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НА ДУНАВСКОМ БИЗНИС ФОРУМУ ОДРЖАНОМ У НОВОМ САДУ

ПРИЗНАЊЕ „ЗЛАТНИ КЉУЧ“ ДОДЕЉЕНО ГРАДУ ВРШЦУ

најбољи у региону су награђени признањем
’’Златни кључ’’. Град Вршац је један од
добитника овог признања за 2018. годину,
као град који прихвата Концепт паметних
градова, пре свега за системски и плански
приступ развоју и квалитету локалне
комуналне и саобраћајне инфраструктуре,
развоју привреде, саобраћаја и транспорта
заснованом на економији знања и увођењу
и примени савремених ИКТ технологија у
локалну управу и подршку дигитализацији
управе.
„Дунавски бизнис форум“ окупио
је представнике 14 земаља: Немачке,
Аустрије, Чешке, Словачке, Мађарске,
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Румуније, Бугарске, Молдавије,
Украјине и Србије.
„Дунавски бизнис форум“ је превасходно
намењен проширењу сарадње међу
земљама Подунавског слива где се на
билатералним сусретима промовишу
инвестициони и развојни потенцијали
Србије, њене привреде и локалних
самоуправа. На овај начин, унапређује се
пословна сарадња привредних субјеката са
територије земља региона, као и сарадња
јавног сектора чиме се поспешује даљи
привредни раст и развој земаља учесница.

Град Вршац учествовао је на
овогодишњем, седмом по реду, “Дунавском
бизнис форуму“ који је одржан у Новом
Саду, 13. и 14. новембра, и награђен је
признањем ’’Златни кључ“ за 2018. годину,
као град који прихвата Концепт паметних
градова. Награду је, у име градоначелнице
Драгане Митровић и Града Вршца, примио
др Мирослав Ступар, члан Градског већа
задужен за привреду. Уз Ступара, Вршац
су, на овом Форуму, представљали и
чланови Градског већа Татјана Николић,
задужена за здравтсво и социјалну заштиту,
и Вељко Стојановић који руководи ресором
образовања.
Тема овогодишњег Форума била је
Дунавска стратегија у улози бизниса
у остваривању њених циљева, јачању
просперитета и ефикаснијем коришћењу
потенцијала. Један од модула Форума био
је посвећен „Паметним градовима“.
-Изложен је Концепт паметних градова
који подразумева планско и систематско
управљање функцијама града (у областима
урбанизације,
транспорта,
енергије,
изградње инфраструктуре и слично),
уз примену савремених техничких и
технолошких решења, заснованих на ИКТ
технологијама, каже др Мирослав Ступар.
Представљени су градови који имају добре
резултате у примени овог концепта, а

Ј.Е.

ЗАВРШЕНА ДВОДНЕВНА ЛИЦИТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЗАКУПЉЕНО 8.157 ХЕКТАРА ОРАНИЦА

Почетком седмице одржано је
јавно надметање за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Вршца.
Са лицитацијом се каснило не само у
Вршцу, већ и у осталим градовима и
општинама у Србији. Чекала се сагласност
Министарства пољопривреде за одлуке
за пољопривреднике који се баве
сточарством и имају инфраструктуру.
За два дана јавног надметања у понуди
је било укупно 15.754 хектара обрадивих
површина у државном власништву на 885
лицитационих јединица, са просечном
површином од 19,7 хектара, објашњава
Слободан Јованов, члан Градског већа
задужена за пољопривреду. У закуп је
издато 8.157 хектара по просечној цени
од 133 евра по хектару што је приближно
прошлогодишњој цени, за 3 евра мање. За
наредну годину остаје 7.700 хектара.

Према речима Јованова, наредна
лицитација очекује се марта наредне
године. Припремају се одлуке, шаљу
ресорном Министарству које треба
да да сагласност, а пољопривредници

да изврше уплате за излицитирано
земљиште.
-Надамо се да ће то бити до краја
године, онда се приступа изради уговора
који се шаљу Министарству на потпис,

враћају и очекујем да ће да траје месец
- два - три, тако да други круг давања
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини можемо да очекујемо у
марту 2019. наглашава Јованов.
Јованов подсећа да на територији
Града Вршца има 24.100 хектара државног
земљишта. Од тога 4.600 хектара се
не издаје јер није пољопривредно
земљиште.
-Од остатка, од 19.500 хектара које
су за закуп, 2.000 чине стари уговори из
ранијих периода склопљени на више
година, затим око 1.600 хектара издаје се
на основу сточарства и инфраструктуре
и сада је на лицитацији закупљено 8.157
хектара, истиче члан Већа задужен за
пољопривреду. Значи, укупно је од тих
19.500 хектара издато 11.780 и за наредну
годину остаје 7.700 хектара.

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРШАЦ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНА

Ј.Е.

АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ УРОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА

У
циљу
контроле
здравља
и
благовременог
откривања
потенцијалних болести и аномалија,
у Општој болници Вршац успешно
је обављена акција превентивних
уролошких прегледа мушкараца.
Неколико
десетина
грађана
проверило је своје здравље у
уролошкој амбуланти (ендоскопска
амбуланта), у периоду од 19. до 23.
новембра, од 10 до 14 часова.
Циљна група били су мушкарци
старији од четрдесет година који
су се тестирали на вредности ПСА
(пацијенти који се до сада нису
јављали урологу). Акцији су се
одазвали и млађи грађани којима је
рађен преглед, укључујући и ултра
звук тестиса.
Према речима здравствених
радника, циљ акције био је да се
обухвати шира популација мушкараца

која се до сада није јављала на прегледе
простате и тестиса. Прегледи су били
бесплатни, није био потребан упут,
а право да се прегледају имали су и
пацијенти без здравственог осигурања,
односно
оверене
здравствене
књижице. Било је потребно само да
грађани на превентивни преглед
понесу било какав лични документ за
идентификацију.
У бројним европским земљама,
током новембра се практикује
манифестација која се зове “
Мовембар” и која има за циљ да повећа
медицинску
посвећеност
мушке
популације. Акције превентивних
уролошких
прегледа
мушкараца
организују се у контексту раног
препознавања и лечења карцинома
простате и
тестиса, болести
савременог доба.
.Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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НЕНАД БАРОШ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА:

“У ЛОКАЛНОМ ПАРЛАМЕНТУ
НЕМА КОНСТРУКТИВНЕ КРИТИКЕ”

Нешто више од годину и два месеца прошло је откако је
Скупштином Града Вршца први пут председавао актуелни
председник Ненад Барош. Од 11. септембра 2017. године до
данас одржано је 13 седница Скупштине Града, расправљано
је по 210 тачака дневног реда и донет је низ важних одлука у
циљу побољшања услова живота и рада грађана Вршца, као и
за функционисање јавних предузећа
Како
оцењујете
рад
скупштине Града од како сте Ви
на челу?
Недостатак
квалитетне
расправе је највећи проблем
у
скупштинском
раду.
Конструктиван
дијалог
на
седницама, као и критика,
постулати
су
демократског
деловања и у том циљу је улога
опозиције изузетно важна, пре
свега када је у питању давање
алтернативних
предлога
и
другачијих решења у смислу
креирања
и
спровођења
одређених
одлука.
Од
опозиционих одборника не
очекујемо да хвале добре
одлуке које су донете за
просперитет Вршца, мислим
да се то није десило откако
овај сазив седи у одборничким
столицама, али сасвим сигурно
није добро што у нашој
скупштини нема конструктивних
предлога
и
алтернативних
решења опозиције. Да ли је
у питању незнање или лоша
припрема за седницу не знам,
углавном, никада нисмо имали
конструктивну критику, која
је базирана на аргументима,
чињеницама и доказима и која је
као таква и више но добродошла,
већ смо, нажалост, у прилици да
најчешће чујемо лажи, клевете и
оптужбе без икаквих доказа.
Како
тумачите
такве
наступе?
- Као саморекламирање и
јефтину промоцију на рачун
грађана Вршца. Као класичан
пример
самопромоције
за
скупштинском
говорницом
морам навести једну одборницу.
Одборница ДС Драгана Ракић је
представљајући себе као жртву
дошла на место потпредседника
исподцензусне странке које

се по својој снази и важности
може поредити са позицијом
секретара јаче месне заједнице.
Она у својим наступима никада
није казала: Ваш предлог није
добар, ми имамо бољи, или ми
бисмо то урадили овако. Али је
зато увек прва да крши одредбе
пословника о раду, да вређа и
износи лажи, често из незнања,
што није срамота, јер нико не
може да има сазнања о свему
из сваке области. Она је можда
способна да схвати значај светске
књижевности, али бусајући се да
зна све испада, најблаже речено,
смешна и срамоти не само себе
и странку већ и грађане за које
тврди да их представља. Њена
предност је у томе што на радном
месту и приватном животу
очигледно има довољно времена
да покушава да се подробно
спреми за тачке дневног реда,
одлази код којекаквих квази
стручњака, адвоката, који такође
не могу да јој дају адекватне
одговоре што се на седницама и
те како уочава, чиме седнице и
сам дијалог међу одборницима,
а тако и прилика да одређени
предлог одлуке буде уобличен
на адекватнији начин, губе
на квалитету. Кад год добије
контрааргумент за своје тврдње
одборница Ракић се не јавља
за реплику. Она напамет научи
оно за шта је неко спремио,
али је потпуно неспремна за
парламентарну
дискусију
и
размену аргумената.
Како оцењујете рад осталих
опозиционих одборника?
- Највећи део опозиционих
одборника
су
пристојни,
сачекају да добију реч, најчешће
имају конкретне предлоге, али
недовољно припремљене са
правне стране који као такви

ПЕНЗИОНЕРИ ДОВЕДЕНИ У ЗАБЛУДУ
Тренутно је врло актуелна тема тужба пензионера за наводно незаконито
наплаћен самодопринос која је била предмет дискусије и на последњој
седници. Председник Скупштине Града Вршца Ненад Барош рекао је да се
плаши да су пензионери доведени у заблуду.
- Пре свега морам да кажем да је самодопринос о коме је реч расписан
средином деведесетих година, а уредно се наплаћивао и сво време док је
ДС учествовла у локалној власти. Суштина је у томе да су наши најстарији
суграђани, које изузетно поштујемо, доведени у заблуду тврдњама поједних
опозиционих група и појединаца да имају право на враћање дела средстава
који им је био скидан по основу самодоприноса те су поучени покренули низ
тужбених захтева са намером поврата средстава. Кренула је исплата из буџета
по тим тужбама и одлукама првостепеног и другостепеног суда, а одборници
ДС-а и још неких опозиционих одборника су ликовали што граду прети ризик
да упадне у банкрот и да на тај начин онемогући не само пензионерима, већ
и свим осталим суграђанима да уживају благодети живота у граду у стабилној
финансијској ситуацији. Међутим, Уставни суд Србије усвојио је уставну жалбу
Града Вршца и по њеном објављивању знаће се какве она последице носи са
собом и које кораке даље налаже. Ја сад постављам питање, шта ће се десити
уколико пензионери буду морали не само да врате новац граду већ и да плате
судске трошкове са каматом. Да ли је то вредно јефтиних политичких поена
којима се неко надао?

не могу бити прихваћени на
седници. Њихов проблем је
што никада нису покушали да
коригују своје предлоге како им
је предочено и да их на наредној
седници предложе поново. Сем
тога, имају обичај да пет минута
пред почетак седнице достављају
амандмане или предлоге што
се може тумачити пре свега као
покушај да се скупштинска служба
нађе неспремна да их обради а
не као жеља да амандман буде
прихваћен. Поставља се онда
питање да ли је њима циљ да
изађу грађанима у сусрет или
да после неусвајања њиховог
предлога
на
друштвеним
мрежама могу да кажу да је
њихов рад опструисан. Рецимо,
независна одборница, једна од
најискуснијих по одборничком

и Павлишу, да би се елиминисало
постојање
великог
броја
септичких јама који су велики
загађивачи земље и подземних
вода као и за заштиту ваздуха. У
мањим селима имамо улагање
у спортске терене као што су у
Ритишеву и Потпорњу. Планирамо
изградњу балон сала у Гудурици
и Парти. Када је у питању рад
јавних предузећа значајне су
две Одлуке, које су морале да
се донесу, јер је по сили Закона
покренут поступак ликвидације
Јавној предузећа „Варош“ и
Јавног предузећа „Вршац“. Из тог
разлога су мењане Одлуке па су
одређене надлежности односно
део послова пренети на Јавно
комунално предузеће „Други
октобар“ а део и на Градску
управу.

стажу,
често
учествује
у
скупштинској расправи, даје
предлоге и тражи објашњења
за ствари које јој нису јасне
што је апсолутно разумљиво и
пожељно.
Које скупштинске одлуке би
издвојили као најважније?
- Морам да истакнем да је
Скупштина у припреми одлука
имала изузетну сарадњу са
градоначелницом
Драганом
Митровић и члановима Градског
већа захваљујући којој су
решени или се решавају многи
вишедеценијски
проблеми.
Изграђен је базен који је
давнашња
жеља
Вршчана,
решава се питање новог гробља,
уређујемо
корито
Месића,
кружни ток код Агрико пијаце
а то су све пројекти вредни
милоне евра. Отворили смо први
тржни центар у Вршцу, дошао је
трговински гигант Лидл, за који
дан имаћемо отварање фабрике
воде у Павлишу. Буџетским
фондом заштите животне средине
планирано је 17 милиона динара
за разне циљеве, између осталих
и за изградњу канализације у
највећим градским селима, Уљми

Будући планови у раду
Скупштине града?
- У наредним годинама
трудићемо се да модернизујемо
градски парламент и увешћемо
електронске седнице Скупштине
Града.
Такав
начин
рада
омогућиће бољу ефикасност
парламента и уштеде, док
истовремено омогућава већем
броју корисника да у исто време
претражују информације, при
чему имају у сваком моменту
приступ документима. Поред
ових предности за одборнике,
електронска седница омогућиће
већу
транспарентост
рада
скупштине
и
повећање
одговорности према грађанима.
Када су у питању уштеде, само
на
штампању
скупштинског
материјала штедеће се око три
милиона динара на годишњем
нивоу. У питању је пројекат
Владе Швајцарске који спроводи
Програм Уједињених Нација
за развој (УНДП). Електронске
седнице Градске скупштине
већ су пракса у Лесковцу,
Крушевцу, Панчеву, Зрењанину и
Пожаревцу.

Б.Ј.

САОПШТЕЊЕ СНС ВРШАЦ:

ПРОПАЛА ВРШАЧКА
ОПОЗИЦИЈА
НАСТАВЉА ДА
ОБМАЊУЈЕ ЈАВНОСТ

Градски одбор СНС Вршац,
реагујући на саопштење ДС,
истиче да потпредседница ДС и
одборница у Скупштини Града
Вршца Драгана Ракић наставља
са клеветама, манипулацијама и
обмањивањем јавности.
СНС понавља да се не меша у
уређивачку политику медија за
разлику од ДС и Савеза за силовање
и вешање, који саопштењима на
исте покушавају да утичу.
Одборница Ракић, чија странка
има упориште у бирачком телу на
нивоу статистичке грешке, а у Вршцу
окупља свега петоро активиста,
месецима води хајку у медијима и
на друштвеним мрежама против
Вршца, градоначелнице Драгане
Митровић и Вршчана, износећи
најпрљавије лажи како о граду
тако и о њеним суграђанима. Она,
њена странка, и Савез за силовање
и вешање коме припадају, су ти
који заступају политику прогона
неистомишљеника.
Грађани су имали прилику да
се увере како је ДС управљала
градом, а последице такве погубне
политике и данас се одражавају на
њихов свакодневни живот, посебно
на најосетљивије категорије као
што су пензионери.
Зашто потпредседница ДС
Драгана Ракић није рекла да су је
заболеле ове чињенице, изнешене
од стране СНС, на јучерашњој
седници Скупштине града Вршца,
уместо да се крије иза некаквог
бесмисленог саопштења. Можда
би ДС и Савез за силовање и
вешање да укину члановима
других странака слободу говора и
изражавање мишљења, основна
права загарантована Уставом.
Иступање у јавности тајкунских
марионета окупљених у Савезу
за силовање и вешање, може да
се окарактерише као најобичније
лицемерје
и
демонстрација
политике мржње и линча. Како
другачије окарактерисати њихово
иступање у јавности и упућене
претње силовања премијерке
и вешања председника Србије
Александра Вучића и премијерке
Ане Брнабић на Теразијама?
Руковођени
мржњом
настављају да заступају ставове
којима
се
ниподаштавају
све тековине и вредности
демократског друштва.
Грађани су одавно презрели
такву политику, а шта о њој мисле
исказали су на изборима.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

ЗАУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца,
у сарадњи са Саобраћајном полицијом вршачке
Полицијске станице, обележили су Светски
дан сећања на жртве саобраћајних незгода.
Саобраћајна полиција зауставила је саобраћаја,
на пет минута, у суботу, 17. новембра, у подне,
а младе волонтерке делиле су возачима и
пролазницима промотивне летке Агенције за
безбедност саобраћаја.
-Град Вршац се и ове, као и претходне
године, придружио акцији обележавања
Светског дана сећања на жртве саобраћајних
незгода, хтели смо да укажемо возачима на
број саобраћајних незгода које се дешавају на
територији Града Вршца, каже Милош Васић,
председник Савета за безбедност саобраћаја
Града Вршца. На основу статистике Агенције за
безбедност саобраћаја у периоду од 2013. до
2017. године, на територији града Вршца било је

46 саобраћајних незгода у којима је повређено
406 особа, а 21 лице је изгубило живот. Подаци
јесу поражавајући, али евидентно је да је број
саобраћајних незгода смањен за 45 одсто у
односу на 2013. годину. Када је реч о броју
погинулих у саобраћају на нашој територији,
он се сваке године креће око 4 особе и ми
једноставно не можемо да утичемо на то.
Желим да упутим поруку возачима да поштују
саобраћајне прописе, јер је управо то главни
разлог за дешавање саобраћајних незгода.
Возачи најчешће крше ограничење брзине, возе
у алкохолисаном стању, не користе сигурносне
системе - појасе, кациге и сигурносна седишта.
Према речима Васића, Град Вршац
предузима активности и мере како би повећао
безбедност у саобраћају на територији града,
као што су уређење и реконструкција делова
саобраћајница и раскрсница.
-Увођењем кружног тока саобраћаја на
раскрсници улица Ђуре Цвејића и Николе
Нешковића, Град Вршац жели да унапреди ток
саобраћаја, наглашава Васић. Град планира
да до краја ове године помогне Саобраћајну
полицију Полицијске станице Вршац куповином
саобраћајне опреме која би омогућила да
квалитетно обављају своју службу у ноћним
условима. Радимо и на томе да набавимо уређај
како бисмо контролисали возаче који возе под
утицајем наркотика.
Уједињене нације су, 26. октобра 2005.
године, усвојиле резолуцију којом позивају
на обележавање треће недеље новембра, као
Светског дана сећања на жртве саобраћајних
незгода. То је прилика да се скрене пажња
јавности на саобраћајне незгоде, њихове
последице, трошкове незгода, као и мере
које се могу предузети да се оне спрече.
Такође, обележавање Светског дана сећања на
жртве саобраћајних незгода је прилика да се
институције и друштво подсете на одговорност,

да се истакне значај јавне свести о последицама
саобраћајних незгода.
Србија је традиционално почела да
обележава Светски дан сећања на жртве
саобраћајних незгода, почев од 2007. године,
када је на Саобраћајном факултету у Београду,
одржан семинар посвећен овом Дану. Од
тада се у Србији, на различите начине и у
организацији бројних субјеката, обележава
Светски дан сећања на жртве саобраћајних
незгода. Имајући у виду да се озбиљни ефекти
могу постићи само ангажовањем друштва у
целини, Агенција за безбедност саобраћаја је, у
сарадњи са локалним Саветима за безбедност
саобраћаја, покренула иницијативу да и ове
године заједнички организујeмо и обележимо
Светски дан сећања на жртве саобраћајних
незгода, чиме би послали јасну поруку
да је Србија спремна да на свим нивоима
покреће активности и управља безбедношћу
саобраћаја.
Ј.Е.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА ШКОЛСКУ СЛАВУ

У ЧАСТ СВЕТИТЕЉИМА КОЗМИ И ДАМЈАНУ

И ове године, Хемијско-медицинска
школа обележила је школску славу Свете
великомученике бесребренике Козму и
Дамјана, своје заштитнике. Свечаности,
уприличеној тим поводом, присуствовали
су представници Српске православне
цркве Његово Преосвештенство Епископ
банатски г. г. Никанора са свештенством,
Румунске
православне
цркве,
Римокатоличке цркве, као и чланови
Градског већа Вељко Стојановић задужен
за образовање, Слободан Јованов ресор
пољопривреде, Бобан Богосављевић за
спорт и омладину.
Славску свечаност увеличали су и гости
из Румуније и Македоније, директори
образованих
институција
у
граду,
професори који су у пензији, школски
кумови, родитељи, професори и ученици.
Сечење славског колача и богослужење

обавио је Његово Преосвештвенство
Епископ банатски г. г. Никанор, честитао
је домаћинима славу и одржао надахнут и
пригодан говор. Снежана Илић, директорка
Хемијско - медицинске школе, поздравила

је госте и захвалила им се што су, својим
присуством, увеличали славље.
-Наша Школа је изабрала ову славу
зато што су Свети великомученици
бесребреници Козма и Дамјан лечили

болесне независно од њихове религијске
истатусне припадности и то бесплатно, а ми
школује образовне профиле подручја рада
здравство и социјална заштита, објаснила
је директорка Илић. Други разлог је што је
наша школа мултиетничка средина, а свеци
Козма и Дамјан су живели пре раскола
хришћанства тако да их славе и поштују све
цркве.
Ученици су приредили пригодан
културно- уметнички програм, наступили
су чланови Хор Распевани професори,
ђаци су припремили рецитале, песме и
прозу који осликавају живот светих Козме и
Дамјана. Програм су приредили ученици са
професорима музичке уметности Марином
Клиска и српског језика и књижевности
Милицом Гвозденов, Милицом Грујин
Коршош, Станиславом Плећаш, Маријом
Васић Каначки и Јеленом Краљевски.
Ј.Е.

ПРИЗНАЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВРШАЦ НА ИЗЛОЖБИ СУВЕНИРА И ПУБЛИКАЦИЈА У ЛЕСКОВЦУ

ДРУГА НАГРАДА ЗА „ГРАД ВЕТРА И ВИНА“

Туристичка организација Града
Вршца добила је још једно признање.
На 11. по реду изложби сувенира и
туристичких публикација, одржаној
у холу лесковачког Културног центра,
15. новембра, вршачки туристички
радници освојили су друго место.
У
категорији
Туристичке
публикације са више од педесет
страна, Вршчанима је припала друга
награда за богатство информација
и фотографија у публикацији „Град
ветра и вина“.
Након тродневног жирирања,
петочлани
жири, састављен од
еминентних лесковачких ликовних и
књижевних уметника и представника
Туристичке
организације
Града

Лесковца доделио је награде.
Прва
награда
припала
је
Организацији за туризам, културу
и спорт Сокобања, за квалитетно
осмишљен
албум
уметничких
фотографија у публикацији„Сокобања
у сликама“. Трећепласирана је
Туристичка организација Новог Бечеја
која је награђена за публикацију под
називом „Градитељство – наслеђе
Новог Милешева“.
На лесковачкој изложби била је
јака конкуренција. Дошло је много
излагача Туристичких организација
из целе земље, али и из Хрватске,
Републике
Српске,
Македоније
и Бугарске.
Организатори су се
потрудили да се окупи што више

туристичких посленика што је
манифестацији дало међународни
карактер.
Небојша
Коцић,
директор
Туристичке
организације,
окарактерисао је изложбу као
својеврсни празник лепоте.
Изложба је била добра прилика да
туристички радници размене утиске
о публикацијама, искуства и идеје,
а на свечаној церемонији уручена
су
признања
најуспешнијима.
Више од четрдесет туристичких
организација из Србије приказало је
своје активности кроз издаваштво,
израду публикација. Такмичиле су се
у једанаест категорија.
Ј.Е.
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ГОРДАН ПАВЛОВ, ЗЕМЉОРАДНИК, ЉУБИТЕЉ КОЊА, ЈЕДАН ОД ПОСЛЕДЊИХ ВРШАЧКИХ САЛАШАРА:

ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЖИВИ, НЕГО САМО ПРЕЖИВИ!

Г

ордан Павлов, у српском крају познатији као Года Пркуљ,
посветио се пољопривреди. Одрастао је у земљорадничкој
породици, а пољопривреда му је постала главно занимање
када су пре десетак година супруга Наташа и он остали
без посла. Син је полазио на факултет, ћерка школарац,
требало је прехранити породицу. Имао је нешто своје земље,
пољопривредних машина, дугогодишње искуство које је стицао
са деда Илијом и оцем Тошом. Било је то довољно за почетак.
Данас обрађује 450 ланаца земље. Пркуљеви су имали један од
последњих салаша у овом крају, а добро су познати и по лепим
коњима које ова вршачка фамилија држи неколико генерација.
Отац Тоша је пре двадесет и више година почео да вози фијакером
Винка Лозића за време Грожђебала. Када је стасао, кајасе је
преузео Года, а затим његова ћерка Гордана.
Бавите се пољопривредом. Када сте се
потпуно посветили земљорадњи?
-Одрастао сам у земљорадничкој
породици, у српском крају где нас знају
као Пркуљеве, више него Павлове. Моји су
радили земљу и држали стоку и обавезно
коње, јер их је мој отац Тоша много волео.
Међутим, уз пољопривреду отац је радио
у фирми, у „Вршачким Ритовима“, а кад се
вратио кући, сео је на трактор и отишао
да ради земљу. И ја сам имао посао. Прво
сам радио у „Ритовима“ док нису почели да
пропадају, једно десет година, а после исто
толико и у „Пивари“, све док нисам добио
отказ.
Ми смо међу првима регистровали
пољопривредно газдинство, када је
кренула регистрација, 2004. Нисмо имали
много земље, 10 до 15 ланаца. Радили смо
и у фирми и пољопривреду. Касније сам
узимао у аренду све више и више земље,
јер смо радили само пољопривреду. И
супруга Наташа и ја смо остали без посла у
року од месеца дана, 2010.године, у августу,
септембру, а син нам је те јесени полазио
на факултет. Ситуација је била више него
тешка. Требало је снаћи се, пронаћи начин
како зарадити за живот. Окренули смо се
пољопривреди и почели озбиљније да
радимо земљу. Било је то нешто што сам
већ знао, одрастао сам уз деду и родитеље
земљораднике, имао сам нешто земље,
пољопривредне машине и тако смо кренули.
Које ратарске културе сејете? Може ли да
се живи од пољопривреде?
-Производим оно што успева овде код
нас, кукуруз, сунцокрет, жито, прошле
године сам сејао уљану репицу. Прве године
сам добро прошао са репицом, али ове не.
Била је суша, нико није имао добар род.
Стоку више не држим. Само мало свиња за
наше потребе, неко прасе да се закоље за
славу, рођендане. Нема ни места у кући.
Друго је било када је био салаш. Сада имам
само кобилу и мало ждребе, липицанери, и
два јагњета, лепа, бела.
Пољопривреда није лак посао, има много
ризика, никад не знаш каква ће бити година.
Некад суша, некад много кише, уложиш
и чекаш, гледаш у небо шта ће да дође. Од
пољопривреде данас не може да се живи,
може само да се преживи! Требало би држава
мало више да брине о пољопривредницима,
да помогне. Кад боље погледаш, данас
није важно колики је принос. Јер, кад лепо
роди, они снизе цену, а кад је година лоша,
цена је виша, и кад све сабереш зарада је,
практично, иста. Није добра таква тржишна
политика! Сав репро материјал који узимамо,
поскупљује, само цена наших производа
стагнира, чак иде доле. Сунцокрет је прошле

године био 37 динара кила, ове године 30.
Нафта је 2017.била 100 динара, а сада је
170. Пре 5-6 година сунцокрет је коштао 55
динара за килу. Све поскупљује, само цена
пољопривредних производа пада. Држава
нам даје субвенције да купујемо нову
пољопривредну механизацију, а ти немаш
од чега да живиш, а не да купујеш машине. Не
смеш да се упустиш у кредит, ко ће да плаћа
рату у оваквим условима производње? Да
знаш каква ће бити цена производа бар

приближно, па да се некако организујеш.
Кад потписујемо уговор знамо само колико
ћемо њима да платимо, колико за семе,
ђубриво, колико кошта репро материјал,
једино не знамо колико треба да добијемо за
производе, ни оквирно. И за жито и за јечам
цену смо сазнали месец дана после жетве.
Одрасли сте у ратарској породици.
Сећате ли се како се раније живело од
пољопривреде?
-Деда и тата су за два вагона кукуруза
могли да купе трактор мали Фургусон. Сада
од вагона кукуруза не могу да купим 1.000
литара нафте. Ко је раније радио максим
земље- 17 ланаца, живео је као цар. Ја данас
радим 450 ланаца земље и једва изађем на
крај. И то не плаћамо раднике, све радимо
син Срђан и ја. Додуше, тешко је данас и
наћи раднике и кад хоћеш да их платиш. Ова
земља, што је држава даје у закуп, требало
би да се даје на 2-3 године, а и лицитације су
јако касно, 2017.је била у децембру. Прошле
године сејао бих више жита, бар 50-60, можда
и 100 ланаца. Лицитација би требало да буде
одмах после жетве, можда и пре како би се
на време припремили за наредну годину, а
не да се чека да се земља упарложи.
Моји су дуго година производили бостан.
Прво смо сејали пола ланца, а кад смо брат
и ја одрасли, било је и по два ланца. Добро
се живело од бостана. Мама је продавала
на пијаци, а ми смо ишли по селима. Кад
смо ишли даље, у Пландиште, возили смо
трактор, а по овим ближим околним селима
ишли смо са коњима. Боље се живело од два
ланца бостана него од 10 кукуруза. Била је и
боља клима, лубенице су биле од 15- 20 кила.
Већ доста година више не садимо бостан.
Пркуљеви су одувек волели и имали
лепе коње. Како је данас?
-За коње увек има места. Љубав према
коњима прешла је на мене са деда Илије
и оца Тоше Пркуља. Колико памтим, ми
смо увек имали коње. Деда је радио земљу

са коњима све док тата није купио први
трактор, имао сам око десет година тада.
Међутим, и даље су држали коње. Можда
смо били годину- две без коња. Изгледа да
је истина како стари кажу да кад прогуташ
коњску длаку, до краја живота си везан за
њих. Волео сам да одем у шталу код коња и
док је тата био на послу, ја сам покушавао да
се попнем на коња. Био сам мали, попнем се
прво на валов па онда узјашим коња. После
сам кобилу изводио у двориште, вежем је за
приколицу, попнем се на приколицу и онда
на коња. Био сам још у основној школи када
сам први пут ишао на њиву с коњима за
лубенице.
Коњи су дивне животиње, умиљати,
паметни. Код мене они имају све нај, нај,
најбољу негу. Кад видим како неки не брину
за њих, жао ми је. Увек сам имао добре, лепе
коње, који су ме слушали, никад их не бих
тукао као неки.
Раније смо овде по српском крају јашили
коње за Бадњи дан и други дан Божића.
Данас је тог све мање. Има и мање коња, а
све теже налазимо и хармоникаша да се вози
са нама. Лепи су то народни обичаји. Прошле
године смо се окупили пар нас за Божић.
Ишли смо мало по улицама, моја ћерка
Гордана је јашила и нека другарица. Гоца је
преузела ту љубав према коњима од мене.
Ишла је и у Келебију, у школу јахања, два

пута, била је у основној школи тада. Брине
о коњима, воли да их купа лети. Кад возимо
свадбу, помаже ми да изгланцам опрему,
тимарим и окупам коње, не сме да се осети
никакав мирис. Има ту цео дан посла око
припреме за вожњу фијакера.
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Дуго година сте возили фијакер за
Грожђебал. До када је то трајало?
-Пре двадесет и више година Тоша је
почео да вози Винка Лозића фијакером у
време Грожђебала. Прво сам се возио и ја са
њима, као мали, а онда сам ја преузео кајасе
и почео да возим фијакер. А, кад је одрасла
наша ћерка Гордана, она је села да вози.
Због ње сам и купио поново коње кад сам
их продао пре пар године. Док је тата држао
коње, били су то прво нонијуси, велики, јаки
коњи који су се користили и за рад. Касније
смо купили коње за фијакер, парадне,
липицанере. И сад има једну кобилу Веру и
ждребе, малу Виду од два и по месеца.
Још тата је почео да вози фијакер за
свадбе и породична славља. Било је то
лепо. Нема више толико интересовања за
фијакере, вожње за Грожђебал и за свадбе,
али фијакер је ту, чувамо га, одржавамо.
Немам два коња, а са једним- није то за
фијакер.
Ваша породица је имала један од
последњих салаша? Како је то било?

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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-Мој деда Илија и отац Тоша прво су
избушили бунар (1986- 87), а онда подигли
прави салаш на нашој земљи. Имали су
краве, коње, а од неколико оваца временом
је настало велико стадо. Цела породица је
радила на салашу. Деда Илија је тамо живео,
спавао, а ми смо долазили дању да урадимо
шта треба-да узмемо млеко... Мама Зора је
правила сир од овчијег и од крављег млека.
Отац је радио у фирми, а касније смо се
запослили и брат Илија и ја, па је било све
теже одржавати сву стоку- продали смо
овце. Остале су краве и коњи и земља коју
смо обрађивали. Како је било док је деда
Илија држао салаш, не сећам се, био сам
мали, али зато добро памтим да је на том
касније подигнутом салашу било баш лепо.
Кад су већи послови, долазили су људи да
нам помогну, да се стрижу овце, кољу свиње,
оџачи бостан... Радили смо земљу, мама је
сејала башту, носила на пијацу поврће и
продавала, имали смо виноград, воћњак,
стоку.
Како памтите детињство?
-Детињство ми је остало у лепом сећању.
Волео сам да идем са деда Илијом, мамом
и татом у поље, да будем код стоке. Рођен
сам 2.новембра 1967, у Вршцу, у српском
крају. Мама Зора (девојачко ТодоровићДињашеви) и отац Тоша Пркуљ имају двојицу
синова: старијег Илију- Ику и мене. Отац нам
је, нажалост, умро пре неколико година.
Мама Зора живи са нама у породичној кући
у Југ Богдана.
Када сте основали своју породицу?
-Оженио сам се Наташом, девојачко
Попов- Кормушови, 1989. У почетку је
била љубав на први поглед, после смо
се забављали више од 4 године пре него
што смо се оженили. Наташа је трговац по
струци, радила је и на другим пословима,
у комерцијали, транспорту. Наташа и ја
имамо сина Срђана, 1991.годиште, и ћерку
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Гордану млађу девет година. Срђану је остао
још неки испит на Машинском факултету у
Новом Саду, а Гоца је матурант у Хемијскомедицинској школи. Син ми много помаже
око земље, заједно радимо. Гордана воли и
брине о коњима.
Ја волим пољопривреду, није ми тешко
да радим. Волео бих да се среди стање у
пољопривреди, да можеш да планираш,
да радиш и да лепо живиш од свог посла,
да сутра све ово настави наш син. Лепо је
бити свој газда, али није лако, велика је то
одговорност, другачије него када си у некој
фирми.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme

od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

8
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У УТОРАК НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ

ПОЧЕЛО ТРГОВАЊЕ
АКЦИЈАМА ФИНТЕЛ ЕНЕРГИЈЕ

На Београдској берзи
почело је трговање акцијама
компаније Финтел Енергија
а.д, 20.новембра. Акцијама
ове компаније тргује се
методом
континуираног
трговања, а индикативна,
односно почетна цена на
Берзи 20.новембра била је
500 динара по једној акцији.
Директор
Београдске
берзе
Синиша
Крнета
изјавио је тим поводом да се
први пут после више од 80
година на Београдској берзи
чуло берзанско звоно којим
је симболично обележен
почетак трговања акцијама
компаније која је донела
храбру одлуку и од приватне
компаније постала јавно
друштво.
-Верујемо да је ово тек
почетак изласка већег броја
српских компанија на Берзу и
стављања тржишта капитала
Србије у функцију домаће
економије, али и враћање
тржишту важности и значаја
који му по дефиницији
припадају, рекао је Крнета.
Процес Иницијалне јавне
понуде акција компаније
Финтел Енергија завршен
је 30. октобра, а у току
трајања понуде уписано је
више 1,5 милиона акција,
колико је било прописано
као
минималан
праг
успешности овог процеса.

Овим поступком Финтел
Енергија а.д. је прикупила
755,2
милиона
динара
неопходних
за
даље
пословање и ширење мреже
ветропаркова у Србији.
Директор
компаније
Финтел Енергија, Тициано
Ђованети изјавио је да
је
веома
задовољан
интересовањем инвеститора

и њиховим поверењем и
да се нада да ће и трговање
акцијама ове компаније на
Београдској берзи изазвати
исту пажњу.
-Компанија
Финтел
Енергија је пионир у
индустрији
енергије
добијене из ветра у Србији
и прва компанија икада која

је финансирала, изградила
и пустила у рад системе за
производњу
електричне
енергије из ветра, нагласио је
Ђованети. Поверење улагача
нас обавезује да наставимо
наше инвестиционе планове
и реализујемо најављене
пројекте.
Акције компаније Финтел
Енергија а.д. укључене су на

Приме Листинг Београдске
берзе,
најквалитетнији
сегмент домаћег тржишта
капитала. Иначе, Финтел
Енергија из Београда је ћерка
фирме Финтел Енергиа С.п.А,
која је од 2010. листирана
на берзи у Милану, делу
Лондонске берзе.
Ј.Е.

ПОЧЕО СА РАДОМ НОВИ ОБЈЕКАТ КОМПАНИЈЕ ЛИДЛ СРБИЈА

ОТВОРЕН ЛИДЛ У ВРШЦУ

Лидл продавница у
Вршцу, у Улици Николе
Нешковића 39, почела
је са радом у четвртак,
22. новембра, у 8 часова
ујутру. Свечаном отварању
присуствовао је велики
број Вршчана који су
нестрпљиво чекали да
уђу у савремени продајни
објекат, а и овога пута
Лидл
је
припремио
атрактивне „слављеничке“
цене поводом отварања,
као и Делукс асортиман
производа.
-Веома се радујемо што
ћемо од данас јединствено
искуство
куповине
понудити и потрошачима
у Вршцу, рекла је на
свечаном отварању Јелена
Шпановић, представница
Компаније Лидл Србија.
Данашњим
отварањем,
мрежа Лидл продавница
у Србији је порасла
на 23, и верујемо да и
грађани
Вршца
деле
нашу радост и узбуђење,
те да ћемо заслужити
њихово
поверење
кроз пажљиво одабран
асортиман производа и
понуду јединствених Лидл
брендова.
Захвалност
дугујемо
свима
који
су
допринели
да
испунимо обећање дато
потрошачима и овај, за
нас најважнији задатак
завршимо
у
задатим
роковима - држави Србији

и локалним властима
на стварању позитивне
климе и свим нашим
партнерима који су нам
вредним радом омогућили
да данас будемо овде.
Захвални смо и нашим
будућим
потрошачима,
на стрпљењу и топлој
до б р одо ш л и ц и .
Одужићемо им се како
најбоље умемо – нудећи
им најбољи однос цене и

понуду Лидла, као и у
прикладне и популарне
цене.
Посебну
пажњу
потрошача привукао је
Лидлов
непрехрамбени
асортиман који га издваја
од других малопродаваца,
али и пекара у којој је
пециво увек свеже будући
да се пече неколико
пута дневно. Судећи по
коментарима, новина која

квалитета и једноставну,
бољу
и
повољнију
куповину.
Осим
у
Вршцу,
Компанија Лидл је у исто
време отворила и своје
продавнице у Инђији,
Јагодини и Кикинди, а од
следеће године очекује
се даље ширење мреже
Лидлових
подајних
објеката. Вршчани су
имали прилику да се увере
у богату и квалитетну

је потрошачима запала
за око је и могућност да
купљени хлеб, уз помоћ
машине за сечење хлеба,
исеку на жељену дебљину
без контакта рукама и у
хигијенским условима.
Новоотворена
Лидл
продавница ће, као и оне
до сада отворене, радити
свакога дана у недељи, од
8 до 22 часа.

Град Вршац издаје

у
закуп
путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1.
Пословни простор у Вршцу , Змај
Јовина 3 лок.3 у површини од 21,00 m2 са
почетном ценом од 10.080,00 динара месечно
.Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
2.
Пословни простор у Вршцу у ул.
Доситејева 9 у површини од 16,00 m2 ( I зона) са
почетном ценом од 7.760,00 динара месечно
.Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
3.
Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje
Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у пoвршини
oд 15,00 m2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00
динaрa мeсeчнo . Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
4. Гaрaжa у Вршцу у ул. Aнђe Рaнкoвић 6б
oзнaчeнa сa брojeм 5 у пoвршини oд 15,00
m2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo .Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe
у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће
се обрачунавати и фактурисати у складу са
Законом.
На јавном надметању могу да учествују
физичка и правна лица која доставе уредну,
писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом
сматра се пријава односно понуда која садржи
следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме,
фотокопија личне карте, број текућег рачуна

и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у
регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико
је у систему ПДВ-а, копију депо картона код
пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису
правног лица у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у,
копију потврде о извршеном евидентирању
за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију
депо картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу
пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две
године (уколико пријаву подноси правно
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио
закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора у јавној својини Града
Вршца или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од
почетне цене без ПДВ-а приликом подношења
пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за
више пословних простора, с тим што је у
обавези да за сваки простор поднесе посебну
пријаву и уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава
не могу учествовати на јавном надметању
односно отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и
неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа односно до петка
30.11.2018.године до 10 часова.
Пријаве
се
подносе
препорученом
пошиљком или предајом пријаве на
деловодник-писарницу Градске Управе Града
Вршца. Предаја се може извршити до петка
30.11.2018.г. до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве које стигну
до назначеног рока у писарницу Градске
Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство
понуђача обавиће се 30.11.2018.године
са почетком у 12 часова у просторијама
Одељења за имовинско-правне послове у
Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се
закључити уговор о закупу дужан је да пре
потписивања уговора преда закуподавцу две
соло (регистроване ) менице као средство
обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност
разгледања понуђених локала обратите
се Одељењу за имовинско-правне послове
Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр.
013/ 821-614 сваког радног дана у времену од
09-14 часова до 29.11.2018.г.

Ј.Е.
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ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (8)

ТРИПТИХОН НАШ НАСУШНИ

Замислимо да су наши простори
организовани као логика. Слике из
музеја да су наши односи осмишљени и
креативни као они из опера и позоришта.
Да свако, ама баш свако, може да осети
стваралачко
узбуђење
искуством
уметности, и ко зна, ако тог подстицаја има
стално, човек се мења трајно, на боље, и
његова животна позиција је моћнија. Ова
футуристичка визија даје и одговор. А
коме то треба? Данашњица већ не зна шта
да ради са гомилом превазиђених врста
талената у сликарству, музици и глуми.
Зарађује само први а остали су публика
која никако да постане стварни арбитар
сопственог живота. Вршачки триптихон
је визуелна химна раду, ода радости за
гледање, без превелике страсти, али
одмерена, топла и непоколебљива.
Триптихон је велика вршачка икона

и требало би да је репродукована на
сваком месту јер је прави дискурс свега
што грађански Вршац жели да буде.
Живимо у доба информатичке
експлозије. Свако од нас лично, сем
свог ума као магацина
искустава,
може користити безброј терабајта
информација са Интернета, али то ће
мало повећати његову егзистенционалну
сигурност. Интернет нас уствари
чини предвидљивим. Где сакрити
монополисти своје креативне идеје и
освојити своје острво рада?
Данашњи уметник би на пијаци
насликао доколичаре, у виноградима
туристе а на њиви комбајне. Како би
сада уметник, као Паја давно, насликао
достигнуту хармонију људских вредности
и рада ако то постоји?
Како тако лако прихватамо да наше

шансе за рад зависе од нечијег милосрђа?
Како се поштено обрачунавају односи
зарада у јавном сектору, а милонске
разлике у имовини и зарадама су
недодирљиве? Да ли би садашњи
радници имали тај узвишени спокој
мистике као на Пајином Триптихону
некада или поглед несигурности јер се
више ништа не гарантује, а човек је остао
без подстицаја уметничког искуства, које
му помаже да се покрене, мења и истраје.
Искуство уметности у галерији није
посматрање слика већ посматрање
нових духовних могућности себе које
евентуално те слике или песме или
музика иницирају. Да ли је то бајка? Да
ли је икад било? Или је Пајино дело само
бајка?
Т. Сухецки

ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ФИЛМ ПОСВЕЋЕН СЛАВНОМ ВРШЧАНИНУ

БОРА КОСТИЋ – ШАХОВСКИ АПОСТОЛ

У петак је у Конгресно-музичкој
дворани Центра Миленијум, у
организацији Града Вршца и
Удружења грађана за неговање
шаховске традиције, премијерно
представљен
краткометражни
документарни филм „Бора Костић –
шаховски апостол“.
Програм „Град Вршац својим
великанима“
посвећен
првом
српском шаховском велемајстору
Бори Костићу употпунила је и
„Шаховска бајка“ коју су извели
ученици ОШ „Вук Караџић“ и наступ
Градског хора „АС“.
- Бора Костић направио је
духовне мостове, спајао је свој град
са свим континентима и готово свим
земљама света. Тим мостовима
кренућемо
према
земљама
чланицама ФИДЕ и затражити од
њих понеки камичак како бисмо
направили палату која се зове

За шаховском таблом снаге су одмерилиЈан Лундин и Бобан Богосављевић

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА

Меморијал Боре Костића, човека
који је највећи популаризатор
шаховске игре у историји шаха –
рекао је Драган Крагић, председник
Удружења грађана за неговање
шаховске традиције.
Дејан
Сантрач,
помоћник
градоначелнице,
публици
у
Миленијуму обратио се шаховском
изреком:
- Кад видиш добар потез,
тражи још бољи – поручивши
суграђанима да се угледају на
мудрости које долазе из шаховске
игре и изразивши наду да ће Вршац
у будућности дати још врхунских
шахиста.
Манифестацији су присуствовали
бројни Вршчани, али и гости, међу
којима и амбасадори Краљевине
Шведске и Сједињених Америчких
Држава Јан Лундин и Кајл Скот.

„ПТИЦЕ БЕЛЕ ЦРКВЕ“ БЕЛЕ КАЊОА

Градска библиотека у
сарадњи са Удружењем
чувара
природног
и
културног
наслеђа
„Лесовик“
приредила
је
прошлог
четвртка
промоцију књиге „Птице
Беле Цркве“ Беле Кањоа.
О књизи је поред аутора
говорио и Иван Ћосић,
председник
Удружења
„Лесовик“.
Да ништа није случајно
и да је име често знак,
подвлачи и Бела Кањо,
велики
заљубљеник
у
птице,
наводећи
необичност да је 1950.
Године чувени орнитолог
Матвејев пронашао поред
Ниша, у једном селу, птицу
лешинара којег зову – бела
кања. Иако грађевински
инжењер по струци, Кањо
је љубитељ природе, а из
те љубави произашла је и
изузетно садржајна књига.
Аутор наводи да књига
говори о птицама једног
од најбогатијих птичијих
станишта у Војводини, Белој
Цркви, где је провео четири
и по године сакупљајући

податке прво на терену,
а касније и из стручне
литературе. Тако је дошао
до броја од 214 познатих
врста птица и осталих
врста које још увек нису
утврђене у околини; стога,
„Птице Беле Цркве“ говоре
о 250 врста птица, и ради
се о трећој књизи у Србији
која приказује орнитофауну
везану за насељено место.
- Белоцрквански крај је
географски јединствен и
изузетно богат птицама.
Фауна
је
овде
врло
шаролика, јер има више
различитих станишта – каже
Кањо, али додаје да је живот
птица често угрожен, а да је
за то одговоран пре свега
људски фактор.
- И н д у с т р и ј с к е
загађености у овом крају
нема, али немарност и
неправилно
одлагање
отпада,
криволовци
и
пестициди
којим
пољопривредници прскају
биљке угрожавају птице
овог краја – закључио је
аутор.
Т.С.
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„TOWER ROCK FEST”

ПОЧЕО ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ АУТОРСКИХ БЕНДОВА СРБИЈЕ

Удружење музичара Вршца
САКС и Центар Миленијум,
у сарадњи са ПГП РТС-ом и
Бунт Рок Фестивалом, под
покровитељством
Града
Вршца, организују шести по
реду фестивал ауторских
бендова – „Tower rock fest”.
Фестивал је почео у четвртак
22. новембра и трајаће до
суботе 24. новембра.
Током три фестивалске
вечери у Студију вршачког
Центра Миленијум публици
ће се представити 14 бендова
који ће, том приликом,
концертно
представити
свој ауторски и извођачки
потенцијал. У четвртак су
наступили: Зној (Панчево),
Acidfather (Србобран), Кени
није
мртав
(Крушевац),
ДРАМ (Београд) и The Filters
(Београд); петак је резервисан
за Аморф (Вршац), SickTer
(Неготин), Немесис (Београд),
Hurleur (Неготин), Александар
Јерковић Бeнд (Вршац) док ће
у суботу свирати Framework
(Младеновац),
Земљотрес
(Арадац), Хаџи Продане

Душе (Ужице) и Вива Вопс
(Београд). Улаз на фестивал је
слободан.
„Tower rock fest“ је музички

фестивал који се одржава у
Вршцу који се убраја међу
градове
који
посвећују
пажњу рок култури и

историјату рокенрол сцене,
што, без сумње, значи свест
о значају овог културолошког
феномена. Тако је током

протеклих година одржан
велики број рок концерата, а
пригодним манифестацијама
је обележено и тридесетпет,
четрдесет, четрдесетпет и
педесет година рокенрола у
Вршцу.
Покретање и одржавање
фестивала
„Tower
rock
fest“
ентузијастични
је
напор мале групе људи из
Удружења музичара Вршца
САКС а премијерно издање
одржано је 2004. године.
Након
десетогодишње
паузе, фестивал је наставио
свој живот и од 2014. се
традиционално одржава у
Вршцу уз учешће мање или
више афирмисаних и пре
свега ауторских састава из
разних крајева Србије. Сама
чињеница да су овогодишњи,
шести по реду „Tower rock
fest“ подржали Бунт Рок
Фестивал и ПГП РТС довољно
говори у прилог позиву да
посетите фестивал и уживате
у
наступима
одличних
ауторских бендова Србије,
поручују организатори.

ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ ФИЛМА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ФИЛМСКА СТУДИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Фестивал европског филма
„ЕУфилмФест“ ове године први
пут гостује у Вршцу. Фестивал је
почео у понедељак, а трајаће до
четвртка 29. новембра. Одржава се
у организацији Културног центра
Вршац, Делегације Европске
уније и ЕУ инфо центра у сарадњи
са Мрежом културних центара
земаља Европске уније (ЕУНИЦ).
Вршачкифилмофилимоћићеда
уживају у најновијим остварењима
европске кинематографије на
тему културног наслеђа у сали
биоскопа Културног центра Вршац
сваког радног дана од 19 часова.
Улаз је бесплатан.
Овогодишњи фестивал је
у знаку културне баштине, јер
је Европска унија прогласила
2018. годину Европском годином
културног наслеђа. Мото кампање
и фестивала је „Наше наслеђе: Где
прошлост сусреће будућност”
са жељом да подстакну на
откривање и истраживање
европске културне баштине кроз
филм.

Вечерас (петак, 23. новембра)
погледајте француски филм
„Нисам ђубре“ (Je ne suis pas
un salaud), редитеља Емануела
Финкиела.
У
понедељак
(26.
новембра)
приказује
се осам кратких филмова
и анимација номинованих
за
награду
британске
филмске академије, а затим
и документаристички филм
„Живот и сећање – Нуша и Рене
Герден“, словеначког редитеља
Драгомира Зупанца. Уторак
(27. новембар) је резервисан
за документаристички филм
„Упад код Бергмана“ (Traspassing
Bergman), шведских редитеља
Џејн Магнусон и Хинек Палас, а
среда (28. новембар) за белгијски
„Сонар“ (Sonar) у режији ЖанФилип Мартина. Фестивал ће
у четвртак затворити немачки
филм „Ниједан систем није
сигуран“ (Who Am I – kein System
ist sicher), редитеља Барана бо
Одара.
Т.С.

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

VIN
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УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА ФИЛМА “БОРА КОСТИЋ - ШАХОВСКИ АПОСТОЛ”

ЧИКА БОРИНИ НЕВИДЉИВИ МОСТОВИ
ЧВРШЋИ ОД КАМЕНА
Мотиви
и
идеја
настанка
краткометражног
документарног
анимираног филма „Бора Костић
шаховски Апостол“ су многоструки,
али један од кључних мотива је
промовисање, помало заборављене,
Борине улоге и значаја у шаховском
свету.
Да би то разумели, парафразираћу
нашег нобеловца Иву Андрића, који
је говорио да, од свега што човек у
свом животу ствара, најзначајнији су
мостови, они су трајни и служе само
доброме, никаквом злу.
Наш Бора Костић је градио мостове,
не камене, то су били духовни
мостови, али исто тако постојани,
којима је повезивао свој Вршац и своју
земљу са свим континентима и скоро
свим земљама света.
За ове невидљиве Борине мостове
се мало знало, овим филмом ми их
чинимо видљивим из нама веома
битног разлога. У Србији постоји
пословица, која каже, Зрно по зрнопогача, камен по камен-палача.
Имајући то у виду, кренућемо

Бориним мостовима према неким од
188 земаља чланицама ФИДЕ са преко
600 милиона шахиста, тражићемо
од њих по један каменчић, да би
подигли палату, која се зове Шаховски
Меморијал, који ће се играти у част
шаховског великана Боре Костића,
највећег популизатора шаховске игре
у историји шаха.

су још увек биле реткост. Можете
сами замислити, како је прелазио све
те путеве, која је превозна средства
користио и то само због шаха и
шаховске игре.
Са овим филмом упознаћемо
председника ФИДЕ, њене земље
чланице, које ћемо замолити да нам
помогну у нашим настојањима, да већ
идуће године буде игран Меморијал
у Вршцу, са квалитетом учесника на
светском нивоу, који одговара угледу
и шаховском значају Боре Костића у
свету. То је идеја и мисија филма “Бора
Костић шаховски Апостол“.
Драган Крагић,председник
Удружења грађана за неговање
шаховске традиције Вршац,
аутор филма „Бора Костић
шаховски Апостол“

Када будете видели сва Борина
путовања у филму, требате имати у
виду, да се све то дешавало пре једног
века и да нису постојали авионски
комерцијални летови, а железнице

Фото:
Александар Путник,
Владимир Стајић,
Милош Живковић
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Преко 100 привредника
на Првом грчко-српском
туристичким форуму

Први грчко-српски туристички пословни
форум, одржан овог месеца у Солуну, изазвао
је велико интересовање грчких и српских
туристичких привредника, што потврђује и број
учесника Форума – преко 100 привредника.
Војвођанску привредну делегацију, која је
бројала близу 20 представника, предводили
су председник Привредне коморе Војводине
(ПКВ) Бошко Вучуревић, заменик генералног
секретара ПКВ Бојана Миљуш и виши сарадник
у Удружењу услуга ПКВДрагица Самарџић.
Након пленарног дела, на којем је била
презентована туристичка понуда Војводине,
одржани су бројни билатерални сусрети, у
којем су, са војвођанске стране, учествовали:

Туристичка организација Војводине, Туристичке
организација Града Новог Сада, Хотел
„Премиер Аква“ и Етно насеље „Врдничка кула“
Врдник, Хотел „Президент“ Нови Сад, Хотел
„ПрезидентПремиер“ Сремски Карловци, Вила
„Президент“ Сремски Карловци,
Пансион
„Ана“ Сента, ЈП за управљање пристаништем
и марином „Марина“ Апатин, Новосадски
сајам, Туристичка агенција „Маркет турс“ Нови
Сад, Туристичка агенција „Компас-туризам
и путовања“ Нови Сад,Туристичка агенција
„Магелан“ Нови Сад.
„Захваљујући ангажовању ПКВ, као учесници
Форума реализовали смо осам билатералних
састанака са новим компанијама из Грчке,

али смо и остварили значајне конструктивне
разговоре са осталим учесницима и гостима
из Србије на Форуму и Сајму. Изузетно су
нам користила виђена решења из домена
организације сајамског наступа које колеге са
Сајма ‘ХЕЛЕКСПО’ примењују, што ће, сигурна
сам, допринети да унапредимо и амбијент на
Новосадском сајму“, рекла је МаријетаЛазор,
Руководилац Службе за развој и планирање
Новосадског сајма.
Директор хотела „Премијер Аква“ и Етно
комплекса „Врдничкакула“ Јелена Радивојевић
истакла је да је од изузетног значаја била
презентација ПКВ, која је, како каже, у најбољем
светлу презентовала привредну делегацију коју

1515

је предводила, као и туристичке потенцијале
Војводине.
„Остварили смо значајне контакте са великим
бројем грчких агенција, које су поред промоције
својих садржаја, биле заиста заинтересоване за
сарадњу у области ‘МИЦЕ’ туризма, а собзиром
на капацитете, садржаје, идеалну локацију,
мислимо да можемо очекивати почетак једне
лепе сарадње“, рекла је Јелена Радивојевић.
Организатор Форума је Грчко-српска
привредна комора за индустрију, туризам и
мала и средња предузећа Северне Грчке, а
значајну подршку и активно узеле с иПКВ и
Привредна комора Србије.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу у Гудурици, Отона Жупанчића
34, кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са плацем
700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици, приземље и
два спрата, вода, струја, канализација, укљижена,
200 m², плац 5 ари или мењам за Београд или
Нови Сад. Тел. 064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном инфраструктуром. Тел. 064/390-6276
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
Продајем пољопривредно земљиште КО
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
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 стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел.
065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43m², 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 m². Тел. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал.
Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код Игала.
Тел. 063/257-823
Продајем
кућу,
изузетно
повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра.
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна

Број
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инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију.
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² 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. 069/86960-13
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 кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
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
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне
013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/37594-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација,
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа
са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко било,
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода,
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 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.

Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан
је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел. 063/87890-67.
Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000
m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел.
060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 м², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу.
Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 м², 2 спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакари, клима. Одмах
усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 м² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500м²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379-720.
Продајем гарсоњеру 35 м² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке улице,
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни једнособан стан за издавањеможе
самица или брачни пар. Све је посебно без газде.
Тел. 061/723-93-59 или 013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан у Београду
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска, интернет)
звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел.
064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
Издајем четворособни стан у ул. Милоша
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел.
063/853-64-29.
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке
академије, погодан за занатлије, продавницу или
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у близини
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан, слободан,
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена
120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска,
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар. Може и ко
има део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан стан
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра
2018. године . Тел. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183300-18.
Издајем ненамештен једноипособан стан
(48м²) у згради преко пута педагошке академије.
Тел. 064/170-98-41.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца, комплетно опремљена.
Обавезан депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем ненамештени стан 48 м² у
згради на 1. спрату преко пута Педагошке
академије. Тел. 064/170-98-41.

РАЗНО
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
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Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са трокрилним
шифоњером. Тел. 833-294 и 061/217-68-26.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по
договору. Тел. 064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински сат
контролни, бутан боца пуна 3кг, роштиљ на
струју, мушке и женске патике и ципеле,
точкови 28-86 за бицикл. Тел. 064/168-58-94
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест година.
Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 064/42-68229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са бојлером
за грејање воде и левковима за клање. Тел.
063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007.
годиште, купљена у Србији, Вршцу,
регистрација до јуна 2019. 132000км Тел:
0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора, дупла,
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.
Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел.
062/32-98-12.
Продајем пиштољ „Берета“, први
власник, очуван, само лицима са дозволом.
Буре за нафту од 200 л, кровни носач за
аутомобил. Тел. 837-124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 109
цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09.
Продајем два кауча (2000 и 3000 динара)
и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч
4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде
2 ком, писаћи сто, плински шпорет, шиваћу
машину „Багат“, веш машину „Горење“. Тел.
013/834-891 и 063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.
Продајем трокрилни регал дрво
са огледалом и ципеларник. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.

На продају пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом и трофазни електромотор.
Цена по договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Купујем плинске неисправне бојлере
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861419 и 063/ 482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан.
Тел. 064/280-58-81.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица,
гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и
викендица.
Гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду.Тел:
060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ
на струју, контролни сат за плин, „рог“
женски бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“,
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике нове
бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел. 064/168-5894.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел.
063/733-92-47.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31
и 55х42 исправни, бренери за варење,
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све
исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел.
064/168-58-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена
25 €. Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем цитроен C4, произведен
године 2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587
cm³/80 kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао
196.000km, регистрован. Тел. 062/1175-5955.
Продајем врата за фијат крому (пасује
и за ланчију) и разне делове за исти. Тел.
013/401-210 и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са
задовољством и пуно љубави. Волим
животиње и мислим да су нам они добри
пријатељи. Нећете погрешити ако их мени
поверите. Сат времена 200 динара. Тел.
013/807-873
Продајем Југо 55, регистрован до
октобра, годиште 2003. у одличном стању,
први власник. Цена по договору. Тел.
064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор
за југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
Продајем круњач, круни и меље,
електрични. Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало
коришћен под гаранциојом, лак за
коришћење и за одржавање. Цена 3.200.
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.
Купујем полице (половне) дрвене и
металне, самостојеће и зидне (висеће). Тел.
060/740-12-10 и 013/401-210.

67.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-

На продају кучићи пит бул теријер
оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/11162-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ
на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју,
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10.
Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору.
Тел.061/166-07-02.
Продајем два фикуса, једну шефлеру и
два Адама. Тел. 805-107.
Поклањам лабрадора једногодишњег,
црне длаке. Тел. 064/357-325.
Продајем две звучне кутије, цена 1000,
и лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/60979-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13,
анласер, бомбину и друге делове за
„Аскону“ 1984. год. Шпартач за култиватор
ИМТ 506 плински бојлер некоришћен,
делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 063/74-19234.
Продајем „мали медитеран
333“
цреп,1700 комада по цени од 15 динара
комад, и 30 каљева по цени од 80 динара
комад. Тел. 066/374-757. Продајем мерцедес
123, 200 д, кадет коцкица, плинску пећ
Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, дрво
угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м
дужине за ограђивање плаца. Тел. 064/66204-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/19790-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел.
064/197-90-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија,
два месеца стара, две женке и један мужјак.
Тел. 065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша
„Горење“. ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију
и кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Тел. 062/11-759-55.
Пластични
спојлер-дефлектор
за
кров аутомобила за лакшу вучу и мању
потрошњу горива. Цена 40 €. Тел. 064/12317-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга
деветка, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62
тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 €. Тел. 063/894-91-63.
Купујем неисправне плинске бојлере
(старе) и плинске пећи због делова. Тел.
063/482-418 и 013/861-419.
Помагала би старијој особи.
Тел.
064/288-03-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална
ограда за гробно место. (2,60х2,40х0,85м)
Цена 150 €. Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло
са додатном кутијом и пласт ролом. Цена
40€. Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на
развлачење, плински решо са три рингле,
кварцна грејалица сточић за ТВ, дечији
бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван,
2005. , гаражиран, црвене боје, ветробран,
аутомацки мењач, мало прешао, тренутно
нерегистрован, наслон за седиште, церада.
Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве
боје, исправан у добром стању, неударан,
дизел, гаражиран, прешао око 127.000
км, тренутно нерегистрован. Хитно! Цена
2.800€. Тел. 064/507-60-93.
Агенцији Магибашта 013 потребна
чистачица за одржавање хигијене у
стамбеним зградама у насељу Хемоград.
Козарачка 14.
За продају четири веш машине, три
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне и
у одличном стању, као и машина за прање
судова „Беко“, исправна, уградна. Тел.
061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд
Мондео“, дизел, клима, одржавани,
поуздани. Хитно и повољно. Тел. 063/83-26918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“
92. годиште и ауто приколицу. Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман,
нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и
столице, храстова врата. Тел. 063/266-096.
Продајем плинску пећ „Алфа плам“
7 kw (50€), шиваћу машину „PFAFF 80“ и
фрижидер „Fideia“. Тел. 013/827-367.
Радила би кућне послове и бринула о
старијој особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805142.
На продају 4 фелне Р14 за фијат пунто и
заставу 10.Тел. 064/26-40-857.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/47970-86.
Продајем веш машину „Горење“, плинску
пећ „Алфа“, трпезаријски регал, плински
решо1/3, шиваћу машину „Багат“; фотељу –
лежај. Тел.064/186-52-44.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел.
064/18-44-316.
Продајем домаћу ракију, повољна цена.
Тел.064/183-300-18.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-8260.
Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47777.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед,
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг,
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и
полица за ТВ.Тел. 065/88-37-420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
НА продају фиат пунто 2004. год, мотор
1.2 бензин, 60 кс, 5 врата, клима, прешао
180.000 км, кочнице нове, гуме м+с веома
очуване. Тел. 064/26-40-857.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине,
тамно браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу
јакну 42 број, нову 2500 дин и две беле
краће зимске јакне 42 и 38 број по 2000
динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет
за једну особу са мадрацем 7000 дин, бунду
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел.
065/34-54-538.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за
мед од три рама и веш машина Канди. Тел.
064/ 14-41-22 и 013/807-492
Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за
стони тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају комбиновани шпорет,
вертикални замрзивач, Кирби усисивач,
хаварисана Застава 128. Тел. 064/23-55-436.
Потребан радник - радница на радио
Антени, водитељ - спикер, комуникативан
са познавањем народне музике и рада
на рачунару, са искуством или без. Тел.
063/810-32-28.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, цепам и сечем дрва за ложење,
риљам баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861419.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 596, 11. НОВЕМБАР
2005.

ДУБЛ ЗА БУДУЋНОСТ

Женски стонотениски клуб “Вршац” важи за најјквалитетнију
екипу у 1. “А” Савезној лиги. Главни је конкурент за пласман у
друштво најбољих – Суперлигу, а све прогнозе стручњака пред сам
почетак сезоне оправдавају се победама.
Најзаслужнији за овакве резултате свакако је трио
репрезентативки Тимеа Тапаи – Уна Радак- Бојана Пејчић, и тешко
да било која од екипа у овом рангу такмичења “Вршцу” може
одузети поене са прва три стола. Управа и тренерски колегијум
клуба, се ипак, не задовољавају само тренутним резултатима, већ
гледају унапред. У састав првог тима ове сезоне уврштене су и две,
веома талентоване, девојчице - у правом смислу те рећи. У питању
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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 (150)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II, ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак
Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују.
– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел појављује се 17. јула као први заступник
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког
представништва.
су Анђелија Ратић и Габријела Нистор, које имају десет, односно
једанаест година. На изненађење многих оне не само да наступају
за вршачку екипу, већ и бележе победе.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 598, 9. ДЕЦЕМБАР
2005.

РЕКОРДНА ПРОИЗВОДНА
ГОДИНА

У оквиру Радне јединице „Градња“ Вршац, која припада АД
„Војводинапут“ Панчево, од 1987. године успешно послује Асфалтна
база у Влајковцу. Протекла година биће запамћена као рекордна у
вишегодишњем пословању.
- До краја 2005. биће произведено око 80.000 тона асфалтних
мешавина, а комплетна годишња производња у 1999. била је
испод овогодишње просечне месечне производње, каже Стево
Милановић, руководилац РЈ „Градња“ АД „Војводинапут“ Панчево.
Асфалт произведен у влајковачкој бази користи се за израду
путева и улица у околним јужнобанатским општинама које покрива
вршачка „Градња“. Годишња производња је променљива и зависи
од уговорених послова. Комплетна производња у 2005. уграђена
је у деоницу Владимировац - Вршац међународног пута Београд граница са Румунијом - Букурешт, као и у градске саобраћајнице у
вршачкој и белоцркванској општини.

Комплетно постројење Асфалтне базе опслужује десет радника.
Постројење и депонија за складиштење материјала за производњу
асфалта смештени су на 2 ха земљишта које је „Војводинапут“
закупила од предузећа „Воде Војводине“. Сировине за производњу
асфалта су камени дробљени материјал из каменолома у
Баточини, Љубовији и Деспотовцу, затим шљунак из Дунава који се
транспортује воденим путем преко ДТД до Влајковца, као и филер
камено брашно и битумен.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Од шта су се бојали нису се убојали. Поводом
министарског отписа од 13. јануара, корпусна
команда изда 16. под бр. 1212. строги налог, да
читава бригада, са свима топовима и муницијом,
напусти Вршац и Белу Цркву. Мајор Вилам,
који је онда командовао наместо оболелог
пуковника Мадерспаха, извештавајући 17. јануара
градоначелника Ваца о овом налогу бригадној
команди, саветовао је уједно становништву, да се
уздржи од сваког
отпора, јер би био
узалудан, већ да се
преда на милост и
немилост.
„Општа седница“
м а г и с т р а та
и
изборног
грађанства,
која
је ради тога одмах
сазвана, закључила
је,
„пошто
је
сваки
тренутак
скуп, а варош не
може остати без
посаде“,
да се
сместа
изашаље
једна
депутација
у Тамишград, која
ће
обзнанити
б а н а т с к о ј
ђенералкоманди,
како се ова варош
покорава њезиним
налозима, те моли
у
ње
заштиту
личности и имања
1). У тој депутацији
беху: умировљени
п о д ж у п а н
Антон
Сабо,
градоначелник
Андрија Васић, фискал Михал Халас, затим Игњат
Бервангер, Карло Хац, Ђорђе Нешић., Светозар
Пеша, Ђорђе Теодор, Лазар Цвеић и Ђорђе
Поповић.
17. су и официри вршачке народне гарде
одазвати Мадерспаху. Тамо им је казао, да ће се

Мађари доиста повући, и да би с тога ваљало да
се распусти и вршачка народна гарда, односно да
положи оружје. Може се мислити, како је народна
гарда примила ову вест. Али нужда закон мења.
Пет компанија одмах положише своје оружје и
предадоше га Мађарима, да га када пођу собом
понесу.
Само компанија Јосифа Михајловића, која се
састојала из људи “грађанског кора” основаног
1838., и која је по
томе још из пређе
била
наоружана,
задржала је своје
оружје.
Дође и дан, кад
ће Мађари отићи
из Вршца. Али ово
не прође на миру.
После смрти војводе
Шупљикца, ђенерао
Тодоровић преузео
је команду над
аустријско-српском
војском.
То
се
догодило 4. јануара
у Панчеву. Овај
нови
војсковођа
јако беше уочио
Вршац, које што
је овај, лежећи на
тамишградском
друму,
сметао
спајању Срба са
ћесарском посадом
у Тамишграду, које
опет, што се је у
декембру,
због
Дамјановићеве
улоге, такмачио са
Вел.
Бечкереком,
те је неко време
сматран као главни логор Мађара у Банату 2).
Шта више, веле да је Тодоровић смишљао чак и
план за нападај Вршца. Али, у том му стигне глас о
одласку мађарске војске. С тога је одмах отпочето
прикупљање српске силе према Вршцу.

1)Општа седница од 17. јануара по подне
2)Julian Chownitѕ: Geschichte der ungar. Revolution, Stuttgart, 1849, sv II.,

str. 155.
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КО Ш А Р К А

КО Ш А Р К А
БЕЗ ТРИ ИГРАЧА У САСТАВУ НИЈЕ БИЛО ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАЧИ ОТПОР ЈЕДНОЈ ОД НАЈКВАЛИТЕНИЈИХ ЕКИПА У АБА 2 ЛИГИ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
82 : 89
74 : 66
79 : 96
97 : 80
105 : 79
88 : 71
73 : 75

1.Борац 		
7
2.Дyнамик
7
3.ОКК Београд 7
4.ОКК Нови Пазар 7
5.Слобода
7
6.Тамиш 		
7
7.Златибор
7
8.Војводина
7
9.Спартак
7
10.Дунав
7
11.Младост
7
12.Вршац
7
13.Металац
7
14.Беовук 72
7

0
1
1
1
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6

7
6
6
6
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

ПРИМОРСКА ПРЕЈАКА

ВРШАЦ – ПРИМОРСКА 65:103 (15:24, 19:26, 15:30, 16:23)

+78
+130
+74
+43
+38
+19
-1
-7
-27
-84
-26
-44
-59
-134

14
13
13
13
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8

ОД Б О Ј К А
2:3
3:2
3:0
0:3
3:1
3:0

1.Металац Таково 9
2.Дубочица
9
3.Ужице 		
9
4.Банат 		
9
5.Клек Србијашуме 9
6.Јагодина
9
7.Борац (Пар)
9
8.Младост
9
9.Баваниште
9
10.Срем Еатон 9
11.Топлички Витезови 9
12.Тимок
9

+19
+19
+6
+4
+5
+3
+3
+2
-2
-13
-21
-25

0
1
3
4
4
4
4
4
5
7
9
9

25
25
16
16
15
15
15
15
12
6
2
0

Бранка Максимовића нису имали решења
за снажну одбрану гостију и тешко су
долазили у прилику да поентирају. Са друге
стране, Ферме је имао изузетно шутерско
вече, погодио је 8 тројки из 11 покушаја,
Американац Харис је имао стопостотан
учинак за два поена (7/7) и погодио две
тројке из три шута. Јагодић Куриџа такође
није имао промашај из игре, Маринковић је
без обзира на проблем са личним грешкама
био тешко задржив у рекету. Такав однос
снага на терену виђен је и у трећој и
четвртој четвртини и довео је до убедљивог
вођства које је расло до максималних
плус 40 (94:54) за госте. Тренер Приморске
Големац је тек у финишу меча „спустио гас“ и

одморио носиоце игре, а Вршац са
само тројицом нешто расположенијих
играча, Јовановићем, Митровићем и
Огњеновићем, није био у могућности да
пружи озбиљнији отпор.
- Ово није била утакмица у којој
смо могли да тражимо своју шансу,
Приморска је прејака за нас и свој
квалитет је показала од прве секунде. Уз то,
имала је и додатну олакшавајућу околност,
седам дана за припрему док смо се ми
прилично потрошили у утакмици у суботу.
Наша ротација је скраћена због болести
и повреда и када дође овако квалитетан
противник немаш ни шансу да покажеш
право лице. Мојим момцима могу да
замерим само што нису пружили маскимум
без обзира у каквом се физичком стању
налазе, рекао је шеф струке Вршца Бранко
Максимовић.
Гости Кошаркашког клуба Вршац на овој
утакмици били су руководиоци АБА лиге:
Крешимир Новосел, директор, и Жарко
Чабаркапа, спортски директор.

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

31 : 26
26 : 19
27 : 21
32 : 31
35 : 37
27 : 24
0
1
3
3
4
5
5
5
5
7
7
8

+93
+41
+34
+22
-28
+17
0
-3
+2
-36
-71
-71

Динамик је заслужено
остварио убедљиву победу
у седмом колу Кошаркашке
лиге Србије реванширавши
се Вршчанима за пораз у АБА
2 лиги. Гости су потврдили да
су једна од најквалитетнијих
екипа и кандидат за највиши
пласман, док је Вршац
због силних здравствених
проблема у својим редовима
био онемогућен да пружи
максимум. У првој четвртини
екипе су се четири пута
смењивале у вођству и чинило
се да ће Вршац и Динамик
наставити традицију играња

С ТО Н И Т Е Н И С
Шислерова сала, судија: Милован Тодоровић
Радак - Диманић 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:7)
Путник - Зечевић 1:3 (3:11, 5:11, 11:9, 8:11)
Ратић - Оклобџија 3:0 (12:10, 11:8, 11:6)
Радак - Зечевић 3:1 (11:0, 11:4, 10:12, 11:4)
Ратић - Диманић 3:0 (11:4, 11:7, 11:6)

резултатски
неизвесних
мечева. Динамик је зонским
пресингом дошао до почетног
вођства од 6:0 а Вршчани су
на то узвратили серијом 8:0,
успоставили равнотежу, а у
финишу првог периода са две
тројке Капетановића дошли
до вођства од 6 разлике
(26:20).
Ту је био и крај периода
неизвесности на овом мечу
јер је у другој четвртини
Динамик серијом 14:0 дошао
до вођства од 16 разлике
(51:35) и то захваљујући
одличним
минијатурама

Чакаревића,
Кутлешића,
Глишића и Беслаћа. Вршац
у последњих седам минута
није имамо скоро никакву
нападачку идеју и до краја
првог полувремена није успео
да поентира из игре.
Гости су у трећем периоду
увећавали разлику, дошли
су и до вођства од 25 поена,
а Вршчани су се трудили да
ухвате прикључак серијом
9:0, али све што су успели да
је да смање заостатак, не и да
ухвате ритам који би донео
наду да у последњих десет
минута могу до преокрета.

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШЧАНКИ У 6. КОЛУ СУПЕРЛИГЕ

ВЕЛИКИ КОРАК КА ОПСТАНКУ
ВРШАЦ - ВОЈВОДИНА 4:1

Стонотенисерке Вршца оствариле су
у Шислеровој сали против новосадске
Војводине другу суперлигашку победу
ове сезоне, изузетно важну у борби за

опстанак. До краја јесењег дела сезоне
остала су још три кола, Вршчанке у
наредном колу, у суботу, 1. децембра,
гостују у Сенти.

ВАК ПРОСЛАВИО 15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 9. КОЛО
Херцеговина - Младост		
Сивац 69 - Јабука			
Црвена Звезда - Раднички 1958
Апатин - Младост ТСК		
Нова Пазова 1957- Б. Карловац
Инђија - Долово			

Центар
Миленијум,
гледалаца 1.000, судије:
Јовчић (БГ), Николић (БГ),
Пешић (ЛЕ)
ВРШАЦ: Ћирковић 9,
Мунижаба 2, Капетановић 12
(4 ск, 4 ас), Митровић 16 (4 ск),
Радивојевић 2, Бркић 17 (4 ск),
Јовановић 12 (4 ск), Симовић,
Огњеновић 3, Силађи 6 (5 ск).
ДИНАМИК: Беслаћ 8,
Јанковић 6, Вуликић 3,
Кутлешић 17, Степановић,
Ђерић, Глишић 18 (6 ск, 6 ас),
Ракићевић 4 (5 ас), Чакаревић
14 (5 ск, 6 ас), Остојић 11,
Стевановић 13, Савковић 2.

АТЛ Е Т И К А

Р У КО М Е Т
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0

Кошаркашице Вршца убедљиво
су поражене у крагујевачкој
дворани “Гордана Богојевић” од
домаћег Радничког. У наредном колу
изабранице тренера Мирослава
Кањевца су слободне, док ће у 8. колу
гостовати екипи Србобрана.

ВРШАЦ – ДИНАМИК 79:96 (29:26, 7:25, 25:24, 18:21)

Топлички Витезови - Банат		
Јагодина -Ужице 			
Металац Таково - Борац (Пар)
Младост - Дубочица		
Срем Еатон - Тимок		
Клек Србијашуме - Баваниште

1.Сивац 69
9
2.Јабука		
9
3.Инђија		
9
4.Херцеговина 9
5.Апатин
9
6.Младост ТСК 9
7.Б. Карловац
9
8.Нова Пазова 1957 9
9.Долово
9
10.Црвена Звезда 9
11.Раднички 1958 9
12.Младост
9

Вршац, Центар Миленијум,
гледалаца: 800, судије: Шундић
(ЦГ), Поробић (БиХ), Терзиевски
(МКД)
ВРШАЦ:
Ћирковић
4,
Мунижаба, Капетановић 6 (5 ск),
Митровић 12 (3 ас), Радивојевић,
Бркић 6, Јовановић 15 (4 ас),
Симовић 2, Огњеновић 11 (5 ск),
Силађи 9 (5 ск).
ПРИМОРСКА: Ферме 26,
Харис 20, Чакарун 11 (6 ск),
Коси 8, Зупан 3, Маринковић 12,
Хоџић, Јагодић Куриџа 6 (6 ск),
Вујасиновић, Шишко 10 (4 ск, 6
ас), Глас 3, Вончина 4.
Десетковани повредама и болестима, уз
то уморни од жестоког темпа играња на два
фронта, Вршчани нису били равноправан
ривал гостима из Копра, који су од првог
до задњег минута играли максимално
концентрисано, одговорно у одбрани,
снажно и прецизно у нападу, и заслужено
остварили више него убедљиву победу.
Вршац је до последњег минута прве
четвртине успевао да буде равноправан
фаворизованом ривалу, али је Приморска
за свега 60 секунди успела да постигне чак
7 поена и наметнула жесток ритам у којем је
одиграла читав остатак меча.
У другој четвртини изабраници тренера

ПОРАЗ ВРШЦА У 7. КОЛУ КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ПРВА Б ЛИГА 9. КОЛО

9
8
6
5
5
5
5
5
4
2
0
0

РАДНИЧКИ 2016 (КГ) - ВРШАЦ 102:41
(27:14, 30:14, 17:7, 28:6)

Фото: Милош Живковић

Младост - ОКК Београд
Златибор - Беовук 72
Вршац - Динамик		
Тамиш – Војводина
Слобода - Дунав 		
Борац - Металац		
Спартак - Нови Пазар

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА
ВРШЦА У 6. КОЛУ ДРУГЕ
ЖКЛС

18
16
12
12
10
8
8
8
7
4
4
1

Вршачки атлетски клуб 1926
прославио је 15. година успешног
рада.Прослава јубилеја одржана је у
свечаној Сали Градске куће.
Пре тачно 15 година, поново
је покренут некадашњи вршачки
атлетски клуб, а тадашњи управни
одбор за тренера је поставио Душана
Хеђешија, који је нажалост трагично
преминуо, што је био велики губитак
за овај клуб. У годинама које су
уследиле, клуб је наставио са радом,
а на место новог тренера, 2012.
године, тадашње руководство ВАК-а
доводи врсног педагога и професора
физичког васпитања - Алена Ризвића,
са којим клуб бележи одличне
резултате на бројним такмичењима.
“2003.године када је овај клуб
обновљен, многи нису веровали да
ћемо постићи овако добре резултате.
Клуб је свих ових година успевао
да расте, да ствара и изнедри,
не само добре атлетичаре, већ и
државне прваке.” истакао је Ненад
Хабибовић,председник ВАК 1926.
Поводом 15 година рада, ВАК

1926 приредио је малу свечаност
којој су присуствовали бројни
пријатељи, гости, чланови клуба и
њихови родитељи,а овом приликом
додељене су захвалнице свима који
су помагали рад клуб, као и медаље

свих њих, нагласио је Хабибовић.
У претходне четири године,
такмичари Вршачког атлетског клуба
1926 освојили су 202 медаље,од
тог броја на првенствима Србије и
Војводине освојено је 26 медаља.

највернијим пријатељима и најбољим
такмичарима.
“Много
фирми,
клубова,
појединаца је помогло,и ми вероватно
не би у оваквој мери ни успели да није

Клуб се с поносом може похвалити
и резултатима својих ветерана, који
такође бележе одличне резултате
на маратонима и полумаратонима у
Србији и земљама региона.

СПОРТ
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 16. КОЛО
ОФК Вршац - Братство 1946		
Цемент - Борац 			
Омладинац - Дунав		
Кабел - Црвена звезда		
Железничар - Бачка 1901		
Раднички (ЗР) - Хајдук 1912		
Србобран - Раднички (СМ)		
Младост - Раднички (НП)		
ЧСК Пивара - Динамо 1945		

1.Хајдук 1912
2.Кабел 		
3.Братство 1946
4.Омладинац
5.Железничар
6.Динамо 1945
7.Раднички (ЗР)
8.ОФК Вршац
9.Младост
10.Дунав
11.Бачка 1901
12.Раднички (СМ)
13.Србобран
14.Цемент
15.Борац
16.Црвена звезда
17.Раднички (НП)
18.ЧСК Пивара

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
10
11
8
7
4
6
6
5
6
5
5
4
4
3
2
1

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

0:0
2:2
1:0
2:0
2:0
0:1
0:2
0:0
1:2

2
1 +19
2
2 +24
4
2 +13
1
4 +10
3
5 +5
4
5 +7
10 2 +4
3
7 -1
3
7 -7
4
7 -2
1
9 -3
4
7 -5
3
8 -8
4
8 -9
3
9 -5
4
9 -9
4 10 -19
5 10 -14

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЖИ ПОБЕДИ У ЈЕДНОМ ОД ДЕРБИЈА 16. КОЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

РЕАЛИЗАЦИЈА МУЧИ ВРШАЧКЕ НАПАДАЧЕ
41
38
34
34
27
25
22
21
21
19
19
19
18
16
15
13
10
8

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
10
10
9
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
1

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

1:3
3:1
1:0
0:1
1:3
0:3
0:0
0:1
2:0
2
3
3
4
2
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
9
12
14

+25
+37
+13
+14
+14
+3
+3
+9
+9
0
-2
-3
-2
-3
-17
-12
-43
-45

33
32
32
31
31
24
24
23
21
21
20
19
17
17
17
12
9
3

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Добрица - Јаношик		
Партизан (К) - Борац (ВС)		
Војводина (ЦЦ) - Борац (ВГ)		
Караш (Ј) - Виноградар		
Шевац - Ратар			
Слога (М) - Будућност (А)		
Караш (К) - Хајдучица		
1.Хајдучица
2.Будућност (А)
3.Ратар 		
4.Караш (Ј) (-1)
5.Шевац 		
6.Војводина (ЦЦ)
7.Борац (ВС)
8.Караш (К)
9.Партизан (К)
10.Виноградар
11.Борац (ВГ) (-1)
12.Јаношик
13.Добрица
14.Слога (М)

13 10
13 9
13 6
13 6
11 6
13 6
13 6
12 5
13 5
12 4
13 4
13 3
13 3
13 1

У борбеној утакмици, после
обострано чврсте игре са мало
прилика, Вршчани су за корак били
ближи победи, али због хроничне
неефикасности, која их мучи ове
јесени, нису освојили цео плен. Гости
из Пригревице дошли су на Градски
стадион са јасном идејом да сачувају
своју мрежу, те концепције се чврсто
држали свих 90 минута, само у ретким
приликама прелазили су центар и
ниједном нису шутирали у оквир гола.
ОФК Вршац је у првом полувремену
из велике предности у поседу лопте
дошао до једне стопостотне прилике,
Жерађанин се у 20. минуту нашао
очи у очи са голманом Братства
Ићитовићем, али није успео да га
савлада.
У другом полувремену однос снага
се није променио, Вршчани су добили
битку на средини терена, гости су били
нешто офанзивнији, али без праве
прилике. У 75. минуту ОФК Вршац је
имао стопостотну прилику да дође
у вођство, Жерађанин је продро по

ОФК ВРШАЦ – БРАТСТВО 1946
0:0

Вршац, Градски стадион, гледалаца
200, судија: Драган Арсић (Нови Сад)
7, жути картони: Марковић, Божић,
Лазевски, Белић, Чукић (ОФК Вршац),
Сремчевић, Савановић, Никић, Нешковић
(Братство 1946)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић -, Бељин 7,5,
Петрић 7, Жерађанин 7,5, Левићанин 6,5
(од 67. Чукић 6,5), Божић 8, Белић 6,5 (од
81. Балан -), Мандић 7, Станков 6,5 (од 88.
Глувачевић -), Лазевски 7, Марковић 7.
БРАТСТВО 1946: Ићитовић 7,
Савановић 6, Вејновић 6, Бајчев 6, Станар
6 (од 46. Макар 6), Нешковић 6 (од 81.
Носковић -), Бурсаћ 6,5, Никић 6 (од 69.
Србијанац 6), Сремчевић 6, Станковић 6,5,
Стаменковић 6.
Играч утакмице: Марко Божић

Жал за великом приликом:
Жељко Жерађанин (ОФК Вршац)
левом крилу, упутио повратни пас ка
Белићу који је из казненог простора
шутирао преко гола.
Тренер Нешко Миловановић нема

шта да замери својим изабраницима
на борбености и залагању, али мора
бити забринут чињеницом да ОФК
Вршац на осам утакмица није постигао
погодак.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО

Партизан (У) - Јединство (В)		
Дунав - Југославија		
Раднички (Б) - Јединство Стевић
Стрела - Борац (Ст)		
Војводина (Ц) - Партизан (Г)		
Вултурул - Потпорањ		
Долина - Спартак 1911		
Војводина (С) - Слога (БНС )
Црвена звезда - Полет		
1.Раднички (Б)
2.Партизан (Г)
3.Партизан (У)
4.Борац (Ст)
5.Потпорањ
6.Јединство (В)
7.Спартак 1911
8.Јединство Стевић
9.Стрела
10.Вултурул
11.Југославија
12.Слога (БНС)
13.Дунав
14.Црвена звезда
15.Војводина (С)
16.Долина
17.Полет
18.Војводина (Ц)

2323

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

2:3
2:3
3:2
3:0
0:0
0:3
2:3
1
3
3
3
3
5
5
4
7
7
8
8
9
8

+31
+31
+3
+1
+8
0
-1
-5
-10
-10
-18
-12
-9
-9

ХЕТ - ТРИК БОГДАНОВИЋАЗА ТРИЈУМФ
ВЛАЈКОВЧАНА, ПОТПОРАЊЦИ
ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ ГРЕБЕНАЦ,
ПАВЛИШАНИ ЛАКО ПРОТИВ ИЗБИШТАНА
ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈЕДИНСТВО
(ВЛАЈКОВАЦ) 1:3 (1:3)
Судија: Никола Јовановић (Бела Црква), стрелци: Танасић у 5.
минуту за Партизан, Богдановић у 19, 24. и 28. минуту за Јединство
Партизан: Тодоровић, Побра, Танасић, Радосављевић, Војнов
(Јанковић), Бањаш, Колак, Обрадовић (Пандуровиц), Оморац,
Миливојев, Живојнов
Јединство: Радивојев, Попов С (Цетковић)., Биља, Москић, Попов
И., Бирђан, Балог, Станојловић, Жианов, Богдановић (Ангеловски),
Лазин.

ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) - ПОТПОРАЊ 0:3 (0:2)
Судија Угљеша Томић из Омољице, гол за Потпорањ постигли
Јовановић М (17)Попов (45), Јовановић В(70).
Вуртурул: Антић, Попа, Морариу,Раденковић, Косовац, Ђуркин,
Пауновић, Борка (Беутура), Стефановић, Пауновић, Миленковић.
Потпорањ: Доновић, Јованов (Петровић М.), Просевски,
Јоксимовић, Јанковић М., Попов, Јовановић В., Бранков, Лазин,
Ранић(Секулић), Петровић С(Јовановић В.)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ПОЛЕТ
(ИЗБИШТЕ) 2:0 (1:0)
Судија: Алекса Јевтић (Вршац), стрелци: Ранић и Стијачић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Бугаринов, Стијачић, Јовановић, Чејић,
Радић, Мајсторовић, Тадић, Гвозденов, Поморишац, Ердеји.
ПОЛЕТ: Илић Љ, Шајин, Николић, Јездимировић, Илић С., Бану,
Живојновић, Бранков Марко, Бранков Милан, Овчаров, Бежановић.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 13. КОЛО

СРЕДИШТАНИ СЛАВЕ МАЈСТОРОВИЋА
ПАРТИЗАН КАЈТАСОВО – БОРАЦ 2:3 (2:2)

Судија: Милан Лабовић (Пландиште), стрелци: Антонијевић у 5 и
Симјановић у 27 минуту за Партизан, Мајсторовић у 2,12 и 90 минуту
за Борац.
ПАРТИЗАН: Ђурковић, Марић, Милаковић, Месарош (Николић
Д), Николић, Богдан, Антонијевић, Секулић, Путник, Стегњајић,
Симјоновић.
БОРАЦ: Скокин, Мутавски, Радојевић, Комненов, Гава, Смоловић,
Мајсторовић, Рајлић, Мутавски, Животић, Костадиновић.

ФУ ТС А Л

ФОРУМ “ДЕСЕТКОВАО” ИНЂИЈЦЕ
32
28
22
21
20
20
20
18
16
13
12
11
10
7

Судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци:
Богдановић у 2, 5, 14, 15. и 24, Рашић у 11,
Мадић у 16, Везмар у 22, Миловац у 26. и 30.
минуту за Форум, Копрешанин у 18. минуту
за Индијанс
ФОРУМ: Морарију, Богдановић, Радак,
Пештерац, Везмар, Мадић, Деспотовић,
Миловац, Рашић, Синђелић, Богдановић,
Анђелковић, Ђорђевић.
ИНДИАНС 2013: Вићентић, Мишић,
Купрешанин, Пашић, Катић, Бабић.
Вршчани су са десет голова испратили
Инђијце и показали да пораз од Викинга

ФОРУМ - ИНДИАНС (ИНЂИЈА) 10:1 (6:1)
није оставио трага. Меч је обележио
петоструки стрелац Марко Богдановић

који подједнако добро тресе противничке
мреже и у сали као и на зеленом терену.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 8. КОЛО
Форум - Индианс 10:1
Кикинда - Викинг 2:5
Динамо - Тиса 4:6
1.Форум		
2.Тиса			
3.Викинг		
4.Динамо		
5.Краљевићево		
6.Индианс 2013		
7.Кикинда (-1)		

7
7
7
6
6
6
7

6
5
5
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
4
4
4
6

+24
+18
+6
-2
-9
-19
-18

18
15
15
6
6
6
2
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