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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Општина Вршац, Епархија 
банатска, Удружење потомака 
ратника 1912-1920 и Друштво 
српских домаћина, обележили су 
Дан ослобођења Вршца у Првом 
светском рату, 10.новембар. 
Представници поменутих 
организација окупили су се на 
градском гробљу обишли спомен 
капелу српских задужбинара 
и светих царских мученика 
Романових, руске царске породице, 
једину у Србији, обновљену јуна 
ове године, а потом су свечаним 
полагањем венаца на споменик 
Ослободиоцима Вршца у Првом 
светском рату одали почаст палим 
борцима.

 Парастос код споменика 
на вршачком градском гробљу 
служило је свештенство Српске 
православне цркве Епархије 
банатске.

-Ово је велики дан који се мора 
памтити зато што су наши преци, за 
само шест година, тукли и потукли 
на свом простору четири царевине: 
Турску 1912, Аустроугарску, 
Бугарску и Немачку 1918, зато 
што су водили ослободилачке 
ратове у којима се, као по закону, 
побеђује, нагласио је пуковник 
у пензији Љубомир Марковић, 
председник Републичког одбора 
Савеза удружења потомака 
ратника Србије од 1912.до 1920.
године. Зато морају и млади и стари 
данас да се идентификују са једном 
генерацијом која је оставила 
тестамент: сачувати целовиту 
отаџбину са Косовом и Метохијом 
као нераздвојним делом Републике 
Србије. То је кредо овог савеза и ми 
се никада нећемо одрећи наслеђа 
које су нам оставили славни преци. 
Данас је дан када су 1918. јединице 

Прве српске армије, после 
ослобођења Београда, ослободиле 
прво Панчево 8.новембра, а у 
садејству са делом снага које 
су, преко Беле Цркве,  прешле 
Дунав, ослободиле и град Вршац, 
10.новембра. Остали делови Прве 
армије, под командом Петра 
Бојовића, на исти дан, ослободили 
су Сомбор, а настављајући даља 
дејства ослободили су 13.новембра 
Суботицу, 17. Зрењанин, и 
последњи град у овој равној 
Војводини била је Кикинда, која је 
ослобођена 20.новембра сада већ 
давне 1918. 

Марковић је подсетио да, 
као и ранијих година, и ове свих 
тридесет удружења, општинске 
организације, одбори на простору 
целе Србије традиционално 
обележавају дан ослобођења 
у Првом светском рату, као 
и овде у Вршцу полагањем 
венаца, пријемима у локалним 
скупштинама и другим 
манифестацијама и догађајима.   

Велизар Вемић, члан 
Општинског већа за социјална 
питања, указао је на значај 
очувања традиције нашег народа 
који је кроз своју историју водио 
само ослободилачке ратове. Он 
је додао да је одавање почасти 
херојима, који су животе дали за 
слободу нашег града, обавеза ове и 
генерација које долазе.

Никола Спремо, председник 
Удружења потомака српских 

ратника Општине Вршац, подсетио 
је да је ово удружење основа 2003. 
године у Вршцу, а у држави  оно 
постоји 107 година, и негује и чува 
слободарску традицију српског 
народа. 

Након тога делегације су обишле 
споменик официрима и војницима 
императорке руске армије, који су 
ове године обновили Удружења 
потомака српских ратника и 
Епархија банатска. 

Ј.Е.

ВРШАЦ  ОБЕЛЕЖИО ДАН ОСЛОБОЂЕЊА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

НЕ СМЕМО СЕ ОДРЕЋИ НАСЛЕЂА СЛАВНИХ ПРЕДАКА
ЧАС ИСТОРИЈЕ У СПОМЕН СТРАДАЊА ЖАРКА 
ЗРЕЊАНИНА И СТРАХИЊЕ СТЕФАНОВИЋА

СЕЋАЊЕ НА 
НАРОДНЕ ХЕРОЈЕ

СУБНОР Општине Вршац,  Месна 
заједница Павлиш и сеоска Основна 
школа „Ђура Јакшић“ приредили су 
час историје о страдању народних 
хероја Жарка Зрењанина и Страхиње 
Стефановића у Павлишу, који је окупио 
све генерације, од основаца, до чланова 
СУБНОР-а. Било је то  подсећање на дан 
када су, 4.новембра 1942. године, херојски 
страдали Зрењанин и Стефановић. 
Положени су венци на спомен плочу 
која се налази на кући Славка Никина у 
Павлишу, на месту трагичног догађаја, а 
потом су испред куће засадили дрво мира 
и слободе.

Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а Општине Вршац, подсетио је 
на херојства Жарка Зрењанина - Уче , 
секретара  КПЈ за Војводину и Страхиње 
Стефановића,  секретара ОК КПЈ за Јужни 
Банат. У кући  Славка Никина у Павлишу, у 
раним јутарњим сатима,4. новембра 1942. 
године,  опкољени троструким   обручем, 
сачињеним од седам стотина припадника 
јуришне СС дивизије “Принц Еуген “ , 
полицајаца и агената, пред 

свој несуђени полазак у Бихаћ  на Прво 
заседање АВНОЈ-а, смртно су страдали 
Зрењанин и Стефановић. 

Жарко Зрењанин рођен је у Избишту, 
1902. Школовао се у Вршцу, Сегедину, 
Белој Цркви и Панчеву. Завршио је 
учитељску школу у Сомбору 1923. Још као 
ђак сомборске Учитељске школе пришао 
је револуционарном омладинском 
покрету. Члан је Комунистичке партије 
Југославије од 1927, када је и основао прву 
партијску ћелију у Избишту. У својој кући 
у Избишту организовао је малу илегалну 
партијску штампарију, у којој је, фебруара 
1933. штампан први број „Лењиниста“ 
(изашла три броја), органа ОК КПЈ за Јужни 
Банат. Уводнике и већину чланака писао је 
сам. Априла 1933, штампарију је открила 
полиција. За време Другог светског 
рата, Гестапо је чинио велике напоре 
и организовао бројне снаге да ухвати 
„црвеног генерала“, како су Зрењанина 
називали. Почетком новембра 1942, Тито 
је позвао Зрењанина да дође на слободну 
територију западне Босне и присуствује 
Првом заседању АВНОЈ-а. Приликом 
припрема за одлазак у Срем, и даље у 
западну Босну, Зрењанин је проказан 
Гестапоу и убијен је 4. новембра 1942. у 
селу Павлишу, код Вршца.

За заслуге у организовању 
револуционарног радничког покрета 
и НОБ у Војводини, Зрењанин је, 5. 
децембра 1944, проглашен народним 
херојем. Од 2. октобра 1946. године град 
Петровград носи име овог револуционара 
– Зрењанин.  Око 60 насељених места у 
Србији, углавном у Војводини, имају улицу 
са именом Жарка Зрењанина.

Ј.Е.

Обележавајући своју славу 
Митровдан, Удружење ратних 
војних инвалида поклонило се 
сенима Вршчана који су своје 
животе дали у залог за слободу 
бранећи отаџбину у ратним 
сукобима деведесетих година 
прошлог века. Одавању поште 
овим херојима придружили 
су се и представници Војске 
Србије, МУП-а, Општине Вршац, 
Удружења за неговање традиције 
51. моторизоване бригаде, ратних 
и мирнодопских инвалида, војних 
пензионера, СУБНОР, омладине 
Социјалистичке партије Србије и 
других политичких странака, као 
и чланови породица трагично 
погинулих војника и полицајаца. 
Након парастоса, који су одржали 
свештеници српске православне 
цркве, Римокатоличке цркве и 
Румунске православне цркве, 
положени су венци на споменик 
„лала“ у парку крај Геронтолошког 
центра. 

-Ово је прилика да се подсетимо 
на наше суграђане који су дали 
своје животе, положили жртве 

за своју отаџбину, да се то не 
заборави, каже Мевлудин Планчић, 
председник Удружења ратних 
војних инвалида Општине Вршац. 

Деветорица Вршчана, младих људи 
дали су своје животе у ратним 
сукобима од 1990. до 1999. на 
просторима бивше Југославије, 
укључујући Косово и Метохију. 
Велики је и број ратних војних 
инвалида. Сваки рат узима данак, а 
Удружење ратних војних инвалида 
се залаже да до ратова више никад 
не дође, да живимо сложно у миру, 
да политика учини све да се гради 
мир и пријатељство међу државама 
и унутар наше земље.

Према речима Планчића, 
Удружење ратних војних инвалида 
изабрало је за своју славу 
Митровдан који је у народу познат 
као хајдучки растанак.

-Овде смо да се поклонимо 
сенима и подсетимо на наше 
суграђане који су положили своје 
животе и дали своју  младост за 
нашу бољу будућност, рекао је 
Велизар Вемић, члан Општинског 
већа задужен за социјална питања. 
Овде су и цивилне жртве, којих 
је, нажалост, све више у ратним 

сукобима, а ми треба да се трудимо 
да ратове и сукобе превазиђемо на 
миран начин, залагањем и доброом 
вољоом. Општина Вршац, као 
локална самоуправа, подржава 
и помаже овакве догађаје и 
организације и издвојиће значајна 
средства да се обнове овакви 
споменици, којих је доста на 
територији наше општине.

Бели мермерни споменик 
уоблику лале, Вршчани су подигли 
у знак сећања на своје трагично 
преминуле суграђане Балан 
Савицу (1961-1993), Балог Атилу 
(1968-1999), Васиљевић Србослава 
Гадафија (1962-1999), Ердеи Петра 
(1964-1991), Кирхнер Жељка Кикија 
(1970-1999), Матић Предрага 
Пеце (1961-1992), Милосављевић 
Милана Црног (1962-1992), Попов 
Славомира (1966-1991), Станковић 
Новицу Нолета (1959-1999) и 
Хелберг Бобана (1964-1991).

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОБЕЛЕЖИЛО СЛАВУ МИТРОВДАН

ПОКЛОНИЛИ СЕ СЕНИМА ХЕРОЈА

Положени венци на споменик „лала“

Спомен плоча сећања на народне хероје

Делегације одају почаст погинулим Вршчанима

Удружење ратних војних 
инвалида функционише 
од 1992. године, има 110 
чланова, а циљ активности 
је помоћ породицама, 
посебно деци ратних војних 
инвалида и погинулих у 
ратним сукобима. Планчић 
истиче да су деца из ових 
породица увек добри и 
вредни ђаци, двоје је на 
докторским студијама, 
неколико их је на мастерсу, 
а и студенти првих година 
успешно полажу испите. 
Он је нагласио да деца из 
породица погинулих бораца 
и инвалида, иако су расла 
у тешким условима, нису 
проблематична, већ су за 
понос својим родитељима.

Поводом обележавања 
Дана ослобођења Вршца 
у Првом светском рату у 
Духовном центру Светог 
Теодора Вршачког Српске 
православне Општине 
Вршац  одржана је  
трибина под називом “Дан 
ослобођења”. О Првом 
светском рату, Солунској 
офанзиви и ослобођењу 
Срема, Баната, Бачке и 
Барање, 1918. године, 
говорио је пуковник Драган 
Крсмановић, а професор 
Јован Пејин подсетио је 
на политичке и историјске 
околности  у Банату од 1900. 
до данас. Присутнима се 
представио Црквени хор 
Свети Теодор Вршачки.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

АПЕЛ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПАНЧЕВО 

ПОЈАЧАНА 
КОНТРОЛА 

УЧЕСНИКА У 
САОБРАЋАЈУ

Имајући у виду погоршање 
стања безбедности 
саобраћаја на путевима на 
подручју Полицијске управе 
у Панчеву које се огледа у 
тежини последица насталих 
у саобраћајним незгодама, 
Полицијска управа у Панчеву 
апелује на све учеснике у 
саобраћају да у предстојећем 
периоду учествују у саобраћају 
са појачаном опрезношћу и да 
поштују саобраћајне прописе.

Приликом управљања 
возилима, посебну пажњу 
посветити брзини кретања 

возила, коришћењу 
сигурносних појасева како од 
стране возача тако и до стране 
путника у моторним возилима, 
коришћењу заштитне кациге 
од стране возача мотоцикала 
и мопеда као и лица која се 
на овим возилима превозе, 
поштовању светлосне 
саобраћајне сигнализације и 
прописа о праву првенства 
пролаза као поштовању 
прописа о управљању возилом 
под утицајем алкохола јер 
су наведена непоштовања 
саобраћајних прописа 
узрочници саобраћајних 
незгода са најтежим 
последицама.

Поред свега наведеног, 
Полицијска управа у Панчеву 
посебан апел упућује возачима 
пољопривредних машина 
као и возачима бицикала, 
да посебну пажњу посвете 
техничкојисправности својих 
возила, пре свега, техничкој 
исправности светлосних и 
светлосно  сигналских уређаја 
а посебно када се крећу 
путевима ван насеља, ноћу као 
и дању уусловима смањене 
видљивости.

Припадници полиције 
Полицијске управе у Панчеву 
ће у наредном периоду 
појачано вршити  контролу 
поштовања прописа од стране 
свих учесника у саобраћају и 
доследно преузимати мере на 
откривању и санкционисању 
свих прекршаја који су дирекни 
узрочници саобраћајних 
незгода са најтежим 
последицама.

У Привредном суду у Панчеву за 13.новембар 
заказано je рочиште на коме ће поменути 
правосудни орган одлучити  да ли ће “Вршачким 
виноградима” по други пут продужити 
предстечајни поступак.  Ова одлука је од 
виталног значаја за даљу судбину „Винограда“ 
јер би њено изрицање  гарантовало заштиту 
рачуна фирме од принудне наплате поверилаца. 
У противном, следи стечај.

- За „Вршачке винограде“ било би најбоље 
да се предстечајни поступак продужи на још 
месец дана, јер бисмо у том периоду могли да 
обезбедимо новац за припрему винограда за 

зиму, објашњава Небојша Мишић, директор 
„Вршачких винограда“. Мислим да би о 
покретању стечаја требало да разговарамо тек 
када завршимо све пољопривредне радове и 
збринемо плантаже, које не могу и не смеју да 
трпе због тренутне ситуације у фирми. То ћу 
пренети и министру привреде Жељку Сертићу, 
јер је држава већински власник “Вршачких 
винограда” са 72 одсто капитала.

Мишић сматра да тренутно не постоји боље 
решење од продаје фирме из стечаја и додаје:

 - „Виногради“  ће тада бити неоптерећени 
лошим приватизацијама и старим обавезама, 

и  лакше ће пронаћи купца. У том случају се 
продаје правно лице без оптерећења, јер сва 
правна оптерећења остају у стечајној маси. Тако 
ће потенцијални купац преузети само позитиву, 
а од новца,  који буде уплатио, у потпуности ће се 
подмирити сви повериоци.

За куповину “Вршачких винограда”, како 
сазнајемо, интересује се неколико страних 
инвеститора. Неки од њих су обишли плантаже 
и производне погоне приликом посете Вршцу. 
Потенцијални купци највише се интересују 
о томе шта ће конкретно бити у понуди за 
куповину. Још увек се не зна одговор на то 
питање, као и на остала везана за тачан износ  
дуговања и потраживања овр вршачке фирме. 
Слика ће бити комплетнија након стечаја и 
завршетка судских спорова, који су у току.

И поред нерешеног питања опстанка фирме, 
запослени у „Вршачким виноградима“ успешно 
су завршили овогодишњу бербу и са 1.134 
хектара убрали око 4,5 милиона килограма 
грожђа. Берба је, кажу, нешто лошија, али су 
проценат шећера и квалитет зрна добри, што је 
основни предуслов за производњу квалитетних 
вина.

Према речима директора Мишића, средства 
за бербу обезбедили су продајом флашираног 
вина црногорском и босанском тржишту, 
а на исти начин планирају да финансирају 
предстојеће јесење радове у плантажним 
засадима. На лагеру има још око седам милиона 
литара вина. Међутиим, за реализацију овог 
плана потребно је да Привредни суд у Панчеву 
донесе одлуку да продужи предстечајни 
поступак “Вршачким виноградима”.

СУДБИНА „ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА“ И ДАЉЕ НЕИЗВЕСНА

ДА ЛИ ЋЕ ПРИВРЕДНИ СУД  ПРОДУЖИТИ 
ПРЕДСТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК?

  У циљу лакшег проналажења 
запослења и подизања 
компетенција незапослених 
лица, Национална служба 
за запошљавање, као једну 
од активних мера политике 
запошљавања спроводи обуке 
за тржиште рада. Према речима 
директорке вршачке филијале 
службе за запошљавање, Наташе 
Вулић, на предстојећем сајму 
запошљавања, који ће се одржати 
17. новембра 2015. године у 
простору АгриКо пијаце на месту 
некадашњег бувљака, свој штанд 
имаће и средња Пољопривредна 
школа из Вршца, која ће се 
представити са програмом обука. 
Уколико тржиште искаже жељу 
за оваквим обукама оне могу 
бити упланиране и затим се 
реализовати преко Националне 
служба за запошљавање. Након 
завршене обуке лица могу своја 
знања искористити и за покретање 
сопственог бизниса.  

- Сагледавањем потреба 
тржишта рада, одлучено је да се 

за наредну годину незапосленима 
понуде нешто другачије обуке. 

Ако тржиште искаже жељу, обуке 
могу ући у Предлог каталога обука 

за 2016. годину. С обзиром да је 
наше подручје погодно за рурални 
туризам, производњу вина, 
ракије и органску производњу, 
одлучили смо се за понуду обука 
Пољопривреде школе, која ће 
се ове године представити и на 
сајму запошљавања у за то врло 
погодном амбијенту АгриКо 
пијаце“, рекла је Наташа Вулић.

Обуке које нуди 
Пољопривредна школа су: обука за 
производњу вина, печење ракије, 
органску производњу зимнице 
и производњу хлеба, обука за 
рурални туризам, пчеларство, 
месаре, куваре и друге. Уколико су 
незапослена лица заинтересована 
за поменуте обуке, потребно је да 
искажу жељу свом саветнику за 
запошљавање.  

Ј.Е.

У СУСРЕТ САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА

ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА

Небојша Мишић, директор „Вршачких винограда“
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У Основној школи “Ђура Јакшић” у 
Павлишу мења се столарија на школској 
згради како би ђаци наставу пратили у 
топлијим учионицама. Актуелне радове 
обишли су Дарко Гавриловић, помоћник 
председника Општине Вршац, мр Владимир 
Станојев, члан Општинског већа за 
образовање и његов колега Велизар Вемић, 
задужен за социјална питања. 

-Вредност радова износи два милиона 
динара, објашњава Станојев. Мењамо 
комплетну столарију на школском објекту 
у циљу уштеде енергената, јер је добро 
познато да се више од 40 одсто топлотне 
енергије може изгубити преко старе и 
неадекватне спољне столарије. Планирана 
је и замена громобрана у овој школи, 
првенствено из безбедносних разлога. 

Срђан Јовановић, директор ОШ “Ђура 
Јакшић”, захвалио се локалној самоуправи 

што је препознала важност радова који се 
изводе и који ће допринети квалитетнијим 
условима за извођење наставе, а школском 
објекту даће нови лепши изглед. 

Дарко Гавриловић је указао на значај 
самодоприноса за школство, који су 

Вршчани подржали пре десетак година, 
јер се овим средствима уређују образовне 
установе на територији наше Општине, 
како у граду, тако и у насељеним местима.

- Средствима самодоприноса грађана 
урађени су капитални радови, који би, 
највероватније, изостали да су се чекали 
виши органи власти, сматра Гавриловић.

Радове на замени столарије на школској 
згради ОШ “Ђура Јакшић” обавља вршачка 
фирма “Бакић колор”. Радови теку 
планираном динамиком и биће ових дана 
готови. 

Према речима Станојева, планирани 
радови на објектима градских и сеоских 
школа у Општини Вршац приводе се крају 
и биће завршени до краја ове календарске 
године, а на руку грађевинарима иде и лепо 
време ових дана.  

Ј.Е.

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЂУРА ЈАКШИЋ” У ПАВЛИШУ

НАСТАВА У ТОПЛИЈИМ УЧИОНИЦАМА
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Савет за спорт Општинског одбора Вршац 
Српске напредне странке организовао је две 
лепе хуманитарне акције.  Младом суграђанину 
Драгану Матићу, који  од рођења болује од 
мишићне дистрофије уручен је ортопедски 
трицкл, а за помоћ Ненаду Павићу, који болује 
од церебралне парализе, организован је 
хуманитарно - спортски спектакл у Павлишу 
који су увеличали ветерани београдске Црвене 
звезде.

Специјално дизајнирано ортопедско 
возило, трицикл, је персонално прилагођено 
Драгановом  узрасту, и помоћи ће му да се  
слободније креће и да буде физички активан што 
је врло важно да се заустави напредак његове 
болести. 

- Ово ортопедско возило омогући ће Драгану 
да се више дружи са својим вршњацима, да се 
бави обавезним физичким активностима, да 
борави  на свежем ваздуху, рекао је Борис Горјуп, 
председник Савета за спорт ОО Вршац Српске 
напредне странке. Драго ми је што ће се бавити 
спортом, јер вожња овог трицикла свакако то  и 
јесте.

Ветерани београдске “Црвене звезде”, бившег 
европског и светског шампиона су заједно 
са својим колегама из истоименог клуба из 
Павлиша одиграли су у понедељак, 9. новембра 
пријатељски меч са идејом да се помогне Ненаду 
Павићу и Јасни Крсмановић, студенткињи 
Филолошког факултета, чија је кућа срушена 
од последица прошлогодишње поплаве, као и  
Удружењу параплегичара и квадриплегичара 
“Параквад” из Вршца. Београдске црвено - беле 
предводио је Владимир Петровић Пижон, 
четврта “Звездина” звезда уз кога су још били 
Бошко Ђуровски, Здравко Боровница, Огњен 

Короман, Милош Бурсаћ и други некадашњи 
првотимци које је из публике бодрио Милош 
Шестић.Меч је пратло више од пет стотина 
гледалаца,  Београђани су били бољи на терену 
резултатом 3:1, али су победници сви; учесници, 
организатори и гледаоци који су слањем смс 
поруке на број 4755 сакупљали добровољни 
хуманитарни прилог.  Почетни ударац на 
утакмици симболично је извео Ненад Павић, 
велики навијач “Црвене звезде” коме се остварио 
сан да буде учесник једне Звездине утакмице. 
Као успомену добио је дрес омиљеног клуба са 

потписима учесника ове хуманитарне акције.
- Желели смо ода покушамо да нашим младим 

суграђанима мало улепшамо детињство и да им 
помогнемо у савладавању препрека са којим се 
сусрећу сваког дана. Велику помоћ у оранизацији 
акција пружили су нам координатори наше 
странке. Захваљујем се свима који су их 
подржали. Ово је тек почетак, оваквих и сличних 
акција биће још, рекао је повереник ОО СНС 
Вршац Александар Ђорђевић.

Ј.Е.   

САВЕТ ЗА СПОРТ ВРШАЧКИХ НАПРЕДЊАКА ОРГАНИЗОВАО ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

ОРТОПЕДСКИ ТРИЦИКЛ ЗА ДРАГАНА МАТИЋА
ОДРЖАНА ТРИБИНА СРПСКЕ 
РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ ПОСЕТИО 

ВРШАЧКЕ РАДИКАЛЕ
Српска радикална странка (СРС) 

организовала је  промоцију књиге др 
Војислава Шешеља “Говор мржње као злочин 
против човечности”, у амфитеатру вршачке 
Педагошке академије, прошле суботе, којој 
је присуствовао и сам аутор. Шешељ је 
Вршчанима говорио о свом боравку у затвору 
у Хагу, као и о активностима радикала о 
њиховим плановима везаним за наредне 
изборе. 

У име Општинског одбора Вршац Српске 
радикалне странке, лидера радикала и 
његове сараднике, као и присутне Вршчане 
поздравили су Драган Шкрбић и Зоран Ђукић. 
Они су изразили задовољство што, после 13 
година, имају прилику да у Вршцу поздраве 
Војислава Шешеља.  

Лидер радикала сматра да је против 
њега подигнута хашка оптужница како би се 
лакше сломила и уништила Српска радикална 
странка. 

-Нису ни мислили у почетку толико да ме 
задрже, али отегло се то, и пошто нису знали 
како да ме осуде избацили су ме из Хашког 
трибунала, рекао је Шешељ. Али, мени није 
жао што сам отишао у Хаг, ја сам се грозничаво 
борио целу деценију да случајно тај светски 
циркус не прође без мог учешћа. И успео сам, 
није ми жао што сам тамо провео 12 година. 
Нису те године улудо протраћене, читао сам 
, писао, оспособљавао се да будем што бољи 
председник Владе након следећих избора, 
јер више Србију нема ко озбиљно да води и 
изведе из кризе и социјалне беде, осим Српске 
радикалне странке. И могу да вам се похвалим: 
победио сам Хашки трибунал! Цела Србија и 
цели свет то знају. Победио сам јер сам увек 
осећао подршку свог народа, своје отаџбине, и 
Српске радикалне странке, у сваком моменту. 
Зато су и хтели да нас униште, задали су нам 
тешки ударац покушајем пуча 2008, одвајањем 
Томислава Николића и оних који су га следили. 
Већина чланства отишла је за њима у заблуди 
да је то добро за Србију, да се ништа битно 
неће променити у политичком програму, 
идеологији, веровали су Томиславу Николићу 
да он више не може да трпи моје свакодневне 
позиве из Хага да се уради ово, да се уради оно. 

Говорећи о програму СРС, Шешељ је 
радикале упоредио са осталим странкама на 
политичкој сцени Србије и између осталог 
рекао:

-Српска радикална странка је боља по томе 
што ћемо зауставити растакање државе. Свима 
је јасно да после Косова и Метохије долазе 
Војводина и Рашка област. Ми се добро сећамо, 
под социјалистима је било тешко, блокаде, 
санкције, тешко се живело, али су фабрике 
сачуване. Одмах после 5.октобра, све што је 
с муком сачувано, све је порушено, фабрике 
су прво уништаване да би биле продате у 
бесцење. Све се више погона затвара, све је 
већа беда у народу. Ми бисмо ту направили 
квалитативни помак: зауставили бисмо 
корупцију и криминал и заштитили домаће 
тржиште да би се обновила наша производња. 
Наши произвођачи немају тржиште, укинуте 
су царине, преплавиле су нас стране робе, 
уништени су  наши пољопривредници. 
Враћањем царина на све врсте хране из 
иностранства, отвара се тржиште за домаћу 
храну.

Лидер радикала нагласио је да је СРС остала 
доследна свом програму и опредељењима, 
истичући да газда радикала није ван граница 
Србије, већ да је то српски народ. Снага 
радикала је, сматра Шешељ, онолика колико 
српски народ жели да их подржи. Он је позвао 
присутне да размисле и на наредним изборима 
гласају по својој савести, својим интересима, 
вери и опредељењу.

Ј.Е.

Вршачки напредњаци уручили ортопедско помагало малом Вршчанину

Вршац је угостио стотинак еминентних 
грађевинских инжењера из Србије и региона, 
учеснике 6. Међународног научно - стручно 
саветовања, одржаног у  Хотелу Србија, 
прошле седмице. Тема саветовања била је 
“Геотехнички аспекти грађевинарства”, а 
презентована су најновија достигнућа у 
области грађевинарства. Организатори 
научно – стручног скупа били су Савез 
грађевинских инжењера Србије, Српско 
друштво за механику тла и геотехничко 
инжењерство, Инжењерска комора Србије и 
вршачко грађевинско предузеће ДОО “Расинг”, 
домаћин саветовања.

Рајко Миљков, власник и директор ДОО 
“Расинг”, поздравио је присутне колеге, указао 
на значај размене информација и искуства на 
оваквим скуповима и додао:

-Најновија достигнућа и резултати, 
остварени у важној области грађевинарства, 
који су нам презентовани на научно - стручном 
саветовању у Вршцу, значајни су за све нас. 
Они ће нам помоћи да се информишемо и 
едукујемо, да стекнемо нова знања која ћемо 
користити и примењивати у нашем даљем 
професионалном раду. 

Међу темама скупа били су и актуелни 
проблеми из области геотехнике, геотехничког 
инжењерства, стабилизација објеката на 
проблематичним земљиштима, анализе 
клизишта која су све активнија и бројнија у 
Србији, посебно након прошлогодишњих 
поплава. О поменутим темама резултате 
својих истраживања и анализа износили 
су грађевински инжењери, геотехничари, 
инжењерски геолози, конструктори, 

хидроинжењери, саобраћајни инжењери.
-Када је реч о активним клизиштима, стање 

у Србији је и даље прилично катастрофално, 
констатовао је Миљан Илић, виши саветник 
у кабинету министра за ванредне ситуације, 
износећи искуства анализа везаних за израде 
документације и пројеката санирања активних 
клизишта у нашој земљи. Од тренутно 
евидентираних 10.000 клизишта у Србији, 
пројектна документација постоји за можда 
само стотинак.

Тема скупа била је и изградња брзе пруге 
кроз Војводину, која би српску метрополу 
повезала са земљама Европске уније. Траса 
ове железничке пруге ишла би од Београда, 
преко Новог Сада ка Суботици.

Др Слободан Ћорић, професор Геолошко-
рударског факултета Универзитета у Београду, 

указао је на неке од проблема у реализацији 
овог пројекта. То је, пре свега, велико клизиште 
код Сремских Карловаца, али и вијадукт 
дужине од око 3.000 метара, затим тунели, 
постојеће саобраћајнице.

Учесници скупа разматрали су и актуелну 
законску регулативу у Србији, проналажење 
начина да се она благовремено и прилагоди 
усагласи са важећим законским актима у 
земљама Европске уније. 

Шесто Међународно научно - стручно 
саветовање на тему “Геотехнички аспекти 
грађевинарства” оцењено је врло успешним и 
од стране учесника и организатора. Сазнања 
и искуства изложена на бројне актуелне теме 
и проблеме у овој области значајне су да њен 
даљи развој и напредак. 

Ј.Е.   

ВРШАЦ ДОМАЋИН 6. МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНО - СТРУЧНОГ САВЕТОВАЊА ГРАЂЕВИНАРА

ПРЕДСТАВЉЕНА НАЈНОВИЈА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Међународно научно - стручно саветовање грађевинара у Вршцу

Вршачко Еколошко удружење Авалон 
организовало је акцију садње 200 младица 
белог јасена на делу пута Вршац - Велико 
Средиште, прошле суботе, 7. новембра. У 
акцији је учествовало двадесетак волонтера 
еко прегалаца, чланова Авалона, представника 
других еколошких организација, али и грађана 
који не припадају овој врсти удружења. 

Према речима Будимира Бабића, 
председника Еколошко удружење Авалон, 
посебну захвалност упућују  члановима 
Еколошког друштва Аренарија из Беле Цркве 
чијих је четворо чланова својим учешћем 
подржало ову акцију. 

-Значајна сарадња је остварена овог 
пута и са Покретом горана и за успешну 
садњу у многоме дугујемо предстванику ове 
организације Славку Радосављеву, истиче 
Бабић. Овом акцијом реализован је пројекат 
Дрворед пута Вршац – Велико Средиште, 
финансиран од стране Општине Вршац. 

Оргиналан назив пројекта је гласио Дрворед 
пута Вршац – Павлиш, али пошто нисмо 
добли сагласност за садњу на том месту од ДП 
Други октобар, због евентуалног угрожавања 
водовода, назив пројекта и дестинација садње 
су промењени. Морамо истаћи вредност 
ангажовања свих учесника који се у време 
агресивног себичја одлучују за несебичан 
чин рада за опште добро, и делујући ван 
свих трендова дозвољавају себи да им се 
супротставе.

 Организатор Еколошко удружење Авалон, 
као и сви учесници акције уживали су у 
садњи младица белог јасена на које ће тек 
бити поносни када се за пар година развију и 
постану део лепог и богатог дрвореда.

Ј.Е.   

АКЦИЈА ЕКОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА АВАЛОН 

ЗАСАЂЕНО 200 МЛАДИЦА БЕЛОГ ЈАСЕНА 
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Петар Олујић познат је 
генерацијама Вршчана као 
професор математике, али и као 
директор Гимназије „Борислав 
Петров Браца“, на чијем је челу 
био 15 година. Математика и 
њени предавачи нису баш били 
омиљени код великог броја ђака. 
Професор Олујић један је од 
ретких који је оповргао ту тврдњу. 
Његови су га ђаци поштовали и 
волели, јер је и он ценио њих, 
а како каже, деца умеју то да 
препознају и испоштују. Као 
директор успешно је држао 
кормило Гимназије  у времену 
када је из школе са 8 одељења и 
200 ђака прерасла у образовну 
установу са 37 одељења и 1.000 
ученика. Сигурно да није било 
лако одржати хомоген колектив 
и створити услове за успешан 
рад школе каква је вршачка 
Гимназија. Међутим, много је 
више волео посао професора 
и рад са ђацима, јер деца су 
искренија, отворенија, што се, 
како каже професор Олујић, не 
може баш рећи и за одрасле.

Где сте рођени?
-Рођен сам у Вршцу 25.марта 1949, 

прецизније Љубљанска 152, уствари 
десет кућа ниже, не у породилишту, 
него у кућним условима. Родитељи су 
ми се звали Никола и Савка. Отац је 
дошао из Далмације, у оној првој сеоби, 
1939, 1940. Са мојом мајком се нашао 
негде на том путу за Србију, заједно су 
овде оформили породицу. Моја мајка 
је из породице Штрбац, и имала је још 
шест сестара, а у очевој фамилији били 
су само синови, шесторица. Ја имам 
старију сестру Милицу. Имали смо 
скромно детињство, услови су били 
сложени, отац је радио, мајка нас је 
чувала и васпитавала, и мислим да је 
то добро урадила. Пошто сам становао 
у Љубљанској улици, територијално 
сам припадао Основној школи „Жарко 
Зрењанин“ (сада ОШ „Јован Стерија 
Поповић“) . Ту сам ишао прве три године, 
а онда су цело наше одељење пребацили 
у ОШ „Олга Петров Радишић“, ваљда што 
није било довољно простора у једној, а 
вишак простора у другој школи. У  „Олга 
Петров“ сам завршио основну школу, 
а после  Гимназију „Борислав Петров 
Браца“. Након тога завршио сам чисту 
математику у Новом Саду на ПМФ-у. 

Одакле та љубав према 
математици? Да ли сте од малих ногу 
знали да ћете бити математичар?

-Неки је таленат, вероватно, био 
присутан, а успели су то да развију 
моји професори. Имао сам наставника 
Марјановића, предавао ми је математику 

у ОШ „Олга Петров“ последње две 
године, дошао је из Босне, био је кратко 
у Вршцу, а на истој таласној дужини био 
сам и са професором Новицом Анђићем, 
у Гимназији. Сећам се на контролном  
сам ја имао 5, било је неколико тројки, 
и двадесетак јединица. У првој години 
Гимназије успео сам да дођем до 
републичког такмичења из математике 
и можда је то дало неки импулс да одем 
тим путем. Иначе, моја прва жеља била 
је да студирам ДИФ. Не случајно, ја сам 
проглашен за спортисту генерације у 
Гимназији. Покојни професор Миша 
Торбаров дао је само мени Спартакову 
диплому, после завршене Гимназије. Био 
сам добар у свим спортовима. Мислим 
да је то заслуга наставника Јозе у ОШ 
„Олга Петров“. Почетак кошарке у Вршцу 
ја везујем за њега, па везујем и себе за 
све то, тај мој неки таленат за кошарку 
се доста лепо развијао. У првом разреду 
Гимназије био сам међу првих 12 играча 
у тадашњем вршачком КК „Бриксол“. 
Међутим, Гимназија је тражила доста 
учења, па је било напорно свако вече ићи 
на Полет на тренинге, а други разлог је 
тај што ми је у првом Гимназије ослабио 
вид. Морао сам да носим наочаре, а 
кошарка и наочаре не иду заједно, тада 
је то било тешко спојиво, разбије се 
стакло, пукне рам, повреди око. Тако сам 
завршио са активним спортом, остало је 
само аматерски и рекреативно.  Требало 
је да упишем ДИФ и три дана пре уписа 
на факултет сретнем моју професорку 
хемије Зору Јанковић и кажем јој да 
размишљам да под један упишем ДИФ, 
под два хемију, а под три математику.  
Професорка ми каже: „Одлично, само 
обрни редослед, прво математика!“  
Професорка Зора Јанковић се поштовала 
и у хемији и ван хемије. Мислим да је 
добро што сам је послушао, да нисам 
погрешио и да сам нашао себе у послу, 
пре свега, професора математике. 

У чему је лепота математике?
-Математика је лепа наука, 

истраживачка, та креативност да се 
дође до решења, и то задовољство када 
се реши задатак, посебан осећај. Ја сам 
имао то задовољство у животу да радим 
скоро пола радног века посао који волим 
и који сам знао да радим, а то потврђују и 
многи са којима сам радио. 

Да ли сте посао добили брзо након 
завршетка факултета?

-Ја сам дипломирао 1974. Био сам 
стипендиста Општине Вршац, и када 
је био обавештен, директор Гимназије 
Ђура Кнежевић ме је позвао да радим 
као професор математике у Гимназији. 
Могао сам да добијем посао и у другим 
школама, математичари су били 
тражени. Али, мени је била част да 
дођем у Гимназију и да радим са својим 
некадашњим професорима. 

Математика је била баук за 
бројне ђаке, најчешће нису волели 
ни професоре, али ви нисте били 
омражени професор. Напротив, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 21, број 335, 22. март 1996.

ПрОБУДила Се рОМСКа фУДБалСКа аМБиција

У ВРШЦУ ОСНОВАН 
ФК РОМАЛЕ

У нашем граду основан је још један фудбалски 
клуб. На иницијативу Ђурице Јовановића-Пиште 
и групе Рома формиран је фудбалски клуб Ромале.

Клуб представља спој младости и сачињавају 
га играчи разних националности: Роми, Румуни, 
Мађари, Македонци и Бугари.

Прву званичну утакмицу Ромале је одиграо 
недавно против општинског лигаша, Граничара 
из Ватина и освојио победу са 5:1.

Као новоформиран клуб, од јесени он ће 
се такмичити у општинској лиги. До почетка 
шампионата, Ромале ће одиграти незваничне 
утакмице са свим екипама које се такмиче на 
нивоу општинског Фудбалског Савеза, односно 
са тимом који буде слободан.

Иначе тренинзи се одржавају на 
травнатом терену (фудбалско игралиште) 
Неуропсихијатријске болнице. на сваком 
тренингу одазивају се скоро сви наши 
регистровани играчи, са којима не кубуримо, 
речи су господина Душана Кукића.

Фудбалска амбиција Ромалеа пробудила 
се већ на старту у једној утакмици за Куп на 
територији општине Вршац. Фудбалери Ромалеа 
имали су за противника искусну екипу Караш 
из Куштиља. На помоћном игралишту стадиона 
под Брегом, пред великим бројем гледалаца, 
махом навијача Ромалеа, меч је у регуларном 
току завршен  нерешеним резултатом 1:1. Ипак, 
у друго коло пласирао се вршачки клуб, јер је 
доказао већу присебност и прецизност када су 
били извођени једанаестерци. Победио је Ромале 
са 4:1.

Н.М..

Вршачка кула, година 21, број 339, 26. јул 1996.

СВЕТСКО ПРИЗНАЊЕ 
ЧОКОЛАДЕРИМА БАНАТА

Вршачкој угледној “слаткој” фабрици  “Банат” ДД 
припала је једина овогодишња  награда за технологију и 
квалитет Међународне асоцијације “Trade Leaders Club” 
из Мадрида, која се додељује од 1976. године на основу 

иНТерВјУ
ПЕТАР ОЛУЈИЋ, ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ, ПЕТНАЕС Т ГОДИНА НА ЧЕЛУ ВРШАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

иМаО СаМ ТУ ПриВилеГијУ Да 
раДиМ ОНО ШТО ВОлиМ и УМеМ 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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ученици су Вас волели и поштовали. 
Како сте то успели?

-Мој став у послу био је да искористим 
све оно што је било добро код мојих 
професора, а да елиминишем оно што 
није, искуствено, из мог угла. Мислим да 
је то био први прави услов да успешно 
радим свој посао, а друго - ја сам имао 
изузетно поштовање према сваком ђаку, 
без обзира какав је био математичар. То 
ми се увек вратило на прави начин. Дете 
кад осети да га цениш као личност, да му 
желиш добро, он то поштује.  Знало се 
ко је ко, али ђаци су знали докле могу 
да иду. Знао сам увек да подржим онај 
фини ђачки хумор, кад је то са мером. 
За 32 године рада у образовању са 
ђацима никад нисам имао проблема, 
мени је увек било задовољство када 
сам са њима у учионици. Мој циљ је био 
да из сваког ђака извучем максимум 
знања математике, рада, способности, 
али и у неком васпитном смислу. Имао 
сам привилегију да радим са већином 
добрих ђака са одличним предзнањем 
математике и када сам успео да то 
надоградим како треба, онда је то било 
право. Могу да се похвалим да сам 
оставио десетак професора математике 
који су сада у Вршцу и околини, моји 
бивши ђаци, сада колеге, некад су ме 
и превазишли. Али, мислим да је то 
задовољство да ђаци превазиђу свог 
учитеља. То је лепота овог посла.

Били сте петнаест година директор 
вршачке Гимназије. Како је било 
руководити том школом? 

-Ја сам се школовао да будем 
професор математике, али неки стицај 
околности, неки путеви су кренули 
тим правцем да се ја нађем на месту 
директора. Било је то време неких 
силних промена. Ја сам радио 2 године, 
отишао сам у војску, вратио се и радио 
још 2 као професор. У међувремену су 
биле велике трансформације, Гимназија 
се свела на 8 одељења: 4 трећа и 4 
четврта, 1978.године. Пошто је Ђура 
Кнежевић отишао у пензију, на место 
директора дошао је Радослав Поповић, 
и он је отишао после 2-3 године. 
Остало је упражњено место директора 
Гимназије и онда су ме моје колеге, 
моји бивши професори, салетали  са 
свих страна и убедили, после доста мог 
колебања, да пристанем. Да бих испунио 
услов да имам пет година радног стажа, 
био сам прво два пута по 6 месеци 
в.д.директора, 1978. После тога био сам 
директор два мандата, до 1987. Пред 
крај другог мандата прихватио сам једну 
лепу понуду да радим као професор у 
Педагошкој академији, на пет година. 
То је био најлепши део мог радног века, 
пет година рада са студентима, будућим 
учитељима, који треба да пренесу знање 
деци од 1.до 4.разреда. Мислим да сам и 
ја дао неки свој допринос, између свих 
методичара, да постану добри учитељи. 
Има доста учитеља који данас раде по 
нашим школама, мислим да су учитељи 
још увек најјача карика у образовном  
ланцу. После тих пет година, вратио 
у Гимназију на посао професора 
математике до 2000. Онда опет 
инсистирања, захтеви, молбе, тако да 
сам одрадио од 2001.до 2006. још тих пет 
година на месту директора.  И јануара 
2006. са места директора повукао сам 
се с посла. Била је отпремнина и ја сам 
то искористио да бих заштитио себе 
колико могу, када је реч о здрављу. 

Вршачка Гимназија била је једна 
од угледнијих у земљи. Како сте Ви 
допринели успешном раду школе?

-Док смо ви и ја били ђаци вршачке 
Гимназије мислим да је била елитна, 
само у то време. Како је време 
протицало, све је полако падало и моја 
борба, као директора,  првих девет 
година била је да то успорим , а било 
је пуно отежавајућих околности. Ја 
сам затекао малу школу, са 7 одељења, 
али много проблема, организација, 
финансије, требало је то прво увести 
у ред. У трансформацији образовања, 
када је расформиран ЗОС, Гимназија 
постаје велика школа са 37 одељења, са 
200 расте на 1.000 ђака, колектив је од 20 
порастао на 100 чланова.  Дошла су два 
језика, две смене, у склопу  Гимназије 
биле су и Економска школа  и први 
степен Академије, средња припремна 
школа просветни смер. Било је пуно 
посла, потешкоћа, али са много рада 
и напора све је дошло на своје место 
и добро је функционисало.  За време 
мог другог мандата директора, није 
било више просветог смера, угасио се, 
остала је Економска школа, која је убрзо 
после тога пребачена у „Теслу“. Била 
је то тада школа са 24 одељења, што и 
јесте један оптималан број за нормалан 
и успешан рад једне образовне 
установе. Имали смо лепу сарадњу са 
Гимназијама из Румуније, са „Логом“, са 
Српком Гимназијом из Темишвара, то је 
трасирала Љиљана Панић Томашевић, 
као директор, ја сам само наставио. 
Имали смо и једну лепу сарадњу са 
једном бечком школом, наши ђаци су 
успоставили контакт, ишли су једни код 
других у посету. Гимназијалци су добри, 
паметни и вредни ђаци, било је ту много 
награда на разним такмичењима из 
свих области. Верујем да ће тако бити 
и убудуће, јер је задатак Гимназије 
да афирмише своје ђаке. Школа  је 
добила Награду „Ђорђе Натошевић“, 
као Гимназија од посебног националног 
интереса за Србију, због успешног 
рада и неговања наставе на румунском 
језику. Ми смо то лепо развили, са 5-6 
ђака дошли смо на преко 30 ученика у 
румунском одељењу. То је делом и моја 
заслуга, али и мог помоћника Драгалина 
Велића, ми смо дали себи задатак да 
то афирмишемо. Ја сам лично добио 
признање „Жарко Зрењанин“ које се 
додељује на нивоу Јужног Баната за 
успешан посао професора, за рад у 
настави.

Шта Вам је било најлепше у Вашем 
послу? Да ли сте на нешто посебно 
поносни?

-Мислим да је то био рад са децом, да 
сам имао ту привилегију да радим оно 
што волим и умем и то што су иза мене 
остали неки нови професори математике. 
Као директор могу да будем поносан што 
сам релативно успешно водио школски 
колектив у турбулентним временима, 
узбурканим водама, криза, нема пара... 
Иако сам и дан данас ја присталица тога 
да деца не би требало да испаштају због 
тога што сам ја незадовољан јер ми је 
плата мања него што заслужујем. Ја сам 
и тада био да се решења траже, али да се 
настава не обуставља. Две године провео 
сам и на Пилотској академији ЈАТ-а у 
Вршцу, неки моји ђаци из Гимназије 
били су тамо, данас су пилоти. Иначе, 
имао сам изузетно добру сарадњу са 
директорима Педагошке академије, др 
Костом Воскресенским и др Грозданком 
Гојков. Гимназија је била подстанар 
у згради Академије. Сматрам да сам 
доста урадио на томе да колектив буде 
што је више могуће хомоген. И поред 
великих турбуленција и осцилација тог 
времена, мислим да смо направили 
доста добру атмосферу за рад у школи. 
Иако сам био 15 година директор, ја 
сам се трудио да имам бар по неки час у 
настави, волео сам своју професију. Рад 
са људима није никад исти као са децом. 
Она су чиста, када нешто кажу ту нема 
никакве позадине, код старијих је то већ 
другачије.

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Ја сам један од оних случајева 

где гимназијска љубав траје. Моја 
супруга Вера и ја заједно смо од 
другог Гимназије. Били смо у истом 
разреду у Гимназији, касније заједно 
на факултету, Вера је, такође, професор 
математике, мојом кривицом. После 
студија посао, па свадба, двоје деце, по 
мени добре, успешне... Вера и ја смо у  
браку 41 годину, не рачунајући време 
из Гимназије. Имамо ћерку Весну и сина 
Горана. Имамо и унучиће. Весна има две 
ћерке Милицу(шести разред основне 
школе) и Марију (4,5 године), а Горан има 
Клару (3). 

Од када сте у пензији? Шта Вам је 
сада главна преокупација?

-Један од мојих аргумената, када сам 
напуштао Гимназију, био је и да мојим 
унукама пренесем  још оно што могу. После 
одласка из школе, чекао сам осам година до 
пензије, прво 63 године живота, па до 65, али 
дочекао сам је. Време проводим са својим 
унукама, оне су ми главна преокупација.  Са 
Милицом радим математику, с времена на 
време, а са Маријом и Кларом се трудим да 
их кроз игру научим да развијају логичко 
мишљење. Од када сам престао да радим, 
супруга и ја редовно одлазимо у нашу 
малу викендицу код Планинарског дома, 
проведемо дан у здравом окружењу, уз 
мало рекреације. Имамо кућу у Бихаћкој, 
има и ту доста посла увек. 

Да ли сте задовољни својим 
животом? Која је Ваша животна 
филозофија?

-Кад погледам уназад, сматрам 
да сам задовољан својим животом. 
Тако сам, коначно, и васпитан да 
будем скроман и мислим да сам на 
таквом путу и остао. Нисам себи 
никад задавао екстра високе циљеве 
и захтеве, које нисам могао да 
достигнем. Мислим да је и ово што је 
иза мене јако много, за један људски 
век можда и превише. Доста је за 
цео живот  бити само један мандат 
директор неке школе, а не 15 година. 

Јованка Ерски

оцена 12000 менаџера из 125 земаља окупљених у овој 
познатој светској организацији привредника.

У име “Баната” пехар је на свечаности уприличеној 
додељивању признања од 23. до 25. јуна у Бечу, примио 
Живица Барић, извршни директор. Чину уручивања 
награда представницима 80 најуспешнијих фирми са 
свих континената, присуствовали су Душан Веизовић, 
амбасадор СРЈ у Аустрији, угледни привредници и 
дипломатски кор земаља из којих су лауреати.

Б.М.

Вршачка кула, година 21, број 340, 30. август 1996.

СВЕчаНО пУШТЕН У РаД пИВаРИН пОГОН за 
ТОчЕњЕ пИВа, СОКа И лЕДЕНОГ чаЈа У лИМЕНКЕ

ПОНОВО ЗЛАТО ЗА 
КВАЛИТЕТ

Почетком овог месеца др Раде Филиповић, савезни 
министар за привреду, свечано је пустио у рад нови 
погон Пиваре за претакање пива, сокова и леденог чаја 
у лименке. Капацитет ове фабрике, тренутно једине 
те врсте код нас, је 240 000 лименки дневно. Ради се о 
производњи која није непозната вршачким пиварцима 
јер је пиво у лименкама први пут из фабричког круга до 
потрошача изашло још седамдесетих година. Међутим, 
читав пословни подухват због тадашњих услова 
привређивања није имао перспективу па је прекинуто 
са производњом.

Данас је ситуација другачија и тржишту треба 
нудити увек нешто ново. Погон за точење пива у 
лименкама изграђен је за рекордних шездесетак дана 
што је још једна потврда Пиварине ефикасности када је 
реч о новим инвестицијама и производњама започетој 
још 1984. године, када је за само 95 дана изграђена и 
пуштена у рад нова фабрика за производњу сокова 
капацитета 8000 литара на сат.

За нови погон набављена је опрема италијанске 
фирме “Симонаци” из Падове вредна 2,5 милиона 
марака, а укупна улагања износила су 3,5 милиона. С 
обзиром на већ изражену потражњу, у Пивари рачунају 
на годишњу производњу од 5 милиона.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква” 
суфинансира Скупштина општине Бела Црква

На око хиљаду метара 
квадратних у оквиру зграде 
Месне заједнице у Јасенову од 
руинираних објеката обновом 
је настао леп и уређен простор. 
Више реконструисаних објеката 
користи Еколошко удружење 
Караш, Удружење голубара 
Војвођански гаћан и Месна 
заједница. Ово је још један 
пример да је одлука Скупштине 
општине Бела Црква да се уђе у 
директно финансирање месних 
заједница била добра, каже 
Ненад Живановић, председник 
Скупштине општине.

- Ово је била рушевина, 
једно сметлиште и ево личним 
ангажовањем мештана Јасенова и 
чланова Савета месне заједнице, 
реновирани су сви ови објекти. 
На већини је био урушен и кров 
- каже Живановић.

Посебно ангажован на овим 
радовима био је Српко Савић 
из Еколошког удружења Караш, 
које се већ годинама у Јасенову 
појављује као главни покретач 
многих акција на уређењу места 
и околине. Ово удружење је и 

покретач и организатор сада 
већ традиционалне ликовне 
колоније у Јасенову.

- Директно је из буџета 
локалне самоуправе, на основу 
броја становника, за овај Савет 
издвојено око 500 хиљада 

динара за ову годину, али су 
и мештани и привредници из 
Јасенова материјално помогли 
да се овај посао заврши- рекао 
је Ненад Живановић, председник 
Скупштине општине.

АНГАЖОВАЊЕ МЕШТАНА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАСЕНОВО

РУИНА ПРЕТВОРЕНА У 
УРЕЂЕН ПРОСТОРНа згради Удружења пензионера 

Општине Бела Црква замењени 
су прозори и урађена је фасада. 
Пензионери штедљиво располажу 
сваким динаром који им се одобри, 
а за изведене радове утрошено је 
200.000 динара. Новац за децу и 
старе у општинској каси мора да 
се нађе рекао је Станко Петровић 
председник Општине Бела Црква 
приликом посете дому пензионера. 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

СРЕЂЕНА ФАСАДА НА 
ДОМУ ПЕНЗИОНЕРА

Ненад Живановић, председник Скупштине општине Бела Црква

УДРУЖЕЊЕ ГОЛУБАРА ВОЈВОЂАНСКИ ГАЋАН

УРУЧЕН ПЕХАР 
ЗАХВАЛНОСТИ

Ученици и наставници ОШ 
“Мара Јанковић” из Кусића 
обележили су Дан школе. У 
програму су учествовали градски 
хор “Bella musica” из Беле Цркве 
и ученици који су за прославу 
припремили приказ најважнијих 
дела Стевана Сремца. 

Школство у Кусићу има дугу 
традицију. Прва школа основана 
је 1746. године, а какав однос 
према школству имају Кусићани 
говори податак да су зграду 
школе саградили сопственим 
средствима пре 110 година и да 
у тој згради школа и данас ради.

Дан школе обележили су 
наступи градског хора “Bella 
musica” и чланова школских 
драмских и музичких секција.

- Школа превасходно постоји 
због деце. Некад се те ствари 

забораве, а овога пута смо деци 
омогућили да покажу све оно што 
знају, и кроз спортска такмичења  

а кроз драмску секцију чију сте 
приредбу данас видели - каже 
Бранислав Арашков, директор 
ОШ “Мара јанковић”.

Припреме за прославу су 
трајале два месеца, али то 
није омело  чланове музичке 
секције да на фестивалу Руска 
песма у Београду остваре 
запажен наступ, поносно истиче 
професорка музичке културе, 
Данијела Јокановић.

-Ученици су феноменални и 
са њима је стварно задовољство 
радити, јер они дају предлоге а 
ми наставници смо ту да некако 
да све то уобличимо - каже 
госпођа Јокановић.

У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ МАРА ЈАНКОВИЋ У КУСИЋИ ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ

ЂАЦИ ПОКАЗАЛИ СВОЈЕ ВЕШТИНЕ

Удружење голубара у Јасенову 
постоји дуго, али је рад удружења 
прекидан. Од 2012. године 
поново је активан под називом 
“Војвођански гаћан”. У знак 
захвалности за добру сарадњу, 
председник удружења Вељко 
Андрејић уручио је пехар и 
захвалницу Ненаду Живановићу 
председнику СО Бела Црква. 

Често се голубови из Јасенова 
носе на изложбе у земљи 
и иностранству, а у селу се 
организује изложба Октобафест. 
За добро организоване изложбе 
заслужни су и чланови Савета 
Месне заједнице Јасеново и 
председник Скупштине општине 
Ненад Живановић, коме су у знак 
захвалности уручени пехар и 
захвалница.

- Кад год смо отишли  да 
нешто замолимо увек нам је 
излазио у сусрет - рекао је  Вељко 
Андрејић, председник Удружења 
“Војвођански гаћан”.
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На дневном реду 85. 
седнице Општинског већа 
Општине Алибунар, у петак, 
6. новембра анализиране 
су иницијативе Одељења за 
финансије, као и Одељења 
за урбанизам, а усвојено је и 
неколико извештаја. Седницом 
је председавао Предраг Белић, 
председник Општине.

На иницијативу Одељења 
за финансије Општинске 
управе, веће је утврдило 
предлог Одлуке о порезу 
на имовину. Овом Одлуком 
утврђују се објекти, лица, 
права и обавезе од значаја за 
спровођење поступка настанка, 
утврђивања и ослобађања од 

обавезе плаћања пореза на 
имовину као прихода буџета 
Општине Алибунар. Такође 
на иницијативу Одељења за 
финансије, Општинско веће је 
донело Одлуку о утврђивању 
просечних цена квадратног 
метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2016, које 
су исте као и за 2015. годину.

На иницијативу Одељења 
за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту 
животне средине, Општинско 
веће је утврдило предлог 
Одлуке о пречишћавању и 
одвођењу атмосферских и 
отпадних вода на територији 
општине Алибунар. Наведеном 

одлуком уређују се: сакупљање 
отпадних вода од прикључка 
потрошача на јавну уличну 
канализациону мрежу, 
одвођење канализационом 
мрежом, пречишћавање и 
испуштање из канализационе 
мреже, одржавање 
канализационе мреже и 
фекалних црпних станица, као 
и друга питања од значаја за ову 
комуналну  делатност. 

Седница је завршена 
разматрањем појединих захтева 
за одобравање материјалне 
помоћи, који су упућени Центру 
за социјални рад на даље 
процесуирање.

ОТВОРЕНА НОВА ФАБРИКА У 
АЛИБУНАРУ

АЛИБУНАРСКА ОБУЋА  
ОСВАЈА ПЛАНИНСКЕ 

ВРХОВЕ  СВЕТА     
Привреда  општине  Алибунар  богатија  

је за нову фабрику спортске обуће за  
планинске и зимске спортове. Реч је о 
фабрици „Парилаб“ ДОО, чији је оснивач 
италијанска компанија Скарпа. Око 130 
запослених настоји да до краја године 
испуни план и произведе 60.000 пари 

обуће. У погону се налазе две производне  
линије а од нове године инсталираће 
се и трећа коју ће опслуживати нових 
40  радника. У набавци најсавременијих 
компјутеризованих машина  за опремање 
две производне линије италијански 
инвеститор уложио је до сада преко 
1.000.000  еура, док у трећу линију намерава 
да до краја године уложи додатних 
500.000. Према  речима Јона Магде, 
директора фабрике у Алибунару, један 
број радника оспособљен  је у матичној  
компанији у Италији а други у Алибунару. 
У фабрици истичу и одличну сарадњу са 
Националном  службом за запошљавање 
– филијала Панчево. Запослени су успешно 
прошли  обуку и сада настоје да испуне 
план и очекивања послодавца. Поред 
услова за рад у процесу производње који 
задовољавају највише европске стандарде 
и редовних личних доходака, запослени 
имају обезбеђен и превоз до радног места. 
Међу запосленима највише је жена из 
општине Алибунар, али и један број њих из 
суседних општина. Целокупна производња 
извози се у Италију и још 42 земље у којима 
компанија има своје продајне центре. При 
посети фабрици у Алибунару, на једном делу 
обуће која се тренутно ради, приметили 
смо заставу државе Непал. По речима 
директора Магде реч је о хуманитарној 
акцији у тој земљи у коју се укључила и 
компанија “Парилаб” са производним  
контингентом од 5000 пари обуће. Имајући 
у виду да италијанска компанија намерава 
да и даље повећава своје производне 
капацитете у Србији односно Алибунару 
и наредних година, ова фабрика постаће 
један од највећих послодаваца у овом делу 
Војводине, а тренутно је један од највећих 
у Јужнобанатском округу.

Инфраструктура постоји, имамо 
способне људи који желе да раде, па са 
вером у њих идемо напред, закључио је 
Магда.        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ОДРЖАЛО РЕДОВНУ СЕДНИЦУ

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 
ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

У  организацији  Хришћанске  
Баптистичке  цркве у  Алибунару  
и  у присуству  гостију и  верника     
одржано је вече духовности.
Речима  добродошлице у  име  
домаћина скуп  је поздравио  ђакон   
Трајан  Марковићан.  Свечану  
духовну   беседу  са  позивом  
да  чинимо  добра  ,хумана  и 
племенита   дела  с  вером  у  
Бога   ширећи  љубав  и мир  међу  
људима   зарад  царства  божијег   
одржали  су   уважени  црквени  
великодостојник  Феин  Конат  
из  Енглеске  уз  успешан  превод   
Адама  Деге  пастора  из  Вршца.  
Порука  скупа  била  је  да  једни  
другима  будемо  ближи  и  да  нам  
вера у  Исуса  Христа  на  опште  

благостање  може  променити  
живот.  Речи  осуде  упућене  су 
онима   који  данас  у  свету  спутавају 
верске  слободе  и онемогућавају   
људима  да  слободно испољавају   
своју  веру. Поред  бројних  
порука  вече  духовности  у  
Алибунару  пратио  је програм 
испуњен  духовним мелодијама  
у извођењу  маестра   на  флаути   
Даниела  Пинку  из  Темишвара  и   
професора  на  виолини  Тодора  
Петровића  из  Алибунара . Реч  
је о једној  од  многих у низу  
активности  поменуте  црквене 
заједнице  која  поред  едукације  
деце  у  три  музичке  секције  у  
ова  сложена  економска  времена   
грађане  помаже   на  различите 

начине  ,  тако је  било  и ових  дана  
када је  у  оквиру  хуманитарне   
акције  Општинској  организацији  
Црквеног  Крста  испоручила  
један контингент   одеће која  ће  
се  дистрибуирати  социјално 
најугроженијим  грађанима  на  

ОДРЖАНО ВЕЧЕ  ДУХОВНОСТИ  И МУЗИКЕ  

ВЕРА МОЖЕ ПРОМЕНИТИ ЖИВОТ 
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На овогодишњем  60. Међународном 
сајму књига у Београду, Књижевна 
општина Вршац (КОВ) појавила се међу 
најугледнијим издавачким кућама и 
тако наставила традицију успешних 
сајамских наступа, коју је, за живота,  
утемељио тадашњи главни уредник 
КОВ-а и председник Петру Крду. 
Ова, мала по тиражу и насловима, 
али по истанчаном критеријуму 
велика издавачка кућа понудила је 
поштоваоцима писане речи своје 
занимљиве књиге, које су изазвале 
велико интересовање. 

У међусајамској години КОВ је 
објавио двадесетак нових наслова. 
У Библиотеци „Несаница“ пажњу 
привлачи књига Карлоса Фуентеса 
„Ђак Мол“, коју је са шпанског превела 
Бојана Ковачевић Петровић. Књига 
представља хрестоматски избор из 

четири књиге Карлоса Фуентеса. 
Фантастична прича „Ђак Мол“, 
реалистична приповетка „Чиста душа“, 
есеј о Сервантесу и увод у једно од 
Фуентесових кључних дела - „Закопано 
огледало“, предочавају значај и 
разноликост опуса великог мексичког 
писца, а свеобухватан увод и закључна 
библиографија могу користити свима 
који буду проучавали његово дело на 
овим просторима. Вредна пажње је 
и књига Петра Пијановића „Расправа 
о Гаталици“,ауторски покушај да 
се целовито сагледа прозни опус 
Александра Гаталице, једног од 
најистакнутијих живих писаца који 
стварају на српском језику.

Како сазнајемо у КОВ-у, у 
Библиотеци „Атлас ветрова“ издваја 
се збирка поезије Зорана Хр. 
Радисављевића „Света трешња“, следе 

књига есеја Џорџа Орвела „1944“, коју 
је с енглеског превела Теодора Илић. У 
периоду од 1943. до 1947. године, Џорџ 
Орвел писао је за лево оријентисани 
британски недељник „Трибјун“. Баш у 
то време настао је роман „Животињска 
фарма“ и јавиле су се прве идеје за 
роман „1984“. Будући да је имао потпуну 
слободу при писању својих колумни, 
Орвел се дотицао најразличитијих тема 
које су га занимале. Књигу „Фрагменти“ 
Сапфа, превела је са старогрчког 
Загорка Кораћевић. Збирка Сапфиних 
фрагментарних стихова нуди нам једно 
могуће виђење дела ове песникиње, 
које није нужно усмерено академској, 
већ и широј читалачкој јавности.

У Библиотеци КОВ објављене су, 
углавном, збирке поезије, међу којима 
се истичу „Од снова кројено“ Ксеније 
Тасић, „Не бих да одем у недељу“ 
Слободана Ђекића, „Теглице за бубице“ 

Стане Динић Скочајић, „Литерарни 
снег“ Драгице Стојановић, „Школа 
ћутања“ Зорана Јеремића. У истом 
друштву су роман „Лагер“ Љубомира 
Кораћевића и збирка есеја „После“ 
Бориса Главача.

Још за живота председника и 
дугогодишњег уредника КОВ-а, Петру 
Крдуа, започет је вишегодишњи 
пројекат – Библиотека „Дела Јована 
Стерије Поповића“. До сада је објављено 
18 књига, а у најновијем издању 
ове КОВ-ове Библиотеке Стерија је 
представљен као преводилац. Он је 
својевремено са немачког превео 
драму „Несрећне џумбушлије“ Јохана 
Непомука Нестроја. Рукопис је 
приредио Сава Анђелковић, професор 
на Универзитету Сорбона у Паризу, који 
је тамо и докторирао на Стерији.

Ј.Е.

НА 60. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ МЕЂУ 
НАЈУГЛЕДНИЈИМ ИЗДАВАЧИМА

КУЛТУРА

Презентација КОВ-а на Сајму књига у Београду

Богата издавачка трпеза Књижевне општине Вршац

Професионална сцена на 
румунском језику “Петру Крду” 
припрема нову позоришну 
представу “Кутија с причама” 
која ће премијерно бити 
изведена на великој сцени 
Народног позоришта “Стерија”, 
у недељу, 15. новембра, у 
16 часова. Ово је прва дечја 
представа у продукцији  
Професионалне сцене на 
румунском “Петру Крду” НП 
“Стерија”, намења најмлађој 
вршачкој публици.

Према речима Ивана 
Ђорђевића, в.д. директора НП 
“Стерија”, „Кутија с причама” је 
ауторски пројекат редитељке 
Елене Иванке. Ослањајући 
се на румунску и светску 
баштину света бајки, представа 
се бави дечјом публиком на 

неуобичајен и експерименталан 
начин примењујући методе 
импро -театра, истражујући 
невербално као универзални 
театарски језик, па ће и 
најмлађа публика, која не 
разуме румунски језик, моћи 
лако да је прати. 

Ђорђевић је изразио наду 
да ће публика и медији пружити 
подршку развоју ове вршачке 
позоришне сцене, охрабрити 
позоришне ствараоце да се, 
у будућности, још више и 
боље посвете деци,  најмлађој 
и надражој публици , као и 
позоришту, стожеру културног 
живота сваке, па и наше 
друштвене  заједнице.

Професионална сцена 
на румунском језику “Петру 
Крду”, врло успешно ради при 

Народном позоришту „Стерија“ 
и заузима све значајније  место 
на културној мапи Србије 
и региона. То несумњиво 
потврђује и вишеструка 
подршка како домаћих, тако и 
иностраних фондова. Наиме, 
овај пројекат финансирало 
је Министарство спољних 
послова Републике Румуније - 
Одсек за Румуне из дијаспоре, 
а суфинансијер је  Национални 
савет румунске националне 
мањине.

Чланови ове позоришне 
сцене поручују да су врата 
вршачког Талијиног храма 
отворена за све љубитеље 
театра и позивају најмлађу 
публику да им се придружи на 
премијери заказаној за недељу, 
15. новембра, у 16 часова.

Ј.Е.

НОВИ ПОЗОРИШНИ КОМАД ПРОФЕСИОНАЛНЕ СЦЕНЕ НА РУМУНСКОМ 

„КУТИЈА С ПРИЧАМА“ 
ПРЕМИЈЕРНО У НАРОДНОМ 

ПОЗОРИШТУ “СТЕРИЈА”
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

И концептуални уметници воле 
материјална добра

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

На 5.  Бијеналу савременог цртежа Србије, Вршчанки 
академској сликарки Доминики Морариу уручена  је диплома 
за допринос цртежу као ликовној дисциплини, у Историјском  
архиву у Панчеву, 7.новембра. Одлуку о додели шест 
равноправних диплома учесницима 5.  Бијенала савременог 
цртежа Србије донео је стручни жири у саставу: Светлана 
Младенов, Сава Степанов, Нада Денић и Пал Дечов.

-Награду сам добила за рад под називом “Хербаријум”, 
изведен комбинацијом цртежа и колажа, на којем су 
аплицирани сегменти различитих биљака, каже вршачка 
уметница добитница признања Доминика Морариу. Свет 
биљака ми је одувек занимљив, са свим својим законитостима и  
разноликостима. Много тога симболишу ове биљке “уплетене” у 

моје радове. Чувају успомене, пре свега, на места и време када 
су и са ким убране, оне су чувари и чудесних моћи исцељења, 
доказ о могућности саживота различитих врста, доказ о лепоти 
облика. Сакупљам их и чувам као врсту Хербаријума-Дневника, 
и онда их „уплићем“  у своје радове. Због свог непосредног 
карактера, цртеж је најличнији од свих уметничких форми - 
зато ми ова награда за цртеж много значи.

Пети Бијенале савременог цртежа Србије организовао је 
Историјски архив у Панчеву, уз подршку и покровитељство 
Покрајинског секретаријата за културу Војводине и Града 
Панчева, а у сарадњи са Аустријским културним форумом 
Амбасаде Аустрије у Србији.

Ј.Е.

НА ПЕТОМ БИЈЕНАЛУ САВРЕМЕНОГ ЦРТЕЖА СРБИЈЕ

ДОМИНИКИ МОРАРИУ  УРУЧЕНА ДИПЛОМА

Доминика Морариу, добитница признања 5. Бијенала савременог цртежа Србије

Вршачка песникиња Јадранка Ћулум, професорка 
књижевности у ОШ „Младост“,  поклонила је једно пријатно 
књижевно вече станарима  овдашњег Геронтолошког центра. 
Ова песникиња, ауторка 13 књига, казивала је топло и са 
много емоција своје стихове о љубави, пријатељству, завичају, 
младости, али и поезију Мирослава Антића, Бранка Ћопића и 
Душка Трифуновића.  Модераторка књижевне вечери била је 
Драгана Ракић.

-Није само октобар месец старих, него је сваки дан у години 
– дан када треба да поклањамо пажњу и љубав једни другима 
и бринемо о својим најстаријим суграђанима, сматра Јадранка 
Ћулум . Радо гостујем у овом лепом и топлом дому и емоције 
које размењујем са публиком су оно што ми даје инспирацију 
за неке нове стихове. Својим пријатељима из Геронтолошког 
центра сам поручила да никада нису превише стари да зацртају 
нови циљ или да сањају нови сан.  

Овом приликом корисници Геронтолошког центра су од 
Форума жена Демократске странке, осим стихова, на поклон 
добили и књиге за своју библиотеку и уникатне зидне сатове 
за сваку собу.

-Активисткиње Демократске странке радо учествују као 
волонтерке у хуманитарним, културним, спортским, еколошким 
и другим друштвеним акцијама, истиче Снежана Лазин, 
председница Форума жена ДС Вршац. Многе од нас су веома 
ангажоване у невладиним организацијама, а брига о старим 
лицима је, свакако, један од приоритета нашег деловања. 

Драган Костадиновски, директор Геронтолошког центра,  
захвалио је Јадранки Ћулум и Форуму жена ДС на поклонима 
и пријатном дружењу, а корисницима центра пожелео је да 
бирају мисли од којих ће се осећати боље и да траже разлог да 
се радују, без обзира на године живота.

Ј.Е.

Дружење са песникињом Јадранком Ћулум

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОРУМА ЖЕНА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ У ВРШЦУ ОДРЖАНО

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ ЈАДРАНКЕ ЋУЛУМ
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Свечаном академијом у Народном позоришту 
“Стерија”, Основна школа “Вук Караџић” прославила 
је значајан јубилеј, 6. новембра. Пре 120 година, 
тачније 1895, постављен је камен темељац за 
изградњу школског здања, 21. априла, након 
Ускршње литургије од стране епископа вршачког  
Нектарија Димитријевића. Већ на јесен, 11. новембра 
исте године, завршена је изградње две школске 
зграде, гимнастичке сале и објекта за забавиште у 
Порти Саборне Светониколајевске цркве.

Александра Тадић, директорка ОШ “Вук Караџић”, 
подсетила је на ове историјске дане и визионаре тог 
времена захваљујући којима Вршац данас има ову 
образовну установу.

-Вековна традиција неговања културе 
образовања и васпитања младих генерација издваја 
нашу школу од осталих школа у окружењу и даје 
јој посебан печат у мултикултуралној средини у 
којој живимо, каже Тадићева. Свесни значаја 
образовања, наши преци су успели да допринесу 
развоју школства у нашем граду, а ми се трудимо 
да сачувамо наслеђе и богатимо нашу садашњост, 
спремни за нове изазове савременог доба. 
Током дугих година и бурних времена, школа се 
континуирано развијала негујући традиционалне 
вредности и чувајући историју и културу народа. 
Данас настојимо да се развијемо у модерну школу 
која прати, развија и инкорпорира најновија 
научна и техничка сазнања и усваја препоруке на 
пољу савременог система школства, васпитања и 
образовања. Мото наше школе је да подстиче развој 
личности ученика кроз неговање традиционалних 
вредности и примену савремених методичких 
знања, интерактивног учења и информационе 
технологије.

Од почетка ове година ОШ “Вук Караџић” 
обележава свој јубилеј бројним дешавањима, 
а академија у Народном позоришту „Стерија“ 
је завршна свечаност поводом Дана школе - 8. 
новембра, дана рођења српског реформатора, чије 
име школа са поносом носи. Ове године обележава 
се и 220 година од првог писаног документа о 
постојању прве Српске народне школе, чија је 
првобитна зграда била, такође, у Порти Саборне 
цркве.

Први писани документ о постојању школе датира 
из 1794. године, када је вршачки учитељ Григорије 
Зосимовић сачинио извештај о одржаним испитима 
у Српској народној школи која се налазила иза 
Саборне цркве. Та је школа имала пет разреда и 
налазила се на простору данашње Основне школе 
“Вук Караџић”. Кроз бурна времена која су уследила, 
Српска народна школа је, претпоставља се,  
задржала такав облик функционисања и просторно 
решење све до 1886. године, када Црквени одбор 
Српске православне Општине Вршац озбиљно 
размишља о изградњи нових школских објеката за 
српску децу. Идеја се убрзо обистинила: сакупљена 
су средства, а израда плана поверена је вршачком 
инжењеру Стевану Костићу. Изградња нове Српске 
народне школе завршена је 11.новембра 1895.  
Школски објекат чиниле су четири целине: једна 
зграда за мушку децу, сала за гимнастику, друга 
зграда за женску децу, малодечја школа (забавиште) 
и стан за васпитачицу.

Ова је вршачка школа, кроз своју историју, много 
пута мењала име: Државна народна школа “Кара-
Ђорђе” од 1929, Основна школа број 1од 1946, а три 
године носила је назив Осмољетка број 2, који је 
претходио данашњем. Име српског великана Вука 
Стефановића Караџића школа носи од 1953.

Од 1957. настава постаје двојезична, на српском 
и мађарском језику. У новијој историји ОШ “Вук 
Караџић”, највећи број ученика, који је школа имала 
до данас забележен је 1959. године када школа 
броји 1.179 ученика у 36 одељења.

Диплома “Вук Караџић” за одличан успех из свих 
предмета и примерно владање током осмогодишњег 
школовања конституисана је1965. године. Ученици 
прве генерације добитника “Вукове” дипломе из ове 
школе били су: Зорка Гужвица, Драгана Јосифовић, 
Мирко Кокањац, Милена Радак, Љиљана Статијев, 
Вера Миловановић и Биљана Рабијац.

Као најстарија школа у граду имала је за своје 
ученике и неке знамените грађане као што су 
Јован Стерија Поповић, Паја Јовановић, Драгиша 
Брашован, Султана Цијук, Бора Костић, Васко Попа, 
као и њихови савременици међу којима је и драмска 
уметница Рада Ђуричин.

ОШ “Вук Караџић“ је прва у Србији која је у 
редовну наставу увела упознавање са тајнама шаха 
захваљујући Милораду Капелану, некадашњем 
професору и директору ове вршачке образовне 
установе. 

-Ми имамо дугу шаховску традицију, сви учитељи 
су прошли обуку за наставу о шаху, подсећа 
директорка Тадић. И данас имамо различите 
шаховске турнире у школи.

Према речима директорке, ОШ “Вук Караџић“ 
данас има 690 ученика у 25 одељења.

 
 

Ј.Е. 

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ

120 ГОДИНА ОД ПОСТАВЉАЊА КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ШКОЛСКО ЗДАЊЕ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ

120 ГОДИНА ОД ПОСТАВЉАЊА КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ШКОЛСКО ЗДАЊЕ

ФОТОРЕПОРТАЖА

Постављање камена темељца давне 1895. године Првобитан изглед школских зграда задржан је до данас
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I 
ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Вршац, у складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања, 
незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције 
Националне службе.

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Oпштина Вршац на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је до 6 месеци, а у складу са расположивим 

финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако 

лице укључено у јавни рад. 

II 
ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:
•социјалних, хуманитарних, културних и спортских делатности,
•одржавања и обнављања јавне инфраструктуре.

III 
НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
•исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим 

пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу, на месечном 
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез 
и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);

•накнаду трошкова спровођења јавних радова у висини од 2.000,00 динара по запосленом 
лицу месечно;

•накнаду трошкова репроматеријала за извођење јавних радова.

IV 
УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се 

ангажују незапослена лица имају:
•органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
•јавне установе и јавна предузећа
•привредна друштва
•предузетници
•задруге
•удружења.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да 

оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:
•фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач 

јавног рада није регистрован у АПР;
•фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области 

одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију) и

•списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области социјалних 
и хуманитарних делатности.

Национална служба и Општина задржавају право да траже и друге доказе и документацију 
од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова.

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће 
бити укључена у јавни рад.

V 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси Општина, а након 
провере испуњености услова из Јавног конкурса, односно приложене документације 
послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 15 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са опредељеним износом средстава.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се 
на огласној табли и сајту општине Вршац.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси председник Општине, 
на предлог Комисије. 

VI 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова, радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је 

селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем. 
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим 

пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити 
након 15 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних 
радова. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
•уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о 

ангажовању лица на јавном раду у року од највише 15 дана од нада закључења уговора;
•термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена 
корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

•спецификација средстава/материјала за рад и других трошкова, у складу са одобреним 
средствима за трошкове спровођења јавног рада;

•потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског 
рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;

•средство обезбеђења уговорних обавеза; 
•потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
•фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и 

одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране 

менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично 
овлашћење;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности 
одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две истоветне бланко соло менице 

са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности 

одобрених средстава увећаних за 50%, 
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројекта, уз 

изјаву да није у могућности да приложи меницу.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које 

има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, 
као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које 
самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни 
извршитељ и сл.).

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим 
програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави 
одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица 
ангажованог на јавном раду. 

VII 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања 

уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у 
обавези да у року од 8 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, 
чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;

- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 

доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора;

- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне 
ангажованих лица;

- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за 
обављен посао и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за 

реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у 

сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане 

уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

VIII 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној служби за 
запошљавање Филијала Вршац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Филијали Вршац Националне службе  или преузети на сајту www.zaposljavanje.
vrsac.com, као и на сајту општине Вршац www.vrsac.com.

Све додатне информације могу се добити у Филијали Вршац или путем телефона 013/802-
427, као и у Општини Вршац, контакт лице Весна Бранков, члан општинског већа.

Рок за подношње пријава је 20.11.2015. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног акционог 
плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015.године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Вршац за 2015.годину (Службени лист Општине вршац 3/2015)

ОПШТИНА ВРШАЦ  У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2015. ГОДИНИ
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1038
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
На продају нов трособан стан, 

70 m2, преко пута  Гимназије 
(интернет, клима, интерфон, 
кабловска, паркети...). Тел. 
063/869-16-52.

Продајем двособан стан код 
Аутобуске станице у Вршцу, може и 
намештен. Цена 25.000 евра, није 
фиксна. Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 40 m2, 
веранда и плоча за даље грађење 
у приземљу.  Код табле „ Трујино 
насеље“, поред пута, супер за 
ловце, риболовце. Тел. 069/799-
853.

Продајем у Панчеву укњижену 
кућу- стан 67 m2, у близини школа, 
болнице, Беовоза, аутобуске и 
центра. Тел. 063/75-79-722 или 
064/13-23-663.

На продају кућа 110 m2 у Иве 
Андрића 10, Вршац (код помоћног 
стадиона) Тeл. 064/411-99-94 и 
062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у Вршцу 
Вука Караџића 4,  2. спрат, парно 
грејање, клима, телефон. Тел. 852-
252 или 064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у Вршцу, 
Улица Јоргована 18. Тел. 060/494-
92-52 или 838-915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на плацу 
од 5 ари, куће је 150m2 и 80m2. Тел. 
060/634-86-69 или 838-915.

На продају кућа на 7 ари плаца, 
у Вршцу Страхињића Бана 6. Тел. 
013/806-627 и 013/837-472.

На продају плац од 1.140 m2 у 
Ловћенској улици и њива  од  61 
ари, у потезу Слатина. Тел. 064/425-
29-55. 

Продајем или мењам стан у 
Новом Саду за стан у Вршцу. Стан 
је укњижен, 57 m2, у новоградњи, 
на 2. спрату, има сопствено 
централно грејање, близу центра. 
Тел. 062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом и 
урађеним темењима. Плац се 
налази у Карпатској улици у Вршцу. 
Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 48 m², 
у Вршцу код језера, реновиран, 
грејање ТА и гас, клима, интернет 
СББ и телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 евра. 
Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна кућа од 
око 80 m² на 8 ари плаца, у Вршцу, 
у Улици Живе Јовановића 13. 
Вода, струја, плин, телефонски 
прикључак. Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( 
двособан  и гарсоњера), поглед на 
Булевар Жарка Зрењанина 73/3. 
Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у КО 
Вршац. Тел. 063/551-403.

Купујем гарсоњеру у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

На продају кућа са 
поткровљем од 250 m², са  
гаражом и нус просторијама на 
плацу од 1000m². Кућа је нова, 
сређена, у Вршцу Панонска 54, 
могућа замена за стан. Тел. 
060/353-41-63.

Купујем гарсоњеру у згради 
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 
013/648-228.

На продају кућа 90m2, 
изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 
стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 
по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

Хитно продајем једнособан 
стан од 40m2 у Београду, 
насеље Борча. Усељив. 
Цена 27.000 евра. Телефон: 
0638493348

Продајем кућу у центру 
Велике Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица 
у Јабланцима, воћњак, 
виноград, градску воду, 
телефон и базен за кишницу. 
Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 
66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на плацу 
површине 16 ари.  Тел. 063/767-
59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/817-71-53.

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 

продају. Тел. 061/152-2976.
На продају нова кућа (70 

m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа 
(новоградња) са окућницом, 
велики плац, амбар, кочине, 
50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

Купујем стан од 30 m2, у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

На продају двособан стан, 
код зелене пијаце , 61 m2, 
две терасе, грејање на плин, 
и бокс на тавану. Тел. 064/88-
11-001.

Двособан стан на 
продају око 60m2, сређен, на 
Војничком тргу или замена 
за мањи уз доплату. Тел. 
061/6065-158.

Купујем гарсоњеру или 
стан 30 m2 у згради у Вршцу. 
Тел. 062/81-77-153.

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  
кућу у Улици Ђуре Цвејића. 
Тел. 064/120-16-22.

Купујем гарсоњеру или 
стан до 30 m2, у Вршцу.Тел. 
062/81-77-153.

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

На продају спратна кућа у 
Никите Толстоја, или замена за 
стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 
5,5 ара са воћарском кућицом 
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50 
m од пута, погодно за пчеларе. 
Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, 
реновирану, са централним 
грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз 
стан иде гаража и шупа. Стан 
је у улици Степе Степановића 
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/20-
80-790. 

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Цена по 
договору. Тел. 013/807-337 и 
061/72-39-359.

На продају кућа и плац 

у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

На продају део 
куће(дворишни стан) око 
90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 
061/15-22-976.

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у 
Панчеву (центар) двособну 
кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у 
стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са 
улице у кућу, шупа од 17 m2 
. Дужине 13х7,5 m, дебелих 
зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, 
ауто приколицу, хармонику 
велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан 
стан у строгом центру 
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан 
у центру Алибунара. Тел. 210-
16-40

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Мењам новију кућу, 200 
m², сређена, ( без улагања) са 
демит фасадом, за некретнину 
у Београду или Панчеву. Тел. 
063/89-09-896.

Продајем или мењам 
нову спратну кућу, 200m², за 
мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 
- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, 
код Дома пензионера. 
Објекат је површине 10 
квадратних метара, а могуће 
је и премештање на другу 
локацију.Телефон 062631366

Продајем воћњак 14,5 
ари са новоизграђеном 
виноградарском кућом у 
потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 
- 877, 013/832 – 442

Кућа на продају или замена 
за стан уз вашу доплату. Кућа 
се налази у улици 2. октобра 
83.

Једнособан стан од 36 m2, 
ул. Никите Толстоја  бр. 1, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250м2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500м2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Једнособан стан, 
приземље, 36 m2, ул. Никите 
Толстоја бр1, улаз 2/2, цена по 
договору. Тел. 893-116 и 063/ 
85-73-135.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

У Београду издајем 
комфоран стан42 m2. у згради. 
Тел. 011/61-44-533. 

Издајем комплетно 
намештену гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/186-
50-49 и 064/481-14-53.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру, изнад робне куће, са 
централним грејањем. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са засебним 
улазом. Тел. 064/393-17-17 и 
013/931-258.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 
Вршца. Тел. 062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице 
близу Педагошке школе, 
има централно грејање. Тел. 
013/834-065 и 064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Бограду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем 
студентима једнособан стан 
40 m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, 
централно грејање. Тел. 
065/40-11-886.

Издаје се двособан намештен 
стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

Издајем локал 27 m2 у 
Гаврила Принципа 50а. Тел. 
830-853 и 064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом 
Саду, потпуно намештен у 
близини Сајма и Медицинског 
факултета. Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

Издајем једнособан 
намештен стан са одвојеним 
комуналијама. Тел. 064/35-12-
026.

Издајем две одвојене собе са 
чајном кухињом и купатилом. 
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први 

спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

Издајем собу за самце или 
самице са употребом кухиње 
и купатила, Призренска 
улица, Вршац. Тел 834-678 или 
060/046-01-11.

Издајем локал у Улици Јаше 
Томића број 6, комплетно 
сређен, 13 квадрата. Тел. 
063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у 
Вршцу, Бихаћка 28, две собе, 
трпезарија, кухиња, купатило, 
остава, ходник. Тел. 063/347-
763.

Издајем двособан стан и 
собу са употребом кухиње и 
купатила, Вршац, Призренска 
39. Тел. 060/04-60-111 и 
063/353-41-63.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене 
за смештај радника самаца 
са употребом купатила.Тел. 
063/551-403.

Издајем пословни простор 
у Банатској 4, у Вршцу, 
површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским 
намештајем. Тел. 062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-
245.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, 
намештен, стан у Панчеву 
студентима стоматологије. 
Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца 
који има климу, централно 
грејање, кабловску са 
интернетом, фиксни телефон. 
Усељив од 1. јуна. Тел. 061/718-
05-87.

Издајем једнособан 
намештен стан. Одмах усељив, 
Југ Богдана 18. Повољно. Тел. 
064/186-65-244.

Издајем  лежаје за 
преноћиште групи радника, 
самаца, са купатилом. Цена 
повољна. Тел. 063/551-403.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру Београда. 
Тел. 013/834-324 и 063/77-31-
585.

Издајем намештен трособан 
стан на Војничком тргу (лифт, 
клима) Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом 
Београду, код Тржног центра 
Веро, 33 m2, комплетно 
реновиран, опремљен новим 
намештајем. Тел. 064/130-84-
90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у 
близини градског парка. Тел. 
013/836-562 и 061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 
064/393-17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем 
за апотеку или празан, или 
продајем локал 39 м2. Тел. 
064/248-72-90 и 064-155-99-40.

Издајем празан стан од 
48 m2, на првом спрату, у 
згради, преко пута Педагошке 
академије, има телефон, 
кабловску и климу. Тел. 
064/170-98-41.

Студенткињи прве године 
права потребна мања 
гарсоњера или мањи стан у 
Београду. Тел. 061/72-81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 
40. Тел. 827-201.

Издајем гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

Издајем једнособан 
намештен стан (нова градња) 
соба, трпезарија са нишом и 
купатило, погодан за самца - 
самицу или пар без деце. цена 
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80 евра. У улици Филипа Вишњића 
31. Вреди погледати.064/ 429 - 
0614

Студенту у Новом Саду потребан 
цимер. Тел. 061/71-89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 061/294-
11-63.

За издавање кућа ненамештена, 
поседује три собе, предсобље, 
трпезарију са нишом, купатило 
и двориште, стара градња све 
адаптирано, Филипа Вишњића 31, 
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.

РАЗНО
Продајем „горење“ веш 

машину, исправна у одличном 
стању, цена 50 евра и „Вирпул“ 
веш машиму (пере – суши) цена 80 
евра. Тел. 064/429-06-14

Продајем усисивач „Кено“, 
новијег датума, исправан, 
снаге2.400 вати, цена 1.500 дин. 
Тел. 064/429-06-14.

Продајем полован фалцовани 
цреп „Мала Кикинда“ . Цена по 
договору. Тел. 806-823.

Продајем ручно урађен апарат 
за варење у беспрекорном стању, 
бољи од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за камповање 
и две вреће за спавање, повољно. 
Тел 064/22-76-993 или 013/826-251

Продајем виолину 
Страдиваријус, чехословачке 
производње, 4х4. Тел. 063/87-386-
87.

На продају три кауча, два 
мадраца, нови дечији креветац и 
стаклене тегле. Тел. 063/275-986.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици може и чување деце. 
Тел. 063/159-14-42.

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. Тел. 
061/205-99-00.

Купујем крмаче од 200 до 300 
кг. Тел. 063/846-76-05

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување деце. 
Тел. 063/159-14-48.

На продају лежај самац, 
комода за постељину и фотеља 
потковица. Цена 10.000 динара. 
Тел. 063/429-659.

Продајем нове чамове греде 
12 комада, од 8 метара (12х12 
cm), сушене 4 године старе. Тел. 
063/551-403. 

Повољно продајем регал, два 
кауча, две фотеље и бицикл. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Продајем три алуминијумска 
прозора (180х0,95 m). Повољно. 
Тел. 063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза 
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 063/551-
403.

На продају кантар вага до 500 
кг и фасадна цигла црвена. Тел. 
062/144-65-83.

На продају четвороделни 
регал, два кауча, две фотеље и 
дечји мушки и женски бицикл. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Хитно потребна жена за помоћ 
у кући старијој женској особи, у 
Избишту. Тел. 064/390-62-76.

Жена средњих година чувала 

бих децу и помагала у кућним 
пословима старијој особи. Тел. 
064/511-88-82.

На продају: столови и 
столице, троседи и фотеље, 
брачни кревети, кревети, 
плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, 
храстова врата, дрвени 
прозори бунарска пумпа и ауто 
приколица. Тел. 063/266-096

Продајем писаћи сто 
(дрвени) тел. 060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw очувана, са точковима. 
Цена повољна. Тел. 805-911 и 
060/08-05-911

Продајем дечији 
креветац, колица за бебе Чико, 
беби седиште за ауто, носиљку 
за бебе. Мало коришћено, 
повољно. 064/598-3898

На продају дечији бицикл 
са помоћним точковима. 
064/598-3898

На продају Лексан плоча 
2х2,1 м, ново повољно. 
064/598-3898

Продајем 10 буради за 
нафту од 200 л. Цена 800 
динара комад. Тел. 063/281-
236.

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 30 
евра), неисправан крупач (50 
евра), мотор томос неисправан 
(100 еура)метална врата и 
прозор (100 евра), два кревета 
и душек ( по 20 евра), судоперу, 
врата, прозоре по (10 евра). 
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.

Чувала бих старију женску 
особу. Тел. 013/805-142 и 
063/8779-525.

Продајем класичну 
гитару, телевизор у боји 
и веш машину. Повољно. 
Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку за 
форд ескорд караван 1,6 , 1998. 
година.  Тел. 060/845-00-69.

Продајем огревно дрво: 
буква, багрем и храст. Цена 
3.700 динара. Достава на кућну 
адресу. Тел. 062/856-70-56.

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

Продајем повољна 
метална гаражна врата, у 
одличном стању, димензија 
230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив 
плаже са палмом, димензије 
368х254 цм. Тел. 063/356-776. 

Повољно продајем кауч 
са  две фотеље, четвороделни 
регал, више бицикала, два 
плинска бојлера за купатило. 
Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну 
расхладну витрину и два 
ланца земље потез Јарак и 
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од 
дрвета. Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са 
точковима. Повољно.Тел. 805-
911 и 060/08-05-911.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици а може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-48.

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, 
два телевизора, нова угаона 
гарнитура. Повољно.013/809 
- 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 
013/832 - 493

На продају: чамац од 
фиберпласта дужине 3,10 
метарау одличном стању, 

лаган, 60-так кг, пента елвин 
- руде (белгијска), 2 клипа, 
4 коња, у ок стању. Веома 
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна 
цигла и кантар – вага Може 
замена за огревно дрво. Тел. 
064/5118-882. 
На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје 
као сунчани зраци. Цена 
по комаду је 8.000,00. Тел. 
065/33-55-343.
Радим ситне кућне поправке. 
Цена повољна. Тел. 062/538-
838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177
За продају две веш машине 
Горење и  ЕИ Ниш. Исправне. 
Тел 064/429-06-14.
Продајем пластични чамац од 
фибер пласта, 3,10 м дужине, 
добар. Тел 064/429-06-14.
Продајем три женска бицикла 
(2 пони, 1 тркачки) по цени 
2.000. потпуно исправни. Тел. 
064/186-52-44.
Продајем термоакумулациону 
пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.
Продајем ТА пећ „Магнохром“, 
нова, некоришћена. Тел. 
013/805-936.
Помагала бих старијој особи 
у кући. Може и чување деце. 
Тел. 069/53-64-334
 

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
Продајем Мазду 626, 1997. 

годиште, регистрована до 
марта 2016. Тел. 2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 
1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

Купујем скутер од 49m3, 
у добром стању, новије 
производње, пежо 49 м3 , 
пјађо 49 m3 или кумко 49m3. 
Тел. 069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 
скала“, 1989. годиште. Тел. 
805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. 
Тел. 065/835-82-50.

Продајем југо 55 
регистрован у солидноим 
стању. Тел. 062/880-51-27.

Продаје се BMW 320 
I  возило у беспрекорном 
стању, караван, са BRC – 
атестиран ауто гас, 2007. 
годиште, 2.000 cm³ ,160.000 
км, фул опрема, технички 
преглед 7/2015, директна 
куповина од власника 
(немачке таблице). Тел. 
064/07-66-093, michaelgulik@
web.de

На продају опел кадет 
суза, 1986. годиште, 1300 
кубика, на бензин и гас, атест 
за гас  важи до 16.05.2018. 
регистрован до 26.11.2015. 
Цена 250 евра.Тел. 063/311-
079.

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

Купујем пежо 206, 
годиште 2004, 2005 или 2006, 
сиви металик. Тел. 064/41423-
36.

 U skladu sa Odlukom o izdavanju poslovnih prostora („Službeni list opštine Vršac“ br. 8/2014) 
daju se u zakup poslovni prostori u Vršcu , Svetosavski trg 3 – zgrada bivšeg Doma vojske – 
Kreativnog generatora,  postupkom prikupljanja pismenih ponuda i to:

1.   Poslovni prostor  koji se sastoji od tri prostorije ukupne površine od 92,00 m2 sa 
početnom cenom od  50.600,00 dinara mesečno bez PDV.

2.   Poslovni prostor  koji se sastoji od tri prostorije ukupne površine od 78,00 m2 sa 
početnom cenom od  42.900,00 dinara mesečno bez PDV.           

               
 U cenu zakupa nije uračunat PDV koji će se obračunavati i fakturisati u skladu sa Zakonom.
S obzirom na to da je bivši Dom vojske – Kreativni generator  proglašen posebnom kulturnom 

i turističkom celinom, zakup poslovnih prostorija u Domu vojske – Kreativnom generatoru biće 
omogućen samo zakupcima koji će u njima obavljati sledeće delatnosti:

- ugostiteljstvo     - turizam    - kultura    - obrazovanje
Opština Vršac poslovne prostore u Domu izdaje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda 

u zatvorenoj koverti , na određeno vreme sa rokom trajanja zakupa od 2 (dve) godine, počevši 
od 01.06.2016. godine,  i to u viđenom stanju, s tim što se Opština Vršac obavezuje da će do 
01.05.2016. godine izvesti  radove i stvoriti  uslove za obavljanje navedenih delatnosti.

Na javnom nadmetanju putem prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju � zička , 
pravna lica i preduzetnici koja se pismeno koji dostave svoju ponudu u zatvorenoj koverti u roku 
od 15 dana od dana raspisivanja-objavljivanja oglasa. 

Prijave-ponude se podnose u pismenom obliku poštom ili predajom na delovodnik Javnog 
preduzeća „Vršac“ Vršac .

Komisija će nepotpune i neblagovremene prijave odbaciti.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja odnosno do 30.11.2015.g. u 12 h.
Prijava, koja se dostavlja obavezno sadrži: 
- sve podatke o poslovnom prostoru za koji se prijava podnosi, a koji podaci su navedeni u Oglasu
- izjavu podnosioca o vrsti delatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru koji se izdaje u 

zakup (što konkretniji opis)
- za � zička lica: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, broj lične karte, jedinstveni matični 

broj građana,
- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresa, broj lične karte, jedinstveni broj 

građana, naziv radnje, matični broj, kontakt telefon, rešenje o registraciji ili dokaz da je podneta 
prijava za registraciju u APR-u

- za pravna lica: naziv i sedište, ime i prezime ovlašćenog lica, kontakt telefon,  rešenje o 
registraciji ili dokaz da je podneta prijava za registraciju u APR-u

- pisana izjava podnosioca prijave da će se poslovni prostor preuzeti u viđenom stanju i da 
je učesnik javnog nadmetanja upoznat sa stanjem u kome se poslovni prostor nalazi i uslovima 
pod kojima se izdaje u zakup,

- izjava podnosioca o ulaganjima koje je spreman da izvrši u poslovnom prostoru koji se izdaje 
u zakup (radovi koji se mogu priznati u celokupnom iznosu uloženih sredstava kao osnov za 
oslobađanje plaćanja mesečne zakupnine u iznosu od 50% utvrđene visine mesečne zakupnine). 
- pismeno punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave prilikom otvaranja ponuda 
- dokaz o uplati depozita u visini od 20% od početne cene.
Nepotpune ili neblagovremene prijave se neće se uzeti u razmatranje.
Zainteresovani se mogu obratiti Javnom preduzeću za stambeno poslovanje „Vršac“ Vršac radi 
dogovora za obilazak poslovnog prostora na tel.br: 013/834-783 svakim radnim danom od 9,00 
do 14,00 časova.
Prilikom potpisivanja ugovora o zakupu polaže se � nansijski instrument obezbeđenja u obliku 
registrovane  menice kao i uplata na depozitni račun Opštine Vršac u iznosu od 1 (jedne) 
mesečne zakupnine. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 13 СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Oпштина Вршац обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из 
периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без 
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе 
у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или 
неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског 
права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према 
утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица при куповини 13 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета 
помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, 
Потпројекат 4 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен  28. децембра 
2015. године на огласним таблама општине Вршац и месних заједница општине Вршац и 
на интернет презентацији општине Вршац www.vrsac.org.rs  и Комесаријата за избеглице и 
миграције www.kirs.gov.rs. 

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које 
имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Вршац кроз куповину 
сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности 
и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова 
живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном 
домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима 
у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа 
намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у 
динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која 
се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити 
уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати 
основне услове за живот и становање. 

Jавни позив траје од 28. децембра 2015. године до 11. фебруара 2016. године. Све 
информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем 
телефона: 013/800-583 или код повереника за избеглице, адреса Трг победе 1 26300 Вршац, 
на Писарници општине Вршац.   
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Вршац је недавно прославио 71. годину од ослобођења у Другом светском рату. Тим поводом, “Вршачка кула” ће у наредним бројевима објављивати 
делове из књиге “Вршац у слободи”.

Посвећено сенима синова 
ГРАДА ВРШЦА
и синова братског
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА
палим за 
ОСЛОБОЂЕЊЕ
народа 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Слобода нам је ушла у град и 
отворила је народу штампарије, 
отворила је књиге, народне књиге, 
листове и часописе; послала је у народ 
учитеље и предаваче; покренула је 
хорове младе и распеване и оркестре; 
уздигла је громке рецитаторе и 
саставила позоришне групе; истакла 
је у народним домовима, фабрикама, 
предузећима и канцеларијама 
борбене зидне новине; отворила 
је школе, Народни универзитет, 
читаонице, књижнице, књижару, 
позориште, концертне дворане, сале 
за културно просветне приредбе, 
биоскопе и изложбе, и у њих увела 
масе радника, сељака, занатлија, 
намештеника, ђака, студената и 
интелектуалних радника.

А када је у град ушла слобода 
почело је у нашем граду да ради десет 
школа: српска, румунска и мађарска 
основна школа, српска и румунска 
гимназија, српска и румунска 
учитељска школа, женска занатска 
школа, пољопривреда школа и 
техничка школа.

Прва школска година после 
ослобођења протекла је у знаку 
демократизације школске наставе 
и односа ученика и наставника. 
Демократизација школске наставе 
извршена је прилично бирократски 
од стране наставника, који се нису 
трудили да одухотворе, да оживе 
и са својом самоиницијативом што 
успешније спроведу директиве 
народних власти. Однос између 
ученика и наставника постао је 
слободнији, али не и приснији. 
Такође се слабо примећује помоћ и 
сарадња наставника са омладинским 
организацијама.

У току школске године и у току 
распуста, ђачка омладина показала 
је лепе резултате ван школског 
рада, на културно-просветном 
пољу помажући радничкој и 
сељачкој омладини у организовању 
предавања, приредаба, зидних и 
усмених новина.

Ваншколски рад наставника 
изостаје за радом ученика и своди 

се на рад појединаца који су се 
свесрдно заложили у културно-
просветним установама и настојању 
за што приснију везу са школском 
омладином.

Но није се само радило у школама, 
него се је радило и ван школа.

Народни универзитет одржао 
је 32 предавања, али није успео да 
окупи увек, нарочито преко лета, 
велики број слушалаца радника и 
сељака. У последње време народни 
универзитет се приближио сељачким 
и радничким масама пренесавши 
своја предавања у реоне града и ту 
се је већ могло видети интресовање 
народа за науку.

Совјетски Савез имао је већ давно 
пре много пријатеља у нашем граду, 
али је друштво пријатеља Совјетског 
Савеза могло бити основано так када 
је слобода раширила крила нашим 
градом. Већ прва два предавања, од 
којих је једно било праћено филмом, 
била су радо посећена и могла су да 
покажу велики број радника и сељака 
који воле Русију и интресују се за 
живот братског Совјетског Савеза.

Родно место Стерије Поповића 
није имало сталног позоришта. После 

ослобођења, нове народне власти 
сматрали су да Вршац, родно место 
највећег српског комедиографа, 
треба да има своје стално позориште. 
Основано у пролеће  1945. оно је дало 
до сада 23  представе. Позориште је 
успело да заинтересује широке масе 
и његов рад на изграђивању здравог 
уметничког укуса код народа је почео 
са успехом. 

У Вршцу је гостовало и Војвођанско 
народно позориште из Панчева и 
дало 40 представа.

Позориште Стерија има и свој 
оркестар који је дао 3 концерта чија 
уметничка висина није била правилно 
оцењена од публике, њеном посетом.

Изложба зидних новина на којој је 
било изложено око стотину најбољих 
зидних новина показала је унутрашњи 
рад и живот појединих предузећа, 
надлештава и организација.

Културно-просветне приредбе 
представљају најзначајнију културну 
манифестацију широких народних 
маса, нарочито омладине, током целе 
прве године  у слободи. Дато је свега 
183 приредби. Приредбе су давали 
одбори УСАОЈ-а, Пионири, АФЖ-а, 
Радничко културно- просветно 
друштво „Абрашевић“, јединице 
Црвене  армије, и Југословенске. У 
извођењу програма учествовали 
су радници и сељаци поред 
интелектуалаца, учествовали су 
Срби поред Руса, Мађари и Румуни, 
учествовао је народ нашег града 
поред народа других градова и 
покрајина.

Уметнички ниво приредаба често 
је био прилично низак, али она 
свесрдност, она преданост са којојм 
један радник рецитује, са којом једна 
сељанка игра у позоришном комаду, 
открила је дубоку потребу широких 
народних маса, да се уметнички 
изразе и показала њихову огромну 
радост када то могу да учине.

У нашем граду излазе 42 зидне 
новине. Издају их реонски одбори 
антифашистичких организација и 
подружнице синдиката. За време док 
је још трајала борба за ослобођење 
земље, зидне новине су још биле 
пуне борбености и излазиле су 
чешће, а сада се појављују скоро 
редовно само поводом већих 
политичких догађаја. Зидне новине 
још нису постале орган групе која их 
издаје и место где та група поставља, 
расправља и решава питања у вези 
са својим животом и у вези са својим 

радом на изградњи.
Дневна хроника дана чује 

се свакодневно преко усмених 
дневних новина. Усмене новине 
се преносе преко 5 звучника у 
реону града. Дају се редовно 
сваког дана и у њима учествују 
антифашистичке организације, 
синдикати, позориште и културне 
екипе јединица Југословенске 
армије. Усмене новине су постале 
популарне и омиљене у граду и по 
реонима. Износи народ предвече 
столице на улице да чује лепу 
рецитацију, скеч, песму, књижевни 
прилог и дневни коментар. Поред 
културно-просветног дела, усмене 
новине имају и информативни 
део: обавештавају народ града о 
свима акцијама народних власти и 
организација и дају преглед штампе. 
Усмене новине су најуспелија 
културно-просветна акција у 
нашем граду, јер су се оне највише 
приближиле народу, па их је народ 
прихватио и заволео.Да би се 
становништво правилно снабдевало  
литературом и новинама јануара 
месеца о.г. отворена је књижара 
народног фронта. До сада је продато 
114 књига и 3720 брошура. Поред 
тога се у књижари месечно купује  
60.000 бројева новина и часописа. 
За књижару није извршена довољна 
агитација, књиге и остала штампа 
нису довољно популарни  у народу 
и то је разлог што биланс рада 
књижаре није бољи.

Градска књижница која постоји у 
Вршцу још од раније броји 111.628 
књига српских и страних. Књижница 
има 150 редовних и исто толико 
повремених читалаца, којима је 
издато од отварања књижнице (11. 
јуна1945. г.), 3000 књига на читање. У 
току је основање књижница народног 
фронта, АФЖ-а, УСАОВ-а, Синдиката 
и Пионира, који ће бити ближе и на 
дохват народним масама.

Читаонице постоје у сваком реону 
народног фронта, у Радничком дому, 
у домовима УСАОВ-а и Пионира. Број 
посетилаца који је за време зимских 
месеци приличан, за време лета 
јако опада. Оснивање читалачких 
група, које је сада у току, допринеће 
несумњиво, много да читаонице 
постану редовно састајалиште 
народних маса, жељних културе и 
знања. 

Ако би се хтео оценити културно-
просветни рад у првој години по 
ослобођењу, могло би се установити 
да се је успело заинтресовати 
народне масе за културу (што се 
нарочито види код усмених новина, 
позоришта, приредби, народних 
универзитета и Друштава пријатеља 
Совјетског Савеза) а да се мање 
успело, много мање, у активирању 
маса на њиховој самоизградњи 
(што се види код читаоница, 
књижница и зидних новина), 
али позитивна стварност је да је 
културно-просветни живот у нашем 
граду почео, да је кренуо снажним, 
великим замахом и захватио и 
заталасао широке народне масе - и 
то је први корак. Оно у чему се није 
успело остаје да буде други корак 
који треба да се учини и који ће се 
учинити.

КУЛТУРНИ ЖИВОТ  
У СЛОБОДИ
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете Породилишту Опште болнице Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове бебе. За  први осмех радo су позирале: Нада Милунов и ћеркица Нина 
Тасић, Михаела Стингу и мала Ања Стевић, Мирјана Михајлов и ћеркица Дуња Ђукић, Анђелија и синчић 
Огњен Стојадинов, Светлана Николић и ћеркица, Јелена Бавански и мали Реља Зорић, Марина Миленковић 
са ћеркицом, Снежана Милованов и син Ђорђе Станковић, Јасна Новаковић која је родила близанце Сару 
и Страхињу Мишић.

A.Б.

ПРВИ  
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Анђелија Стојадинов
Светлана Николић

Марина Миленковић  Снежана Милованов

Јелена Бавански

 Јасна Новаковић

Нада Милунов Михаела Стингу Мирјана Михајлов
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста 
као поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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. Делове 
текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на 
овој страници у наредним бројевима.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Последице турске окупације су познате: 
многи од Влаха и Срба који су овде били 
настањени побегли су. Становништво овог краја 
знатно се смањило. Остатак је за време сто 
шездесет четворогодишње владавине Турака 
потпуно уназађен и осиромашен.

1716. када је Мустафа-паша постао беглербег 
у темишвару, поглавар Вршца био је турски ага 
који је својом добротом задобио наклоност 
становништва. Прича се да је онда у Вршцу 
живела једна лепа Српкиња, звала се Цвета. 
Била је из неугледне и сиромашне породице и 
много се допадала муслиманима, а нарочито 
аги. Девојка је морала сваки дан да иде по воду 
на извор на брегу. Ага ју је често пресретао 
тражећи гутљај воде и понеки цветић. Занесен 
њеном лепотом он јој рече да би је узео за своју 
господарицу, ако је она вољна да остави своје 
родитеље и веру и пође са њим у Турску. Цвета 
која је поштовала родитеље и хришћанску веру 
одлучно је одбила агу, да је он изгубио сваку 
наду да икад задобије лепу Српкињу. Али најзад 
девојка ипак пристане да пође за доброг агу, под 
условом да он доведе воду у дом њених старих 
родитеља, пошто она неће моћи више да их том 
водом снабдева. Водовод је стварно изграђен, 
али пре него што је био завршен Цвету је убио 
гром на истом месту где је издала родитеље и 
изневерила веру. Каже се да је ага брзо после 

тога погинуо у борби са Мађарима. То каже 
легенда, бајка - али пошто нема никаквих 
докумената, историјски није потврђено да је на 
такав начин водовод саграђен, али се он и данас 
може видети у подножју брега са капелом и он 
води до првог каменолома ка граду и народ га 
назива Цветин извор.

Када је Принц Еуген 1684. године, потукао 
Турке код Сенте, осванули су за овај крај бољи 
дани.Тада је дошао већи број Србс, и настанио се 
поред Тисе. Њихов вођа Арсеније Чарнојевић, 
поставио је Спиридона Стибицу за владику у 
Карансебешу и Вршцу.

Овај крај је коначно ослобођен од Турака (1716.), 
а ослобођењем Београда (1717.), после мировних 
преговора у Пожаревцу предат Карлу VI.

Банат је добио војну  управу и био подељен на 
дванаест округа. Сваки округ (диштрикт) имао је 
свог управника и седиште. Пошто је после одласка 
Турака остао само мали број становника, доведени 
су сељаци и занатлије из Немачке, Италије 
и Француске. Они су копали канале, сушили 
мочваре и сејали разне житарице. становништво 
из округа Вршац и Лугош подучавани су да боље 
негују винограде и производе боље вино. Код 
Вршца и Беле Цркве засадили су много дудова и 
подучавали становништво гајењу свилених буба. 
Тако се стање у Банату полако побољшавало под 
управом тадашњег гувернера Франца Мерсија (1).

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР  
ПРИлОГ ЗА ИСТОРИЈУ СлОБОДНОГ 
КРАЉЕВСКОГ  ГРАДА ВРшЦА  (2)

1862.
- 5. марта положили су 

заклетву нови градски 
предтавници које је именовао 
обергешпан-администратор.

- Од 23. до 25. априла 
одржано је у Градској кући 
саветовање о исушивању али-
бунарско-вршачког рита под 
председништвом краљевско 
угарског државног саветника 
за економију господина 
Хибнера.

- У месецу мају наименован 
је за градоначелника ц.к. 
окружни судски саветник 
господин господин Ђорђе 
Станчић, а краљевски комесар 
Михајловић наименовао је 
ново магистратско службено 
тело.

- 24. маја одржао је 
наименовани градоначелник 
прву скупштину општинског 
савета.

- 25. јуна великодостојни 
суперинтендант господин 
Јозеф Зекач почаствовао јр 
својом посетом ондашњу 
филијалу протестантске 
општине.

- У ноћи 6. на 7. јула избио 
је пожар у кући бр 2762 који 
је убрзо захватио и кућу преко 
пута бр. 2800.

- 21. септембра под 
председништвом господина 
градоначелника Ђорђа Стан-
чића поводом успешног 
оздрављења њеног вели-
чанства царице, састављена је 
свечана честитка оданости.

- 2. новембра, недалеко 
од српског трга, у седам сати 
увече избио је пожар који је 
једну кућу. два сељака и један 
пун амбар сагорео до темеља.

1863.
- 4. јануара услед старости 

умро је ондашњи градски парох 
и почасни каноник Марсел 
Данијел од Самош-Уј-вара у 
81. години живота. Преминули 
је рођен 1782. а 1805. године 
произведен је у свештеника, већ 
1807. године, постао је професор 
теологије у темишвару, а 1810. 
титуларни каноник, 1817. био 
је парох у Цакалхазу, а 1822. 
постао градски парох у Вршцу. 
Он је, дакле, 58 година облачио 

достојанствену одежду и био 
не само најстарији свештек 
у Чанадској дијецези, већ и 
најстарији каноник у читавој 
царевини. Године 1852. био 
је представљен и његовом 
величанству цару.

- 22. априла дошао је 
у Вршац велечасни нови 
овдашњи градски парох и 
декан господин Јозеф Новак из 
Богароша где је службовао.

- 8. јуна у пет сати по подне 
надвило се изнад Вршца тешко 
невреме са кишом налик на 
провалу облака и градом 
величине ораха. Ипак, штете у 
виноградима и пољима биле 
су безначајне.

- 25. јула, у три сата поподне, 
обешена су три разбојникакоје 
је преки суд осудио на смрт 
вешањем због разбојништва 
учињеног усред бела дана у 
управној згради у Сочици.

- 27. јула, у 9 сати пре 
подне обавио је господин 
чанадско-дијецезални бискуп 
Александар Бонац освећење 
торња, крста и звона нове 
римокатоличке цркве.

КРИшТОФ БАУМАН - ПРИлОЗИ ЗА хРОНИКУ ВРшЦА  (18)

(1) 
Гроф Клаудиус Флоримунд Мерси 

(Claudius Florimund Mercy) (1666-1734), 
аустријски фелдмаршаллајтнант 
командант аустријских трупа у рату 

против Турске 1717. године када је Банат 
ослобођен од Турака. Позавршетку овог 
рата, по закључењу Пожаревачког мира, 
Мерси је 1718. године именован за првог 
гувернера Баната који је реорганизован 

и административно устројен по његовим 
плановима. Мерси врши и значајну 
колонизацију Баната Немцима из 
Баварске, швапске лотарингије и других 
области.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 18, број 295, 27. јануар 1993.

СРБИ У ТЕМИшВАРУ НАСТАВЉАЈУ СА хУМАНИТАРНОМ АКЦИЈОМ

ПОшИЉКА ЗА БОСНУ
У недељу, 24. јануара 1993. 

године, у име Демократског 
савеза Срба и Карашевака из 
Темишвара, Љуба Степанов, 
секретар ове асоцијације 
у Румунији и Славомир 
Гвозденовић, угледни 
књижевник и посланик у 
румунском Парламенту, 
предали су вршачком 
Удружењу Срба из бивше 
БиХ пошиљку са 1000 пари 
топлих зимских чарапа и више 
кутија одеће прикупљених 
протеклих недеља за браћу 
Србе преко Дрине. На 
уприличеном сусрету тим 
поводом у просторијама 
домаћег Удружења Срба из 
бивше БиХ у Вршцу, гости су 
истакли да су у акцији “Брат 
брату”, која се води у суседству 
већ две године, значајну помоћ 
поред Срба пружили и житељи 
Румуни града хероја. 

-Нисмо ми богати попут 
Срба из Америке и Канаде, 
истакао је између осталог 
Гвозденовић, али све што 
дајемо дајемо од - срца. У 
Румунији Демократски савез 
Срба и Карашевака шири 
истину о прогону Срба на 
просторима бивше Југославије. 
Румуни су пријатељи 
Југославије, али морате да 
схватите да се на Румунију 
врши страховит притисак 
баш због пријатељских 
односа двеју држава. За сада 
је одложена акција прихвата 
деце избеглица из бивше 
БиХ у Румунији, но, сарадња 
између организација Црвеног 
крста Румуније и Србије и 
Југославије се наставља 
на плану упућивања нових 
пошиљки са хуманитарном 
помоћи.

Већ је сасвим извесно да 
ће Мирослава Бенку неко 
заменити на месту директора 
Народног позоришта “Стерија”. 
Колектив позоришта је изразио 
незадовољство досадашњим 
радом Мирослава Бенке као 
руководиоца и затражио 
његову смену. Једно од главних 
показатеља лошег пословања 

позоришта је изузетно слаба 
посећеност у протеклој 
години, како укупна, тако и по 
појединачним представама. 
Наравно, овде се не доводи у 
питање рад Мирослава Бенке 
као редитеља или сценографа, 
већ само као управника. Све 
зависи од одлуке управног 
одбора позоришта.

Припадници кримина-
листичке полиције Поли-
цијске управе у Панчеву, 
Полицијске станице у Вршцу, 
поднеће кривичну пријаву 
против Ј.К. (1962) из Вршца, 
због постојања основа сумње 
да је извршио кривично дело 
недозвољене трговине.

Према саопштењу ПУ 
Панчево, постоје основи 
сумње да је Ј.К са градске 
депоније у Вршцу узимао и 

односио производни отпад 
смесе еурокрема, затим 
препакивао у пластичне посуде 
и неовлашћено стављао у 
промет. Овакав чоколадни 
крем продавао је по ценама 
знатно мањим од тржишних, 
физичким лицима са подручја 
Вршца. Код њега је пронађена 
количина од око 700 килограма 
крема у пластичним врећама. 
Полиција наставља даљи рад 
на овом случају.

ИЗ СТАРОГ АлБУМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 28, број 525, 17. јануар 2003.

ГлУМАчКИ АНСАМБл НП “СТЕРИЈА” ТРАжИО СМЕНУ ДОСАДАшњЕГ ДИРЕКТОРА

СМЕНА МИРОСлАВА БЕНКЕ

Вршачка кула, Инфо локал Медиа Група, година 38, број 891, 18. јануар 2013.

ИЗ ПОлИЦИЈЕСКЕ УПРАВЕ ПАНчЕВО

КРЕМ ОД чОКОлАДЕ СА ДЕПОНИЈЕ
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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I
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се 
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог 
посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у 
једнократном износу од 153.200 динара ради оснивања радње, задруге 
или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. 
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице 
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 153.200,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

-за оснивање удружења грађана, пољопривредног газдинства, задруге;
-који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 

за самозапошљавање и
-који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву 

Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана 
одобравања средстава.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ 
за добијање de minimis државне помоћи.

II 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 

незапослени под условом:
-да је поднео захтев са бизнис планом;
-да је пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за 

запошљавање – Филијала Вршац најмање месец дана пре дана подношења 
захтева, 

-да је завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

-да има пребивалиште на територији општине Вршац
Документација за подношење захтева:
-захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
-доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
-обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 

мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
-доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 

располаже са истим и
-доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 

истим.
Општина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 

одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној 

служби за запошљавање Филијала Вршац, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за 
запошљавање Филијала Вршац или преузети са сајта  www.zaposljavanje.
vrsac.com или сајта општине Вршац www.vrsac.com.

III 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси председник 
општине.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 

испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који 
не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи 

критеријуми: 
Национална служба проверава испуњеност општих услова Јавног позива 

и прослеђује општини захтеве који испуњавају услове на одлучивање. 

Приоритет у додели  субвенција  утврђује се  на  основу  оцене  бизнис  плана  
и  делатности  коју ће  лице обављати.

Предност   при   одлучивању   има   лице   које   припада   категорији   
теже   запошљивих незапослених  лица  -  млађи  од  30  година,  старији  
од  50  година,  особе  са  инвалидитетом, самохрани родитељи, технолошки 
вишкови, жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи, Роми, 
избегла и расељена лица.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси председник 

општине.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на 

огласној табли и на сајту општине Вршац.

IV 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Председник општине и подносилац захтева у року до 30 дана од дана 
доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе 
и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване 
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Документација за закључивање уговора: 
-фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 

регистрован у АПР;
-фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе 

(образац РЕГ);
-фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
-фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
-фотокопија картона депонованих потписа;
-фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
-средства обезбеђења уговорних обавеза;
-фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од 

статуса жиранта. 
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења 

уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља 
своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља 
делатност у складу са посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни 
извршитељ и сл.).

V 
ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
-обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних 

прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности;

-омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Општини Вршац и

-обавести Општину Вршац о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума 
преноса средстава.

VI 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се у надлежној 
организационој јединици службе за запошљавање – Филијала Вршац, 
непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Националној служби или преузети са сајта општине Вршац: www.vrsac.com 
или www.zaposljavanje.vrsac.com. 

Све додатне информације могу се добити у Општини Вршац, особа за 
контакт Весна Бранков, члан општинског већа или у Национaлној служби за 
запошљавање Филијала Вршац, путем телефона: 013/802-420.

Рок за подношење захтева са бизнис планом  је 20.11.2015. године.

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног 
акционог плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 
25.05.2015.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града/Општине Вршац за 2015.годину (усвојеним Одлуком 112-004/2015-II-01 
од 10.03.2015. године)

ОПШТИНА ВРШАЦ  У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
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КО Ш А Р К А
ЈОШ ЈЕДНО БЛЕДО ИЗДАЊЕ ВРШЦА НА 
ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

БЕЛА ТАЧКА 
ОПЕТ ЦРНА

ВРШАЦ – ЦЕМЕНТ (БЕОЧИН) 0:0

Вршчани су пропустили још једну 
прилику да остваре овосезонски првенац 
упркос томе што су показали велику жељу 
да дођу до целог плена. Ако је једанаестерац 
идеална прилика да се постигне погодак, 
на овом мечу није била и најбоља коју су 
изабраници тренера Бранка Савића успели 
да промаше. У 66. минуту досуђен је пенал 
са домаћи састав, одговорност је преузео 
Радић, али је његов шут је голман Цемента 
Елесин, иначе најбољи актер меча,  лако 
одбранио. Пре тога су фудбалери Вршца 
имали стопостотну прилику када су чак 
три пута покушавали, али нису успели да 
постигну гол. У финишу меча гости су се 
ослободили притиска, имали две велике 
прилике да однесу сва три бода из Вршца, 
али захваљујући одличним одбранама 
Илкића нису у томе успели. У наредном колу 
Вршчани гостују у Падини, екипи Долине.

ВОЈВОЂАСНКА ЛИГА ЗОНА БАНАТ 13. 
КОЛО
РАДНИЧКИ (СУТ.) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД

 4:2 (2:2)
У мечу у Сутјесци виђена је права 

голеада, а изабраници Миће Субића 
одолевали су само у првом полувремену. 
Миљан Јовановић постигао је оба гола за 
Вршац јунајтед, али то није било довољно 
да се извуче барем бод. У наредном колу 
Вршчани на Градском стадиону дочекују 
Козару из Бнатаског Великог Села. Меч 
почиње у 13 часова.

КАРАТЕ КЛУБ УЉМА НА СВЕТСКОМ 
ПРВЕНСТВУ У МАРИБОРУ

ЛОВРИЋ И НИКШИЋЕВА 
НА ПОБЕДНИЧКОМ 

ПОСТОЉУ
На Светском првенству у каратеу 

Марибору одржаном 5-8. новембра 2015. 
године, учествовало је 25 земаља и преко 
хиљаду такмичара. Репрезентација Србије 
наступила је са више од 90 такмичара, 
међу којима су били и чланови Карате 
клуба “Уљма”, Вук Пеђа Ловрић и Млађана 
Никшић. 

Млађана Никшић је у сениорској 
конкуренцији освојила бронзану медаљу 
у борбама у категорији до 60 килограма 
док је Вук Пеђа Ловрић наступио у 
конкуренцији млађих пионира и у 
борбама, у категорији до 25 килограма, 
такође освојио бронзану медаљу.

Вук Пеђа Ловрић је наступао и у катама 
у конкуренцији  млађих пионира и у 
финалу остварио пласман од четвртог до 
шестог места.

Репрезентативци Србије, Вук Пеђа 
Ловрић и Млађана Никшић, настављају 
вредно да тренирају са осталим 
члановима Карате клуба “Уљма”. Освојене 
медаље представљају подстрек свим 
члановима клуба за наредно такмичење, 
Куп Србије у Сремској Митровици, 
29.новембра 2015.године, где очекују 
нове медаље.

Смедеревци су потпуно заслужено 
славили убедљиву победу у дербију 
и наставили свој поход на врх 
табеле. Изабраници тренера Зорана 
Тодоровића имали су невероватно 
шутерско вече, погодили 18 тројки, од 
чега је половина била дело најбољих 
актера меча, Ђорђевића и Шибалића. 
Тренер гостију Тодоровић сијао је од 
задовољства, док је стратег Вршчана 
био разочаран.

-Одговорност за овај пораз у 
потпуности преузимам на себе јер 
су играчи урадили све што сам им 
ја припремио. С друге стране, од 
почетка меча нисмо имали ни жеље 
ни енергије, у првој четвртини имали 
смо само један фаул, а резултат је 
био на нашој страни само зато што 
смо погодили неке шутеве, а не 
због добре одбране. Смедерево 
је после неколико везаних тројки 
добило самопоуздање, па су касније 

погађали и преко руке, рекао је 
Душан Гвоздић. - Ово је један шамар, 
а одлика јаких момака је да после 
тога подигну главе и наставе даље. 
Извинио бих се публици на овој лошој 
представи и надам се да то неће бити 
разлог да предстану да верују у нас, 
закључио је Гвоздић.

Резултати 7. кола: Војводина - 
Беовук 79:82, Слога - ФМП 51:68, 

Спартак - Напредак 73:67, Борац - ОКК 
Београд 67:61, Константин - Тамиш 
84:77, Јагодина - Младост 80:73

Табел: 1. ФМП 7-0, 2. Борац 6-1, 3. 
Смедерево 6-1, 4. Константин 5-2, 
5. ОКК Београд 3-4, 6. Напредак 3-4, 
7. Вршац 3-4, 8. Беовук 3-4, 9. Слога 
3-4, 10. Војводина 3-4, 11. Младост 
2-5, 12. Тамиш 2-5, 13. Спартак 2-5, 14. 
Јагодина 0-7.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

ФУД БА Л
ПОРАЗ ВРШЧАНА У ДЕРБИЈУ 7. КОЛА КЛС

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – СМЕДЕРЕВО 
66:83 (21:20, 21:17, 10:26, 14:20)

Кошаркашице Вршца Свислајон 
доживеле су пораз на гостовању 
Студенту из Ниша, упркос томе што 
су добро отвориле меч. Константна 
резултатска неизвесност прекинута, 
је у другом полувремену када 
је Студент стекао двоцифрену 
предност, коју су изабранице 
Данијеле Ризвић до краја меча могле 
само да ублаже. Најбоља играчица 
утакмице била је Марина Мандић 

(индекс 24), која је постигла 21 поен, 
уз 9 скокова и чак 11 изнуђених 
фаулова. Анђела Радовић је убацила 
18 поена, Жаклина Јанковић 12 уз 13 
скокова, а Инес Ћорда 10 поена.

У наредном колу кошаркашице 
Вршца Свислајон дочекују Црвену 
звезду. Меч се игра у суботу у 
Миленијуму са почетком у 18 часова.

Резултати 5. кола: Бор - Војводина 
72:128, Врбас Медела - Краљево 

82:68, Спартак - Раднички 69:56, 
Новосадска ЖКА - Радивој Кораћ 
46:72, Шумадија - Црвена звезда 58:68

Табела: 1 Радивој Кораћ 5-0, 2. 
Црвена звезда 4-4, 3. Војводина 4-1, 
4. Раднички 3-2, 5. Спартак 3-2, 6. 
Краљево, 2-3, 7. Врбас Медела 2-3, 
8. Шумадија 2-3, 9. Студент 2-3, 10. 
Вршац Свислајон 2-3, 11. Новосадска 
ЖКА 1-4, 12. Бор 0-7.

Пријатељски меч селекција Србије 
и БиХ под називом “Меч Шампиона” 
и под патронатом Српског kung 
fu-wu shu савеза уз организацију 
Кикбокс и кунг фу клуба “Драгон” 
из Панчева одржан је у недељу, 8. 
новембра у Опову. Сандра Маран 
и Славко Обреновић, чланови БК 

Гард били су позвани да наступе у 
изабраној селекцији Србије. Сандра 
Маран је  победила своју противницу 
техничким нокаутом већ у  првој 
рунди, док је Славко Обреновић је 
у врло изједначеној борби изгубио 
на поене. Била је ово добра проба 
вршачких боксера пред престојеће 

мечеве у саватеу и кикбоксу који их 
очекују до краја године.

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

ВРШЧАНКЕ ИЗГУБИЛЕ У НИШУ У 5. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ

ПАД У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
СТУДЕНТ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 74:67 (17:16, 19:20, 17:12, 21:19)

ВРШАЧКИ БОКСЕРИ ЗАБЕЛЕЖИЛИ НОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ НАСТУП

МАРАНОВА И ОБРЕНОВИЋ НА “МЕЧУ 
ШАМПИОНА”

К А РАТ Е
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