николићева.

Представници болнице и града изразили су велику 
захвалност донаторима, и изразили наду да ће се 
опрема користити на најбољи могући начин, али 
ипак пожелели суграђанима да буду здрави и да им 
здравствене услуге овог типа никада не затребају.

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО И 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ 

ЗА ВРШАЧКУ ОПШТУ БОЛНИЦУ

ДОНАЦИЈА 
ШВЕДСКЕ 

НЕВЛАДИНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

РАСПОРЕД ЗАТВАРАЊА УЛИЦА ЗА 
САОБРАЋАЈ ТОКОМ ГРОЖЂЕБАЛА

За потребе организације Грожђебала у граду ће затворене за 
саобраћај бити следеће улице:

- Улица Жарка Зрењанина (део државног пута 1Б-18), од улице 
Стевана Немање до улице Димитрија Туцовића, у периоду од 
18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. године (до 24.00 часа); 20. и 
21.09. до 03.00 часа.

- Улица Вука Караџића, од улице Светосавски трг до улице Ивана 
Милутиновића, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Трг победе у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Светосавски трг у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 
22.09.2019. године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Гаврила Принципа, од улице Вука Караџића до улице Васка 
Попе, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. године 
(до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Стеријина, од улице Анђе Ранковић до улице Васка Попе, 
у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. године (до 
24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Дворска, од Трга Николе Пашића до улице Анђе Ранковић, 
у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. године (до 
24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Доситејева, од улице Анђе Ранковић до улице улице Стевана 
Немање, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Змај Јовина, од улице Светозара Милетића до Трга Светог 
Теодора Вршачког, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 
22.09.2019. године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Трг Светог Теодора Вршачког, од улице Змај Јовина до улице 
Синђелићева, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Синђелићева, од улице Кумановска до улице Патријарха 
Рајачића, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.

- Улица Кумановска, од улице Милоша Обилића до улице 
Синђелићева, у периоду од 18.09.2019. (од 06.00 часова) до 22.09.2019. 
године (до 24.00 часа); 20. и 21.09. до 03.00 часа.
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У ВРШЦУ СВЕЧАНО ЗАТВОРЕН СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ У ПАРАГЛАЈДИНГУ

ИНДОНЕЗИЈА НОВИ СВЕТСКИ ШАМПИОН
У Вршцу је свечано затворено 10.Светско 

првенство у прецизном слетању параглајдером 
на циљ, на којем репрезентација Србије 
нажалост није успела да се окити медаљом а 
титула светског првака у екипној конкуренцији 
припала је репрезентацији Индонезије.

Међу 132 такмичара из 30 земаља света, у 
женској конкуренцији, треће место освојила 
је Георгиана Биргоз из Румуније, друго место 
припало је такмичарки Еун Јоунг Чо из Кореје, 
а прво место такође корејској такмичарки – Со 
Јоунг Чо. 

У појединачном генералном пласману у 
мушкој конкуренцији, 3.место освојио је Матјаж 
Слуга из Словеније, друго место Ирван Винарја 
из Индонезије, и прво место Јонг Бу, из Кине.

Најуспешније репрезентације су, као трећа 
на свету – Колумбија, Кина као друга, а титула 
светског првака припала је репрезентацији 
Индонезије. 

 Медаље је новим светским првацима, уз 
помоћника у министарству спорта и омладине, 
Дарка Удовичића, уручио и амбасадор 
Индонезије Мохамад Чандра Видја Јуда:

 - Захвални смо на томе што су наши 
спортисти имали прилику да учествују на овако 
важном такмичењу. Желимо да се захвалимо 
домаћинима, Ваздухопловни савез Србије је био 
одличан у организацији, а посебно је важно то 
што смо имали прилику да упознамо спортисте 
из других земаља из читавог света. Наравно, 
поносни смо на титулу и резултате које смо 

постигли.”, истакао је амбасадор.
Репрезентација Себије, која је на овом 

Светском првенству бранила титулу 
вицешампиона из 2017.,није успела да се окити 
медаљом.

- После четири сребрне медаље на светским 
првенствима, ово је први пут да нисмо освојили 
медаљу, већ смо завршили на, могу да кажем – 
најгорем четвртом месту.  Имали смо проблем 
јер смо ускраћени за једног такмичара, тј.жену 
пилота, која је, хвала Богу, трудна, и честитамо 
јој, али нас је ФИА (Светска летачка асоцијација) 
условила да уместо ње убацимо девојку која је 
испод 500.места на светској ранг листи. Успели 

смо да кључимо Тамару Костић, из Вршца. 
Ђурковић је наш најбољи пилот и можда смо 
очекивали мало боље резултате, и сви су дали 
све од себе, али заиста је конкуренција била јака, 
и пилоти из азијских земаља су заиста врхунски, 
што се види по коначном пласману, наводи 
Војислав Ивановић, тим -лидер репрезентације 
Србије.

Председник ФАИ жирија, Енди Каули, сматра 
да су организатори урадили одличан посао: 

- Услови су заиста били велики изазов за све, 
посебно када је у питању време. Оно заиста није 
било сјајно, због ветра, али је због тога било 
занимљивије, и верујем да су сви такмичари 

уживали.”
Организатор и домаћин Светског првенства 

били су Ваздухопловни савез Србије и 
Параглајдинг клуб Беркут Вршац, уз велику 
подршку и помоћ Министарства омладине и 
спорта:

- Мислим да су се и Република Србија и град 
Вршац представили као сјајни домаћини, и 
честитам свим делегатима и судијама на одлично 
обављеном послу, а посебно организатору 
Ваздухопловном савезу Србије, са којим ће 
Министарство омладине и спорта наставити 
успешну сарадњу. Медаља нам је измакла “за 
длаку”, мало нам и временски услови нису ишли 
на руку, очекивали смои да ћемо заблистати у 
пооследњих пар дана првенства, али генерално 
имамо разлога да будемо задовољни. Ово је 
сјајно искуство за све наше такмичаре, и сигуран 
сам да ћемо на Европском првенству у Нишу 
следеће године бити на победничком постољу. 
Ово је, понављам, успешно организован догађај 
на који сви треба да будемо поносни”, поручио 
је помоћник у министарству спорта и омладине, 
Дарко Удовичић.

На крају свечане церемоније доделе медаља, 
секретар Ваздухопловног савеза Србије Жељко 
Овука предао је заставу Светске ваздухопловне 
федерације председнику жирија, који ју је затим 
даље уручио организаторима наредног светског 
првенства, које ће се 2021.године одржати  у 
Северној Македонији.

М.Т.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ СВИСЛАЈОН ВИНОТЕКА 

ВРШАЧКА ВИНА ЗА СВЕ УКУСЕ У Вршцу, у Стеријиној улици отворена 
је СЛ винотека где се може наћи све од 
производа Вршачких винограда као и 
других добављача. 

- Од наше робе у понуди имамо 
комплетан производни асортиман 
жестоких пића Такова из Горњег 
Милановца: Виљамовку, кајсију, дуњу, 
Балтик вотку. Имамо вина Винарије 
Драшковић: Шардоне род 2018, 
Бургундац, Розе, Мускат отонел 2018, и 
ново вино Франковку. Имамо у понуди 
и Рајнски и Италијански ризлинг, 
стоно грожђе као и слатки програм 
наше куће.  Имамо и богат асортиман 
ексклузивних иностраних жестоких 
пића ускоро ћемо нашим потрошачима 
понудити и француска вина, каже 
Слађана Линдо, менаџер малопродаје 
Компаније Свислајон.

СЛ винотека ради од понедељка до 
суботе у времену од 9 до 21 час.

ДРУГИ ДЕО ВЕЖБЕ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА ПУНОГ ОБИМА SAREX 38-19 ОДРЖАН У ВРШЦУ 

СПЕКТАКЛ НА ВРШАЧКОМ АЕРОДРОМУ
Други део вежбе трагања и спасавања 

пуног обима SAREX 38-19 одржан је на 
аеродрому Пилотске академија СМАТСА у 
Вршцу. Главни организатор био је Директорат 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, 
институција задужена за регулисање и надзор 
цивилног ваздухопловства наше земље, 
а вежба се састојала из три сегмента: Удес 
мањег ваздухоплова на аеродрому, трагање 
и спасавање у цивилном ваздухопловству у 
случају пада ваздухоплова на неприступачном 
терену и евакуација параглајдеристе са 
дрвета на неприступачном терену у Западној 
Србији и демонстрација техника и процедура 
вертикалног спасавања. 

- Није лако ускладити министарства 
унутрашњих послова, одбране, здравља, 
клиничке центре, локалне самоуправе, горску 
службу спашавања, црвени крст и остале 
учеснике у једној оваквој вежби. Показали смо 
да Директорат има капацитет, кадрове и систем 
који може да обезбеди ефикасну службу трагања 
и спасавања у Републици Србији”, истакао је 
некадашњи командант хеликоптерске јединице 
МУП РС, експерт за трагање и спасавање, и члан 
УО Директората цивилног ваздухопловства 
Владан Костић.

Читав представљени систем трагања 

и спасавања, успостављен је у складу са 
међународним захтевима и стандардима, а то 
је једна од обавеза коју је наша земља успешно 
извршила, како је оценила Међународна 
организација цивилног ваздухопловства:

- Наши закони и наше процедуре усклађени 
су са међународним стандардима 93,3%, што нас 
сврстава међу првих пет у Европи. Препознавши 
добре резултате, Међународна организација 
је направила и једну радионицу на којој смо 
окупили представнике двадесет земаља, четири 

међународне организације, и сви они су данас 
и током јучерашњег дана присуствовали овој 
вежби и уверили се да наш систем трагања 
и спасавања функционише беспрекорно”, 
напомиње шеф спасилачко-координационог 
центра Директората цивилног ваздухопловства, 
Никола Шаранчић.

Спасилачка опрема учесника представљена 
је кроз тактичко-технички збор који је уследио 
након вежбе, а Град Вршац као домаћин, 
представио се и кроз промо-филм, и наступе 

хора МШ Јосиф Маринковић и ГКУД Лаза Нанчић.
- За сам град Вршац веома је значајно 

одржавање ове вежбе обзиром да смо користили 
прилику да присутнима представимо и 
понудимо све културне, привредне и туристичке 
садржаје нашег града. Наравно искористићемо 
и прилику да промовишемо предстојеће Дане  
бербе  грожђа као и да позовемо се присутне да 
дођу у што већем броју, рекла Градоначелница 
Драгана Митровић.

Учесници и суорганизатори вежбе SAREX 38-
19 били су: Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије, Министарство одбране 
Републике Србије, Министарство здравља 
Републике Србије, Контрола летења Србије и 
Црне Горе – СМАТСА, заједно са Ваздухопловном 
академијом Вршац на чијем аеродрому 
се налазимо данас, затим Хеликоптерска 
јединица МУП-а, Сектор за ванредне ситуације 
МУП-а, Мешовита хеликоптерска ескадрила 
Војске Србије,  Аеродром „Никола Тесла“, 
Војномедицинска академија, Клинички центар 
Србије, Клинички центар Ниш, Црвени Крст 
Србије, Горска Служба Спасавања, Град Вршац 
и локална ватрогасно-спасилачка, полицијска и 
хитна медицинска служба града Вршца.

Б.Ј.
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Отпад или смеће не заврше свој 
пут код контејнера или у канти где 
га оставимо. Грађани често по старој 
навици остављају кабасти отпад 
(делови намештаја, врата, прозори, 
стари кућни апарати и реквизити 
које су искористили...) затим зелени 
отпад настао у баштама орезивањем, 
кошењем, пепео, шут, баштенски 
отпад и многе друге врсте 
испред куће до улице 
или у канти, очекујући 
да се то све однесе. 
Такав отпад често остане 
непокупљен управо 
због одвајања приликом 
депоновања.

- Сведоци смо да се 
веома често прича о 
сортирању, раздвајању 
отпада по врстама, 
рециклажи, даљем 
коришћењу отпада, 
читамо и гледамо 
емисије о добијању 
енергије из отпада и томе 
слично. То је сигурно 
будућност која нас 
очекује веома брзо, али ће нас 
актуелним и будућим прописима и 
обавезати. Стога, гледајући време које 
пред нама предузимамо одређене 
мере и поступке како бисмо били 
припремљени за савремено кретање 
отпада. Међу првим Предузећима 
и локалним самоуправама смо 
израдили План прилагођавања 
постројења депоније, израђујемо 
мешовита контејнерска места са 
посудама за одвајање ПЕТ амбалаже и 
пластике, картона и папира и осталог 
комуналног отпада.

- Често грађани зову са примедбом 
да наведени отпад није однет, жалећи 
се да не знају шта да раде са тим и да 
ту услугу плаћају. Објашњења ради, 
кажемо им, да се плаћа одношење 
смећа по квадрату стамбеног 
простора, и односи се на кућно смеће 

које је генерисано у самом стану. 
Кабасти отпад , зелени отпад, шут, 
грађевински отпад и слично односе 
се у месецима чистоће по посебном 
плану изношења. Реч је о  априлу 
и октобару. Проценили смо и по 
угледу на остале локалне самоуправе 
одредили те сезонске месеце када 
се највише ствара та врста отпада. 

Искључиво из разлога 
што се тај отпад одваја на 
депонији на различите 
стране и има потенцијал 
за даљи третман и 
прераду. Ранијом 
праксом мешања отпада 
били смо изложени 
сталној опасности 
самозапаљења депоније 
што ствара велики 
еколошки, економски и 
безбедносни проблем. 
Док нисмо прешли на ову 
праксу имали смо пожар 
који је локализован у 
кратком времену, али 
је тињао од половине 
јануара до марта.

У настојању да се 
стално унапређује 
начин изношења смећа 
и третмана отпада, у 
ЈКП „Други октобар“ 
предузимају се акције 
за сакупљање посебних 
врста отпада као што су 
пластика, стакло, текстил, 
ради се и на едукацији 
најмлађих суграђана и 
на новом приступу овој 
неизбежној свакодневној 
тематици коју често и не 
примећујемо.

- Стално радимо на 
унапређењу постојећих 
места за одлагање отпада, 
а паралелно са тим 
велику пажњу посветили 
смо акцијама. Управо 
у месецима чистоће, 
априлу и октобру, 
организујемо разне 
активности прикупљања различитог 
отпада. У сарадњи са другим фирмама 
које се баве откупом и даљим 
третманом отпада прикупљамо 

стакло, пластику  текстил. Помажемо 
акцију Удружења Параквад „Сакупи 
хумани чеп“, за шта смо поставили 
контејнере и ормариће у Граду и 
на селима, у многим институцијама 
где је већа фреквенција грађанима, 
на јавним скуповима а са највећим 
задовољством истичемо у сеоским 
срединама поставили смо места 
за прикупљање ПЕТ амбалаже, 
угоститељским објектима који су 
изразили жељи допремили смо 
посуде за прикупљање стакла, 
организовали смо такмичење „Еко 
квиз“ са основцима у свим основним 
школама града и међу првима у 
Србији смо то такмичење проширили 
на републички ниво. 

У ЈКП „Други октобар“ су нам 
рекли да очекују значајно учешће 
и сарадњу грађана у заједничким 

напорима очувања 
животне средине 
и третмана отпада. 
Изношење кућног смећа 
ће се вршити редовно, 
кабастог и зеленог 
отпада у месецима. 
Излазећи у сусрет 
потребама грађана 
вршачки комуналци 
истичу да свако ко свој 
отпад донесе на депонију 
у количинама једне 
аутоприколице може 
исти одложити бесплатно 
на предвиђено место на 
депонији.

С а г л е д а в а ј у ћ и 
комплетан рад и новине 
које је ова служба 
вршачког комуналног 
предузећа планирала, 
остаје нам да закључимо 
да улажу доста напора 

да Вршац заиста буде још лепши и 
чистији. Апелујемо на суграђане да 
учинимо то сви заједно.

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

СОРТИРАЊЕ ОТПАДА БИЋЕ УСКОРО 
ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА ДОМАЋИНСТАВА

ХОЛАНДСКИ СТУДЕНТИ ПРУЧАВАЈУ НАЧИН ИЗНОШЕЊА 
СМЕЋА У ВРШЦУ

ЈКП “2. октобар” успоставило је сарадњу са једном високошколском 
установом из Холандије. 

- Задовољство нам је да саопштимо да ћемо након манифестације 
Дани бербе грожђа три недеље бити домаћини студентима заштите 
животне средине. Циљ њихове посете је да  у контакту са грађанима 
сагледају садашњи начин изношења смећа из различитих насеља 
Града Вршца, да дају сугестије и предлоге које ћемо користити у 
даљем раду како бисмо били припремљенији за трендове заштите 
животне средине који нам предстоје. Такође смо по први пут ове 
године самостално вршили геоморфолошку анализу отпада, која је 
законска обавеза управљача депоније. Подаци добијени том анализом  
користиће у даљем планирању и раду на третману и депоновању 
отпада, кажу у вршачком комуналном предузећу.
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“Сведоци 
смо прича о 

раздвајању отпада 
по врстама, 

рециклажи и 
добијању енергије 

из отпада. То је 
веома блиска 
будућност  у 

којој ћемо на то 
бити обавезани 

законима и 
прописима.”

“ Кабасти отпад, 
зелени отпад, 

шут, грађевински 
отпад и слично 

односе се у 
месецима чистоће 

по посебном 
плану изношења. 

Реч је о априлу 
и октобару. 

Процењено је 
по угледу на 

остале локалне 
самоуправе у 

којим месецима 
се највише ствара 
та врста отпада.”
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Шта је Удружење љубитеља 
старина „Феликс Милекер“?

- Удружење љубитеља старина 
„Феликс Милекер“ је настало на трагу 
идеје да се активности популарне 
Фејсбук групе „Стари Вршац“ изведу 
ван друштвених мрежа. Управо смо се 
преко друштвених мрежа и упознали, 
као поштоваоци старина и прошлости 
Вршца, те смо се договорили да се 
састанемо и у „стварном свету“ и 
направимо планове за евентуалну 
сарадњу. Ствари су се брзо одвијале, 
па је свечана оснивачка скупштина 
удружења уследила 15. јануара 2014. 
године, дан после рођендана Феликса 
Милекера, библиотекара, кустоса 
и неуморног истраживача који је 
волео Вршац и Вршчане, културу 
града и његову историју. До краја свог 
живота није престао да пише радове 
и да својим суграђанима открива 
богато историјско и културно наслеђе 
простора на којем живе. Такође, није 
осећао разлику међу нацијама, и 
све је то утицало да наше удружење 
назовемо управо по њему, односно 
њему у част.

Са каквим је циљем основано 
Удружење?

- Удружење љубитеља старина 
„Феликс Милекер“ за циљ има 
очување културне баштине Вршца. 
Сакупљање докумената, фотографија, 
разгледница, предмета и свега што 
је везано за богату историју нашег 
града сматрамо приоритетом, јер 
све горе наведено из дана у дан 
полако нестаје, пропада од влаге, 
плесни, или једноставно завршава 
на ђубришту или у пламену пећи. 
Чак и најсавеснији колекционар 
после неког времена примећује да 
фотографије и документа полако 
губе боју, папир постаје крт, а ту је и 
питање да ли ће следеће генерације 
имати слуха за важност очувања 
породичних вредности.

Хартија или фото-папир се лако 
могу оштетити или уништити, али 
објекат сачуван у електронској форми 

добија нови живот. Њега може да 
погледа свако ко поседује рачунар, 
интернет конекцију и минимално 
познавање рада на рачунару. Такође, 
фотографија се може „скинути“ 
са интернета, што омогућава 
формирање истоветних колекција на 
неколико рачунара. Морамо признати 
да нам је једном приликом, услед 
квара, део сакупљеног материјала 
избрисан, али захваљујући тзв. 
„бек-апу“ који се налазио на другом 
рачунару, изгубљени део колекције 
смо убрзо надокнадили једноставним 
копирањем које је потрајало свега 
неколико минута. После нешто 
више од пет година година сакупили 
смо скоро 70.000 фотографија и 
разгледница у електронском облику! 
Поносни смо на чињеницу да смо 
Вршчане навели да потраже своје 
старе породичне фотографије и 
документа, које нам, у све већој мери, 
прослеђују за нашу архиву и да бисмо 
их објавили на Фејсбук страници 
„Стари Вршац“. 

Ко су оснивачи Удружења?
- Оснивачи удружења су 

Александар Јовановић, председник 

удружења, Урош Тимотијевић, 
секретар, потом Андрија Ратковић, 
Горан Бојић, Душко Влајковић 
Митрованов, и напослетку моја 
маленкост као потпредседник 
удружења. Можемо да посведочимо 
са каквим смо се потешкоћама у 
почетку нашег рада сусретали. Људе 
смо морали буквално да „вучемо за 
рукав“ не би ли нам уступили своју 
документацију, често безуспешно, 
што је донекле разумљиво: мало 
ко ће некоме непознатом да тек 
тако да своје најмилије успомене. 
Ипак, популарност „Старог Вршца“ 
временом је почела да гарантује 
да ће фотографије бити сачуване и 

објављене, а да ће власник добити 
копију свог материјала умноженог 
на квалитетном скенеру. Временом 
је постала ствар престижа да 
фотографије буду објављене на 
„Старом Вршцу“, чак се дешавало да се 
појединци увреде ако им фотографију 
не објавимо одмах, или ако не 
објавимо комплетну колекцију.

Које су све активности 

Удружења?
- Током година смо организовали 

више изложби и предавања: 
„Архитектура Вршца некад и сад“, 
„Ноћни живот старог Вршца“, „Стари 
занати“, „Природа као вајар“, „Вршац 
у Великом рату“, „Вршац у данима 
ослобођења од Турака“, „Трку знања“ 
за вршачке основце и још многе 
друге. Приликом организације смо 
имали велику подршку јавности, 
као и појединаца, који су нам за 
наведене изложбе позајмљивали, али 
и поклањали старе алате, документа и 
све друго што нам је било неопходно. 
Појединци су нас хвалили да смо у 
културни живот града унели дашак 
свеже авангарде, и то промоцијом 
историје и традиције. Неко би 

рекао:“Неспојиво“. Нажалост, услед 
многобројних обавеза оснивача и 
чланова, активности су нам помало 
у хибернацији, али нас неколицина и 
даље одржавамо ватру, за сада само 
на друштвеним мрежама... Међутим, 
и даље сакупљамо грађу, можда ћемо 
сакупити и средства за публиковање 
монографија, видећемо шта време 
носи. 

Реците нам нешто о свом 
детињству. Како га памтите?

- Рођен сам 1981. године у Вршцу, 
од оца Андраша и мајке Хилдегард 
Фодор. Имам и брата Ференца и 
сестру Мариану, при чему брат, који 
је од мене млађи девет година, и 
ја личимо попут близанаца, што је 
често изазивало забуну чак и међу 
блиским пријатељима, па и родбином. 
У кући се говорио српски, мађарски 
и немачки језик, поштовали су се 
и славили како католички тако и 
православни празници, свирали су 
се клавир и хармоника, певало се на 
свим наведеним језицима, присутни 
су били утицаји разних култура па и 
нација. Посебан акценат је увек био 
посвећен богатој историји породице, 
али и самог града, будући да су са 
мајчине стране преци Немци који 
су се у ове крајеве доселили пре 
скоро 300 година, по ослобођењу 
од Турака почетком 18. века. Ради се 
о породицама Семајер и Милекер, 
некада најбројнијим породицама 
у Вршцу које су у својим редовима 
имале чувене градоначелнике, 
адвокате, хирурге, виноградаре 
итд. Тако је и Феликс Милекер у 

једној од породичних грана, али 
ми није директан предак као што је 
својевремено погрешно наведено 
у једном вршачком листу. Иначе, за 
своје заслуге је породица Семајер 
још половином 17. века у Немачкој 
добила племићку титулу са грбом, а 
приликом последњег упада Турака 
када је осим Вршца горео цео Банат, 
мој предак Томас Семајер је био 

међу седамдесетак Вршчана који су 
бранили град од неколико хиљада 
Турака, и тиме био међу заслужнима 
што је град касније добио Повељу 
слободне краљевске вароши. 

Од када је та љубав према 
књигама, библиотеци?

- Био сам окружен од раног 

ТАМАШ ФОДОР, БИБЛИОТЕКАР ЗАВИЧАЈНОГ ОДЕЉЕЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ И ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ЉУБИТЕЉА СТАРИНА „ФЕЛИКС МИЛЕКЕР“

ИСТОРИЈА НАС ОБАВЕЗУЈЕ ДА НАСТАВИМО ДА 
ГРАДИМО МОСТОВЕ ЈЕДНИ ПРЕМА ДРУГИМА
Тамаш Фодор, библиотекар Завичајног одељења 

Градске библиотеке, заволео је књиге још као 
дечак, а упоредо са том љубављу развијало се 

и интересовање за старине, културну баштину 
Вршца, родног града. Уз посао библиотекара, 
Тамаш је, са групом ентузијаста, основао Удружење 
љубитеља старина „Феликс Милекер“. Ова екипа 
младих, амбициозних људи почела је да прикупља 
старе фотографије и другу грађу везано за стари 
Вршац. Жеља им је да сачувају од заборава бар део 
културне баштине овог града.
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детињства књигама и стриповима 
на више језика, фотографијама, 
старинама, и што је најважније, 
причама које сам слушао најчешће 
од деде, чувеног авио-макетара Карла 
Семајера. Наравно, често ме је водио 
и у библиотеку, у којој су ми још од 
детињства библиотекари причали о 
великој колекцији књига на немачком 
и мађарском језику, и како би им 
требао неко ко зна оба језика не би 
ли их обрадио за читалачку публику. 
Све је то утицало да упишем мађарски 
језик и књижевност, са немачким 
као другим језиком, на Филолошком 
факултету у Београду, не би ли ми се 
једног дана испунила жеља да будем 
библиотекар. 

Која је то лепота професије 
којом се бавите?

- Будући да ме је деда научио 
читању немачке готице, у могућности 
сам да читам о историји Вршца на 
немачком, мађарском и наравно 
српском језику, како из књига у 
завичајној збирци, тако и из новина 
и часописа. Закључио сам да је 
много тога остало непознато широј 
јавности, па у складу са својим 
радним местом које захтева слободно 
дељење информација, а налази се 
на њиховом извору, осећам потребу 
и дужност да све то поделим са 
својим суграђанима, који могу да 
буду поносни на историју Вршца, као 
и на његову мултикултуралност и 
мултинационалност. Била би права 
штета оставити све те мале анегдоте, 
али и крупне догађаје покривене 
прашином, при чему сам веома 
пријатно изненађен у коликој мери 
Вршчани воле да читају и сазнају о 
ономе што је некада било. Много ми 
значи што у том истраживачком раду 
имам подршку како колега тако и 
руководства библиотеке, у покушају 

да бар донекле наставим рад сјајних 
хроничара града под Кулом, који су 
сви до једног били библиотекари, 
Драгољуба Ташлића, Душана 
Копчалића, Душана Белче, и наравно 
Феликса Милекера. 

Која све блага скрива културно-
историјска ризница града Вршца?

- Много. Јер, колико градова може 
да се похвали да су у његовој близини 
пронађени трагови живота првог 
модерног човека, стари 37.000 година, 
или да у његовој близини постоје 

два соларна календара из неолита, 
старија 2.000 година од египатских 
пирамида?! Или да кроз њега 
пролазе тзв. „Римски шанчеви“ који се 
протежу укупном дужином од 1.260 
км и при томе је Вршац једини град 
у Србији кроз који пролазе? Колико 
Вршчана зна чињеницу да у граду и 
ближој околини постоји више од 300 
археолошких локалитета, при чему 
80(!) неолитских, са насељима у којима 
је живело на стотине, па и хиљаде 
људи, као што се претпоставља за 
Кремењак код Потпорња или за Ат 
на северној страни града. Када се 
узме укупна густина насељености 

Европе тог времена, испада да 
смо у комшилуку имали један 
Париз, Лондон, или било коју другу 
метрополу. Колико градова може 
да се похвали првом буном против 
Турака, још крајем 16. века, или 
одбраном од Турака крајем 18. века 
при чему су браниоци били суочени 
са шансама за успех попут Спартанаца 
код Термопила?... И при томе су 
храброшћу, сарадњом, међусобним 
поверењем и лукавством успели 
да сачувају град! Колико градова 

може да се похвали да живи под 
брегом покривеним виноградима и 
шумом која буја бројним заштићеним 
биљним и животињским врстама, 
кажу најчистијим ваздухом у Европи, 
под кулом из средњег века? Шта тек 
рећи о Паји Јовановићу, вероватно 
најцењенијем српском сликару, 
шаховском велемајстору Бори 
Костићу, оцу српске драме Јовану 
Стерији Поповићу, Ференцу Херцегу 
који је био три пута номинован за 
Нобелову награду за књижевност, 
Васку Попи, познатом песнику и 
осталима...?!

- Управо горе наведену одбрану 

коју је Хенеман организовао против 
Турака са својом малобројном четом 
сматрам најсјајним и најславнијим 
догађајем у историји Вршца, догађај 
којем се радо враћам као симболу 
сарадње међу припадницима свих 
нација тада, али и данас присутних у 
Вршцу, примеру како слога кућу гради 
и како заједнички труд напослетку 
мора да роди плодове. Сматрам то 
добрим примером да и даље треба 
да пружамо руке једни другима, као 
што су наши преци некад, на то нас 
подсећа, али и обавезује историја са 
свиме лепим, али и ружним у њој. И да, 
пре свега, треба да градимо мостове 
једни ка другима, припадницима било 
које нације, вере... уосталом, можда 
баш због тога толико волим свој посао 
библиотекара, јер је у опису нашег 
радног места управо зидање мостова 

преко, нажалост, све веће бујице 
незнања, апатије, мањка толеранције 
и ограничености. 

- Будући да сам пре заснивања 
радног односа у Градској библиотеци 
четири године провео радећи као 
наставник, и дан-данас волим да 
радим са децом те сваког понедељка 
у библиотеци држим четвртацима 
бесплатне часове немачког језика. 
Деца без притиска оцена и домаћих 
задатака веома лако и брзо уче 
градиво, док мени часови помажу да 
не заборавим језик који попут сваког 
мишића мора да се вежба.

Како изгледа Ваш лични живот? 
Када сте основали породицу?

- Ожењен сам Бранком Фодор, 
рођеном Шаренац, психологом по 
струци. Бранка ме подржава у свему, 
и срећом има слух за моје хобије и 
разумевање за време које трошим на 
исте. 

- Упознали смо се 2012. године. 
У браку смо од 2014. и имамо 
четворогодишњег сина Стефана, који 
ће ускоро добити брата. 

У слободно време волим да 

читам од стручне литературе преко 
класика све до петпарачких романа и 
стрипова, да преводим текстове, али и 
да их пишем. 

Такође, волим да обилазим 
Вршачке планине, на којима увек 
видим и пронађем нешто ново, а 
волим и да обилазим археолошке 
локалитете, да замишљам како су 
људи, који су ту живели, видели свет 
око себе, у шта су веровали, какви су 
им били обичаји, чему су се надали, 
од чега су страховали? Можемо ли да 
научимо нешто од њих?... и сваки пут 
осетим нешто чаробно... тада се сетим 
Васка Попе и његових стихова: 

“У виноградаревој руци
Пруженој из облака
Златан грозд
У једном зрну кула од кукуруза
У другом чаробан брег
У трећем равница мајка“...
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Емили Темпл је за сајт Flavorwire 
направила одличну колекцију 
од 20 фотографија фантастичних 
библиотека и књижара на отвореном. 
Један део тих фотографија преносимо 
у овом тексту.

Циљ оваквих библиотека јесте 
довести књиге у народ, гурнути 
полице са причама у свакодневне 
животе људи који заслепљени 
свакодневним пословима 
заборављају на светове и животе 
описане у романима, приповеткама, 
песмама… Призори у којима видимо 
Реч изашлу на улице наших градова 
још увек су ретки, што није случај са 
земљама света.

Библиотеке на отвореном (или 
отворене библиотеке), из којих се 
књиге узимају без чланске карте, 
функционишу по принципу – 
поверења. Најчешће читалац за 
књигу коју узме из библиотеке, 
оставља једну своју. С друге стране, 
ако не остави своју, постоји обавеза да 
позајмљену књигу врати. Признаћете 
да је за овакав вид културног 
ангажовања потребан виши ниво 
цивилизованости, поверења једних 
у друге, као и свести о општем добру.

У Kолумбији постоји више од 100 
библиотека смештених у парковима 
широм земље. Библиотеке чине 
полице ширине клупе у парку 
на којима стаје преко 300 књига. 
Офарбане у светле боје маме 
пролазнике да застану и узму књигу 
у руке.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Мајка двоје деце из Велике Британије, 
34-годишња Кејт Канингaм, „ушла је 
у брачне воде“ са једним дрветом, 
промениће и презиме.

Породица и пријатељи 
присуствовали су церемонији „склапања 
брака“ између Кејт и дрвета, у парку у 
Мерзисајду, на северозападу Енглеске. 

На овај корак, Кејт се одлучила са 
циљем да подигне свест у заједници о 
неопходности борбе против најављене 
изградње нове обилазнице.

Еколошка активисткиња из Мелинга 
рекла је за Ливерпул ехо да планира да 
промени презиме и да ће се сада звати 
Кејт Роуз Елдер.

„Мој дечко подржава моју одлуку, 
чак ми је помогао да припремим све за 
церемонију венчања“, рекла је Кејт дан 
пре великог догађаја.

„Мом старијем сину је у почетку био 
непријатно када сам му рекла да ћу то 
урадити, али је ипак одлучио да дође на 
церемонију. Много му је значило што је 
присутан“, додала је Кејт.

О дану венчања, пре којег је 
организовала и девојачко вече, млада 

има само лепе речи.
„И мој отац ми је пружао велику 

подршку. Комбијем je помагао да се 
организује све за велики дан. У почетку 
је то била само идеја, али дошао је дан 
када сам је и остварила, био је то леп дан, 
диван дан за нашу заједницу“, испричала 
је Кејт.

Иначе, становници села Мелинга и 
оклоних места у Мерзисајду учествују у 
кампањи за борбу против изградње нове 
обилазнице дужине три километра кроз 
долину Римроуз, пише mirror.co.uk.

Обилазница се гради како би се 
растеретио саобраћај у луци Ливерпул.

„Моја мама је умрла од напада астме, 
а и ја патим од болести плућа. План да се 
природа преплави булдожерима и да се 
направи пут нема смисла и представља 
напад на наше здравље. У нашем 
крају загађеност природе је већ на 
високом нивоу. Треба тражити решење 
за то стање, а не радити на његовом 
погоршању“, закључила је Кејт.

Извор: Политика 

Удала 
се за 
дрво!

Библиотеке и књижаре 
на отвореном

Шпанци развили људско-мајмунски 
ембрион у Кини

Нацистичка грађевина 
постаје најдужи хотел 

на свету
БОН – Хитлеров комплекс „Снага 

кроз одмор” на острву Риген, дугачак 
пет километара и замишљен да у њему 
истовремено може да се одмара 20.000 људи, 
због почетка Другог светског рата никада 
није био отворен, а зграде су коришћене 
у војне сврхе, најпре у Хитлеровом Рајху, а 
потом у ДДР-у, преноси Танјуг.

Како пише Дојче веле, комплекс „Колос 
из Проре” саградио је по налогу Адолфа 
Хитлера 1930-тих година нацистички 
архитекта Клеменс Клоц.

Тај комплекс је после пада берлинског 
зида и уједињења Немачке добио статус 
историјског споменика у који су усељени 
уметнички атељеи и музеји, пише Дојле веле 
и додаје да је већи део најдужег комплекса 
пропадао.

Када је новинарка Дојче велеа 
2005. године била тамо, комплекс је 
личио на руину, међутим, 2018. године 
комплекс назван „Prora Solitaire” постао је 
одмаралиште.

Како је описала, блок II тог комплекса 
сада је обојен у бело, а балкони су у стаклу и 
у том делу се налази луксузни хотел.

„Данас ту може да се изнајми бицикл, 
а ту су и фризерски салон, један бутик, 
неколико кафића, ресторана и пекара. Ту је 
и документациони центар у којем се може 
видети Прора из 2004. године. Многе туристе 
баш то интересује”, навела је новинарка.

Додала је да су остали делови тог колоса 
углавном велика градилишта, а у плану 
је отварање супермаркета и лекарске 
ординације.

Извор: Политика 

МАДРИД - Шпански научници створили су хибрид 
човека-мајмуна у Кини, што је део експеримента који има 
за циљ да се пронађе начин како да се развијају органи 
за трансплантацију.

Експеримент је извео тим који је предводио научник 
Хуан Карлос Изписуа тако што је убризгао ћелије 
у животињски ембрион, преноси шпански Ел паис 
називајући тај ембрион химером, по бићу из грчке 
митологије које је делимично змај, делимично коза, а 
делимично лав, односно по имену за организме који 
садрже ћелије две различите врсте.

То је потврдила сарадница на пројекту Естреља 
Нуњез истакавши да су на пројекту радили чланови 
америчког Универзитета Солк и шпанског католичког 
Универзитета Мурсија.

Они су генетски модификовали ембрионе мајмуна 
како би деактивирали гене неопходне за формирање 
органа, а затим су у њих убризгали људске матичне 
ћелије, које могу да створе било коју врсту ткива у 
ембриону.

Како се наводи, на тај начин су добили мајмуна 
са људским ћелијама који није рођен, будући да су 
научници зауставили процес, преноси Танјуг.

Пројекат се изводио у Кини како би се избегли правни 
проблеми.

„Резултати су веома обећавајући”, рекла је Њуњез, по 
занимању биолог.

Тим за сада није дао више детаља о експерименту, 
јер желе да своје откриће најпре објаве у познатом 
међународном научном часопису.

„Ми сада покушавамо не само да наставимо са 
експериментом са ћелијама људи, глодара и свиња, већ 
и не људских примата. Наша земља је пионир и светски 
лидер у овим истраживањима”, рекао је вођа тима 
Изписуа.

Он даље објашњава да је његов тим 2017. године 
спровео први експеримент са људско-свињском 
химером, али и да он није био толико успешан.

Наводи се да његов тим може да прави химере 
између сличнијих врста, попут пацова и мишева, који 
имају пет пута већу сличност него људи и свиње.

Истраживачи су 2017. године такође користили 
револуционарну алатку за уређивање генома - ЦРИСПР 
како би деактивирали гене у ембриону миша који су 

кључни за развој срца, очију и панкреаса, а затим су 
убацили матичне ћелије од пацова које могу да генеришу 
ове органе.

Резултат је био настанак више химера ембриона 
пацова и миша, чији је развој заустављен у складу 
са међународним консензусом о тим врстама 
експеримената.

Директор Регенеративног медицинског центра 
из Барселоне и доктор Ангел Раја објашњава да се 
експерименти са химерама суочавају са етничким 
баријерама.

„Шта се дешава уколико људска матична ћелија 
побегне и формира људски неурон у мозгу животиње. 
Да ли ће бити последица и шта се дешава уколико се ове 
матичне ћелије преобрате у ћелије сперме”, запитао се 
он.

Нуњез каже да истраживање тима има механизме да 
се самоуниште људске ћелије које „мигрирају” у мозак.

Како би се избегли етички проблеми, научна 
заједница је одредила 14 дана као црвену линију за 
трудноћу, што опет није довољно за развој људског 
централног нервног система.

Нуњез каже да су сви ембриони химере уништени 
пре истека времена, као и да ниједан није изнесен до 
краја.

Експеримент је највећим делом финансирао 
амерички Универзитет.

У Шпанији, ова врста истраживања је углавном 
забрањена и ограничена за истраживање смртоносних 
болести, а Нуњез објашњава да се експерименти овог 
типа раде у Кини јер се не могу радити у Шпанији.

„Крајњи циљ је да се направи људски орган који може 
да се пресади”, рекла је она за Ел паис.

Извор: Политика 
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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

Пајин триптихон је чудесни постер, 
билборд, позоришна представа, 
мултимедиј оног времена, који је и 
хепенинг, јер слави рад, и перформанс 
јер декодира смисао тог рада, храну, 
дружење и пиће богова вршачко вино. 
То је апотеоза хемијске суштине свих 
наших активности на један утопистички 
недостижан начин.

Уосталом све наше активности 
су претрпане недодирљивим, 
тајанственим сигналима које зовемо 
нагони, институција страсти, таленти 
потребе, судбина, а све то координира 
наша лична општинска управа, са 
моћним бирократским алатом говором, 
мапираним социјалним прогласима, а 
тек негде дубоко у подрумима нашег 
ума јесу праве газде, покретачи свих 
наших активности, неумитни сплет 

и одмотавање хемијских програма 
старих милијарде година, а ми смо тек 
епизода у неверовантно компликованим 
околностима.

Испада да су средства преживљавања, 
рад, социјална функција личности, 
важније од комплексног преживљавања 
самог, а то је и упознавање сопственог 
ума не као привилегије на изволите већ 
правог простора који зрачи тугом због 
глобалне цивилизацијске запуштености.

Ум је дрво које жели да расте, а не 
украсна биљка.

Ликови на Триптихону Паје Јовановића 
су људи који мисле, посвећени су свом 
послу, дубоко прожети простором који им 
је дат да га остварују.

Забава је масовно средство бежања од 
себе самог, од оне епске самоће самураја, 
обоженог човека кад провири у простор 

сопственог духовног бића, кад осети 
логику своје исконске духовне хемије, 
а то значи истину о себи самом, много 
већу истину од података у личној карти 
коју остварујемо искуством уметности... 
Искуство уметности масовно је присутно 
као део стратегије друштва кад после 
несреће, страдања, кад је потребно 
ангажовати све ресурсе друштва, кад је 
сваки грађанин елита у својеврснојом 
Олимпу духа а онда кад се друштво 
консолидује настаје похлепа која је 
данас глобално успешна захваљујући 
постмодерним алатима и квази културе за 
масовно заглупљивање.

Како смо тако негативно еволуирали 
и безболно и неосетно нам је много тога 
одузето док се ми забављамо.

Захваљујући окружењу, уметношћу, 
сталним бомбардовањем слике са зидова, 

елита успева да постане још успешнија 
јер остатак друштва, попут људи у старом 
Риму, жели да се забави. И забава има 
своју цену а кад престане та магија да ли 
ће бити касно за посету Триптихону?

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (44)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ДУХОВНОСТ КАО СЛОБОДА

 Дејан Матић

У оквиру традиционалне Грожђебалске чајанке Удружење Тачка 
сусретања представља Издавачку кућу Трећи Трг из Београда, извориште 
савремене песничке мисли и умећа. Чајанка ће бити уприличена у 
Салону код Порте, првог дана, у петак (20. септембра) биће организован 
сусрет са уредницима и ауторима: Дејан Матић, Урош Котлајић, Маша 

Сеничић и Ђорђе 
Ивковић, почетак је у 
18 часова. 

Мини-сајам књига 
(Трећег Трга) биће 
одржан од 19. до 21. 
септембра од 17 до 
20 часова. Модератор 
је песникиња Јелена 
Маринков.

ТАЧКА СУСРЕТАЊА ОРГАНИЗУЈЕ 
ТРАДИЦИОНАЛНУ ГРОЖЂЕБАЛСКУ ЧАЈАНКУ

Ненад Марић познатији је јавности као 
рок кантаутор који ствара под псеудонимом 
Краљ Чачка и чињеница да је дипломирао 
сликарство на Факултету ликовних уметности 
у Београду већину изненади. Како каже, музика 
јесте комуникативнија, и лакше преноси поруку, 
јер ликовна уметност захтева одређено знање 
“читања” представљеног, али цртеж и даље има 
важну улогу у његовом животу.

- С обзиром да смо засићени медијима мој 
начин да се сачувам је бављење цртежом и 
бављење визуелним у овом случају кроз цртеж 
у периодима паузе током концерта и снимања.

Марићеве поруке сличне су, па чак и исте у 
оба медијума. Кроз цртеже који чине изложбу 
„Земља није мој дом“, на експресиван начин 
представља свој став о социо-политичким 
питањима данашњице, а текстови његових 
песама нису забавни и опуштајући, већ терају на 
размишљање.

- То је једини начин који нас води негде јер 
подилажење себи је подилажење људима око 
себе, самим тим и публици. Тежи пут је увек 
бољи пут само изискује напор, помало бол, 

патњу, муку и све што иде уз то, рекао је Марић.
Све своје поруке фино пакује у квалитетан 

хумор, који нам, како сматра, данас недостаје.
-Хумор је здрава ствар. Требало би више 

да се бавимо хумором, не зезанцијом него 
хумором као стварно таквим. Колико данас 
умемо да се бавимо хумором? Мислим да смо 
баш застранили, мислим да не умемо, мислим 
да смо баш у озбиљном проблему. Ја покушавам 
само да изразим и ништа више.

Што се тиче музичког ангажмана, и даље је 
у току промоција другог албума Краља Чачка 
“Спусти светлост на пут”, али се увелико ради и 
на новим материјалима.

-У току је рад на музици за филм, а паралелно 
спремамо и трећи албум, питање је када ћемо 
ући у студио.

Ненад Марић рођен је у Чачку 1979. године. 
Дипломирао је сликарство 2006. године на 
Факултету ликовних уметности у Београду. Од 
2001. године се бави кантауторским радом а 
од 2004. године се у јавности појављује под 
псеудонимом Краљ Чачка.

М.Т.

НЕНАД МАРИЋ ИЗЛАГАО У ВРШАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ

ЗЕМЉА НИЈЕ МОЈ ДОМ

 Ђорђе Ивковић

Маша Сеничић  Урош Котлајић
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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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Други Регионални пословни 
форумодржаће се од 1. до 4. 
октобра 2019.године у Новом 
Саду, у организацији АП Војводине 
и Скупштине европских регија, 
ау сарадњи са Привредном 
комором Војводине, Развојном 
агенцијомВојводине, Новосадским 
сајмом и Европском мрежом 
предузетништва.Земља партнер II 
Регионалног пословног форума је 
Словенија, а Форум се одржавау 
време трајања 52. Међународног 
сајма лова, риболова и туризма у 
Новом Саду (ЛОРИСТ), чија је земља 
партнер Мађарска.

Учесници Форума суеминентне 
компаније из регије, као и регионалне 
привредне коморе, регионалне 
развојне агенције и друге институције 
које пружају подршку за развој малих 
и средњих предузећа и побољшање 
економске климе за пословање и 
нове инвестиције.Сектори који ће 
бити представљени су пољопривреда 
и прехрамбена индустрија; метало-
прерађивачка индустрија; пратеће 
компоненте у аутомобилској 
индустрији; информационе 
технологије и туризам.

Регионални пословни форум 
вам нуди могућност да изнесете 
и представите ваш пословни 
потенцијал и идеје и да се повежете 
са компанијама и институцијама 
које подржавају развој пословне 

климе и прилив нових инвестиција. 
Међународни догађај пружа 
додатну подршку компанијама да 
пронађу међународног партнера. 
Учесницима ће бити понуђена 
могућност заказивања и одржавања 
Б2Б састанака са компанијама и 
институцијама учесницима Форума 
према сопственим потребама, а на 
основу информација о регистрованим 

учесницима.
Платформа за организацију „један 

на један“састанака доступна је 
кликом на линк http://rbf2019novisad.
talkb2b.net/и пружа могућност за 
промоцију пословне сарадње између 
регија, укључујући споразуме о 
слободној трговини и производњи, 
удружене пројекте тј. заједничка 
улагања и заједнички приступ трећим 

тржиштима, као и размену технологија 
и знања и сарадњу у пројектима са 
високим степеном конкуренције и 
иновација, финансираних од стране 
ЕУ и других донатора. 

За додатне информације молимо 
посетите: rbf.vojvodina.gov.rsили 
контактирајте: rbf2019@vojvodinа.
gov.rs.

Позив на II Регионални пословни 
форум у Новом Саду
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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 у 
Вршцу. 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 полунамештен стан, 
дворишни, у Змај Јовиној бр 33. Тел. 
064/1572948.

Центар гарсоњера за једну, стан 
за две особе, намештено, одмах 
усељиво, комуналије одвојене, 
уговор и 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.

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

Поклањам кућу испред Виле 
Брег на плацу од 6,5 ари, вода, 
струја, канализација, асфалт улица 
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.

РАЗНО
Продајем ТА пећ 3,5 

kw“Магнохром“ , комбиновани 
шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/8347047.

Продајем бенџамине висине 
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и 
061/1884071.

Продајем котао на чврсто гориво 
снаге 24 kw. Цена је 15.000 динара. 
Тел. 064/1297323.

Продајем два тучана казана, 
један бакарни, фуруну и корито за 
клање свиња. Тел. 062/8010585.

Продајем њиву на 
белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и 
мотокултиватор ИМТ 506 са 
прикључцима. Тел. 060/8060105.

Нов, некоришћен акумулатор 
45 kw, пећ на плин коришћена 1 
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен , 
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. 
Тел. 061/2188086.

Продајем кућице за псе, мачке 
и птице, штендери за цвеће раних 
врста, жардињере, полице за 
цвеће, метална мрежица за кош. 
Тел. 064/2805720.

Поштена и вредна жена помагала 
би и бринула о старијој женској 
особи у кући или стану. Тел. 
064/2810216.

На продају плинске пећи и 
бојлери исправни. Тел. 013/861-419 
и 064/3892738.

Продајем шпорет струја-
плин, вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. 
Тел.064/2355426.

Продајем одличну ракију од 
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 
060/0877131.

Чувала бих старије особе у замену 
за некретнину. Тел. 063/8448091.

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

Продајем та пећ, скоро нова, 
мало коришћена. Тел. 060/0825724.

На продају кран-дизалица од 
виљушкара, погодна за монтажу на 
трактор. Тел. 064/1297323.

На продају шпорет (струја/ плин) 
вертикални замрзивач, хаварисана 
З-128, трофазни електромотори, 
кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/1601215.

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 
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, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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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, 
тв vivax,  твvox, сто за телевизор, 
стону лампу. Тел. 060/0833293

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
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

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.

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

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. 061/2188086

Издајем 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.

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. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 

година. Тел. 063/482418.
Продајем собну витрину, кауч, 

тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, вунене 
јоргане, кухињску витрину. Тел. 
064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. Тел. 
061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел. 
063/8420246

Хитно продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечоку 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац. Ел. 
060/6262984.

Продајем двосед браон боје, 
плиш, цена 4.000 дин и каду за 
купатило стакло-пластика цена 
4.000дин.Тел. 060/7401210

Продајем ручни фрижидер 28 л, 
стаклени балони за ракију, машину 
за млевење меса, машину за 

млевење ораха, малу машину за 
млевење парадајза, пластичну 
бурад за ракију. Тел. 064/3906276.

На продају тостер, миксер, 
грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.Тел. 
064/2906053

Поклањам два мачета. 
Тел.064/9174777

Кућа Игманска 36, шпорет Алфа 
плам-70 цена 10.000, фрижидер 
3.000, плинске пећи по 2.000, 
казан за маст фуруна 1.000. Тел. 
063/7722120

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/08332936

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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.

Љубав је једина спона  коју ни смрт не 
може да прекине.

Твоји најмилији

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ 
2004-2019.
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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

24. децембра довршена 
је ова зграда, а 27. и м. 
прослављено је освећење 
цркве, која је најлепша зграда у 
вароши. Ради освећења цркве, 
дође јошт 26. и.м.владика 
Бонац, дочекан свечано од 
народа, и јошт истога дана 
освети главни престол. Идућег 
дана, бејаше недеља, пре подне 
освећена је црква начином 
који је овој свечаности 
одговарао. У подне држао 
се свечани обред у сали код 
„угар.круне.“, а за народ, по 
старинском обичају, заклан 
је во и раздавано је вино.

Градња ове цркве 
изведена је под управом ц.кр.
мерника аспиранта Ернеста 
Свободе из Тамишграда, 
подузимача Јована Библа из 
Оравице 1) и неимара Фрање 
Брандајса.

Сама црква дугачка је 
30°2´6´´, широка 13°3´ а 
висока 33°3´. Висина лађе 
износи 10°3´а до крова 22° 2).

Трошак на ову зграду 
износио је 280.317 фор. 
04 н. Од овога припало је  
подузимачу 203.999 фор. 96 
н. а осталом свотом од 31.380 
фор. 05 н. црква је изнутра 
уређена. На разне издатке 
утрошено је 13.449 фор. 59 
н., 30.487 фор. 44 н. тражио 
је накнадно подузимач ове 
градње.

Од унутрашњег намештаја 
наводимо: 22 стопе високи 
престол и придикаоницу, 
оба намештаја изрезана од 
растовине (10.143 фор. 15н.), 2 

стола за исповест, крстионица 
од ливеног гвожђа (185 фор.) 
небо (187 фор.), два нова звона 
ливеног гвожђа (6539 фор.68 
н.), и 2 крста на торњу, ватром 
четир пута позлаћена (2563ф. 
27н).

Кад је после године два дана 
друштвени живот захватио 
јача корена, помагао је и овај  
украшавању цркве. Год. 1868. 

основана „женска задруга“, 
набави г. 1869. два престола са 
стране, од углачаног мермера, 
„девојачка задруга“ поклони 
утвари, а „мушка задруга“ 
даде имплус да се набави 
већа оргуља. Садашња велика 
оргуља набављена је из Беча 
г. 1871. од  Хербигера за 12.000 
фор, она има 32 регистра.

И из живора ист. 
православних Србаља 

ове вароши стоје нам на 
расположење интересантне 
новине. 7. маја осветио је 
владика Кенђелац крст на 
малој пијаци, који подиже г. 
1871. обућарски еснаф под 
председништвом Александра 
Кнежевића, кожара 3).

Г. 1865., на жељу владике, 
учињене су поправке 
споља на саборној цркви 4). 
Живописац Ст. Г. Лауф цртао 
је иконе спољашње, златар 
Хора златио је што је било за 
позлату, неимар Вабел имао 
је зидарску радњу да сврши. У 
зиму г. 1867. и 1868. подигнута 
је дивна гвоздена заграда око 
порте саборна цркве 5). Истом 
оваквом оградом ограђена је  
г. 1869. порта успенске цркве, 
што је коштало 5000 фор.

Подражавајући Немцима, 
вршачка православна цркв. 
Општина наручи за саборну 
цркву звоно од 42 цента и 
52 ½ фунте код вршачких 
звоноливаца, Срба браће 
Бота, која фирма постоји из 90. 
година прошлог столећа. Ово 
звоно подигнуто је свечано на 
звонару 8. априла 1868. 6).

Нарочито ради улепшавања 
богослужења, постало је г. 
1867. врш. српско цркв. - 
певачко друштво. 6. јунија на 
Духови год. 1869., освећена 
је застава тог друштва. Ово 
друштво јошт и данас постоји и 
лепо напредује.

Г. 1867. назидана је кућа 
за гробара на ист. правосл. 
гробљу и утрошено је 1226 
фор. 7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (190)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Тајни компанијон био је  Стеван Хофман, овд. Неимар.
2) „Werschetyer Gebirgsbote“
3) Исто ,г. 1863., бр. 19.
4) Исто,г. 1865., бр. 41

5) Исто, г. 1868., бр. 6
6) „Werschetyer Gebirgsbote“ г. 1868., бр 15
7) Списи у архиви врш.срб.правосл. цркв. општине

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 617, 15 СЕПТЕМБАР 2006.

ПРИНОС ЗАДОВОЉАВА ПРОСЕК
Док се берба раних сорти стоног грожђа „шасле“, на плантажама 

„Вршачких винограда“ приводи крају, захуктава се берба винских 
сорти.

-„Шасла“ је засађена на површини од 40 ха и очекује се принос 
од око 30 вагона, који задовољава просек. За овогодишњи род, 
можемо рећи, да је чак и добар принос, а и доброг је квалитета с 
обзиром да је у доба цветања било кише и ниских температура за 
ову сорту грожђа, што је довело до умањења оплодње самим тим, 
претила је опасност за род, објашњава Ђорђе Крстов , директор 
погона “Виногради”. Винским сортама, “мускат отонел” који се налази 
на површини од 20 ха, затим “траминац” на 10 ха, “бургундац”, “рајски 
ризлинг”... погодовала је киша, која је пред крај августа падала, јер 
је зрно добро наливено, али је напомиње Крстов, дискутабилна 
количина шећера. Добро  је што је берба винских сорти касније 
почела и тек ових дана је у пуном јеку. Сунчани дани, већ наливеном 
зрну омогућили су да  оствари синтезу шећера и смањи киселину, 
тако да вино буде добро, додаје Крстов.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 617, 15 СЕПТЕМБАР 
2006.

ЗДРАВЉАК НА ПЕСКУ
Окружена разасутим викендицама, пољима кукуруза и 

сунцокрета са једне и даровитим озоном Делиблатске шуме са друге 
стране Шушара, заустављена у времену, налик је уснулој лепотици. 
Село зелено докле год допире поглед, као да септембар  не ниже 
дане, а ваздух просто мирише. У најдужем сокаку, протеже се 4 
километра, с обе стране асфалта крошње бујног дрвећа заклониле 
куће. Спратне, приземне и оне оронуле са давно закључаним 
вратима. Травњаци под конац, цветни вртови и обиље стабала воћа 
из којих извиру јесењи плодови. Разгледница села које је имало 
водовод пре Париза и прву приватну школу још давне 1887. године.

Данас се мештани Шушаре хвале како имају највише мобилних 
телефона “по глави” и кровних антена за хало везу, на стотине медних 
кошница и понеко стадо стоке. И, не кријући, жале за минулим 
добрим временима када се лепо живело од узгајања крава, оваца, 
кромпира, чокота винове лозе..

- Бог нам је дао највредниј , здравље ко дрен, без лекова, с 
поносом казују окупљени Шушарани испред једне од две приватне 
продавнице у центру села, у предаху од сече дрва, за зиму и жетве 
сунцокрета. Имамо квалитетну воду као ретко које село, чист ваздух, 
тишину за благдан сан. Но, фали много тога што није до природе, већ 
до људи.

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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 ВРШАЧКИ КОШАРКАШКИ СУДИЈА 
МЛАДЕН ВУЛЕТИН СПРЕМАН ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ОД СУЂЕЊА НЕМА 
ЛЕПШЕГ ПОСЛА

Ускоро почиње нова кошаркашка сезона у којој 
ће Вршац, осим кошаркаша у КЛС и кошаркашица 
у Другој лиги Србије, представљати и један од 
најперспективнијих младих арбитара Србије Младен 
Вулетин. Вршачки судија делиће правду у Првој женској 
и Другој мушкој лиги Србије.

- С обзиром на чињеницу да сам прошле сезоне 
ушао на Прву женску лигу од ове очекујем много 
више. Жеља ми је да у завршници првенстава судим 
више утакмица него прошле сезоне. Могу слободно 
да кажем да ми је прошла сезона послужила за 
упознавање екипа и колега као и њих са мном. 
Очекујем да у наредној будем бољи па сам припрему 
почео већ  почетком лета. Припремни период је 
најважнији за једног судију и не разликује се уопште од 
припремног периода  кошаркашких екипа. Морам да 
признам да највише волим део припрема када почну 
припремне утакмице. Посебну драж има семинар , 
поново се виђам са колегама са којима делим лепе и 
тешке тренутке током сезоне. Размењујем искуства и 
информације о клубовима, играчима, тренерима као и 
новим теденцијама у кошаркашком суђењу.

Постоји ли оптималан број утакмица које судија 
треба да одсуди у припремном периоду да би био 
потпуно спреман?

- Не може се рећи тачан број утакмица, али је 
сигурно да што их више одсудиш, то је боље за тебе. 
Имам ту срећу да се наш клуб дужи низ година такмичи 
у 1. Мушкој лиги као и у регионалном такмичењу, самим 
тим добијам прилику да судим са колегама врхунског 
знања, да уз њих учим и “крадем” искуство суђења 
Евролиге, Еврокупа и АБА лиге. Велика ми је част 
што сам кроз припремни период одсудио утакмице 
са  великанима српског суђења као што су Милија 
Војиновић, Марко Јурас,Урош Обркнежевић, као и 
са Јасмином Јурас која је ове године судила финале 
Европског првенства за жене.

Које су предности и који су изазови судијског посла?
- Искрено, не знам да ли има неки лепши посао од 

овога. Можеш да егзистираш радећи оно што волиш, 
да путујеш по свету и ствараш пријатељства широм 
планете. Наравно, да би то остварио неопходно је 
много тренирања и константног усавршавања. 
Сваког дана се учи нешто ново. Неопходно је 
превазићи све тешке и ружне тренутке, извући 
поуке и изаћи још јачи.

КО Ш А Р К А
ВРШАЦ ПРЕДСТАВИО ЈОШ ЈЕДНО ПОЈАЧАЊЕ ИЗ АМЕРИКЕ

ЏОНИ ВАСАР НОВИ ВРШАЧКИ ДИРИГЕНТ

Рукометаши вршачке Младости су прошле сезоне испали 
из Прве лиге север, а ове их очекује тежак задатак да изборе 
опстанак међу друголигашима. Изазов је још већи ако се у виду 
има чињеница да окосницу тима чине дојучерашњи кадети. 
Велика одговорност је на искусним играчима, капитену Влади 

Бранкову, Банету Бегенишићу и Душану Раковићу, који ће бити 
предводници момака који су не тако давно показали таленат 
освојивши титулу првака Војводине у кадетском узрасту. 
Вршчани у првом колу, у недељу од 15 часова у Миленијуму, 
дочекују екипу Радничког из Јаше Томић.

ВРШАЧКИ РУКОМЕТАШИ ПОЧИЊУ СЕЗОНУ У ДРУГОЈ ЛИГИ СЕВЕР

НОВА МЛАДОСТ “МЛАДОСТИ”
РУ КО М Е Т

У  суботу 21. септембра,  ВАК 1926 организује осме 
по реду  Грожђебалске трке за предшколски узраст, 
основношколце, средњошколце и сениоре у мушкој и 
женској категорији. Трке ће бити оджане у ул. Дворској 
по следећој сатници:

Старт трке сениора у обе конкуренције је  у 10:00 , 
код продавнице ‘’Мандора’’ (дуж. око 700)

Дечаци средњошкол. узраста стартују у 10:05, 
(дужина стазе око 650)

Девојке средњош. узраста стартују у 10:15, (око 600 
метара)

Девојчице 2005/2006 стартују у 10:20 (око 550 м)
Девојчице 2005/2006 стартују у 10:25, (око 500 м)  
Дечаци 2007/2008старују у 10:30, (око 450 м)
Девојчице 2007/2008 стартују у 10:35, (око 400 м) 
 Дечаци 2009/20010 стартују у 10:40, (око 350 м) 
 Девојчице 2009/2010 стартују у 10:45, (око 300 м) 

 Дечаци 2011/2012 стартују у 10:50, (око 250 м)
 Девојчице 2011/2012 стартују у 10:55 (око 200 м) 
 Дечаци предшк. узраста стартују  у 11:00 (око 150 м) 
 Девојчице предшколског узраста стартују у 11:05 

испред Основне школе Вук Караџић (око 100 м)
 
Окупљање, пријава и преузимање стартних бројева 

је у времену од 08:30 до 09:30 у Дому омладине Вршац,  
Дворска бр. 28.  

Сви такмичари предшколског узраста по 
завршетку трке добијају медаље за учешће у трци. 
Три првопласирана такмичара у свакој трци добијају 
медаље. Трку прати и обезбеђује медицинска екипа 
и Полиција. По завршетку свих трка проглашење 
победника и доделе награда у улици Дворској испред 
Ерсте Банке.

АТЛ Е Т И К А

„ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926“ У САРАДЊИ 
СА  ТУРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ  ГРАДА 

ВРШЦА И СПОРТСКИМ САВЕЗОМ ОРГАНИЗУЈЕ 
ГРОЖЂЕБАЛСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ

Нов тим за нове прволигашке изазове: КК Вршац

Кошаркаши Вршца савладали су панчевачки Тамиш (80:79) 
и у трећој припремној утакмици за нову сезону остварили 
прву победу. Пре тога су изабраници Дарка Костића у 
Београду играли нерешено са кинеским Ђангсуом (74:74) и 
изгубили у гостима од Темишвара (63:70). Вршачки љубитељи 
спорта имали су прилику да виде нови састав Вршца у коме 
су у односу на прошлу сезону остали само капитен Милош 
Савовић и бек Никола Ћирковић. Највећа појачања су 
двојица Американаца, Гејб Билер и Џони Васар као и центар 
Љубомир Чампара.

Шеф стручног штаба Дарко Костић после меча са Тамишом 
истакао је да је задовољан јер је екипа показала карактер у 
тренуцима кад није ишло баш најбоље. 

- Нисмо у шутерској форми која за овај период није 
примарна, али смо зато дефанзиван задатак одлично 
обавили. Ово је први меч у којем смо били комплетни, 
Васар је одрадио тек два тренинга са екипом, Чампара је 
сада дефинитивно наш играч, искрено се надам да ћемо 
у наредним мечевима играти још лакше. Неопходно је да 

играчи упознају једни друге, још увек стварамо хемију у 
тиму, логично је да има грешака. Имали смо проблема са 
офанзивним скоком гостију из Панчева, али у моментима када 
се решавала утакмица те ничије лопте припадале су нама. То 
ме радује и због тога сам задовољан, али и због чињенице да 
смо Тамиш у регуларном току спустили на 70 поена што ће 
нам бити циљ и током сезоне јер тешко ћемо добијати екипе 
које нам убаце преко 80 поена. Грешили смо доста у нападу, 
те грешке су проузроковале лаке поене противника у контри. 
Радићемо на томе да такве грешке сведемо на минимум, 
нагласио је Костић.

Вршац ће до краја припремног периода одмерити снаге 
са Темишваром у Миленијуму а генерална проба биће 
сусрет са Пролетером из Зрењанина, такође у Миленијуму, 
највероватније у четвртак, 26. септембра. У првом колу 
КЛС Вршац 5. октобра на свом терену дочекује Колубару из 
Лазаревца.

Б.Ј.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 5. КОЛО

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

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

ПФЛ ПАНЧЕВО  5. КОЛО

БАК - Партизан (У)    0 : 1
Ц. звезда - Јединство (В)   1 : 4
Партизан (Г) - Потпорањ  3 : 2
Раднички (Б) - Полет (Ид)  4 : 2
Будућност (А) - Спартак 1911  5 : 1
Хајдучица - Стрела   1 : 2
Раднички (К) - Слога (БНС)  7 : 1 
Југославија - Долина   2 : 4

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

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК”  4. КОЛО

Борац (ВС) - Борац (ВГ)   6 : 3
Вултурул - Банат (Д)   4 : 1
Караш (К) - Караш (Ј)   2 : 2
Полет - Банат (И)    2 : 3
Партизан (К) - Дунав    3 : 4
Војводина (ЦЦ) - Шевац   1 : 1
 

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

СПОРТ

ФУД БА Л

Фудбалери ОФК Вршца остварили су важну победу 
у Руми, другу на гостовањима ове сезоне, и учврстили 
се у горњем делу табеле. Јунак тријумфа био је 
млади Владан Благојевић, који је у јеку иницијативе 
Вршчана једну одбијену лопту из казненог простора 
домаћих сјајно захватио и постигао ефектан погодак. 
Тренер Ненад Мијаиловић задовољан је победом, 
али и оствареним учинком екипе у првих пет кола.

- Одиграли смо утакмицу са великом жељом, 
високом концентрацијом и са таквим приступом 
можемо да побеђујемо. Битна три бода за нас, очекује 
нас изузетно тежак распоред у наредним колима.

У суботу на Градски стадион долази лидер Српске 
лиге Војводина, панчевачки Железничар. Шеф струке 
Вршчана наглашава да су гости апсолутни фаворити, 
не само на том мечу већ и када је у питању пласман 
који води у прволигашко друштво.

- Већину стартне поставе Жеље сам тренирао, 
ради се о играчима који никада нису играли овај ранг 
такмичења. Ми смо изузетно хендикепирани,  без 
суспендованог Белића и Сарајлина, Качаревић још 

увек није спреман као и Спасић који због повреде 
зглоба прескаче овај дуел. Кога нема без њега се 
може, на домаћем терену против сваког ривала 
идемо на победу, закључио је Мијаиловић.

Утакмица ОФК Вршац - Железничар почиње у 16 
часова. 

ВРШЧАНИ У РУМИ ОСТВАРИЛИ ТРЕЋИ ТРИЈУМФ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

БЛАГОЈЕВИЋЕВА БОМБА ВРЕДНА ТРИ БОДА
1.МАЈ - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)

Београд, судија: Богдан Џаковић, стрелци: 
Стојановић у 60. и Ракић у 77. за Графичар, Милићевић 
у 34. и Секулић у 45. минуту за ОФК Вршац

ГРАФИЧАР: Василев, Нинковић (од 46. Пецарски), 
Марић, Мелентијевић, Живановић, Ћурчић, Бојовић 
(од 63. Јанковић), Брајић (од 46. Глушчевић), Ракић, 
Лолић, (од 57. Исаиловић), Тимофеев (од 60. 
Стојановић).

ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Нецин (од 70. Шушњар), 
Николић, Тошић (од 46. Грбић), Дугић, Вранић, 
Миошко, Главинић (од 85. Савић), Врањеш, 
Милићевић, Секулић (од 77. Борисављевић).

Изабраници тренера Марина Миока направили 
су велико изненађење освојивши бод против 
фаворизованог Графичара, а мало је недостајало да 

направе сензацију јер су до 77. минута били у вођству. 
Прво полувреме у потпуности је припало играчима 
ОФК Вршца који су головима Милићевића и Секулића, 
после одлично организованих полуконтри,  на одмор 
отишали са два гола предности. У наставку су домаћи 
имали иницијативу и успели да дођу до изједначења. 

- Оба гола примили смо после наших грешака, али 
презадовољан сам игром и залагањем играча. Рекао 
сам момцима да се одлично боре и тренирају а труд 
мора да се исплати. Надамо се да би у наредном колу 
против Рада могла да дође и прва победа, рекао је 
тренер Миок.

Утакмица ОФК Вршац - Рад игра се у суботу на 
Градском стадиону од 11 часова.

КАДЕТСКА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИМА БОД У БЕОГРАДУ
ГРАФИЧАР - ОФК ВРШАЦ 2:2 (0:2)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ЈЕДИНСТВО (В) 1:4 (0:1)

Павлиш, судија: Игор Јајић (Панчево) 7, стрелци: Делкић 
у 80. минуту за Ц. Звезду, Моторов (из једанаестерца) 29, И. 
Попов 74, Богдановић 89, Ковачевић у 90+2 за Јединство, 
жути картони: Пауновић (Јединство).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Загорац, Петковић, Јоскимовић, 
Јовановић, Чејић, Стојанов (од 72. Николајевић), Делкић, 
Ердеји (од 63. Бућинац), Поморишац, Тадић, Булаја. 

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Ђуркин, Москић, Живанов, Балог, 
Симић, Б. Попов (од 77. Ковачевић), Богдановић, Моторов, 
Пауновић, Микавица (од 46. И. Попов). 

Влајковчани су у комшијском дербију у Павлишу у 
потпуности оправдали лидерску позицију и улогу фаворита 
и убедљивим тријумфом учврстили се на врху табеле. 
Изабраници тренера Мише Бељина остварили су огромну 

предност у поседу лопте и доминирали у свим елементима 
игре. У првом делу меча виђен је само један погодак, и то 
из оправдано досуђеног пенала после прекршаја голмана 
Загорца над брзоногим Симићем. Сигуран извођач био је 
Моторов. 

У другом полувремену Влајковчани су наставили са 
доминацијом и после изванредног продора и асистенције 
Богдановића, Иван Попов је постигао ефектан погодак. 
Трачак наде Павлишанима донео је искусни Делкић, али 
све наде домаћина распршио је Богдановић, када је после 
сјајне соло акције постигао трећи гол за Јединство. Победу 
Влајковчана засладио је Ковачевић после сјајног дуплог паса 
са Пауновићем.

ПАРТИЗАН (Г) - ПОТПОРАЊ 3:2 (0:1)

Гај, судија: Никола Ћировић (Вршац), стрелци: Чолак 72, 
Златковић 89. и Ђорђевић у 90. за партизан, Лазин 28. и С. 
Јовановић у 67. за Потпорањ

ПАРТИЗАН: Алавања, Филиповић, Шуша (Златковић), 
Јефтић, Каначки, Сочанац, Јоновић (Ђорђевић), Чолак, 
Андрејић, Мађаров, Матичић.

ПОТПОРАЊ: Богош, Бугарчић, Прошевски, Олујић, 
Јанковић (Милованов), С. Јовановић,М. Јовановић, В. 
Јовановић (Станојловић), Лазин, Бранков, Рајлић (Јованов).

Потпорањци су били пред новом победом, имали су до 72. 
минута убедљиву предност, водили практично до последњег 
минута, а онда су домаћини са два брза поготка потпуно 
преокренули резултат и шокирали госте.

У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО 
ВЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ ИЗГУБЉЕНОГ 
БОДА, ПОТПОРАЊЦИ У ФИНИШУ 

ИСПУСТИЛИ ДВА ГОЛА ПРЕДНОСТИ

Лидери: Јединство (Влајковац)

1.МАЈ - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)
Рума, судија: Миклош Глигор (Суботица), стрелац: 

Владан Благојевић у 39. минуту, жути картони: 
Пејић, Радишић, Добић (1. мај), Јеверичић, Станков, 
Сарајлин, Илић (ОФК Вршац)

1. МАЈ: Шегавац, Пејић, Бајић, Пилиповић 
(Соковић), Д. Крстић, Н. Крстић (Арсић), Милојевић 
(Добић), Радишић, Чупељић, Гавриловић, Зец.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Вучетић (В. 
Благојевић), Бељин, Качаревић, Сарајлин, Видаков 
(Белић), Спасић, Вучетић, Ћирка (Илић), Станков, 
Лазевски.
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