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ВРШАЧКА КУЛА
У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАНО
ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОЂАЧЕ

ПРОДАЈА
СА КУЋНОГ
ПРАГА

Предавање под називом “Директна
продаја пољопривредних производа
са кућног прага” одржано је у Градској
кући, 11. априла, а организатори су били
Град Вршац и ПСС „Агрозавод“. Предавач
је био проф. др ветеринарске медицине
Слободан Шибалић, а едукација је била
намењена сточарима, власницима
пољопривредних газдинстава.
Наиме, Министарство пољопривреде
Републике Србије је усвајило нови
Правилник, који је почео да се примењује
од 1. јануара ове године, и који ће
омогућити малим пољопривредним
произвођачима да легално сами продају
своје производе, практично на кућном
прагу, али и на осталим продајним
местима. Предавање у Вршцу било је
везано за производњу прерађевина
од меса и млека. Израда и дефинисање
Правилника припремано је, заједно са
произвођачима, пар година, са циљем
да се стандардизује традиционална
производња у малим газдинствима,
али и да им се олакша производња и
пласман на тржиште.
Проф. др Шибалић говорио је
о
новом
Правилнику,
његовом
значају, поједностављеним условима
производње производа од меса и
млека, који се односе на ветеринарско
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У ТОКУ СУ АКТИВНОСТИ НА РАСПИСИВАЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА РЕСОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА У
СКЛАДУ СА ПЛАНОМ РАДА

Ресор за заштиту животне
средине, којим руководи Милош
Васић, члан Градског већа,
припрема потребну документацију
и расписује јавне конкурсе како би
се кренуло са реализацијом плана
рада зацртаног за 2018. годину.
Из градског буџета за овај ресор
опредељено је 17 милиона динара
за ову годину.
При крају је завршетак израде
техничке
документације
за
канализацију у селу Павлиш која је
била планирана за 2017, али због
обимности овог посла, средства
су пренета у 2018. када ће пројекат
бити реализован.
-Завршетак документације за
израду пројекта очекујемо до краја
априла и за то је издвојено 4,866
милиона динара, каже Васић. По
завршетку документације за овај
пројекат, очекујемо финансијску
подршку за његову реализацију
са виших нивоа власти. Циљ нам
је да, пошто смо прошле године
уклонили све дивље депоније у
Павлишу, изградњом канализације
елиминишемо
постојање
септичких јама која имају сеоска
домаћинсва и на тај начин потпуно
заштитимо извориште пијаће
воде од загађења. Канализација у
Павлишу биће спојена повезним
водом са мрежом града Вршца и
усмерена на градски пречистач
отпадних водом.
Покренуте су активности
на изради пројектно- техничке
документације за пречистач
отпадних вода за насељена места
Уљма и Избиште. Израда пројектно
- техничке документаиције за
пречистач отпадних вода у Уљми
кошта 4,5 милиона динара.
-У плану је израда поменуте
документације како би се,
по изградњи канализације у
Уљми и Избишту, све отпадне
воде спровеле до пречистача,
прерадиле и пречишћене вратиле
у каналску мрежу, истиче Васић. За
другу половину 2018. Град Вршац
планира издвајање средствава
за израду пројектно - техничке
документације
за
изградњу

Милош Васић, члан Градског већа за заштиту животне
фекалне канализације за насељено
место Уљма. Идеја је да се реши
проблем отпадних вода у највећем
селу на територији Града Вршца Уљми, а касније и у Избишту.
Дивље депоније - проблем
Ресор за заштиту животне
средине и ове године наставља
са активностима на уклањању
дивљих депонија по селима.
-Потпуно ће бити уклоњење 3
дивље депоније у насељеном месту
Влајковац и за ове активности
Град је определио 800.000 динара,
наглашава члан Већа задужен
за заштиту животне средине. У
току су активности на изради
документације за расписивање
јавне набавке. Годинама није
рађено на уклањању дивљих
депонија у селима што је наш
највећи проблем и, у зависности
од обезбеђених средстава, у плану
нам је постепено уклањање у свим
селима. Када се уреди Влајковац,
преостаће нам још 37 дивљих
депонија.
Васић апелује на мештане
свих насељених места да брину о

чистоћи својих села и воде рачуна
где одлажу отпад.
-Грађани су дужни да свој отпад
у мањим количинама одлажу у
канте које ЈКП „Други октобар“
организовано односи из свих села,
а кабасти отпад дужни су да довезу
на градску депонију, наглашава
Васић. Нажалост, дешава се да
већ очишћене депоније поново
заживе и уместо да новац грађана
усмеравамо на друге приоритете,
ми морамо поново да се бавимо
отклањањем дивљих депонија.
Само 2014. године за санацију
дивљих депонија по селима
утрошено је 6 милиона динара, што
нису мала средства.
Санација дела тока Месића
Један од најкапиталнијих
пројеката је санација дела тока
Месића и уређење приобаља који
ће бити реализован уз подршку
Републике
Министарства
пољопривреде, а Град Вршац је
финансирао израду пројектне
документације.
-Тендер је завршен и до краја
априла очекујемо да извођач

радова стартује, објашњава Васић.
Град Вршац је учинио све да до
реализације овог пројекта дође.
У току је усклађивање пројектно
- техничке документације главног
пројекта прве и друге деонице
водотока Месић са важећим
законским прописима. Дужина ове
2 деонице, од Ауто-мото савеза до
ушћа у Велики вршачки канал, је 2
км и 600 м. Овај пројекат решиће
проблем који су грађани Вршца
имали са поплавама. Пројекат је
одобрен од виших нивоа власти
да би се градско језгро Вршца
заштитило од будућих поплава.
Реализација овог пројекта има и
еколошки значај, јер је водоток
Месића врло често, неким
грађанима, служио за одлагање
отпада, а током лета из корита
Месића често се ширио врло
непријатан мирис.
Према речима Васића, у
припреми су радови на чишћењу
канала који пролази кроз насеље
Балата, код језера.
-Овај канал је у доста
запуштеном стању, мада је детаљно
очишћен 2014. године, додаје
Васић. Уређењем овог канала,
такође, ћемо спречити поплаве у
Балати.
Акције пролећног чишћења
У плану су и уређења и
чишћења појединих делова града,
у сарадњи са ЈКП „Други октобар“,
а у акције ће бити укључене и
градске средње школе, као и многа
удружења грађана.
-Желимо да прикупимо сав
отпад који је ветар однео са градске
депоније на пољопривредно
земљиште поред међународног
пута према државној граници
са суседном Румунијом, додаје
саговорник
„Куле“.
Такође,
планирамо и велику пролећну
акцију уређења Вршачког брега, па
позивамо све љубитеље природе
да нам се придруже. Време и
место акција биће благовремено
објављени.
Ј.Е.

СА ПРВИМ ПРОЛЕЋНИМ ДАНИМА ЗАПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ КОЛОВОЗА
Проф. др ветеринарске медицине
Слободан Шибалић
санитарне услове. Он је нагласио да
више није, као до сада, потребно десет
просторија за производњу млечних
производа, већ је сада број смањен.
Међутим, то не значи да нови Правилник
не брине о хигијени и заштити
произвођача. Напротив, ветеринарско
- санитарни услови везани за хигијену
производног процеса су ригорознији.
Шибалић је, такође, подсетио да је први
и основни услов то да је пољопривредно
газдинство регистровано.
Зоран Рајковић, стручни сарадник
ПСС „Агрозавод“ Вршац, указао је на
значај традиционалне производње
за опстанак села и сточног фонда.
Оваквом производњом и продајом
мали произвођачи ће моћи да остваре
зараду, као и да уложе у проширење
производње.
Применом Правилника производња
традиционалних
производа
биће
контролисана, исто као и продаја, што
ће бити гарант заштите потрошача.
Ј.Е.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА
ГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПУТЕВИМА
Средином прошле седмице путари су
кренули са радом. Доласком топлијег времена,
када се температуре ваздуха и тла задржавају
изнад 10 степени Целзијуса, стекли су се услови
за уређење коловоза и тротоара.
Започело се са санирањем ударних рупа
на коловозима градских и сеоских улица и
путева у надлежности Града, као и са пословима
редовног одржавања путева и тротоара на

територији Града Вршца.
Мобилне екипе су пре недељу дана радиле
у Граду и попуниле оштећења на коловозима
у улицама Дворској, 2. октобра, Павлиша, Трга
победе, а урађена је и деоница пута Јабланка Сочица.
Према речима налогодаваца и извођача,
ударне рупе, које су настале у току зимског
периода, обрађују се и попуњавају масом асфалт

бетона који се допрема термо - контејнерима да
би сачувао температуру и што квалитетније и
дугорочније санирао рупе на коловозу.
Са овим активностима наставља се и
после ускршњих празника, а осим сређивања
коловоза, радиће се и санација банкина на
путевима где је током зиме дошло до значајнијих
оштећења.
Према планираним роковима, сви радови
би, како сазнајемо, требало да буду завршени у
наредне две седмице.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. април 2018.
ПОДРШКА ГРАДА ВРШЦА У ЗАШТИТИ ОД ГРАДОНОСНИХ ОБЛАКА

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА
ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА

-Град стрелцима обезбедио 60.000 динара за шестомесечни ангажман - Вршац ће обезбедити 40
противградних ракета - Заједно са преосталих 34 прошлогодишњих неиспаљениих ракета, верује се
да ће бити довољно да се покрије противградна сезона Слободан Јованов, члан Градског
већа задужен за пољопривреду,
уручио је уговоре противградним
стрелцима који бране вршачко
небо од градоносних облака, током
наредних 6 месеци, почев од 15.
априла.
-На
основу
уговора
који
су потписали, Град Вршац ће
противградним стрелцима исплатити
по 10.000 динара месечно, за
ангажовање у трајању од пола године,
тачније шест месеци, каже члан
Градског већа Јованов. Потписано је
30 уговора са исто толико стрелаца
који ће покривати 15 противградних
станица на територији Града Вршца.
Ово
је
значајна
подршка
стрелцима који су, последњих
година, врло слабо плаћени за
своје шестомесечно ангажовање.
Држава ће им, ове године, исплатити
по 4.000 динара месечно тако да
ће ова финансијска помоћ Града,
ублажити њихов незавидан положај.
Посао стрелаца није ни мало лак. На
једној противградној станици су два
стрелца који су даноноћно - 24 часа на
вези са Радарским центром у Самошу
и чекају налог да, када затреба, крену
у акцију испаљивања противградних
ракета. Њихова реакција мора бити
брза и тачна како се градоносни
облаци не би расули по летинама у
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ДО КРАЈА АПРИЛА ТРАЈЕ УПИС ЂАКА
ПРВАКА

У СЕПТЕМБРУ
ПРВИ ПУТ У
ШКОЛСКИМ
КЛУПАМА 315
МАЛИШАНА

Упис ђака првака за наредну
школску 2018/19. годину почео
је 1. априла, и за првих десет
дана Канцеларији за друштвене
делатности Градске управе Вршац
јавило се више од стотину родитеља
будућих првака.
-Уверење за упис деце у први
разред основне школе преузело је,
у нашој канцеларији, 135 родитеља
првака, каже Марија Антонијевић,
стручна сарадница за образовање
Канцеларије
за
друштвене
Противградни стрелци потписали уговоре са Градом

градском и сеоском атару и нанели
штету пољопривредницима.
Према
речима
Јованова,
противградни стрелци су, током 2017.
године, дејствовали у три наврата, а
испаљене су 52 ракете. Он подсећа
да је, прошле године, укупна штета
од града била регистрована на око
220 ха, а оштећења су, према каснијој
проценти, била од 7 до 50 одсто.
На градска плећа пала је и брига о
набавци противградних ракета.
-Ове године Град Вршац ће

обезбедити 40 противградних ракета,
истиче Јованов. Од прошле године
преостале су 34 ракете, тако да ће,
заједно са оним које ћемо набавити,
укупно бити више од 70 ракета.
Верујемо да ће то бити довољно за
овогодишњу противградну сезону.
На територији Града Вршца
активно је петнаест противградних
станица. Постоји и шеснаеста, у
Вршачким Ритовима, која је у лошем
стању тако да није активна.
Ј.Е.

ВРШЧАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ПРОВЕРУ ЗДРАВЉА

БАЗАР ЗДРАВЉА У ГРАДСКОЈ КУЋИ
Мала Николина се пријављује за
полазак у школу

Грађани заинтересовани за проверу здравља

Поводом обележавања Светског дана
здравља, 7. априла, и Светског дана
Рома, 8. априла, Град Вршац и овдашњи
Дом здравља организовали су још једну
проверу здравственог стања Вршчана.
Наиме, у холу Градске куће, одржан
је Базар здравља, 11. априла, који је
посетило више стотина грађана.
-Базари здравља се организују са
циљем окупљања што већег броја
грађана који могу брзо, без заказивања и
упута, да провере своје здравље, истиче
Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за здравство и социјалну
заштиту. На овај начин прегледа се,

у просеку, од 300 до 400 грађана.
Занимљиво је да је бољи одзив људи код
оваквих скупова, него код термина путем
заказивања код лекара на превентивне
прегледе. На овом Базару радила се
превенција везано за област дијабетеса,
били су ту и стоматолози, лекари опште
праксе, специјалисти опште медицине.
Подршку је дала и Хемијско - медицинска
школа са својим ученицима како би
се ђаци благовремено упознали са
превентивним моделима рада, што је
значајно за њихову праксу и даљи рад.
Према речима Николићеве, ове
године приоритет ће бити брига о

здрављу Рома, те ће тим поводом бити
организовано неколико Базара здравља.
-Позвали смо све наше вршачке Роме,
посредством нашег ромског медијатора,
као и Службе патронаже, а позиве смо
послали и свим удружењима из невладиног
сектора како би могли да укључе своје
чланове у ове превентивне прегледе,
наглашава чланица Већа Николић.
Николићева је најавила да ће, у
наредном периоду, бити још оваквих и
сличних провера здравља подсећајући на
изузетан значајн превенције за здравље
грађана.
Ј.Е.

делатности. Са узетим уверењем,
родитељи одлазе у школе код
секретара који су задужени за упис.
Ове године има 315 деце узраста
за полазак у први разред у пет
основних школа у граду.
За школу се спрема и Николина
Везмар која је дошла са
родитељима да се упише у први
разред. Радује се поласку у школу,
срећна је и задовољна, баш као и
мама Љиљана и тата Радован који су
пуни похвала када је реч о квалитету,
брзини услуге и љубазности
запослених у Канцеларији за
друштвене делатности.
Родитељи су се још у јануару
изјаснили за жељену школу будућих
првака. Деца су распоређена у
школе на основу места становања.
Према речима Антонијевићеве,
последњи дан за пријаву малишана,
који ће на јесен први пут сести у
школске клупе, је 30. април. Из
Канцеларије позивају родитеље да
се благовремено пријаве и преузму
уверење за упис својих ђака првака.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.
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ВРШАЦ - АТРАКТИВНА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ВИКЕНД ТУРИЗАМ

УДВОСТРУЧЕН БРОЈ НОЋЕЊА У 2017.
-У прошлој години регистровано око 40.000 ноћења - Град располаже са 350 кревета у хотелском и педесетак у категоризованом
приватном смештају - Смештајни капацитети недовољни за време великих градских манифестација - Позив Вршчанима да
категоризују вишак стамбеног простора и понуде га туристима -

Вршачки
туристички
радници
вредно и квалитетно промовишу наш
град на бројним сајмовима и разни
манифестацијама, а резултат њиховог
труда и рада је све видљивији.
-Вршац последњих година постаје
све популарнија дестинација за викенд
туризам, што је утицало и на пораст броја
ноћења у хотелском и категоризованом
смештају, истиче Јулкица Митрашиновић,
в.д. директора Туристичке организације
Града Вршца. Само 2017. године
регистровано је око 40.000 ноћења,
захваљујући чему је локална самоуправа,
кроз
наплату
боравишне
таксе,
приходовала чак четири милиона динара
- двоструко више него годину пре. Вршац,
иначе, као туристичко место друге
категорије, наплаћује боравишну таксу
100 динара дневно.
Према речима в.д. директора овдашње
Туристичке организације, Град располаже
са 350 кревета у хотелском и педесетак у
категоризованом приватном смештају.
-Туристи највише посећују Вршац
у време великих манифестација, као
што су „Дани бербе грожђа“, „Винофест“
, Међународни фестивала фолклора
„Вршачки венац“, а тада 400 кревета
у граду није довољно, закључује
Митрашиновићева.
Недостаје
још
смештајних јединица и ми се трудимо
да кроз различите едукације укажемо
грађанима Вршца на то да вишак
стамбеног простора могу да понуде за

смештај туриста. Позивамо их да се јаве и
категоризују тај свој простор као приватни
смештај. Треба да се обрате Граду Вршцу,
Туристичкој организацији, да комисија
изађе на лице места и установи реално
стање и, на основу тога, категоризује
смештајни простор. На основу броја
звездица, власници формирају своју
цену и улазе у базу података приватног
смештаја
Туристичке
организације
Града Вршца. Бенефит од тога имали би
и власници категоризованог приватног
смештаја, али и Град Вршац.
Непријављен
и
некатегоризован
приватни смештај, који сигурно постоји
у граду, могао би да реши туристички
инспектор који би обилазио терен
и евидентирао стање и предузимао
неопходне мере.
-Вршац је мали град, зна се ко издаје
смештај, а да није категоризован, и
мислим да би могао, уз договор, број
категоризованог приватној смештаја да се
удвостручи, закључује Митрашиновићева.
Туристичка организација ради на томе
и већ имамо значајан помак. Наиме, у
претходна два месеца имамо више од 20
нових категоризованих лежаја у граду.
Град Вршац и Туристичка организација
предузимају бројне активности како би
у туристичку понуду града укључили
лепоте и предности Вршачких планина.
-Урадили смо пројектно - техничку
документацију
за
авантура
парк
и радићемо исто зип лајн, каже

Јулкица Митрашиновић, в.д.директора Туристичке организације Града Вршца
Митрашиновићева. На основу тога,
тражићемо
финансијска
средства
од
Министарства
и
Покрајинског
секретаријата
и
других
фондова.
Желимо да афирмишемо још више брег
због заинтересованости посетилаца за
боравак у природи. Хоћемо да, осим
пешачких и монтибајк стаза, као и
пењања на стене, обогатимо понуду за

адреналински туризам.
Ових дана са радом ће почети Инфо
центар на брегу, а вршачки туристички
радници очекују бројне ђачке екскурзије,
индивидуалне посете, излете, као и све
више гостију из суседне Румуније, који све
чешће, као туристи, долазе у наш град.
Ј.Е.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА СЛАВНЕ РУСКЕ ДИНАСТИЈЕ

„РОМАНОВИ – У СУСРЕТ СУДБИНИ“ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

Градски музеј Вршац и Епархија банатска
организују изложбу фотографија „Романови –
у сусрет судбини”. Изложба ће бити отворена
у суботу, 14. априла у 18 часова у згради
Конкордије.
Династија Романов представља једну
од најстаријих династија у Русији. Њихова
владавина је започела 1613. године, када је на
власт дошао Михајло Романов, а трајала све до
1917. године када је уcлед револуције абдицирао
последњи руски цар Никола Романов. Романови
су временом поред царске титуле Русије, носили
и титуле кнежева Финске као и краљева Пољске.
Најстарији познати предак Романових био
је Андреј Кобила који се у изворима појављује
још у 14 веку. Нема пуно података о њему,
али зна се да је као племић живео на двору
московских владара. Његови потомци су прво
носили презиме Захарин-Јурев, да би се касније
презивали Романов. Први који је носио презиме
Романов био је Фјодор Никитич, у част свога
деде Романа. Након изумирања Рјуриковичеве
династије и смене династије Бориса Годунова,
земски сабор је Михајла Романова 1613. године
једногласно прогласио за цара, чиме отпочиње
владавина Романових која ће трајати преко
три века. Михајило Романов своју владавину
започиње ратовима против Шведске и Пољске.
Са женом Евдокијом имао је десеторо деце, од
којих је шесторо умрло у детињству. Михајлов син
Алексеј наставио је борбу са Пољацима и успео да
заузме данашњу Украјину. Од шеснаесторо деце
колико је Алексеј имао, наследиће га син Петар
који ће због својих заслуга добити придев Велики.

Петар Први Велики (1689–1725) један
је од најзанчајнијих владара династије
Романов. Уништио је превелику моћ
племића, ојачао своју апсолутистичку
владавину и увео Русију у Европу. Петар
је волео да путује и обишавши многе
европске престонице, одлучио је да и у
својој заосталој држави уведе европске
манире, културу и начин живљења.
Наредио је обавезно шишање мушкараца,
увео европски начин облачења, и донео
кромпире и лале са запада у Русију.
Извршио је бројне реформе у војсци,
државном апарату, и економији. Ратовао
је са Турском и Шведском, а основао
је Санкт Петербург као политичко,
економско и културно средиште. Такође
је основао Војну Школу и Академију
науке и уметности. Иако је имао много
деце ни једно га није надживело, услед
чега је дошло до смене неколико царица
и царева.
Године 1762. на власт долази једна од
великих личности династије Романов по
имену Катарина II Велика (1762–1796).
Иако Немица по пореклу, Катарина је
учинила за Русију и православље више
него било који други владар. Њено најзначајније
дело било је припајање територија Крима,
данашње Белорусије и једног дела Литваније
Русији. Као страствени љубитељ просвећености
18. века, била је прави заштитник науке, културе
и уметности. Такође се бавила литерарним
радом, а омиљени писац јој је био Волтер. Једино

су Катарина II и Петар I у историји ове династије
носили придев Велики поред свог имена.
За време њеног унука Александра I
Павловича, Русија је успешно ратовала против
Француске и поразила их 1812. на свом терену,
услед чега су Французи били приморани на
повлачење. Александар I (1801–1825) је био
један од иницијатора стварања коалиције

КЊИГА И ФИЛМ ВРШАЧКОГ АУТОРА СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ

ПРОМОЦИЈА „ЛИЦА ДАНАШЊИЦЕ“

Књига и краткометражни документарноиграни филм под називом називом „Лице
данашњице: (Ауто)биографија колективне (не)
свести“, аутора Стефана Михајловског, биће
премијерно представљени у Културном центру
Пландишта, у недељу 15. априла од 19 часова,
а затим и у Културном центру Вршца у петак 20.
априла, такође од 19 часова.
„Све што прочитате учиниће вам се познато.
Оно што следи када отворите „Лице данашњице:
(Ауто)биографију колективне (не)свести“ не
дешава се неком другом. Свака од ових прича,
дешава се нама, а базиране су на истинитим
догађајима“, каже аутор и додаје да његове приче
наводе на размишљање о дискриминацији,
мржњи, насиљу, али и љубави и толеранцији.

Аутор књиге и филма Стефан Михајловски
рођен је 1996. године у Вршцу. Рад у медијима
започео је 2013. године на телевизији Банат
где је као ТВ водитељ имао ауторску емисију
„Насловна страна“, која је успешно емитована
на четири телевизије, а доживела је и своје
ДВД издање. 2015. године сарађивао је са
продукцијом „Саунд дефајн“ на регионалном
пројекту „Пусти свој глас“. Своју прву колумну
„Лице данашњице“ објавио је 2015. године за
порталу Уније студената Вршац. Био је учесник
социолошког истраживања „Културне потребе
младих“ чији су резултати привукли пажњу
јавности. Као активиста за људска права,
Михајловски од 2016. године организује трибине
на тему насиља под називом „Лице данашњице“.

Почетком 2017. узима учешће у кампањи за ЛГБТ
права, под називом „Биће боље“, коју подржава
Канцеларија за људска и мањинска права
Републике Србије. Током 2017. године реализује
свој ток-шоу програм „Лице данашњице“ на
Отвореном каналу културе, где у комбинацији са
стручним лицима и „гласом младих“ разговара о
друштвеним проблемима. Аутор је Адриа дејли
магазина, а његове колумне преводе се и на
румуски језик.
Након промоција у Пландишту и Вршцу,
„Лице данашњице: (Ауто)биографија колективне
(не)свести“ биће представљено и београдској
публици, у уторак 24. априла од 20 часова у
великој сали Старог града.

држава у борби против француског цара.
Такође је успео да завлада Финском која
ће остати под руском влашћу све до 1917.
Умро је под необичним околностима.
Кружиле су гласине како се добровољно
повукао са престола и наставио да живи у
Сибиру.
Његов наследник Никола Први (1821–
1855) ће угушити либералне реформе,
и подстицати балканске народе на
ослобођење од Турака. Александар II
(1855–1881) ће 1861. укинути кметство,
али гине у атентату, 1881 године. Од
укупно пет колико је преживео, овај
последњи је био фаталан.
Последњи руски император био је
Никола II (1894–1917). Његова владавина
била је испуњена ратовима против Јапана
и немирима радника и сељака, због
чега је добио надимак Никола Крвави.
Убрзо је избио Први светски рат што је
додатно оптеретило и овако крхко стање
у држави. Године 1917. у Русији власт
преузимају бољшевици, цар је морао
да абдицира чиме се завршава дуга
владавина Романових која је трајала чак
304 године. Последњи руски цар Никола II
Романов, његова супруга и петоро деце убијени
су у подруму летњиковца у Екатеринбургу,
1918. године. Након смрти Николе II и његове
породице, опстале су четири споредне гране
династије Романов које воде порекло од
потомака цара Николе I (Александровичи,
Констатиновичи, Михајловичи и Николајевичи).
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РАДОВАН ГАВРИЛОВ ГАВРА, СПОРТИСТА, ТРЕНЕР ВРШАЧКОГ КЛУБА И НАЦИОНАЛНОГ ПАУЕРЛИФТИНГ ТИМА, ОСНИВАЧ ПСЈ И ПСС, СУВЛАСНИК ПРВЕ ТЕРЕТАНЕ У ГРАДУ:

„ТЕШКА АТЛЕТИКА“

ОСНОВА ФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЕ СВИХ СПОРТИСТА

Р

адован Гаврилов - Гавра желео је још као дечак да
буде јак и снажан. Одустао је од гимнастике, није
волео ни лопташке, ни борилачке спортове, како
каже, али су га привлачиле вежбе снаге. Био је упоран,
вежбао је сам, тегова тада није још ни било. Тек са 20 и
нешто више година срео се са правим дизањем тегова.
Постао је члан белоцркванског клуба дизача тегова. Ту
креће његова спортска прича. Био је такмичар, врло
успешан, неки његови рекорди и данас нису превазиђени.
А, онда је постао тренер, оснивач Пауерлифтинг савеза
Југославије (ПСЈ) који је мењао имена према државама које
су настајале распадањем СФРЈ све до Србије. Утемељио је
пауерлифтинг у нашој земљи, основао први такав клуб на
територији СФРЈ, увео ПСЈ у Интернационални савез...

Кад сте заволели дизање тегова?
-Спортом сам почео да се бавим од пете
године. Ишао сам у „Партизан“, као и многа
деца тада. Али, био сам сувише крупан за
гимнастику, па сам прекинуо активно да се
бавим. У Вршцу нисам имао неки велики
избор спортова, нису ме нешто привлачили
ни лопташки ни борилачки спортови. Ја
сам некако више „хватао на снагу“, имао
сам добре генетске предиспозиције.
Одлазио сам у коњички парк и сам радио
вежбе снаге, тада није било тегова. Када
сам имао већ преко 20 година упознао
сам брата Саву Васиљевског. Био је из Беле
Цркве, а живео је у Паризу. Тренирао је код
чувеног билдера Сержа Нумбреа. Кад се
Сава вратио у Белу Цркву, основао је Клуб
за дизање тегова „Жарко Златар“, почетком
80-их. Заинтересовао сам се и када су
ме Сава и момци тестирали, имао сам
одличне резултате. Нису могли да верују да
ја никада нисам тренирао дизање тегова.
Почео сам да тренирам у белоцркванском
клубу и после месец дана, на првом
такмичењу - првенству СФРЈ, освојио сам
2. место. Сабирали су се резултати у све 3
дисциплине триатлона: чучањ, потисак с
клупе - бенч и мртво дизање. Момци су дуго
мислили да сам раније тренирао, али да
кријем. Нисам ни имао где, јер је теретана
тада било само неколико, при спортским
центрима у Београду. Данас на сваком
ћошку имаш теретану.
Колико сте се дуго бавили овим
спортом? Који су Ваши највећи успеси?
-Тај први успех дао ми је елан да
наставим да тренирам. Нисам имао баш
неке услове. Нисам имао опрему, у Београду
сам студирао, а после почео да радим,
путовао сам у Белу Цркву на тренинге.
Било је ту пар напорних година. Али, снага
воље била је јака. Око 15-ак година сам се
активно бавио овим спортом. Кад сам био
најјачи, у најбољој форми, закачило ме је

оно време санкција, инфлације. Била је
мука отићи у иностранство на такмичење,
визе, недостатак новца... а желео сам да се
такмичим „напољу“, јер сам у земљи већ
био превазишао конкуренцију, побеђивао
сам овде сваке године на такмичењима.
Конкуренција ми је овде била слаба, па сам
се окренуо међународним такмичењима.
Био сам у Чешкој, Аустрији, Немачкој,
Пољској, Русији... Ту је конкуренција била

јача, доста сам напредовао, имао сам добре
пласмане. Постављао сам рекорде, неки су
касније превазиђени, неки су још актуелни.
Најјачи сам био у чучњу, па у бенчу.
Ви сте оснивач првог пауерлифтинг
клуба у Југославији. Када је постао
актуелан пауерлифтинг?
-То се све код нас раније звало
дисциплине снаге. Пауерлифтинг је био
у оквиру бодибилдинга, дизања тегова,
све је то било заједно. Онда су се билдери
одвојили, направили своју федерацију, а
ми смо дуго остали са тим дизачима тегова.
Пошто је дизање тегова олимпијски спорт,
Савез је добијао средства, али су дизачи
имали један маћехински однос према нама.
Нисмо од њих имали никакву финансијску
подршку, а они су вукли новац из буџета.
Мене је све то прилично иритирало.
Ја сам се прво такмичио за клуб из Беле
Цркве, онда су ме врбовали из „Вождовца“.
Мислио сам да ће ми бар они помоћи, али
ни од тога ништа. Схватио сам да морам да
направим свој клуб. Тако сам основао Клуб
за дизање тегова „Вршац“, 1988. Услови су
били врло скромни, тренирали смо код
мене у дворишту, купио сам прву гарнитуру
правих тегова. Ишао сам у иностранство
на такмичења, нисам могао да наступим
јер држава није подмиривала чланарине

међународним организацијама, па сам
морао сам да плаћам 500, 1.000 марака.
Предложио сам Савезу за дизање тегова
да се ми, паауерлифтинг, одвојимо. Нисмо
могли чак ни клуб да региструјемо као
пауерлифтинг, већ као дизање тегова, јер
није постојао Пауерлифтинг савез. Наравно,
био сам један против свих. Онда смо мој
пријатељ Владан Хасечић и ја основали
посебан Савез Југославије за пауерлифтинг,
1996. Наш Савез смо убрзо учланили у
Интернационални савез. Нисмо имали
никакву финансијску подршку, нисмо били
на буџету. Пререгистровали смо и вршачки
клуб у Пауерлифтинг клуб „Вршац“. Био је
то први регистровани Пауерлифтинг клуб
основан на територији Југославије. Данас
их у Србији има 100. Како су се мењали
закони и имена држава, тако смо ми мењали
име Савеза. Распадом земље, Србија је
једина Република која је направила своју
федерацију и учланила се у Међународне
организације. Били смо корак испред.
Неколико година био сам и такмичар и
тренер, а 1995. престао сам да се такмичим
и од тада сам само тренер.
Како функционише, колико чланова
има Пауерлифтинг клуб „Вршац“?
-Кроз Клуб су прошле хиљаде људи,

десетине генерација. Некада су долазили
момци, а сада долазе њихова деца. Од 1988.
до данас ПЛК„Вршац“ је имао 7.328 чланова.
Дуго времена сам био на челу Пауерлифтинг
федерације
(председник,
генерални
секретар) тако да сам био укључен у
организацију свих такмичења, не само овде
у Вршцу, већ свуда по нашој земљи. Трудили
смо се да омасовимо овај спорт, да сваком

граду дамо шансу да организује такмичење.
Имали смо успеха и као организатори
такмичења, али и чланови нашег клуба су
постизали успехе и као тим, и као појединци,
постављали су државне рекорде. Више пута
били смо екипно прваци државе, више
њих су били вишеструки прваци државе,
рекордери. Организовали смо два велика
првенства Европе у Вршцу, за сениоре и за
ветеране, 2003. и 2004. Наш клуб је, заједно
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са Савезом, организовао Првенство за
најјачег човека - Стронг мен, први пут у
Србији. Одржано је у Вршцу, на тргу, 2002.
Сваке године од 1995. организујемо
Отворено првенство Вршца. Ове године је
то било пре 10-так дана, имали смо преко
40 такмичара, било је успешно. Гост на
такмичењу био је Гастон Параж, председник
Интернационалне
пауерлифтинг
федерације. Био је у посети министру
Србије и изразио је жељу да присуствује
такмичењу. Добили смо похвале за
организацију. Иначе, наше првенство у
бенчу је најстарије такмичење ове врсте у
Европи. Прво Европско првенство у бенчу
било је 1996. Иако смо били под санкцијама,
ми смо то урадили годину дана пре њих.
Када сте и где отворили прву теретану
у Вршцу?
-Кад сам ја кренуо са дизањем тегова
било је мало теретана. После је, у целом
свету, дошло до праве експлозије
рекреација, теретана, џимова... Иако смо
били под санкцијама, пратили смо светске
трендове. Клуб нам је заживео, момци су се
окупили, требало је створити услове. Прво
смо тренирали у дворишту, па код мене у
собици пар година. У подруму Културног
центра отворили смо прву теретану у
Вршцу - „Трон“, сувласници смо били Ивана
Божић (девојачко Анђелић) и ја. Били смо
5 година у том изнајмљеном простору.
Кад је уговор истекао, 1995, Ивана је
одустала, а ја сам адаптирао простор
у својој кући и отворио теретану која
функционише и данас за потребе клуба, али
и за грађанство, за спортисте, рекреацију за
жене и мушкарце. Пратили смо савремене
трендове, проширивали простор, уводили
нове програме… Теретана је сада Клуб
чија је основна делатност пауерлифтинг,
али имамо регистрацију и за бодибилдинг,
женски фитнес, рекреацију за децу
предшколског узраста, пилатес...
У чему је лепота пауерлифтинга?
-То је „тешка атлетика“ , једна права
спортска дисциплина где се показује снага
човечјег тела. Врло је конкретна, колико
дигнеш, толико си јак. Од најјачих се на крају
изабере најјачи. То је та драж, то надметање.
С једне стране, помаже омладини, која се не
бави активно спортом, да изграде тело, да
буду јаки, посебно у бенчу, зато је он тако
и популаран. С друге стране, снага је један
од елемената важан за сваког спортисту.
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Данас сви спортисти личе један на другога,
сви су лепо развијени, мишићави, зато што
сви вежбају у теретани. „Тешка атлетика“ је
основа физичке припреме свих спортиста.
И шахисти дижу тегове.
Где сте највише остварили,
као активан спортиста, тренер,
организатор...?
-Био сам успешан спортиста на
нивоу земље, почев од СФРЈ, али
сматрам да сам више урадио као
организатор, јер, увео сам у ред један
спорт. Сматрам да сам више допринео
овом спорту као организатор и као
тренер, него као спортиста. Јер, кад сам
као спортиста био на врхунцу снаге,
закачило ме је оно време санкција,
инфлације... Мада, задовољан сам и
резултатима које сам остварио као
активан спортиста, као такмичар. Био
сам у самом врху у земљи, дешавало
се да сам другопласираног победио
са 200 кг разлике. Зато сам, да бих
напредовао, морао да изађем у
иностранство, на интернационална
такмичења. Тамо сам успостављао
контакте са шампионима, са великим
тренерима из других земаља, имам
много познаника, пријатеља широм
Европе. Тако сам скупљао знање и
искуство, јер ја сам самоук, а овде о
том спорту нико ништа посебно није

знао. Из тог разлога смо Предраг
Николић, професор физичке културе,
и ја заједно написали и објавили
једну књигу „Развој апсолутне снаге
у теретани“. Она садржи основе
вежбања у теретани, за развој снаге...
Међутим, дошла су нека друга времена,
Интернет, Гугл, сви мисле да све знају
када прочитају нешто на интернету.
Како је изгледао Ваш лични
живот?
-Рођен сам у Вршцу, августа 1955.
Мајка се звала Анђелка, отац Боривоје.
Имам старијег брата Миливоја. По
професији сам програмер. Завршио
сам Вишу школу за примењену
информатику и статистику у Београду.
Радио сам 9 година у Заводу за
статистику у Београду, после сам
прешао у Вршац. Радио сам прво
у Општини, па у Управи прихода,
затим две године приватно. Спортска
активност била ми је узгред, а онда је
постала главна професија. Нисам ни
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сањао да ће тако бити, да ћу једног
дана да живим од спорта.
Оженио сам се мојом садашњом
супругом
Зорицом,
девојачко
Соколовац, 1985. године. Имамо две
ћерке: старију Марију и млађу Наташу.
Мислим да је важно да човек у
животу ради оно што воли, али тако
да буде задовољан. Ја сам задовољан.
Некад ми се чини да поједини људи
око мене мисле да немам никаквих
проблема, да, практично, немам
великих обавеза, да не радим ништа.
Волим свој посао, уживам у њему, имам
лепу, складну породицу. Моја супруга
Зорица увек ми је била подршка за све
што сам у животу радио.
Ћерке су кренуле другим стазама,
нису се определиле за спорт. Мада
Наташа каже да жели да настави и
сачува све ово. Јер, то није мало, каже,
и неће да дозволи да се уруши и све
нестане. Било би лепо. Видећемо!
Јованка Ерски
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ

ОДРЖАН КВИЗ
„ШТА ЗНАШ О
ЗДРАВЉУ?“

У организацији Црвеног крста Пландиште,
у понедељак, 9. априла је одржано општинско
такмичење за ученике основних школа на тему
здравља адолесцената.
У просторијама ЦК Пландиште одржан је квиз
под називом „Шта знаш о здрављу?“ у којем су се
такмичиле победничке екипе школских такмичења,
све три основне школе са територије општине
Пландиште.
Најбоље екипе ученика из све три основне школе,
одмериле су знање из шест области и то: Раст и развој
адолесцената, Развојно психолошки проблеми
адолесцената, Исхрана, Кожа у адолесценцији,

Лична хигијена адолесцената и Историјат Црвеног
крста. Из сваке области екипе су одговарале на по
два питања. Највише знања овога пута поклазала је
екипа ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде
у саставу Вукашин Иванчевић, Вукашин Матијевић и
Лука Опачић.
Ова екипа брани боје ЦК Пландиште на
Покрајонској смотри знања у Новом Саду која се
организује поводом Светског дана здравља.
Жири који је оцењивао показано знање
такмичара, радио је у саставу: Марта Кравић,
учитељица у ОШ „Јован Стерија Поповић“ и Бранка
Фодор, психолог у ОШ „Доситеј Обрадовић“.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (48)
ХАЈДУЧИЦА- ХЕРЦЕКИОС – ИШТВАНФАЛВА – ИШТВАНВОЛГИ – ХАЈДУЧКА ГРЕДА

Године
1921.
бележимо
још
једну
значајну
колонизацију
насеља које сад
већ носи назив
Хајдучица. На посед
Олге Јовановић –
Дунђерски доселило се 70 породица
добровољаца са Солунског фронта
из Херцеговине, који су до 1926.
године
живели
у
бирошким
становима, да би касније изградили
куће у делу насеља који се и данас
зове „Колонија“. Коначно, последња
већа колонизација извршена је у
послератном периоду. Из добро
познатих
политичких
разлога
Хајдучицу и државу су напустили
такорећи сви Немци, а њихове
домове 1947. године је населило
40 породица из Македоније, из
општина Крива Паланка, Гостивар
и Тетово, а нешто касније мањи број
Срба из јужне Србије.
Мештани Хајдучице су од
оснивања места, па до данашњих
дана,
били
орјентисани
на
пољопривреду као извор зараде за
живот. Атар Хајдучице се у то време
простире на 7200 јутара земље, од
чега је пре аграре реформе 1920.
године више од 4000 јутара око
села и према железничкој станици
припадало Олги Јовановић, а
касније, пред сам рат, њеном зету,
београдском градоначелнику и
индустријалцу Влади Илићу. На
ушћу канала Брзава у Вршачки
(Терезијански
канал)
велике
површине ораница и пашњака под
називом „Нова Леца“ припадале
се мештанима Падине (мештани и
данас те пашњаке зову Падинска

Парк дворца Лазара Дунђерског

Леца), док су остали делови
припадали хајдучичким Немцима
и Словацима. Међутим, ни Аграрна
реформа 1920. године није испунила
очекивања овдашњих Словака,
да њихова удаљена земља буде
замењена земљом ближом насељу.
Уместо тога, земља која је одузета
властели, од чега је половима
била у непосредној близини села,
додељена је интересентима из
Иланџе и Фердина (данашњи Нови
Козјак), а око 500 јутара добили
су интересенти из Добрице.
Колонизованим
добровољцима
додељено је око 800 јутара. А
Словацима
око 560. Тако се
словачком живљу, који је и пре рата
био у неповољнијем положају од
Немаца, после ове аграрне реформе,
положај још више погоршао. Немци
имају у власништву преко 2500
јутара ораница, а у власништву

Словака налази се 1000 јутара.
Ондашњем имању остављено је
око 1200 јутара, 20 јутара шуме у
непосредној близини села, 2 мајура,
дворац са парком, воћњаком и
виноградом. Једино што је ова
аграрна реформа учинила добро
овдашњим сиромашним Словацима
и Србима је што им је омогућила
добијање земљишта за изградњу
кућа у североисточном делу
села што су ови и искористили и
направили себи боље и лепше куће
од оних старих.
У периоду између два рата
Хајдучица је седиште окружног
нотара под чији ингеренцију
припада и суседно немачко село
Ђурђево (пре тога Giorgzháya, а данас
Велика Греда), као и веће површине
земљишта у близини румунске
границе које су 1920. године
насељени српским добровољцима.

Због тога Хајдучица, осим окружног
нотара, има и окружног лекара, (Др
Барбарић - Далматинац), окружну
апотеку и пошту са телеграфском и
телефонском станицом. Железничка
станица
службеног
назива
„Хајдучица“ налази се на прузи
Великобечкеречко-вршачкој (од В.
Бечкерека, данашњег Зрењанина је
удаљена 55, а од Вршца 33 км). Од села
је удаљена 5 км према североистоку,
што је велики недостатак пре свега
за привреднике, с обзиром да кроз
село не пролази камени пут. Због
овога је превоз пољопривредних
производа до већих центара
прилично отежан, па су мештани
принуђени да га продају, најлешће
буд зашто, накупцима са стране.
До железничке станице води
недовољно одржаван пољски пут и
ускотрачна привредна железница на
коњску вучу (тзб.“Лора“) коју је 1911.
године изградила Олга Јовановић Дунђерски. Лора служи искључиво
за превоз робе са хајдучичког
имања, а мештани је користе само
да би лакше пешке дошли до села,
или на станицу...“ Много година
после рата „лора“ је била једино
превозно средство Хајдучичана
до железничке станице, што је у то
време било својеврсни куриозитет.
Престала је да саобраћа крајем
шездесетих
година
двадесетог
века, када је кроз село прошао
први асфалтни пут и успостављена
прва аутобуска линија. Нема више
ни ускотрачне пруге ни коња, а
на „лору“ и њену значајну улогу у
послератном животу Хајдучичана
подсећа још свега неколико
сачуваних пожутелих фотографија.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ВРШАЧКА КУЛА

НЕВЕРОВАТНО ПРИЈАТЕЉСТВО РИБАРА И ПИНГВИНА

ПИНГВИН ПЛИВА 8.000 КИЛОМЕТАРА
ДА БИ ВИДЕО СВОГ СПАСИОЦА
Један пингвин сваке године преплива
8.000 километара да би посетио рибара који
га је спасио. Ову невероватну причу, у коју
многи нису могли да поверују, овековечиле
су недавно камере Би-Би-Сија. За само
неколико дана видео-клип о својеврсном
пријатељству између човека и пингвина
забележио је више од 35 милиона прегледа
само на „Фејсбуку”.
Како су се уверили новинари британског
јавног сервиса, пингвин сваке године
плива 5.000 миља (више од осам хиљада
километара) само да би посетио рибара
Жоаоа Переиру де Соузу у Рио де Жанеиру.
Тај човек га је пре пет година нашао на
стенама прекривеног уљем у критичном
стању. Однео га је у свој скроман дом,
очистио, окупао, а затим неговао и хранио
неколико дана. Пошто је пингвину било
боље, рибар је одлучио да је време да га
врати у његово природно окружење, у
близини воде. Очекивао је да ће пингвин
отићи и придружити се својој колонији, али
то се није догодило. Пингвин је остао са
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Мушка азбука, Мирјана Бобић Мојсиловић

2. Моја бака вам се извињава, Фредрик Бакман
3. Кофер из Берлина, Јелена Бачић Алимпић
4. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман
5. Водич кроз љубавну историју Београда,
Ненад Новак Стефановић
својим спасиоцем још осам месеци пре него
што га је напустио.
Међутим, кроз неколико месеци
пингвин се вратио да посети свог омиљеног

ПРВА У ЕВРОПИ:

пријатеља. То је наставио да чини сваке од
пет протеклих година.
Извор: Политика

ДАНСКА УКИДА ПРЕТПЛАТУ
ЗА ЈАВНИ СЕРВИС
Данска ће бити прва европска држава
која ће укинути претплату за јавни
радиотелевизијски сервис. Данска влада
и Данска народна партија сматрају да је
претплата превисока, пренео је Ројтерс.
Свако домаћинство тренутно плаћа
2.527 круна (340 евра) за јавне емитере,
који емитују најгледаније програме.
Претплата ће бити фазно укидана током
периода од пет година почев од 1. јануара
2019. године.
Грађани Швајцарске су 4. марта на
референдуму на којем се гласало о
укидању ТВ претплате гласали против
укидања претплате.
Извор: Политика

СТРОЖИ ПРОТОКОЛ НА ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ

ТОП ЛИСТА МАЛЕ
ЛАГУНЕ
1. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, Лиз
Пишон

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Мађионичарски трикови, Група аутора
4. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз Пишон

ЗАБРАНА СЕЛФИЈA НА ЦРВЕНОМ
ТЕПИХУ
У КАНУ

На филмском фестивалу
у Кану ове године неће бити
новинарских пројекција
пре свечаних премијера,
а
биће
забрањено
прављење селфија на
црвеном тепиху, рекао
је уметнички директор
Канског фестивала Тјери
Фремо.
Он је додао да ће
свима који прекрше ту
забрану бити забрањен
улаз на пројекције филма,
преноси АП. „То није
лепо. Гротескно је. Сулудо
је. Желимо да вратимо
мало достојанства”, рекао
је Фремо причајући о
селфијима.
Такође је додао да ће
филмовима у продукцији
„Нетфликса”
бити
забрањено учешће ове
године. Филмски фестивал
у Кану одржаће се од 8. до
19. маја.
Извор: Политика
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НАГРАДЕ ЗА ВРШАЧКЕ ПЕСНИКЕ
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НОВА ПРИЗНАЊА НА ПОЕТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЋУПРИЈИ

У Ћуприји је последњег дана марта
одржана манифестација под називом
„Поетска позорница плус“ на којој су се
такмичили песници из Србије и региона.
Песници
Вршачког
књижевног
клуба вратили се у свој град руку пуних
награда. Треће место освојио је Анастас
Настевски из Павлиша, књижевна
повеља уручена је Слободану Ђекићу,
док је Божица Михај добила специјално
признање фондације „Мирјане Добриле
Романело“ из Италије.
Вршачки песници истакли су
задовољство због недавних успеха
и додали да су захвални локалној
самоуправи која им је пружила подршку
и обезбедила превоз на такмичење.

РАДИОНИЦА И КОНЦЕРТ У КУД-У „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

ВЕЧЕ МАЂАРСКЕ МУЗИКЕ И ПЛЕСА

Културно-уметничко друштво
из Вршца „Петефи Шандор“ у
суботу 14. априла, организује
радионицу за децу и вече
мађарске народне музике.
Организатори
из
КУД-а
„Петефи Шандор“ позивају све
своје чланове, али и остале
заинтересоване суграђане и
њихову децу, да у суботу учествују
у раду дечије радионице са темом
мађарске народне музике и
плеса, која ће почети у 16 часова,
у просторијама КУД-а у Дворској
улици 15. Гости радионице
биће Јухаз бенд и Андреа Сабо,
кореограф мађарског плеса.
Након радионице, концерт за
децу почеће у 17 часова, док у 19
часова почиње „Вече мађарске
музике и игре“.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛАГУНЕ И КЊИЖАРА ДЕЛФИ ОД 20. ДО 22. АПРИЛА

ДЕЧЈИ ДАНИ КУЛТУРЕ

Издавачка кућа Лагуна и ланац
књижара Делфи организују још
једну манифестацију посвећену
деци. Радионице, дружења са
писцима,
промоције
књига,
позоришне представе, попусти на
издања за малишане чине Дечје
дане културе, који ће се одржати
од 20. до 22. априла са циљем
да се деци приближе књига и
читање.
У свим књижарама Делфи и
Лагуниним клубовима читалаца
који се налазе у Београду и у још

20 градова у Србији, међу којима
је и Вршац, као и у Лагуниним
клубовима у Босни и Херцеговини
(Бања Лука, Сарајево, Тузла) и
Црној Гори (Подгорица и Никшић),
важиће велики попусти на књиге
за децу и младе, док ће у књижари
у СКЦ-у бити организован
разноврстан програм.
Попусти на Лагунина издања
за једну дечју књигу износиће
25%, за две 30%, за три 35%, а
за четири и више књига за децу
40%. У Дечјим данима културе

учествују и други издавачи,
попусти на њихове наслове биће
20%, док ће књиге издавача Сун
Промо и Егмонт бити на попусту
и до 40%. Одабрани гифт програм
биће на попусту од 15%, док ће
Лего и Дексико асортиман бити
снижен 15%, односно 20%. У
Лагуни истичу и да су припремили
поклоне за сваку куповину!
Едукативна, сјајно илустрована
и садржајем богата издања за
децу чине едицију Мала лагуна.
Поред класичних и савремених

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

прича и сликовница, Лагуна
посебно
негује
књижевност
домаћих аутора. Како је од
изузетне важности малишанима
у раном узрасту приближити
књигу, Лагуна објављује издања
која су добра за подстицање
читања, од најмлађег узраста до
врхунских савремених романа за
децу и младе.
Пријатељ манифестације Дечји
дани културе је Банка Интеза.
Из Лагуне поручују: „Дођите да
заједно будемо у игри са књигом!“.

VIN

PING

ФОТОРЕПОРТАЖА
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ ВР

САБОРНА ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, НАЈ

Удружење љубитеља старина “Феликс
Милекер” и “Вршачка кула” у овом и наредном
броју доносе причу о историјату још једне
изузетне знаменитости Вршца, Саборној
цркви Светог Николе. Материјал је припремио
и обрадио господин Тамаш Фодор.
Саборна црква Светог Николе, или
Светониколајевска црква у Вршцу је главни и
највећи православни храм у Вршцу, смештен
уз седиште Банатске епархије Српске
православне цркве, владичански двор .
Поред Куле и торњева цркве Светог
Герхарда, и торањ саборне цркве Светог
Николе
вековима
ремети
монотонију
банатског пејзажа и представља један од
симбола Вршца; тако сваки путник намерник
још издалека зна да се ближи граду у подножју
Вршачких планина.
Изградња саборне цркве тесно је повезана
са досељавањем 30.000 српских породица у
ове крајеве 1690. године под вођством пећког
патријарха Арсенија Чарнојевића III, на позив
цара Леополда I. Арсеније Чарнојевић довео је
у ред политичке и црквене прилике свих Срба,
како досељеника, тако и оних који су већ били
на овим просторима, што је представљало
плодно тле за изградњу цркве, за коју је од
тадашњих власти била неопходна посебна
дозвола. Неки вршачки историчари сматрају
је постојала још 1685. године, у време турске
владавине, али преовладава мишљење да
је сазидана 1728. године у време владике
Николе Димитријевића који је тад столовао
у Карансебешу. Та црква је била без торња и
веома скромно опремљена.
Пошто се број православних душа
повећавао, црква је, ионако већ трошна,
постала претесна да прими све вернике. 1783.
године започето је грађење нове цркве. Прво је
порушен торањ старе цркве, а тек касније је
дозидан главни део цркве тако да се служба у
њој могла обављати без обзира на радове који
су били у току. Владика Викентије Поповић је
28. октобра 1785. године освештао нову цркву,
којој је, као и старој, покровитељ био (и остао)
Свети Никола. Осим прибављања дозволе за
изградњу, велики проблем представљало је и
сакупљање новца, па су средства обезбеђена
прилозима Вршчана, о чему је сачуван тачан
документ из 1775. године: Уписана су 992
Вршчана и 9.942 ф. 7 кр 21 кф. Међу дародавцима
било је 22 Немца и 6 Мађара, који су становали
у српском крају а 2 су уписали радњу – Дмитар
егедуш 7 дана радње и Мишко каплар 20 дана.
Из хронике коју је водио Вршчанин Живан
Павловић сазнајемо да је трговац Јован Заим
10. фебруара 1790. даровао 500 царских дуката
да би се торањ цркве покрио бакром, и да је
1812. године јака олуја са цркве скинула торањ
и кров. 1817. године посећују је две виђене
личности: Карађорђе уочи Видовдана, 23. јуна
и цар Фердинанд II 10. октобра. 19. октобра
1819. године торањ је поново страдао, овога
пута од удара грома.
Многе туристе изненађује чињеница да је
у криптама у поду цркве сахрањено неколико
владика; то су: Јосиф Јовановић Шакабента
(1805.), Петар Јовановић
Видак (1818.), Емилијан Кенгелац (1885.),
Нектарије Димитријевић (1895.),
Георгије
Летић (1933.), Викентије Вујић (1939.) и
Висарион Костић (1979).

Наставиће се

ПЕТАК • 13. април 2018.

ФОТОРЕПОРТАЖА

РШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

ВРШАЧКА КУЛА

1313

ЈВЕЋИ ВРШАЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК • 13. април 2018.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. април 2018.

13. АПРИЛА

19. АПРИЛА

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. април 2018.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан од 110m² на два
нивоа на Војничком тргу, комбиновни
петокрилни орман са 4 фиоке, тросед на
развлачење, тв „Самсунг“ екран 52 цм,
исправан. Тел. 064/19-09-791 и 064/58846-49.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Вршцу.
Повољно. Тел. 063/805-57-85.
Продајем кућу испод „Виле брег“,
приземље плус два спрата, струја,
вода, плин, канализација, плац 5 ари,
укњижена или мењам за одговарајућу
некретнину у Београду или Новом Саду.
Тел. 064/038-37-57.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и
063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у Думбрави
на продају. Површина 13 ара а викендица
од 40 квадрата плус поткровље. Има
вода и струја. Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са гаражом
са плацем 700m². Тел.837-631 и 064/28056.
Хитно продајем кућу у Избишту
са комплетном инфраструктуром. Тел.
064/390-62-76.
Продаје се приземна кућа од 120
m², на плацу од 7 ари са улазом из две
улице Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације на
телефон: 013/805 117.
На продају двособан стан 86 m² и
два и по ланца земље удара у асфалтни
пут Вршац-Влајковац, потез Кевериш.
Тел. 062/511-751.
Продајем
пољопривредно
земљиште КО Уљма потес „Доње
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 76
ари и 28m², КО Уљма потес „Велика бара“
(Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57
ари и 55m², КО Павлиш потес „Белуцае“
пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари и 98m².
Тел. 062/133-09-79.
Продајем стан од 46 m² у центру
Вршца (С. Немање) И издајем гарсоњеру
опремљену у центру града. Тел. 061/24911-61.
Продајем или мењам за Београд
или Нови Сад спратну кућу сутерен,
високо приземље и спрат, почетак
Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, вода,
гас, струја, канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на плацу од
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62.
Продајем дворишну гарсоњеру на
Тргу Св. Теодора (поред Комерцијалне
банке) Тел. 062/582-616.
Кућа, хитно, изузетно повољно,
ул. Кајмакчаланска, 10 мин до
центра. Стамбени део 77 m², плац 438
m², комплетна инфраструктура, за

становање и адаптацију. Сада
фиксно 11.000 €. Тел. 062//157-6580
звати 18-20 часа.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
m², помоћне просторије 45 m² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99.
Продајем стан 43 m² у центру
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.
Кућу продајем, хитно, изузетно
повољно ул. Кајмакчаланска 25,
10 мин од центра. Стамбени део
77 m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура, за становање,
одмах усељива и адаптацију. 11.000
€ Тел. 062/157-65-80 Звати од 18 до
20 часова.
Купујем једнособан стан у
Вршцу. Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан 43
m², приземље, средина, Архитекте
Брашована 8/2. Тел. 805-095.
У Јанову на продају две куће
једна до друге са плацом. Једна је
кућа са струјом, водом, подрумом
64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом.
Друга је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око 110
квадрата) воћњаком, баштом и
пољопривредним
земљиштем
све укупно 5807 квадрата. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc и поткровље),
вода, струја и канализација. Има
пољски wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.Тел: 069/29069-53
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе, шиваћу
машину, дечији креветацм дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44.
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем кућу, изузетно
повољно, ул. Кајмакчеланска 25,
10 мин. До центра. Стамбени део
77 m², плац 428 m², комплетна
инфраструктура. За становање
и адаптацију. 11.000 еура. Тел.
062/157-65-80, звати од 18 до 20
часова.
Продајем кућу у Белој Цркви,
249m2 и 10 ара плаца, на лепој
локацији. Могућност разних
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комбинација, телефон 062-28-55-27
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО
Вршац за вечито. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/45124-75.
Продајем куће у Ритишеву
на парцели 12а и 23м², куће су
ограђена са помоћним објектима и
економским двориштем и великом
баштом. Тел.. 064/133-5159
Продајем кућу 150 м² на плацу
9 ари, ужи центар Вршца, близу
поште. Тел. 064/121-62-62.
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко пута
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са
виноградарском кућицом у потезу
„ Козлук-Мајдан“, десна страна
погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210.
Продајем 60 ари на брегу
потез „Павлишко брдо“ погодно за
виноград и воћњак као о пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
На продају спратна кућа са
свом инфраструктуром шири део
центра. Може замена или договор.
Тел. 064/280-58-81.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Продајем двособни ста 51,5
м² у Вршцу, приземни са нуз
просторијама и гаражом, укљижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Продајем кућу од 53м² са
помоћним објектима 121м²,
плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/00786-68
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 m² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Купујем стан од 60 до 70
м², предност Војнички трг. Тел.
060/020-11-74.
Продајем плац на мору
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257823.
Продајем кућу у ужем центру
града, у Улици Гаврила Принципа.
Тел. 063/308-355.
Продајем кућу, изузетно
повољно, 11.000€Кајмакчаланска
25, 10 мин. Од центра. Стамбени
део 77м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80
звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу са дсве
стамбене целине у Скадарској 42.
Паркет, парно, клима. Тел. 064/91747-77

БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97m2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 m², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу за
ученице са употребом кухиње
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и
834-065.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића 20.
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Издајем
комплет
намештену кућу 70 m2, са нус
просторијама, и великом
баштом на дужи период. Кућа
се налази у селу Потпорањ Тел.
060/0825-724.
Издајем
једнособан
намештен
стан
на
Омладинскком тргу, слободан
од 1. новембра. Тел. 063/42-0017.
Издајем
једнособан
намештен стан, дворишни и све
засебно, комуналије засебно.
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.
Издајем
једнособан
намештен стан у Борчи, одлична
локација студентима из Вршца.
Повољно и коректно. Тел.
063/890-98-96.
Издаје
се
празнане
намештена кућа од 120 m² са
великим двориштем, гаражом
за ауто на углу улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа а цена
повољна. Тел. 064/35-12-026.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа, а цена
врло повољна. Тел.064/35-12026.
Нов лоkал за издавање
у ул. Жара Зрењанина бр. 77.
П=33m²са санитарним чвором,
велиим ал. Излогом и металном
роло решетом(заштита). Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/5152-245.
Издајем пословни простор
у ул. 2.октобра у Вршцу, погодно
за магацин. Тел. 064/125-53-76.
Издајем
двособан
намештен стан у Београду,
у близини болнице ВМА.Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан
намештен стан у центру, има
централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60.
Издајем стан у Хемограду,
50 м² комплетно намештен!

Слободан од 15. априла. Цена
100€
плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
двособан
намештен стан у близини ВМА у
Београду. Тел. 062/403-127.

РАЗНО
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан)
три горионика, мало коришћен. Тел.
064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван, двосед,
два јоги душека мало коришћена,
балконска врата словенијалес са
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел.
835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-

734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем пржионицу за кафу
комплетна, са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37.
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461.
На продају женски бицикл
црвене боје, боца зе бутан велика,и
палме старе 10 година Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99.
Услужно
радим
дизајн,
припрему за штампу, слике по
поруџбини. Повољно. Тел. 069/6266-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129.
Продајем два гардеробна
регала , један трпезаријски орман са
стакленим делом, стилски, дрвени.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем електрични грил,
роштиљ, француски, 3000 W,
температура приликом печења до
300Сº, димензија 40х40цм, дебљина
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.
На продају бутан боца 10
литара пуна, 2 канте за маст од
50 и 30 литара, бицикл женски
црвени, балконска врата дупло
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а поклањам
полован намештај: мадраце,
кревете, ормане, јоргане, кауче.
Тел. 064/390-62-76 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају. Одлично
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по
договору. Тел. 060/333-34-41.
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200€. Тел. 064/12317-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
странбе велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа 100,
са електроинсталацијом. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
два
половна
очувана лимена поклопца мотора
„бубрега“ и предњи лимени

и остале послове. Тел. 064/4536-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Продајем
санке
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
срвене,плаве,зелене.
Тел.
065/529-36-02.
Дводелна
судопера,
комбиновани креденац за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода
за постељину. Тел. 061/18-44316.
Све поправке у кући из
грађевинског дела (кров,
зидање, бетонажа, фасада,
малтерисање)
вршим
повољно и квалитетно у року.
Тел. 061/265-62-04.

Хотелу “Србија”
у Вршцу потребни
кувари са искуством.
Обратити се на
телефон 066-8076-203.
блатобран од Piago vespe Px 200.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем спаваћу собу „Бети“
и пећ на чврсто гориво, шамотна
„Горење“. Тел. 805-095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€. Тел
065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел. 837-631
и 064/280-58-62.
На продају ораси очишћени.
Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или старијој
особи а може и чување деце. Тел.
061/67-101-77.
Продајем
кауч,
бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме. Тел.
063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен девизни пензионер
тражи слободну жену до 60 година
ради упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем телевизор Самсунг,
у исправном стању, цена по
договору. Телефон 065-57-15-014.
Продајем бојлер 10 л, фриз
стојећи, веш машину, тепихе,
бицикле, кауч, Симпо гарнитуру,
врата унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу. Тел.
065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби макс“
за дете до 6 год. са душеком, кључ и
упутство за демонтажу и монтажу
истог, мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре од
120 л.Тел 806-527.
Продајем велике фикусе. Тел.
833-478.На продају два хектара
земље у Великом Средишту.
Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420.
Радио би домаћинске послове у
кући и око куће, чистио олуке, као

Продајем
телевизор
„Самсунг“ цена по договору.
Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу
„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
Продајем : 4 кауча, сто са
4 фотеље, ормане за одела,
комп. Сто, комоду, тепихе, пл.
шпорет, 2 витрине, машину
за шивење, веш машину. Тел.
013/834-891.
Пекарске пећ за продају.
Тел. 064/197-90-69.
Продајем
очувану
тракторску приколицу, марке
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200
литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124
Тражи се брачни пар без
деце, који ће неговати старицу
(76) доживотно, у селу Велики
Гај. Оставиће им солидну кућу
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.
Продајем зидну панел

грејалицу на струју. Цена
3.000,00. тел. 060/740-12-10.
Продајем
хармонику,
мотор томосм, сто и столице,
огледало са ормарићима
за купатило, туш кабину,
хармоника врата, витафон и
решо на плин. Тел. 065/80316-06.
Продајем шалоне 140х140,
шалони 220х140, прозор са
вакум стаклом 60х60, прозор
80х60 са шалоном, тучану
каду 90х90. Тел. 064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем оградицу за
бебе, сто трпезаријски са 6
столица, две фотеље, врата
дрвена и решо плински са
3 рингле. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Продајем
фотељу,
лежај, шиваћу машину,
дрвени
регал,
плински
решо, електрични шпорет
комбиновани и кухињске
елементе. Тел. 064/186-52-44.
Купујем
половну
,
исправну мешалицу за бетон.
Тел. 013/401-210 и 060/74-01210.
На продају бутан боца 10л,
бицикл женски, две канте за
маст од 10 и 20 литара, врата
балконска „Словенија лес“
дупло стакло 80х210 цм. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
Продајем потпуно нов
котао на чврсто гориво
са косим ложиштем 25kw
„УНИКО“ Ковачица, плус
пумпа. Под гаранцијом је. Тел.
062/80-46-504.
Поклањам антибиотике
сл. Doksicilinforteca dovicin
Тел. 064/917-47-77
На продају цвеће лале,
већу и мању количину, преко
1000 комада доносим кући.
Тел. 013/837-631 и 064/280-5862.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем
мопед
орион-гизмо електроник 49
цм3 у возном стању трајно
регистрован, потребна замена
карика! Цена 100€. Тел. 064/16301-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада, Хитно. Цена 650€. Тел.
064/510-50-66.

Ланчија- ТЕМА, дизел,
исправна у возном стању,
није регистрована. Тел.
060/74-012-10.
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Стеван Трифун
1934 - 2016.

Утехе нема, заборав не постоји за
оне који Те искрено воле.
За нас постоје само сузе, туга и
неизбрисива бол. Док год живимо Ти
ћеш живети са нама.
Твоји нај милији супруга Љубинка, ћерка Јованка, унуци Драган и
Давид са породицом
Дана 13. априла 2018. године навршавају се две године од како је
престало да куца срце мога оца и деде

Стеван Трифун
1934 - 2016.

Драги тата отишао си храбро како
си знао и живети. Отишао си оставио
велику празнину и тугу у нашим
срцима и души. Био си борац који није
знао да устукне и да се преда. Тужни
смо што смо Те изгубили, а срећни што
смо Те имали.
Са пуно љубави чувамо успомену на
Тебе.
Твоји нај милијићерка Рајна, зет Бошко унук Дејан и унука Дејана

Дана 13. априла 2018. године навршавају се две године како је
престало да куца срце нашег пријатеља Стеве

Стеван Трифун
1934 - 2016.

Отишо си изненада без поздрава на
пут без повратка. Био си човек доброг
срца и добре душе, имо си увек лепу
реч за свакога, био си мелем за душу.
Чуваћемо те у сећању толико дуго
док будемо живи .
Твоји пријатељи Жарко и Милица Петров

Дана 10. априла 2018. године навршило се седам година
од како нас је заувек напустио наш вољени супруг, отац и деда

АНЂЕЛКО ВЕЧАНСКИ
С љубављу чувамо успомену на Твој драги лик.

Породица
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ŠESTI STOP SHOP U SRBIJI

BAJAGA I INSTRUKTORI – ZVEZDE OTVARANJA STOP SHOP-A U VRŠCU
Šesti STOP SHOP ritejl park
u Srbiji biće otvoren u Vršcu,
26. aprila. Otvaranje će voditi
popularni komičar, frontmen
benda i radio voditelj Inspektor
Blaža i poznata televizijska
voditeljka Marija Kilibarda.
Svi posetioci će imati priliku
da uživaju u fantastičnom
celodnevnom programu,
specijalnim popustima,
iznenađenjima i interesantnim
aktivacijama.

koji su pripremili za ovu priliku. Tokom
dana, „Lexington Band”, popularni pop
sastav, zagrejaće atmosferu svojim
dobro poznatim hitovima. U okviru
aktivacije Osvoji STOP SHOP stenu
zainteresovani avanturisti će tokom
celog dana imati šansu da se oprobaju
u sportskom penjanju i dohvate STOP
SHOP logo na veštačkoj steni visokoj
čak osam metara. Takođe, posetioci će
uživati u nastupima DJ-a i violine idružiti
se sa mnogobrojnim zabavljačima.
Pre samog otvaranja, STOP SHOP
je pripremio Facebook i Instagram
aktivacije koje traju od 16. do 23. aprila.
Autori najzanimljivih fotografija sa STOP
Na ceremoniji otvaranja, muzičari i SHOP interaktivnim kesama na poklon
kulturno-umetničke grupe zabavljaće će dobiti vaučere za porodičnu kupovinu
svoje sugrađane specijalnim programom u vrednosti od 10.000 dinara, a u šoping
će ih voditi Inspektor Blaža.
Zvezde večeri biće Bajaga i Instruktori u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.Bend, iza hitova koji su ih postavili na vrh bivše
– jedan od najpoznatijih rok bendova koga je bogata diskografija i mnogo jugoslovenske rok scene, rame uz rame
sa drugim popularnim bendovima,
10.00 – 20.00 Celodnevni program uz muziku DJ-a i zabavu za posetioce zabavljaće posetioce u završnom delu
programa.
12.00 – 19.00 Aktivacija Osvoji STOP SHOP stenu, veštačka stena
Ritejl lanac STOP SHOP je brend
15.00 – 16.00 GoldenNoise bend (DJ i violinistkinja)
kompanije IMMOFINANZ u Centralnoj i
16.00 – 17.00 Kabare Cimet i Vanila (glumice Milena Vasić i Vanja Milačić) Istočnoj Evropi. IMMOFINANZ, austrijska
17.00 – 17.30 Plesni nastup
kompanija koja se bavi investiranjem
17.30 – 18.00 Zvanično otvaranje STOP SHOP-a
i razvojem u oblasti nekretnina,
18.30 – 20.00 Nastup grupe „Lexington Band“
kontinuirano radi na širenju ovog
20.00 – 21.30 Nastup benda Bajaga i Instruktori
uspešnog ritejl lanca. STOP SHOP u Vršcu
je šesti u Srbiji.
O IMMOFINANZ-U
IMMOFINANZ je vodeća kompanija koja se bavi investiranjem i razvojem u oblasti nekretnina čije su aktivnosti fokusirane prvenstveno na maloprodajne i kancelarijske segmente sedam glavnih regionalnih tržištaEvrope:
Austriji, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Poljskoj. Osnovna delatnost obuhvata upravljanje i razvoj nekretnina, na čelu sa brendovima STOP SHOP (ritejl), VIVO! (ritejl) i myhive (kancelarijski prostor) koji
potvrđuju kvalitet i dobru uslugu. Kompanija poseduje portfolio nekretnina u vrednosti od gotovo 4.2 milijarde evra, koji obuhvata više od 250 objekata. IMMOFINANZ se nalazi na berzama u Beču (vodeći ATX indeks) i
Varšavi. Za više informacija posetite internet vebsajt: http://www.immofinanz.com
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 41, БРОЈ 1061, 21. АПРИЛ 2016.

ЦВЕЋЕ ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ
УКРАСИЛО ВРШАЦ

Преко 60 излагача учествовало је на јубиларном, шестом по реду
Сајму цвећа, који је протеклог викенда одржан на Градском тргу.
Произвођачи цвећа из целе Србије понудили су своје производе
Вршчанима који су имали прилику да по повољним ценама улешају
своје баште, травњаке и терасе новим садницама и цветним
аранжманима.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ПЕТАК • 13. април 2018.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (118)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.
Такође, на сајму су се нашли и многобројни проивођачи
баштенских и терасних гарнитура, жардињера, украсних корпица и
других декоративних предмета из домаће радиности.
Директорка Туристичке организације Вршац Татјана Палковач
задовољна је организацијом манифестације и одзивом излагача.
-На сајму имамо представнике произвођача цвећа од севера
до југа Србије, драго ми је што наш град овако лепо украшен и што
Вршчани имају прилику да украсе своје домове по врло повољним
ценама. Трудићемо се да манифестација у наредном периоду буде
још масовнија, нагласила је Палковач.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 41., БРОЈ 1061, 21. АПРИЛ 2016.

ВРШЧАНИ КОНАЧНО
ШАМПИОНИ!

Пуних пет сезона су одбојкаши Баната сазревали у Војвођанској
лиги, стрпљиво чекали тренутак за бљесак и после пет освојених
других места, коначно је дошао тренутак да се радују шампионској
титули. У мечу последњег кола против друге екипе Срем Итона
из Сремске Митровице, изабраници тренера Миће Поп Ценића
рутински су забележили максималну победу и оверили прво место.
Председник клуба Душан Павловић поносан је успех који су
остварили искључиво момци рођени у Вршцу и стасали у клубу.
- Ова екипа је на окупу од пионирских дана, освајање првог места
је завршетак природног процеса спортског сазревања. Мислим да
су момци спремни за друголигашка искушења а задатак нас у клубу
биће да тај ранг такмичења буде стандард испод којег се неће ићи,
рекао је Павловић.

Сезона је било врло интересантна јер је задње коло одлучивало
о коначном пласману. Банат је важио за фаворита, али је великог
ривала имао у екипи Кикинде. Ове две екипе су се током сезоне
два пута смењивале у улози лидера, на крају, титула је заслужено
припала Вршчанима.
- Фактор среће не бих укључио у то, јер смо ми и претходних
сезона били фаворити и имали најквалитетнији састав. Ови момци
су пехар заслужили пре свега одличним радом и вером у себе и клуб
и ја им честитам на великом успеху, нагласио је председник Баната.
Успех првог тима је само логична последица квалитетног и доброг
рада у клубу. Омладинска школа функционише беспрекорно и сваке
године укључује у рад нову децу, будуће одбојкаше.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

У овој периоди оправљене су обе овдашње
православне цркве. Владика Шакабенда дао је
саградити у саборној цркви иконостасе и слику
црквеног патрона на зачељу (1794), Никола
Несторовић пак много је жртвовао за малање зидова,
Тодор Богојевић поклонио је столове, а последњи
унутарњи и спољни украс извео је владика Петар
Видак 1). Унутарњост цркве је бојадисао познати
српски молер Арса Тодоровић.
Када је велика бура од 1816. онако оштетила цркву,
придолазило је много поклона, те да се покварено
оправи. Тада је поклонио хаџија Јован Зајм 500 дуката,
те је услед тога торањ покривен бакром. Хаџија Јован
Зајм, који је и иначе много ствари цркви поклањао,
одежда итд. дао је саградити 1846. год.на главној
пијаци од црвеног мермера крст, који још и данас
тамо стоји. Као велики добротвори онога времена
спомињу се: Мича Зајм и Ђорђе Хаџић.
Мала, такозвана успенска црква добила је 1814.
год.торањ од бакра 2).
Од 1794 -1804. био је римокатоличким парохом
у Вршцу Михајло Шпер 3), а затим добије место
вршачког пароха Јован Крајцер, који је био донде
у Чакову и вршачки вицедакан 4). Он је био на
скупштини дијацезалних декана , коју је сазвао 16.
марта 1883. у Тамишграду владика Кесеги. На њој је
израђен устав за умножавање “Fundus deficientine“
чанадске дијецезе. По процени од прошле године
(1802) износила је плата вршачког р.к. пароха 668
фор., а онда двојице капелана свега 300 ф. У вршачки
вицедеканат спадале су парохије Чакова, Кутрице,
Дете, Моравице, Морицфелда, Стаморе и Зичидорфа
5). Крајцер је остао у Вршцу до год. 1813. 6). Умро је
као чанадски Cantor canonicus 26. децембра 1823. у
Тамишграду и сахрањен је у костурници католичке
цркве 7). Крајем октобра месеца 1843. наименован
је за пароха Адалберт Мартини. Он је био пре тога
капелан у Новом Араду, где је 1796. постао парохом,
а 1803. Окружним деканом 8). И у Вршцу је на брзо
добио да обавља дужности декана, те је доцније
почаствован чином опата. Он је чиновао до год. 1822.
9).
Још под Крајцером, и то год. 1807. закључило се,
да се прошири, управо преустроји рим. кат. црква,
која није више одговарала захтевима, а о торњу
јој изречено је било још год. 1797., да је трошан.
О преустројству састављен је нацрт и прорачун и
поднешен је дворској комори 10). Укупни трошкови
урачунав је и унутрашњи намештај, а без торња,
пропрачунати су на 97.492 фор. Но пошто је општина
од коморе као патрона тражила, да подмири све
трошкове 11), ова пак на то не пристаде, то се овај
покушај разбио.
И на пољу школе имамо из онога времена
да забележимо знатне догађаје. Гледало се да се
удруженом снагом учини оно, што је пронађено за
нужно још на измаку минулог столећа. У седници
1)По подацима српско-правосл.цркв.општине.
2)По подацима српско-правосл.цркв.општине.
3)Матрик.врш.рим-кат.парохије
4)Tört Adattár, sv.II, str. 450
5)Ibidem, sv.III,str. 154
6)Матрик.врш.рим-кат.парохије
7)Tört Adattár, sv.II, str. 44
8)Tört Adattár, sv.I, str. 200
9)Матрик.врш.рим-кат.парохије

мађистрата од 8. јуна 1801., у којој је био присутан
и надзорник тамишког школства дистрикта, Алберт
Карлицки, закључено је, да се на немачкој страни још
један, трећи разред отвори, да се сагради здање, које
би обухватало укупне разреде и станове учитељске,
тако исто да се и на српској страни успостави још
један разред и побрине још за једно школско
здање 12). У смислу тога закључка купи општина
1803. Константиновићев дом (рогаљ школске и
белоцркванске улице) и преустроји га за школу 13).
На српској страни пак купи 1808. дом поштара Јована
Мајера, уз саборну цркву лежећи. И удеси га такође
за школу 14).
Број деце, која су обавезна да иду у школу, растао
је и на немачкој и на српској страни од године до
године.
1808. беше код Немаца 726 такве деце, но отих је
могло само 405 ићи у школу. Услед тога је једва једном
закључено 15). да се постави још један учитељ на
немачкој страни, што се и учинило 16). Идуће године
пак постављен је и на српској страни још један, трећи
учитељ 17). и тим је учињено по вољи становништву,
да се код „мале“ цркве отвори још један први разред.
Код исте цркве био је први разред српских школа све
до почетка овог столећа, па онда је премештен у ново
школско здање 18). Немачко школско здање на спрат,
о коме се још 1801. планови градили, саграђено је
у годинама 1814. и 1815. То здање је данас онај део
источног крила комуналне женске школе, који се
простире између капије и Семајеровог дома.
10)Економска седница од 11. марта 1807.
11)„Diverse Akten“ од год. 1814.
12)Економска седница од 8. јуна 1801.
13)Ibidem, од 22. септембра 1803.
14)Ibidem, од 24. августа 1808.
15)Економска седница од 19. августа 1809.
16)Ibidem, од 14. и 15. марта 1810.
17)
Економска седница од 12. августа 1810.
18)
Ibidem, од 12. новембра 1810.
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ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ БОШКO ВУЧУРЕВИЋ

БОГАТА МЕЂУРЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

-Од
почетка
године,
близу
150
војвођанских
привредника
укупно чинило је наше привредне
делегације које смо предводили
у оквиру организованих посета
на међународним сајмовима у
Црној Гори, Хрватској, Мађарској
и Турској. На тим сајмовима, у
оквиру билатералних сусрета наши
привредници су разговарали са
иностраним на тему унапређења
пословне сарадње. Наш циљ је да
помогнемо тржишно оријентисаним
компанијама, малим и средњим
предузећима да прошире своје
пословање,
повећају
извозне
капацитете, отварају нова радна
места и запошљавају људе. Сајамске
манифестације, пословни форуми
и билатерални сусрети одлична су
прилика да се привредни субјекти
повезују, да развијају предузетничке
идеје.
Колика
је
вредност
спољнотрговинске робне размене
АП Војводине?
Према
најновијим
подацима
Републичког завода за статистику,
које је обрадила ПКВ, у периоду
јануар-фебруар 2018. године, укупна
вредност спољнотрговинске робне
размене
војвођанског
региона
износи 1,7 милијарди евра, што је за
17,7 одсто већа од остварене робне
размене у истом периоду 2017.

године. Вредност извоза је 779,4
милиона евра – повећање 14,5 одсто
у односу на остварен извоз у истом
периоду 2017. године, док вредност
увоза износи 898,1 милиона евра – за
20,6 одсто више од оствареног увоза у
истом периоду 2017. године.
Потписали сте и неколико
Споразума о сарадњи у првом
кварталу?
ПКВ је од јануара до априла ове
године,
институционализовала
сарадњу са три регионалне привредне
коморе у иностранству – са Печујскобарањском у Мађарској, Привредном
комором Вал Д’ Оаз у Француској и
Трговинском комором Коње у Турској.
Простор за сарадњу привредника
из Србије, Војводине са земљама у
окружењу, али и шире постоји и на
нама је да омогућимо проширење
те сарадње, да обухватимо све
потенцијале за поспешивање те
сарадње. Потписивањем споразума,
ми правимо мрежу регионалних
комора
успостављајући
јаке
привредне везе, стварајући погодан
амбијент за потенцијално ширење
пословања и једних и других
привредника, за њихово заједничко
наступање на трећим тржиштима.
Институционализовањем
те
сарадње, ми се обавезујемо да ћемо
повезивати војвођанске привреднике
са
привредницима
конкретних

региона, чиме ћемо константно
бити у директној комуникацији са
регионалним коморама и на тај начин
поспешивати даљи развој привреде у
Покрајини.
Угостили
смо
велики
број
привредних субјеката како наших,
тако и оних из иностранства
приликом организовања пословних
форума у ПКВ, где смо били
домаћини чешким привредницима,
али и привредницима из Орловске

области у Русији и Гомељске области
у Белорусији. Посетили су нас
привредници из области туризма,
металског сектора, пољопривреде,
ИТ сектора, а све то у сарадњи и уз
подршку Покрајинске владе, РАВ,
ПКС, ВМЦ, ИКТ кластера, Института
„БиоСенс“, ЕЕН, са научно-образовним
институцијама. На форумима су
представљени
инвестициони
потенцијални како АП Војводине,
тако и регија гостујућих земаља.
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ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 19. КОЛО
ОФК Вршац - Јединство (НБ)		
Пролетер - Слобода (НК)		
Слога - Бегеј			
ЖАК - Кикинда 1909		
Војводина 1928 - Полет		
Јединство (БК) - Младост (О)
Козара - Раднички (С)		
Будућност - Раднички (К)		

4:0
1:3
4:1
0:4
2:0
3:2
4:3
1:1

1.ОФК Вршац
2.Козара		
3.Кикинда 1909
4.Слобода (НК)
5.Војводина 1928
6.Младост (О)
7.Јединство (БК)
8.Будућност
9.Јединство (НБ)
10.Бегеј		
11.Пролетер (-1)
12.Раднички (К)
13.Слога		
14.ЖАК		
15.Раднички (С)
16.Полет

2
3
4
4
6
7
8
7
10
10
9
10
12
13
11
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
13
12
11
10
9
9
7
8
7
7
6
7
5
3
3

4
4
4
5
4
4
3
6
2
3
4
4
1
2
6
2

НАЈБОЉА ИГРА ВРШЧАНА У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

БЕЛИЋ ВЕСНИК ПРОЛЕЋА
ОФК ВРШАЦ - ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:0 (1:0)

46
43
40
38
34
31
30
27
26
24
24
22
22
17
15
11

ПФЛ ПАНЧЕВО 19. КОЛО
Војводина (Цр) - Црвена звезда
Војводина (С) – Дунав 		
Партизан (У) - Вултурул 		
Борац (Ст) – Стрела 		
БАК - Војводина (ЦЦ) 		
Слога (БНС) - Раднички (Б) 		
Јединство (В) – Долина 		
Јединство Стевић – Југославија

0:3
2:0
4:0
2:1
6:0
3:1
0:0
2:1

1.БАК 		
19
2.Долина
19
3.Борац (Ст)
19
4.Партизан (У)
19
5.Слога (БНС)
19
6.Стрела
19
7.Војводина (Цр) 19
8.Јединство (В) 19
9.Јединство Стевић 19
10.Војводина (С) 19
11.Раднички (Б) 19
12.Вултурул
19
13.Црвена звезда 19
14.Дунав
19
15.Југославија
19
16.Војводина (ЦЦ) 19

3
3
4
5
8
6
8
7
8
9
10
10
10
9
13
12

Вршац, Градски стадион, гледалаца
350, судија: Урош Шуљагић (Б. Карловац)
7, стрелци: Белић у 40. и 57, Крачуњел у
75. и 84. минуту, жути картон: Радак (ОФК
Вршац)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Лукић, Бељин, Ранков, Радак (од 71.
Барић), Радосављев (од 78. Алексић),
Војводић, Белић, Крачуњел, Балан (од 60.
Станковић).
ЈЕДИНСТВО: Влашкалин, Проданов,
Њагрин, Лалић, Сиђи, Перуничић , Кораћ,
Терзин, Пецарски, Стојков, Ћулум.
Вршчани су у најбољој и најлепшој
утакмици овог пролећа на Градском
стадиону
разгалили
срца
својих
симпатизера и остварили убедљив
тријумф против солидне екипе из Новог
Бечеја. У првом полувремену није виђено
много доброг фудбала, Бечејци су се
организовано бранили а њихов бедем
изабраници тренера Ненада Мијаиловића
успели су да пробију тек у финишу првог
полувремена. Први шут у оквир гола
затресао је мрежу голмана Влашкалина,
стрелац је био прекаљени голгетер Данило
Белић из мајсторски изведеног слободног
ударца са 20 метара. У другом полувремену
Вршчани су наставили са притиском,
одбрана Бечејаца је у сваком нападу била на
искушењу, а у 57. минуту није имала решење
за одличну акцију домаћих, завршни

Форма у успону: ОФК Вршац
пас младог Благојевића и ударац главом
Белића. У финишу утакмице разиграо се
Крачуњел, који се најпре у 75. минуту уписао
у листу стрелаца а у 84. минуту постигао
еврогол и добио аплауз свих на стадиону.
Тренер Вршчана Ненад Мијаиловић
имао је разлога да буде задовољан јер је
екипа везала две узастопне победе после
неуверљивог издања у комшијском дербију
са Пролетером из Банатског Карловца.
- Битна победа за нас у ритму среда субота, свесно смо одморили неке играче,
честитам момцима на добром издању.
Улазимо у још тежи распоред у наредних 10

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ВИНОГРАДАРИ БОЉИ ОД РАТАРА
ВИНОГРАДАР (ГУДУРИЦА) - РАТАР (КРУШЧИЦА) 1:0 (0:0)

15
13
11
11
10
8
8
7
7
7
7
6
5
4
4
2

1
3
4
3
1
5
3
5
4
3
2
3
4
6
2
5

46
42
37
36
31
29
27
26
25
24
23
21
19
18
14
11

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 15. КОЛО
Хајдучица – Шевац 		
Добрица - Караш (К) 		
Виноградар – Ратар 		
Владимировац - Партизан (К)
Борац (ВС) - Јаношик 		
Будућност (А) – Потпорањ		
Полет - Борац (ВГ) 			

Гудурица, судија: Никола Грујић (Вршац), стрелац: Вучковић у 55.
минуту
ВИНОГРАДАР: Митов, Витас, Вучковић, Божић, Батинић (од 72.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

БУЂЕЊЕ ПАВЛИШАНА

ВОЈВОДИНА (ЦРЕПАЈА) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 0:3 (0:2)

Црепаја, судија: Звездан Јанићијевић (Старчево), стрелци: Тошић
у 1. и 49, Мајсторовић у 19. минуту
ВОЈВОДИНА: Радивојев, Стајић, Кастратовић, Вукашиновић,
Аврамовић, Стевановић, Савић, Алексић, Јеремић, Трајковић,
Поповић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. Веселиновић, В. Веселиновић, Поморишац,
Пуцар (од 68. Делкић), Чејић, Којић (од 60. Ковачевић), Мајсторовић,
Ратковић, Тадић, Тошић (од 80. Јовановић), Гвозденов.
Павлишани у пролећном делу сезоне играју много боље него
јесенас и већ у уводним колима умногоме су поправили своје
изгледе да сачувају статус подручног лигаша. У Црепаји су павлишки
црвено - бели експресно дошли до победе, све је било јасно већ
после 20 минута игре када су Тошић и Мајсторовић обезбедили
убедљиву предност.

УБЕДЉИВИ УЉМАНИ

1:1
2:1
1:0
4:0
3:0
0:0
2:0

Ђукић), Јерковић, Д. Богдановски, Мрдаљ (од 66. А. Богдановски),
Ристевски (од 46. Мажић), Драгосављевић, Петровски.
РАТАР: Червени, Стојадинов, Михајловић, Живанов, Јовановић,
Бељин, Николић, Јовановић, Вокоун, Милованов, Лекић.
Добру игру и надмоћност током читаве утакмице Гудуричани
су крунисали у 55. минуту када је Далибор Вучковић постигао
победоносни погодак.

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) 4:0 (1:0)

Уљма, судија: Бојан Субић (Вршац), стрелци: Обрадовић
23. и 67, Јовановић 86, Николин у 89. минуту

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Танасић (од 75. Побра), Бану,
Николин, Јовановић (од 86. Бањаш), Војнов, Колак, Радић,
Богојевић, Миливојев, Обрадовић (од 86. Пандуровић).
ВУЛТУРУЛ: Антић, Бугаринов, Марковић, Мазаран,
Чижик, Раденковић, Стојковић, Миленковић (од 46.
Мурарију), Бакић, Ђорђевић, Макарун (од 22. Селић).
Уљмани су дуго ломили отпор Гребенчана и на крају
славили убедљиву победу.

МИРНЕ МРЕЖЕ У ВЛАЈКОВЦУ

10
9
8
8
8
8
8
7
6
6
5
3
2
1

3
4
3
3
3
2
1
3
2
2
1
1
3
1

2
2
4
4
4
5
6
5
7
7
9
11
10
13

ФУ ТС А Л
33
31
27
27
27
26
25
24
20
20
16
10
8
4

ЛИДЕР ПРЕЈАК
ИВАЊИЦА - ФОРУМ 8:3 (4:1)

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - ДОЛИНА (ПАДИНА) 0:0

Влајковац, судија: Игор Јајић (Панчево)
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Москић, Бирђан, Ракитован, Биља
(од 46. Гуја), Живанов, Ивановић (од 70. Мрђа), Милентијевић,
Рошуљ, С. Попов (од 52. И. Попов), Станојловић.
ДОЛИНА: Тркуља, Корен, Важић, Матуља, Ми. Рудић
(од 46. Илић), Ма. Рудић, С. Рудић, Добрић, Цветановић,
Кевџија, Михајловић.
У борбеној утакмици обе екипе имале су по две
изгледне прилике, али су голмани Павлов и Тркуља остали
несавладани. Меч је обележио повратак на терен искусног
Зорана Рошуља после четворогодишње паузе.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У ИВАЊИЦИ
1.Полет 		
15
2.Будућност (А) 15
3.Хајдучица
15
4.Потпорањ
15
5.Шевац 		
15
6.Добрица
15
7.Борац (ВС)
15
8.Ратар 		
15
9.Партизан (К)
15
10.Борац (ВГ)
15
11.Караш (К)
15
12.Владимировац 15
13.Виноградар (-1) 15
14.Јаношик
15

дана, неопходно је да наставимо са добрим
резултатима као у предходне 2 утакмице,
рекао је Мијаиловић.
У наредном противнику тренер Вршца
је рекао:
-Будућност из Српске Црње је
квалитетна екипа, тренутно стање на табели
није реално, мислим да заслужују бољи
пласман. Знамо све о њима као и они о нама,
нијансе ће одлучивати. Наш главни циљ је
да као и до сада будемо дисциплиновани
и агресивни, јер кад имамо такав приступ
шансе за победу су велике, закључио је
популарни Џими.

Без тројице стандардних првотимаца, Везмара, Радака и
Лукача, Вршчани нису успели да се одупру расположеном лидеру
друголигашког каравана. Све што су изабраници тренера Ненада
Варађана успели да ураде било је вођство у раној фази меча,
пропустили су неколико изгледних прилика што је квалитетна екипа
Ивањице умела да казни убедљивом победом.
- Добро смо отворили утакмицу, али када се против добре и
искусне екипе не искористе прилике, следи казна. Мислим да
резултат по приказаној игри није реалан, али је Ивањица свакако
била боља. Фокусирани смо на наредни меч код куће са Пут
инжињерингом, биће тешко до краја и чека нас неизвесна борба
за опстанак. Мислим да неће бити довољно 6 бодова код куће,
мораћемо да освојимо бар бод на гостовању Винтер спорту у Нишу,
нагласио је Варађан.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 19. КОЛО
Ивањица – Форум 		
Економист -Винтер спорт 		
Пожаревац – Сопот 		
Металац Колорадо – Српска
Пут-инжењеринг – Викинг 		
Врање – САС 			

8:3
2:0
8:4
2:5
6:4
играно 12.4.

1.Ивањица
2.Винтер спорт
3.Врање 		
4.Економист
5.Српска
6.Пожаревац
7.Сопот 		
8.САС 		
9.Форум
10.Металац К.
11.Пут-инжењеринг
12.Викинг

4
6
4
9
7
7
8
8
9
9
12
18

19
18
18
19
19
18
19
18
19
19
19
19

14
11
10
10
9
9
9
9
8
7
4
1

1
1
4
0
3
2
2
1
2
3
3
0

43
34
34
30
30
29
29
28
26
24
15
3
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КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ ПЛАСМАНОМ НА ЗАВРШНИ ТУРНИР АБА 2 ЛИГЕ ПРЕМАШИЛИ ЗАЦРТАНИ ЦИЉ

ДОБАР РЕЗУЛТАТ У СПЕЦИФИЧНИМ ОКОЛНОСТИМА

Успешан наступ кошаркаша Вршца у
премијерном издању АБА 2 лиге окончан
је у полуфиналу завршног турнира у
Чачку где су заустављени од Приморске
из Копра. Резултат који је на старту сезоне
у домаћој кошаркашкој јавности мало ко
очекивао остварила је најмлађа екипа у
лиги са просеком од 22 године, пристигла
као победник квалификационог турнира
у Лакташима, која је уна крају регуларног
дела сезоне освојила треће место и иза себе
оставила тимове са далеко већим буџетом
и богатијом трофејном салом. Директор
Предраг Каначки не крије задовољство због
оствареног резултата пре свега зато што је
остварен у специфичним околностима.
- Веома је тешко када је најважнији циљ за
екипу налази практично на самом почетку
сезоне. Успех на квалификационом турниру
у Лакташима и наступ у премијерној сезони
АБА 2 лиге био је приритет за Вршац, а
учешће на завршном турниру била је
својеврсна награда за велики труд играча
и стручног штаба. Тадашњи шеф стручног
штаба Владимир Ђокић селектирао је младу
екипу, са шесторицом аутентичних Вршчана
(Савовић, Јововић, Митровић, Мунижаба,
Узелац и Савић), а у допунској селекцији
ангажовани су Пашајлић, Момиров и
Ђорђевић. Жао ми је што млади Алекса
Савић због повреде током припремног
периода није могао да наступи и драго
ми је што је Стефан Момиров заиграо у

СУПЕРЛИГА СТАРТУЈЕ 19. АПРИЛА
Суперлига Србије стартује 19. априла.
Учествује 12 тимова, 4 АБА 1 лигаша и
8 најбоље пласираних тимова из КЛС.
Учесници су подељени у две групе по
шест тимова. Вршац се налази у групи
са Партизаном, ФМП-ом, Динамиком,
Металцем и Војводином. Први меч ће
изабраници тренера Горана Топића играти
19. априла притив Динамика у Београду,
потом следи гостовање у Новом Саду
екипи Војводине. Први суперлигашки меч
у Миленијуму Вршчани ће играти против
ваљевског Металца. У другој групи су:
Црвена звезда, Мега, Борац, Златибор,
Тамиш и Младост.

Суперлига нови изазов: КК Вршац
сениорском тиму Вршца. Само један играч
је током сезоне напустио наше редове,
Никола Кочовић, каже Каначки.
Додатна
потешкоћа
за
наше
представнике у АБА 2 лиги (Вршац, Борац
и Динамик) била је обавеза да наступају и у
Кошаркашкој лиги Србије.
- Играње на два фронта тима узело је
данак у великом броју повреда. Куриозитет
је да ниједан меч није одигран у пуном
саставу. Екипа је до сада одиграла 51
утакмицу и још најмање 10 ће одиграти

у Суперлиги. Ако ову упоредимо са
претходним сезонама када је клуб играо
26 утакмица, јасно је да је број мечева
дуплиран, да је било дупло мање времена
за опоравак играча и да су тренери имали
дупло мање времена за уигравање екипе.
Када се све то има у виду, освајање трећег
места у веома јакој лиги у којој наступају два
бивша европска шампиона, Сплит и Босна,
мислим да је врло добар резултат, рекао је
Каначки и додао:
- Читав пројекат развоја кошарке

у Вршцу, од млађих категорија па до
сениорског погона мушке и женске екипе
опстаје захваљујући великој и безрезервној
подршци града Вршца и дела вршачких
привредника . Без те помоћи Вршац у овом
тренутку не би могао да буде равноправан
у конкуренцији најбољих српских клубова,
али само уз њу није могуће остварити
континуитет. Да би дошли до врхунских
резултата неопходна је и финансијска
подршка највећих вршачких компанија,
закључио је директор КК Вршац.

РУКОМЕТ
КАДЕТИ ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ ЛИДЕРИ Б ГРУПЕ ПРВЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

ГОДИНА БЕЗ ПОРАЗА

Млади рукометаши вршачке Младости успели су
да забележе осам узастопних победа у пролећном
делу такмичења и са максималним бројем освојених
бодова тренутно заузимају водећу позицију у групи
Б прве лиге Војводине. Иако су до краја такмичења
по групама остала још два кола,сасвим је извесно да
ће се млади вршачки рукометаши наћи на завршном
турниру и са првопласиранима из групе А и групе В
борити за титулу првака прве лиге млађих категорија
Војводине.
- Ово је трећа узастопна година да ће се ова
генерација наћи на завршном турниру. Прошле године
освојили пето место, претпрошле четврто, а ово је
први пут да ће бити у прилици да се боре за највиши
пласман, каже тренер кадета Младости Бобан Бекић.
Љубитељи рукомета у Вршцу имаће прилику да
виде завршницу такмичења по групама 05. маја, када
ће у Миленијуму кадети Младости бити домаћини
турнира на коме ће се одиграти последња два кола.
Биће то прилика за ново одмеравање снага са главним
конкурентом за прво место у групи, Пролетером из
Зрењанина.

Предстоји борба за титулу првака Војводине: кадети Младости из Вршца, стоје са лева на десно: Бобан
Бекић - тренер, Вук Радосављевић,Никола Бекић,Матија Шојић,Војин Пилиповић,Никола Бабић,Петар Шпан.
Чуче са лева на десно: Урош Ковач,Стефан Марковић, Немања Милосављевић, Александар Ђурђевић,Филип
Радак,Борис Виденовић. Стандардни чланови екипе су и: Лазар Ћулибрк, Урош Вукојевић и Бодан Карчаковски.

ВЕЛИКИ КОРАК КА ОПСТАНКУ

МЛАДОСТ У ТЕМЕРИНУ ОСТВАРИЛА ДРУГУ ПРВЕНСТВЕНУ ПОБЕДУ

МЛАДОСТ (ТЕМЕРИН) - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 24:25 (14:11)

Вршчани су остварили тек другу победу ове сезоне
у Првој лиги север, али бодови освојени у Темерину
могу бити од пресудног значаја у борби за опстанак.
Изабраници тренера Бориса Каракаша сада имају један
тријумф више од последњепласираног Срема и добре
изгледе да до краја сезоне сачувају десету позицију.
Меч у Темерину био је неизвестан до последњег звука
сирене. Домаћи су стекли три поготка предности у првом
полувремену, али је наставак протекао у знаку Вршчана.
Јунак утакмице био је најбољи играч вршачког тима, Бане
Бегенишић, који је у последњем минуту, својим шестим

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 15. КОЛО
Долово- Срем СМ
Сивац 69 - Лавови БП
Младост ТСК - Младост (В)
Апатин – Херцеговина
Јабука - Црвена звезда

42 : 24
20 : 20
24 : 25
23 : 20
36 : 28

голом на утакмици, донео победу свом тиму. У наредном
колу, у недељу, у Миленијуму са почетком у 19 часова,
Младост дочекује другопласирани Сивац.

1.Лавови БП 14
2.Сивац 69
14
3.Јабука
14
4.Апатин
14
5.Црвена звезда 13
6.Младост ТСК 14
7.Херцеговина 13
8.Долово
14
9.Б. Карловац 13
10.Младост (В) 13
11.Срем СМ 14
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