
ПЕТАК • 15. јануар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 11

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XL                   ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК, 15. јануар  2016.       
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1047

ИНТЕРВЈУ: 

ЗОРИЦА СТОЈКОВ
стр.  6. и 7.  стр.2.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА стр.10

ЈУБИЛЕЈ ЗА ПОНОС
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

стр.3.

НОВИ НАЧЕЛНИЦИ 
У ПОЛИЦИЈСКИМ 
СТАНИЦАМА ЈУЖНОГ 
БАНАТА



ПЕТАК • 15. јануар  2016.ВРШАЧКА КУЛА2

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

ОПШТИНСКИ ОДБОР ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ВРШАЦ 
ОГЛАСИО СЕ САОПШТЕЊЕМ

ДЕМОКРАТЕ 
ТРАЖЕ 

ОСТАВКЕ 
СВИХ ФУН-
КЦИОНЕРА 

ИЗ СНС
Општински одбор Демократске 

странке у Вршцу огласио се 
саопштењем првих дана у нобој 
години које преносимо у целости.

Покушали смо да протумачимо 
шта је повереништво СНС хтело 
да нам поручи саопштењем од 
31.12.2015. али и поред најбоље 
воље нисмо у томе успели, па 
морамо да поставимо одређена 
питања ради разјашњења:

Говорите о радном времену 
угоститељских објеката, а 
мислите на радна места. Да ли 
знате како се стварају услови за 
отварање радних места и да ли 
сте било шта урадили у протекле 
скоро 4 године на отварању 
индустријских зона и привлачењу 
инвестиција?

Да ли се под плаштом борбе 
за радна места кроз продужено 
радно време угоститељских 
објеката у ствари борите за 
екстра профит кафана чији сте 
власници?

Говорите о томе да вода није 
исправна за пиће. Ако је то 
истина, а ви тај податак знате 
већ више од четири месеца, 
јасно је да сте учинили кривично 
дело „Неотклањање опасности“ 
(Кривични законик РС, члан 285) 
јер нисте обавестили јавност о 
томе.

Више пута сте доказали 
бахатост и неодговорност 
према општини Вршац и њеним 
грађанима, а последњим 
саопштењем сте то и признали. 
Није вам било доста што сте 
направили милионске рачуне 
за ручкове по вршачким 
ресторанима, што сте путовали 
по Европи и стигли чак до Јапана 
о трошку грађана Вршца, што 
нисте испунили нити једно 
обећање, већ сте грађане 
довели у непосредну опасност 
прикривајући информације које 
могу утицати на њихово здравље.

Поред оставке Милоша Васића, 
тражимо и оставке свих осталих 
функционера ваше партије због 
бахатости, неодговорности, 
нестручности, а пре свега 
зато што користите политичке 
функције само зарад личних 
интреса, каже се у саопштењу 
Демократске странке.

Низом активности и свечаним коктелом, 
Центар за социјални рад Општине Вршац 
обележио је 55 година постојања и рада, 
јубилеј каквим се ретко која установа ове 
врсте у Србији може похвалити. Темељи 
локалне социјалне политике постављени су 
пре више од пола века. И овај, као и сваки 
почетак, био је тежак, запослени су се бавили 
свим категоријама корисника. Ентузијазам, 
хуманост, преданост послу бројних 
генерација запослених дали су резултат - 
данас је Центар за социјални рад успешна 
установа која брине о најугроженијим 
грађанима вршачке Општине. Има стручне 
тимове у којима су све потребне професије 
како би услуге биле што квалитетније, а лица 
којима је помоћ потребна успешно збринута.

-Центар је основан 1960. године и већ 
55 година ради врло предано у оквирима 
својих надлежности и послова, нагласила 
је Мирјана Кнежевић, директорка Центра 
за социјални рад Општине Вршац. Ова је 
година била доста напорна, често кажем 
и насилна. Имали смо много посла и 
поводом 55. рођендана Центра желим да се 
захвалим свим запосленима на преданом и 
стручном раду. Центар има 29 запослених, 
шеснаесторо финансира Министарство, а 
тринаесторо Општина Вршац. Имамо две 
службе: за одрасле и стара лица и службу за 
децу, имамо Општу службу за материјална 
давања, Саветовалиште за брак и породицу. 
Са малим бројем стручних радника, Центар 
покрива и годишње одради од 8.000 до 
9.000 предмета. Послови који су нам 
поверени од Министарства су старатељство, 
хранитељство, разводи, поверавање деце, а 
од стране Општине поверени су нам послови 
Геронто службе која покрива 120 старих 
лица. Имамо становање уз подршку, а сада 

уводимо личне пратиоце и персоналне 
асистенте. 

Директорка Кнежевић пожелела је свим 
корисницима услуга Центра за социјални рад 
бољу, лепшу, успешнију и срећнију годину и 
додала:

-Желела бих да некако изађемо из 
овог зачараног круга немаштине. Наши 

корисници доста очекују од нас, а ми нисмо у 
могућности да им толико пружимо, поготову 
што се тиче материјалних давања. Волела 
бих када би се нешто промени, да ти људи 
нађу неки посао и да Центар има што мање 
корисника, да имамо што мање развода, 
насиља у породици. 

Ј.Е.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБЕЛЕЖИО 55 ГОДИНА РАДА

ЈУБИЛЕЈ ЗА ПОНОС

У оквиру националне кампање 
под називом “Свим срцем за младе”, 
Фондација Хемофарм је уручила уговоре 
о стипендирању 21. генерацији успешних 
младих људи за академску 2015 /2016. 
Уговоре је потписало десет студената. 

-Млади се данас суочавају са стрепњама 
за посао и даље усавршавање, желимо 
да упутимо јасну поруку да знање никад 
не губи вредност, и да је то једина права 
инвестиција, нагласила је Санда Савић, 
чланица Управног одбора Фондације 
Хемофарм и директорка корпоративних 
послова и комуникација Хемофарма. 
Додела националних стипендија је круна 
наше националне кампање „Свим срцем“, 
започете прошле године. Поносни смо 
што је стипендирање младих једна од 
првих активности Фондације још пре 20 
година заправо и темељ свих каснијих 
хуманитарних иницијатива.

Уговоре о стипендирању за академску 
2015 /2016. потписали су студенти: Ивана 
Костић, Александра Петровић и Владимир 
Соколовић- Медицински факултет у Нишу, 
Алекса Коругић, Милица Висњевац и 
Јована Стевић – Медицински факултет у 
Београду, Мирјана Црногорац и Драгана 

Брадић - Фармацеутски факултет у 
Београду, Драгана Милорадовић - 
Медицински факултет у Крагујевцу 
и Николета Маркагић - Медицински 
факултет у Косовској Митровици.

Савићева је подсетила да је Фондација 
Хемофарм, у последњих тринаест година, 
донирала 4,3 милиона евра за око 3.180 
стипендија.

Ј.Е.

НОВИХ ДЕСЕТ СТИПЕНДИСТА ФОНДАЦИЈЕ ХЕМОФАРМ 

ЗНАЊЕ- НАЈВРЕДНИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

Десет студената добило стипендије Фондације Хемофарм

 Мирјана Кнежевић, директорка Центра за социјални рад Општине Вршац

Општина Вршац и Туристичка 
организација приредили су пријатно 
изненађење за најмлађе житеље, и ове 
године организовали су  Новогодишњи 
караван. Аутобус са Деда Мразом, 
аниматорима, пун новогодишњих 
пакетића  обишао је малишане у свим 
насељеним местима вршачке општине. 
Караван је кренуо на новогодишње 
путешествије 23. децембра и до краја 
прошле године разделио 2.000 пакетића 
препуних слаткиша и играчака. Завршна 
свечаност приређена је у Вршцу на 
градском тргу последњег дана 2015. 
године, када су се окупили најмлађи 
Вршчани да се провеселе пред најлуђу 
ноћ. 

Новогодишњи пакетићи били су 
бесплатни, а радост малишана била је 
велика. Дружили су се са Деда Мразом, 
кловновима, рецитовали, певали, 
играли... Биле су то праве несвакидашње 
забаве у селилма вршачке општине које 
ће деца дуго памтити, а Деда Мраз им је 
обећао да ће доћи и наредне године и 
поново им донети поклоне, наравно, за 
сву добру децу.

Новогодишњи караван је кренуо из 

Војводинаца, затим је, истог дана посетио 
Куштиљ, Сочицу, Јабланку и Месић. 
Наредног дана на маршути каравана 
нашли су се Мало Средиште, Велико 
Средиште, Гудурица, Марковац и Павлиш, 
потом Стража, Орешац, Парта, Загајица, 
Потпорањ, Избиште и Шушара и на крају 
Ватин, Мали Жам, Ритишево , Влајковац и 
Уљма. 

Била су то предивна дружења, која се 
не организују често за најмлађе, посебно 
у сеоским срединама. Овај податак, уз 
незабораван осмех на дечјим лицима, 
довољни су разлози да Општина Вршац и 
Туристичка организација поново приреде 
малишанима овако пријатно и лепо 
изненађење. 

Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ОБИШАО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ДЕДА МРАЗ ОБРАДОВАО МАЛИШАНЕ

Журка са Деда Мразом
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САОПШТЕЊЕ ОО СНС ВРШАЦ ПОВОДОМ ЗАХТЕВА 
ДЕМОКРАТА ЗА СМЕНУ СВИХ ФУНКЦИОНЕРА СНС У 
ОПШТИНИ ВРШАЦ

СНС ВРШАЦ: ШТА ЈЕ 
МАЛВЕРЗАЦИЈАМА У 
СЛУЧАЈУ “ВРШАЧКИ 

ВИНОГРАДИ” ‘?
Општински одбор Српске напредне 

странке Вршац занима у чему се 
тачно састоји стручност кадрова из 
Демократске странке? Да ли у томе 
што су захваљујући  пљачкашким 
приватизацијама разорили српску 
привреду, што су десетковали радна 
места, а породице широм Србије довели 
до просјачког штапа.

Што се тиче функционера Српске 
напредне странке, они нису ни на 
који начин привилеговани и свако ко 
се оглушио о Закон и злоупотребио 
службени положај за то мора да сноси 
одговорност. Tоме у прилог говори 
недавна акција полиције и правосудних 
органа на територији целе Србије, где 
се јасно показала одлучна борба Владе 
Србије против корупције, а која је 
показала да није битно ко којој странци 
припада, као и то да је Србија јасно 
поставила темеље правне државе.

Што се тиче функционера ДС-а то не 
може да се каже и тај ниво законитости је 
за њих био непознаница годинама и ако 
причамо о непривилегованости, молимо 
чланове ДС-а да надлежне органе лепо 
обавесте о свим малверзацијама које су 
извели у случају „Вршачких винограда“ 
од 2000. године, а посебан акценат 
ставити на спровођење и злоупотребе 
пројеката у Општини Вршац који се 
финансирају из  ИПА фондова.  

Протекла година, кроз призму 
ресора за образовање, била је 
успешна, оцењује мр Владимир 
Станојев, члан Општинског већа 
за образовање,  подсећајући да је 
улагање у образовање веома битно за 
сваку државу.

-Образовање је важно и за сваку 
локалну самоуправу те смо ми овде 
у локалу за 2015. годину поставили 
јасне циљеве,  а  као најбитније треба, 
свакако, издвојити подизање општих 
материјално-техничких услова у 
нашим школским установама, али и 
подизање квалитета самог наставног 
процеса, наглашава Станојев. Више 
од 90 одсто планираних радова 
на школским објектима успели 
смо да реализујемо што је заиста 
одличан резултат, јер се ранијих 
година доста наменских средстава 
преносило у наредну годину.  
Издвојио бих реконструкцију два 
спортска терена у школама „Паја 
Јовановић“ и „Олга Петров“, увођење 
централног грејања у ОШ „Вук 
Караџић“, замену спољне столарије у 
школама „Младост“ и „Ђура Јакшић“ 
у Павлишу, затим реконструкцију 
столарије, бетонирање дворишта и 
реконструкцију крова у школама у 
Загајици, Парти и Орешцу. Урађена 
је и комплетна репарација паркета у 
фискултурној сали у школи „Кориолан 
Добан“ у Куштиљу, а ту је и замењен 
котао за централно грејање који 
је био неисправан. У школи „Моша 
Пијаде“ у Гудурици издвојен је новац 
за реконструкцију мокрог чвора, а у 
Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ 
реконструисано је степениште и 
постављен ламинат у неколико 
учионица. Што се средњих школа тиче, 
у Школском центру „Никола Тесла“ 
урађена је реконструкција једног дела 
крова, а у Пољопривредној школи 

замењене су електричне инсталације. 
У Пољопривредној школи у току је 
и кречење свих просторија школе, 
као и реконструкција зграде у делу 
школске економије у коју ће ускоро 
бити смештене домаће животиње. За 
све наведене реализоване радове 
издвојено је око 33.000.000 динара из 
средстава самодоприноса. 

Као  капиталне инвестиције, 
Станојев је издвојио  изградњу две 
спортске сале у Уљми и Великом 
Средишту, додавши и да су током 
протекле године почели  радови на 
унутрашњој реконструкцији старе 
војне амбуланте код маркета „ДИС“ 
у којој ће ускоро функционисати 
амбуланта, апотека и јаслице.

Станојев је нагласио одличну 
сарадњу са ресором социјалне 
заштите, која је значајна јер у нашој 
општини има  ученика чије су 
породице корисници социјалне 
помоћи.

- Општина Вршац се 
трудила да помогне  те је ове године 
обезбедила бесплатно путовање 
предшколске деце и основаца, а 
суфинансирали смо, иако нисмо у 
обавези, и путовања срењошколаца 
са  50  одсто од цене карте, истиче 
члан Општинског већа за образовање. 
Такође, покривени су путни 
трошкови као и трошкови набавке 
уџбеника за децу која су корисници 
социјалне помоћи и децу ратних  
војних инвалида. Финансирали смо 
и превоз деце ометене у развоју у 
специјализоване установе ван наше 
Oпштине, као и путне трошкове у 
локалу и за њихове пратиоце. Ову 
годину започели смо и конкурсом 
за доделу материјалне помоћи 
ученицима и студентима, а новчано су 
награђени и ђаци генерације за шта је 
Општина издвојила 5.000.000 динара.

Као важне активности  током 
протекле године, Станојев 
је напоменуо организовање 
Светосавске академије, на 
којој су додељене и награде 
„Никола Брашован“, затим Сајам 
професионалне оријентације,  одржан 
у марту у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, као и већ 
традиционални плес матураната 
испред зграде Општине. 

- Нажалост, цело прво 
полугодиште обележио је штрајк 
просветних радника, али уз добру 
сарадњу са директорима школа 
премостили смо настале проблеме 
и успели да приведемо школску 
годину крају, тако да су на време 
закључене све оцене и без проблема 
спроведени завршни испити мале 
матуре, као и упис ученика у средње 
школе, додаје Станојев. Веома је 
битно истаћи да је и у 2015. години,уз 
подршку Oпштинског већа, Општина 

Вршац наставила са финансирањем 
услуге педагошки асистент у школама 
па јетренутно у нашим школама 
активно 14 асистената. Овом услугом 
смо, у великој мери, подигли ниво 
образовања деце која наставу 
слушају по систему инклузије, те сада, 
уз адекватну асистенцију, могу да 
испрате прописани наставни план 
и програм. Доношењем одлуке о 
мрежи основних школа на територији 
Општине Вршац урађен је заиста 
велики и битан посао, јер смо овом 
одлуком дефинисали коначан број 
и просторни распоред основних 
школа, сачували смо сеоске школе, 
а што је најбитније и радна места. 
Када смо доносили ову Одлуку, 
узели смо у обзир демографске, 
културне, националне и географске 
специфичности Општине Вршац: 
од тога да смо удаљени  свега 14км 
од границе са Румунијом, као и да 
наша Општина, за разлику од неких 
других, има чак 23 села што је доста 
велики број и осим на српском 
језику у Општини Вршац постоји и 
настава на румунском и мађарском 
језику.

У овој години ресор за 
образовање Општине Вршац, на 
челу са Владимиров Станојевим, 
трудиће се да се школство  у нашој 
Општини још више побољша, да се 
квалитет наставе подигне  на виши 
ниво.

-Трудићемо се да осавременимо 
наставу увођењењем наставне 
мултимедије јер је планирана 
и куповина „паметних“ табли, а 
чека нас и реализовање обимних 
пројеката прекограничне сарадње, 
нагласио је Станојев.

Ј.Е.

ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

ПОДИЗАЊЕ  ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА У ШКОЛАМА ПРИОРИТЕТ

Према речима Велизара Вемића, 
члана Општинског већа задуженог за 
социјална питања, 2015. година је, иако 
по много чему турбулентна, у Општини 
Вршац била је стабилна, гледано  на 
плану социјалне заштите и задужења 
којима се бави. Током протекле године 
дошло је до промене на челу овог 
ресора, када је, нажалост, изненада 
преминуо члан Већа Драган Петровић. 
Функцију руковођења ресором 
социјалне заштите преузео је Велизар 
Вемић, 10.марта.

- Мој претходник, покојни Драган 
Петровић, који је био најстручнији 
Вршчанин  када су у питању  социјална 
заштита и функционисање тог система, 
поставио је веома високе стандарде у 
овој области, и по многим питањима 
увео ред и новине у нашу средину 
у домену социјалне заштите, истиче 
Вемић. У том смислу било је тешко 
достићи зацртане планове, али уз 
помоћ старијих колега из СПС-а и 
општинских функционера, као и 
веома добром сарадњом са стручним 
службама Центра за социјални рад, 
првенствено са директором Мирјаном 
Кнежевић, постигли смо планиране 
циљеве за протеклу годину.

Према његовим речима, у 
2015. години циљеви су били 
усклађени са донетом стратегијом 
социјалне заштите, а то су ревизија 
носилаца права социјалне потребе, 

дечија заштита, помоћ особама са 
инвалидитетом, рад са угроженим 
групама, помоћ невладином сектору…

- Прво ангажовање било је на 
случају који је побудио много пажње, не 
само у вршачкој већ и у широј јавности, 
а то је случај породице из Гудурице, 
чије су стање и потребе били познати 
Центру за социјални рад, али су, након 
смрти једног од родитеља, изашли на 
видело широј јавности, објашњава 
Вемић. Случај је успешно решен 
реаговањем тима Центра за социјални 
рад. Чланови породице збринути су 
у адекватним установама социјалне 
заштите, а локална самоуправа је 
на неки начин вратила поверење у 
институцију Центра за социјални рад, 
што је, сматрам,  један од највећих 
заједничких успеха у протеклој години 
Општине Вршац и Центра за социјални 
рад. Решавање појединачних случајева 
помоћи и неге је готово свакодневно, 
и стални, веома тежак и одговоран 
посао запослених у систему социјалне 
заштите. Од значајних активности које 
су урађене током протекле године и 
где је учињен значајан помак, Вемић 
наводи:

- Прилагођавање инфраструктуре 
кретању особа са инвалидитетом  
(ОСИ)и скретање пажње на њихов 
положај у нашој средини, затим 
решавање питања избеглих и 
расељених лица са простора 

екс Југославије, где је урађено 5 
монтажних кућа, додељено 20 станова 
у изградњи, подељено готово 27 пакета 
помоћи у грађевинском материјалу 
кроз два програма, као и 14 пакета 
за економско оснаживање избеглих 
незапослених лица. Томе треба 
додати и исплате накнада за превоз 
школске деце 100 одсто од вредности  
месечне карте за кориснике социјалне 
помоћи и  50 одсто за осталу школску 
децу, а проширена је са дуплираним 
путним трошковима за децу ОСИ јер 
се исплаћују први пут 2015. године и 
пратиоцима детета. Обезбеђено је и 
комплетно финансирање уџбеника за 
кориснике социјалне помоћи.

Према речима Вемића, у складу 
са увођењем и спровођењем права 
из социјалне заштите посебну пажњу 
дали су на контролу начина трошења, 
односно прописали су минимум 
обавеза и преко запослених у Центру 
за социјални рад, спровели контроле 
прималаца социјалне помоћи. 

-Тако смо проверили присутност 
деце која су добила уџбенике у 
школи, каже Вемић. Веома је важно да 
сарађујемо у просвети и образовању, 
јер је квалитетно образовање 
предуслов за шире  могућности 
у каснијем животу, што се тиче 
запослења, знања одређених вештина 
и склоности, које ће у перспективи 
довести до смањења сиромаштва, 

самим тим и социјалних потреба 
појединаца. Пример контроле у 
сектору социјалне заштите најбоље 
осликава и јавни рад који је спроведен 
добром сарадњом Центра  за 
социјални рад и Националне службе 
за запошљавање. Наиме, одобрени 
јавни рад за 10 анкетара, лица која 
су након обуке приступила снимању 
ситуације и потреба корисника на 
терену, резултовао је укидањем готово 
50 решења за социјалну помоћ. Овај 
пројекат је државу коштао око 600.000 
динара, а у буџет је вратио преко 5 
милиона динара, готово десетоструко.

У осврту на програм и планове 
рада ресора за социјалну заштиту 
Општине Вршац за ову годину, Вемић 
је рекао:

-Не бих желео да лицитирам 
са пројектима и плановима за 
2016. годину да не би звучали као 
обећања. У сваком случају, надам 
се да ћемо следећег децембра 
разговарати о већим успесима. У 
наредној години настојаћемо да 
одржимо систем социјалне заштите 
на достигнутом  нивоу и да га у 
неким питањима побољшамо, у 
складу са могућностима. Коначан 
циљ је да Вршац одржи традицију 
социјално одговорне средине и да 
функционишемо као једна велика 
срећна породица.

Ј.Е.

ВЕЛИЗАР ВЕМИЋ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ:

ОСТВАРЕНИ ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У жељи да благовремено 
информише родитеље о упису 
деце у први разред основне школе, 
Општинска управа је проследила 
обавештење о детаљима које 
прописује Закон о основама система 
образовања и васпитања.

Према законској регулативи, 

свака основна школа дужна је да 
упише у први разред дете које има 
пребивалиште на подручју школе. 
Међутим, школа може да упише и дете 
са подручја друге школе, на захтев 
родитеља, а у складу са просторним 
могућностима.

Закон пружа могућност 

родитељима да сами изаберу основну 
школу у коју ће да упише своје дете, 
о чему подносе захтев изабраној 
школи најкасније до 1. фебруара 2016. 
године, а за школску 2016./17. годину.

За све додатне информације, 
евидентирање и образац захтева, 
који се подноси изабраној школи, 

родитељи се могу лично обратити 
запосленима у Општинској управи 
који су у собу број 140, зграде Општине 
Вршац. Потребна обавештења 
родитељима такође могу добити 
путем телефона на број 800-565.

Ј.Е.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРШАЦ ЗА УПИС ПРВАКА

ПОДНОШЕЊЕ МОЛБЕ ЗА ОДАБИР ШКОЛЕ ДО 1.ФЕБРУАРА

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ НАЧЕЛНИЦИ ПОЛИЦИЈСКИХ 
СТАНИЦА У ВРШЦУ, АЛИБУНАРУ, БЕЛОЈ ЦРКВИ И 
ПЛАНДИШТУ

ГОРАН ТОСКИЋ 
НАЧЕЛНИК ВРШАЧКЕ 

ПОЛИЦИЈЕ
Горан Тоскић, главни полицијски 

инспектор, од данас је нови начелник 
Полицијске станице у Вршцу. 
Постављени су и нови начелници 
полицијских станица у Белој Цркви, 
Алибунару и Пландишту.

Тоскић је до данас радио као шеф 
Одсека криминалитета у ПС Вршац, а 
данашње постављење је логичан след у 
његовој каријери.

Нови начелник у ПС Бела Црква је 
главни полицијски инспектор Урош 
Рошић, који је до данас радио као 
старешина у Регионалном центру 
граничне полиције у Вршцу.

Нови начелник ПС Алибунар је 
главни полицијски инспектор Живко 
Јовановић, који ће својим досадашњим 
искуством, стеченим на месту начелника 
ПС Вршац, знатно допринети раду 
полиције у Алибунару.

Нови начелник ПС Пландиште је 
самостални полицијски инспектор 
Горан Мајсторовић, који је до сада био 
официр Одељења саобраћајне полиције 
у Панчеву.  
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На основу члана 9 Одлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије општине 
Вршац («Службени лист општине Вршац бр.4/2010,  4/2012 и 17/2013), Комисија за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије 
општине Вршац, расписује

КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНАТИМА И  УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 

2016. ГОДИНУ

I
Расписује се конкурс за доделу материјалне помоћи за 15 студената прве године факултета, 30 студената друге и осталих година факултета  и 35 ученика средњих 

школа.
 

II
Право на доделу материјалне помоћи имају ученици односно студенти који студирају на територији Републике Србије, први пут су уписали и положили све 

предмете из предходне године студија и испуњавају следеће услове:
1. да имају пребивалиште на територији општине Вршац ,
2. да су ученици средње школе који имају просек оцена 5,00 у предходној школској години 2014/2015. и чији укупан просечан месечни приход по члану 

заједничког домаћинства остварен у предходна три месеца пре конкурисања, износи највише 15.000,00 динара или
3.  да су  редовни студенти,  чији укупан просечан месечни приход по члану заједничког домаћинства,  остварен у предходна три месеца пре конкурисања, 

износи највише 15.000,00 динара и да су:
- студенти прве године студија са  просечном оценом 5,00 у четвртој години    средње школе или 
- студенти друге и осталих година студија  са   најмањом просечном   оценом 8,00 за    школску 2014/2015. годину.

III
 Материјална помоћ се додељује у складу са Одлуком о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима 

са територије општине Вршац,  која је објављена у «Службеном листу општине Вршац» бр.4/2010, 4/2012 и 17/2013)

IV
 Материјална помоћ за ученике средњих школа износи по 30.000,00 динара.
Висина материјалне помоћи студентима укупно износи 56.000,00 динара , односно по 8.000,00 динара месечно,  и исплаћиваће се у 7 месечних рата за период 

јануар-јул 2016. године. 

V
Уз пријавни образац на Конкурс ученици средњих школа и студенти, достављају:

1. извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте за пунолетне кандидате на конкурсу.
2. ученици првог разреда средње школе - сведочанство о завршеној основној школи са потврдом школе да је ученик првог разреда средње школе, ученици 

другог, трећег и четвртог разреда - сведочанство о завршеној предходној школској 2014/2015. години,
3. за студенте  прве године сведочанство о завршеном средњошколском образовању,  
4. уверење факултета да је редован студент у школској 2015/2016. години, а за студенте друге и осталих година студија и уверење о положеним свим испитима 

предвиђеним планом и програмом факултета и просечној оцени за претходну 2014/2015.годину студија,
5. фотокопија личне карте за све пунолетне чланове домаћинства
6. извод матичне књиге венчаних за родитеље и извод из матичне књиге рођених за остале чланове домаћинства
7. потврда о просечним примањима за чланове заједничког домаћинства (родитељи, старатељи,  односно усвојиоци и рођене сестре и/или браћа у заједничком 

домаћинству подносиоца пријаве) за октобар, новембар и децембар 2015.године, а за пољоприврена газдинства потврда о регистрацији пољопривредног газдинства 
са члановима газдинства и површином земљишта које је евидентирано да користи,

8. за кандидате чије је домаћинство без примања подтребно је да поднесу потврду да породица остварује право на социјалну помоћ или потврду месне 
канцеларије да немају приходе или оверена изјава два сведока да не поседују приходе. 

9. судска пресуда о разводу брака за родитеље који су разведени и не живе у истом домаћинству, судска пресуда о ослобађању родитељског права, извод из 
матичне књиге умрлих за родитеље који су преминули,

10. потврда Националне службе за запошљавање за незапослене чланове заједничког домаћинства, 
11. потврда школе да је члан домаћинства редовни ученик,
12. фотокопија текућег рачуна.

Комисија у случају нејасноћа кандидатима може тражити додатну документацију која није наведена у конкурсу.

 Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити непосредно вишем сараднику Општинске управе у канцаларију 140,  или послати на адресу: Општина 
Вршац,  Оделење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности (канцаларија бр.140) у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на порталу 
Општине Вршац.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране
Пријавни образац образац може се преузети на порталу Општине Вршац
Датум објављивања конкурса 11.01.2016. године

Председник комисије
Срђан Клиска, проф

Члан Општинског већа за образовање
мр Владимир Станојев
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Зорица Стојков образовала 
се и радила са децом са 
посебним потребама, особама 
са инвалидитетом, а Вршчани 
је памте као иницијатора и 
једног од оснивача Заштитне 
радионице „Ђепето“. Био је то, 
како кажу, један од најхуманијих 
и најплеменитијих пројеката 
за које је Вршац икада знао. 
„Ђепето“ је био радионица где 
су особе са инвалидитетом могле 
да раде и самостално зараде за 
живот. И све је лепо кренуло, 
баш као у бајци мајстора Ђепета 
и Пинокија, али је ова вршачка 
прича имала тужан крај. После 
неколико година успешног 
рада, када је у радионици било 
ангажовано и по 20 особа са 
инвалидитетом, „Ђепету“ је 
изостала подршка и угашен је. 
Најтужније је то што су особе са 
инвалидитетом остале без своје 
шансе да се укључе у друштво, 
да започну живот, да се оспособе, 
науче много тога, да се осете 
корисним, способним, надграде 
таленте скривене иза неких 
препрека... 

Какве успомене носите из  
детињства?

-Рођена сам у Малој Јасиковици, 
селу код Трстеника. Родитељи су 
радили у Геолошком заводу и када 
је требало да се преселе у Београд, 
одлучили су да радије дођу у 
Вршац, тата је овде имао фамилију, 
мајку, сестру, брата. Овде смо, као 
колонизатори, добили кућу и почели 
да живимо. У Вршцу сам завршила 
основну школу и Гимназију, а у 
Београду Вишу дефектолошку школу, 
прво једну сурдо групу, затим другу 
олиго групу и у Загребу уписала  3.и 
4.годину, али нисам дипломирала. 
Остала сам у другом стању, а знате 
када се нешто прекине, после се тешко 
настави. 

Где добијате први посао?
-Почела сам да радим у Сарајеву са 

глувом децом. Имала сам већ старијег 
сина Ненада.  Није ми се допало тамо  
јер се доста осећала та подвојеност, 
код нас у Војводини никада нисмо 
гледали на то ко је Србин, Румун, 
Мађар... Тако сам после годину дана 
дала отказ и почела да радим у 
Призрену, у дому за глуву децу. Била 
сам тамо 7 година, остало ми је у лепом 
сећању, јер глува деца се много везују 
и пружају вам сву своју љубав, пуно им 
значи та комуникација коју остваре 
са нама.  Супруг ми је тада добио 
посао у Вршцу, тако да се враћамо 
овде. Ја прво нисам имала посао, 
завршила сам ту другу групу, олиго, 
за децу са интелектуалним сметњама. 
Прво сам радила у Савезу глувих, а 
после сам добила посао у ОШ „Олга 
Петров“. Била су тада само одвојена 
одељења, а касније се формирала 
сспецијална школа „Јелена Варјашки“. 
После смо, уз основно, добили и 

средње образовање, и у СОШО „Јелена 
Варјашки“ сам остала до 55.године 
када сам отишла у пензију. 

Велики део радног века 
посветили сте Заштитној радионици 
„Ђепето“, као иницијатор и један од 
оснивача. Шта је био мотив за то? 

-Жеља ми је била да та 
радионица не само обучава особе са 
инвалидитетом, већ  да их запошљава, 
да они самостално зарађују за 
живот.  Ја сам предавала у средњем  
образовању, али није ми се допао 
начин на који смо радили обуку у 
школи. Када су деца одлазила на 
занате, које је школа организовала, 
учили су само један део производног 
процеса, никада нису направила готов 
производ. Сматрала сам да би било 
добро и паметно да деца, у оквиру 
својих могућности, направе један 
производ од почетка до краја. Колико 
ће тај производ бити компликован 
зависиће од талента и могућности тог 
детета, али видеће крајњи резултат 
који ће бити мотивација за њих. Ја сам 
била председник Друштва за помоћ 
ментално недовољно развијеним 
лицима и на основу тога започела 
сам кампању за отварање радионице. 
Добили смо прву донацију од једног 
нашег суграђанина, наставили смо 
да сакупљамо средства, цртали смо 
тањириће и продавали за 8.март. 
Тако смо купили прву машину за 
шивење, а Милка Векић, директорка 
Центра за социјални рад дала нам је 
простор у подруму, ангажовали смо и 
једну кројачицу. Придружила се мала 
Данијела, глува девојчица, долазила су 
и деца из школе на праксу. Добили смо 
отпатке тканине, вуну, шили смо разне 
предмете, касније смо сликали на 
стаклу, свили, ткали...   У почетку је све 
то било у оквиру школе, касније смо 
регистровали радионицу под именом 
„Ђепето“, а потом је и пререгистровали 
због промене закона. 

Како је заживео „Ђепето“? Како 
је добио име?

-Мајстор Ђепето је желео да има 
дете, направио је дрвеног лутка 
и оживео га. Ми смо желели да 
особе сжса инвалидитетом вратимо 
у живот, који је чекао скривен 
иза неких врата, неких наводни 
неспособности.  Нажалост, још увек 
је присутна дискриминација особа са 
инвалидитетом, на сваком кораку.  У 
почетку смо у нашој радионици имали 
запослену кројачицу и глуву девојчицу, 
да би касније у „Ђепету“ било стално 
запослено 5 особа са инвалидитетом. 
Са једном шиваћом машином радили 
смо кројачке преправке одеће за 
грађане.  Љиља Матић је тада била 
у Општини и помогла нам је да 
добијемо нови простор у Стеријином 
сокачету. Код Завода за тржиште 
рада конкурисала сам и добили 
смо средства да могу да запослим 
одређени број особа. Адаптиран је 
тај нови простор и преселили смо се. 
Када смо добили неколико машина од 
једне београдске фондације, почели 
смо више да радимо. Желела сам 
да се унесе лепота у тај рад, која је 
недостајала у образовању зе деце. У 

неким моментима било је ангажовано 
и по 15 и 20 особа са инвалидитетом, 
које су добијале нека средства за 
свој рад у „Ђепету“. Неке нисам могла 
да запослим, нису могли да зараде 
комплетну плату, али када направе 
неки производ, када неко то купи, 
та особа добије новац, колико је ту 
радости било! Њиховој срећи тада 
није било краја!

Производили сте уникатне 
одевне предмете, правили 
сте модне ревије. Како је то 
прихваћено?

-Прва модна ревија наше одеће 
била је за децу, одржана је у вршачком 
Позоришту.  Посета је била рекордна, 
какву не памти Позориште.  У ревију 
је било укључено 40 деце, били су 
ангажовани и професионални глумци. 
Велику помоћ и подршку пружио 
нам је Миодраг Бабић, тада директор 
Хемофарма. Добили смо фантастичну 
свилу, боје, дивне материјале из Кине,  
почели смо да сликамо на свили, били 
су то лепи одевни предмети. Купили 
смо разбој, научили да ткамо, ткала су 
и деца из школе, на крају смо имали 3 
разбоја. Морали смо да производимо 
да дођемо до средстава, нисмо могли 
само да чекамо да нам неко нешто 
да. Креирали смо моделе, правили 
их и спремали смо другу модну 
ревију.  Одржали смо је у вршачком 
Позоришту, на дан када је престало 
НАТО бомбардовање, 1999. Међу 
младим манекенкама биле су и две 
наше глуве девојчице из „Ђепета“.  
Ревија је била врло успешна, али није 
дошла до срца оних који је требало 
да подрже рад „Ђепета“.  Имали смо 
још једну такође веома успешну 
модну ревију у резиденцији Амбасаде 
Канаде на Дедињу, у Београду, на 
позив тадашње амбасадорке Анђеле 
Богдан, априла 2000. Наишли смо на 
фантастичан пријем, присутне супруге 
амбасадора биле су одушевљене. 
Мада су модели највише рађени 
у малим бројевима, доста тога је 
откупљено. Након неког времена 
госпођа Анђела је дошла у Вршац, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула,година 29, број 527, 14. јануар 2003.

ОДРЖАНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА ПОЗОРИ-
ШТА И ЈУБИЛЕЈА БАРДА ВРШАЧКОГ ГЛУМИШТА

ПОЛА ВЕКА 
УМЕТНИЧКОГ РАДА 

ТОМИСЛАВА ПЕЈЧИЋА
У Народном позоришту “Стерија” 09. и 10. 

фебруара одржана је дводневна свечаност поводом 
обележавања годишњице позоришта које је напунило 
58 година рада.

Прве вечери, на свечаном отварању, публици се, 
између осталих, обратио и нови вршилац дужности 
директора позоришта Миленко Гвоздић, као и Драган 
Срећков, покрајински министар за културу, а ова 
свечаност је била прилика да се уруче признања 
дугогодишњим радницама позоришта: Молоранки 
Чирх за двадесет и Ранки Стошић за десет  година 
рада. После свечаног обраћања изведена је представа 
“Сабране приче”  Доналда Маргулиса, у извођењу 
Атељеа 212 и режији Татјане Мандић ригонат, са 
Светланом Бојковић и Катарином Жутић.

Међутим, још већи јубијел ове године слави доајен 
вршачког позоришта, Томислав Пејчић Пећа, а то је 
пуних 50 године уметничког рада. Зато је друго вече 
било посвећено управо њему.

ИНТЕРВЈУ
ЗОРИЦА С ТОЈКОВ, ИНИЦИЈАТОР И ЈЕДАН ОД ОСНИВАЧА ЗАШТИТНЕ РАДИОНИЦЕ „ЂЕПЕТО“:

ЖЕЛЕЛА САМ ДА ОСОБЕ СА ИНВАЛИ-
ДИТЕТОМ САМЕ ЗАРАЂУЈУ ЗА ЖИВОТ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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уверила се да се то ради у „Ђепету“, и 
накуповала много ствари. 

Да ли сте добили нека признања? 
Како сте успевали да обезбедите 
плате за запослене?

-У време тих модних ревија 
добијамо прво награду за екологију 
од Општине, а после и признање 
„Златно сунце“, које нам је уручено у 
Београду, у Сава центру, 2000. Мени 
су те награде лично много значиле, 
јер сам ја у „Ђепету“ радила дан- 
ноћ. Требало је зарадити за њихове 
плате. Прво сам савладала компјутер 
и почела да пишем пројекте, онда 
сам организовала и Центар за права 
жена, да бих могла да реализујем 
одређене пројекте.  Направила сам, 
практично,симбиозу између Центра 
за права жена и „Ђепета“ и скоро 
сваки пројекат,  који је то објединио, 
прошао је. На тај начин обезбеђивали 
смо одређена средства за „Ђепето“.   
Највећи пројекат реализовали смо у 
Мађарској, добили смо за радионицу 
„Ђепето“ за рад са особама са 
инвалидитетом.  Остварили смо 
више од 30 пројеката од различитих 
фондација. То је одржало „Ђепето“. 

Али, нажалост, ова хумана и лепа 
прича о „Ђепету“ има свој крај. Како 
се то догодило? 

-Ја не знам зашто је настао крај, 
зашто је престала подршка Општине, 
моје Школе „Јелена Варјашки“, 
Фондације Хемофарм... Не знам 
зашто моја школа није дала подршку 
професији, не мени, Зорици, него 
професији.  То ме највише боли. 
Одједном су „Ђепету“ сви окренули 
леђа, остали смо без средстава. Ја 
сам била у болници, оперисала кук, 
нико није писао пројекте, а они нису 
успевали да својим радом обезбеде да 
добију плату.  Да смо од Школе добијали 
оно што нам је давала редовно, можда 
бисмо и успели да опстанемо док сам 
ја била у болници, али и то су престали 
да дају, престали су да нам шаљу децу 
на практичну наставу, под изговором 
да деца нису заинтересована.  А, у то 
време када је „Ђепету“ мало фалило 
да преживи ту кризу, Општина је дала 
милион или 1,5 милион динара оној 
жени која се појавила из иностранства 
и која ће наводно да запошљава жене, 
да њихове производе продаје ван 
граница наше земље. Била је то мајка 
једне манекенке која је преварила 
још доста њих на исти начин. 
Општина је значи имала паре за њу, 
а истовремено је пустила да „Ђепето“ 
пропадне, а била је потребна петина 
тих пара.  Промењен је и Управни 
одбор, ставили су неке друге људе, и 
започели процедуру гашења „Ђепета“.  
Ја сам покушала то да зауставим, јер је 
одмах након 2-3 месеца усвојен Закон 
о запошљавању и оспособљавању 
особа са инвалидитетом, имала сам 
га у припреми, показала сам им, али 
није било подршке. Да је тај Закон 
тада био на снази, „Ђепето“ никад не 
би пропао.  Нису хтели да сачекају 
тај Закон и да помогну. Општина 
је била 40 одсто оснивач „Ђепета“, 
заштитне радионице за особе са 
инвалидитетом.  Иселили су нас из 
простора,  „Ђепето“ је, практично, 
незаконито угашен, остављен је да 
живи у АПР-у. Све што смо имали узела 
је Школа „Јелена Варјашки“ као своју 
радионицу. Школа је „Ђепето“ могла 
увек да користи као радионицу, деца 
су долазила на пратични рад.  Жао 
ми је што се све тако завршило, јер 
моја жеља и циљ тог „Ђепета“ били 
су да ту, кроз рад, дружење, особе 
са инвалидитетом  постану део овог 
друштва, да могу слободно да раде, 
разговарају, да се ничега не стиде, да 
знају да су способни да направе многе 
лепе ствари, да буду креативни.  Имали 
смо једну такву девојчицу, изузетно 
талентовану, креативну, умела  је 
да шије, слика, могли су бар њу да 
задрже, да је запосле, да помаже деци. 
Активност у „Ђепету“ донела је добро 
великом броју деце, много су тога 
научили, а што је, такође, важно могли 
су самостално да зараде за живот.

Кад је отворен Центар за права 
жена?

-Основан је 2000.године, 
организовала сам да се региструје 
као невладина организација да бих 
могла да пишем прејекте преко 
Центра, јер више нисам могла то да 
радим преко „Ђепета“, пошто је то 

већ било предузеће. Мислила сам 
да ће само писање пројеката бити 
активност Центра за права жена. 
Међутим, активирале су се жене овде, 
повезале смо се са осталим центрима, 
направила  се мрежа тако да смо се 
баш доста ангажовале. Ишле смо на 
едукације, на семинаре, научиле смо 
много ствари да бисмо се оспособиле 
за рад. Центар је био у једној 
просторији у „Ђепету“, отворили смо и 
СОС телефон. Било је пуно позива, нас 
5 је дежурало.  СОС телефон и данас 
функционише. Његов број је 069- 
3-69-69-30. Било је доста проблема 
док сам ја била одсутна, док сам била 
по болницама. Има само још једна 
жена која то може да ради. Требало би 
едуковати десетак особа, разговарала 
сам са људима из Општине да одобре 
средства. 

Како данас живите. Од када сте у 
пензији?

-У пензији сам више од десет 
година. И даље сам активна. Недавно 
смо имали „16 дана активизма“ у 
оквиру Центра за права жена. Моја 

деца живе у Канади, имам двојицу 
синова, Саша- Шоле  и Ненад, лепо су се 
снашли, основали су породице, имам 
унучад. Желим да напишем нешто о 
свом раду, животу, како се одвијала 
та прича о „Ђепету“, припремам сав 
материјал, фотографије. Моја унука и 
унук  не знају како је то било и жеља 
ми је да им прикажем свој живот, да 
ме запамте. Не желим да ме забораве 
једног дана кад ме нема. Одлазим 
често код деце у Канаду, остајем по 
неколико месеци. Када сам у Вршцу 
бавим се сликањем, читам. Мислим 
да је важно да људи у животу науче 
да помажу једни другима, да не буду 
завидни, да буду хумани. Увек се сетим 
Јовице Кнежевића који је рекао да 
је „Ђепето“ један од најхуманијих  и 
најлепших пројеката које је Вршац 
икада имао и кад се сретнемо каже 
да све то поново покренемо.  Осећај 
за друге људе, спремност да им се 
помогне, све се то учи од малих ногу, у 
породици.  То је једини и прави начин 
да постанемо добри људи.

Јованка Ерски

“Ретко да је неко провео свој радни век у једном 
позоришту као што је учинио Пећа и што је најважније, 
захваљујући свом таленту, увек био нов у тумачењу 
преко три стотине различитих ликова. Увек смо га 
награђивали аплаузом, дивили се његовом уметничком 
умећу. Он је комичар, он је трагичар, он је песник 
времена и живота који је далеко иза њега, он слика 
ликове средине у којој живи. У сликању позоришних 
ликова стигао је до перфекције. Они га инспиришу, 
улази у дубину друштвених односа, што га чини 
ненадмашним у сценским креацијама.

“Пећа припада блиставом глумачком покољењу које 
је изгарало у позоришту” - написао је павле Влаховић.

Добитник је преко 30 глумачких награда на разним 
позоришним фестивалима: златна значка КПЗ Србије 
и Војводине, за допринос развоја културе, награда 
Ослобођења града Вршца, затим награђен је од 
Удружења драмских уметника Србије, а та част ретко 
коме припада. Од свих награда које је добио најдража 
је она на Сусретима професионалних позоришта 
Војводине у Новом Саду, када је награду поделио са 
Љубом Тадићем и осталим великанима позоришне 
сцене.

Од мноштва ликова које је тумачио само неки, који 
представљају врхунац његовог глумачког умећа и 
талента, су Митке у Бориној “Коштани”, Илија Чворовић у 
“Балканском шпијуну”, Кир Јања у Стеријиној “Тврдици”, 
Агатон у Нушићевој “Ожалошћеној породици”, 
Малвоније у Шекспировој “Богојављенској ноћи”, Лука 
Лабан у Ковачевићевом “Професионалцу”...

Вече под називом “Магија глуме” почело је 
отварањем изложбе фотографија којима су забележене 
бројне улоге Томислава Пејчића које је овај глумац 
остваривао током више деценија глумачког рада. Биле 
су истакнуте само неке од вредних награда: Награде 
са сусрета професионалних позоришта Војводине, 
награде Удружења драмских уметника Србије из 1971. 
и  1981. године, “Златни ћуран” са Дана комедије у 
Јагодини из 1995. године, биста “Боре Станковића” итд.

Затим су се на великој сцени појавили бројни 
еминентни глумци и позоришни радници: Бата 
Паскаљевић, Миша Јанкетић, Радмила Ђуричин, 
Радомир Путник и други, снимком са видео-бима 
обратили су се Тихомир Арсић и Милан Караџић....

Народно позориште “Стерија” основано је 
1945. године. За разлику од већине тада насталих 
позоришта у Војводини чије је формирање било 
потврђивано декретом покрајинског центра, 
позориште у Вршцу је основано спонтано, 
иницијативом групе грађана, углавном угледних 
друштвених и културних радника: Мате Матејића, 
затим тадашњих професора гимназије у Вршцу, 
Димитија Вученова и Страхиње Костића. песника 
Васка попе, сликара Светислава Вуковића и 
других 

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

Почели су радови на изградњи 
пречистача отпадних вода у селу 
Крушчица у општини Бела Црква. 
Вредност инвестиције је 500.000 
евра, а средства су обезбеђена 
из шведске донације. То ће 
бити уједно једини пречистач у 
општини јер ни Бела Црква нема 
пречистач отпадних вода. 

Радови на пречистачу отпадних 
вода су наставак уређивања 
канализационе мреже у 
Крушчици.

- Дочекали смо да се преко 
шведског донатора започне са 
реализацијом овог пројекта. 
Рокови су наредних шест месеци. 
Надамо се да ћемо успети све 
у року да завршимо, јер то 
представљало прави завршетак 
пројекта  изградње канализационе 
мреже у Крушчици - рекао је 
Станко Петровић, председник 
општине Бела Црква. 

Извођач радова је “Градитељ 
НС” из Новог Сада.

ШВЕДСКИ ДОНАТОР ОБЕЗБЕДИО НОВАЦ 

ПРЕЧИСТАЧ У КРУШЧИЦИ

Најуспешнијим спортистима с 
подручја Беле Цркве у 2015. години 
уручена су признања. Бројни пехари 
додељени су најбољима у области 
школског спорта и у категоријама 
спортских нада, пионира, кадета и 
јуниора. Спортисти године су Ђурђина 
Паун и Душан Михајловић. За најбољрг 
тренера проглашен је Марко Бојат 
а јубиларне награде додељене су 
ЈК “Панонија” и Друштву за спорт и 
рекреацију инвалида. Награда за 
животно дело додељена је Дејану 
Марили. 

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ БЕЛОЦРКВАНСКИ СПОРТИСТИ 

 ПЕХАРИ ЗА НАЈБОЉЕ

Фолклор је у Кусићу заживео 
маја 2013. године, а данас у  КУД 
“Вукомир Видић Уча”  игра сто 
педесеторо девојчица и дечака.
Ових дана припремају се  за наступ 

на манифестацији “Дани Срба” у 
Темишвару и са поносом истичу да ће 
бити једини фолклорни ансамбл из 
Србије. 

КУД “ВУКОМИР ВИДИЋ УЧА”

РАЗИГРАНИ КУСИЋАНИ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРШАЦ

На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката и 
удружења грађана, организација и савеза из Буџета општине Вршац ( „Службени лист општине Вршац бр 4/14), Општинско Веће 
општине Вршац 

р  а  с  п  и  с  у  ј  е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАД, фИНАНСИРАњЕ И СУфИНАНСИРАњЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОгРАМА У ОБЛАСТИ УНАПРЕђЕњА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 

ЗДРАВСТВЕНЕ ПОДРШКЕ, УНАПРЕђЕњА ОБРАЗОВАњА И ИНКЛУЗИВНОг ОБРАЗОВАњА У ОПШТИНИ ВРШАЦ ЗА ПРВУ 
ПОЛОВИНУ ТЕКУћЕ 2016. гОДИНЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.750.000,00 ДИНАРА.

Општина Вршац ће расподелом средстава помоћи реализацију пројеката/програма из области социјалне заштите, здравствене подршке, унапређења образовања 
и инклузивног образовања максимално до износа од 500.000,00 динара по једом пројекту-програму, који доприносе развоју и унапређењу система социјалне заштите 
и помоћи угроженим категоријама и групама у општини Вршац са следећим приоритетима:

- Програми који су усклађени са Стратегијом развоја социјалне политике у општини Вршац
- Програми/пројекти којим ће се конкурисати код других извора финансирања, а у делу обавезног учешћа подносиоца захтева 
- Програми/пројекти који унапређују живот особа са инвалидитетом у општини Вршац
- Програми/пројекти који унапређују живот маргинализованих група у општини Вршац
- Програми/пројекти везани за унапређење образовања, инклузивног образовања и рада са младима (ученицима, студентима)
- Програми/пројекти који представљају иновацију у локалном систему социјалне заштите и други који су обухваћени стратешким развојем социјалне заштите 

у општини Вршац.

О п ш т и        у с л о в и        к о н к у р с а

1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво : друштвене организације, савези и удружења грађана, регистрована на територији општине Вршац, односно 
имају седиште или огранак и делују на подручју општине Вршац као општинске, међуопштинске или републичке организације.

2. Критеријуми за доделу средстава:
- Усклађеност програма/пројеката са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
- Да пројекат/програм задовољава општи интерес у области социјалне заштите у општини Вршац
- Да подносилац пројекта/програма поднесе извештај о утрошку средстава добијених из Буџета општине Вршац за претходни прериод конкурисања и извештај 

о реализацији барем једног пројекта/програма за организације кје први пут конкуришу за средства  уколико су конкурисали за одговарајуће програме/пројекте.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања  Конкурса закључно са 27.01.2016. године у Писарницу Општине Вршац или на адресу општине 
Вршац Трг Победе 1 26300 Вршац, са назнаком „За Јавни конкурсиз области социјалне заштите у општии Вршац“.

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту општине Вршац www.vrsac.org.rs или на Писарници 
Општинске управе у Вршцу Трг Победе 1.

Уз пријаву се подноси следећа пратећа документација:

- Копија регистрације подносиоца /корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности који подносилац захтева корисник регистрован 
(ОБАВЕЗНО је достављање Обавештења о разврставању)

- Основни подаци о подносиоцу/кориснику средстава, (број чланова удружења, адреса, број корисника индиректних и директних, број чланова удружења, 
власнички статус,условност и површина просторија које удружење користи)

- Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција –опис методе, начин реализације, план и врсте активности корисници обухваћени 
пројектом и друго (приложити највише 2 странице уз детаљан опис могуће је приложити публикације и штампани, аудио, дигитални  и видео материјал о пројекту и 
подносиоцу)

- Извештај о утрошку средстава добијених из Буџета за претходни период (2015. годину) и извештај о реализацији последњег пројекта за оне који први пут 
конкуришу за средства.

Конкурсна документација се не враћа.

4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и 
неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је општина Вршац претходних година доделила средства за финансирање пројеката, а који нису поднели извештај 
о реализацији, неће бити разматране. 

5. Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење Конкурса за расподелу буџетских средстава друштвеним оргаизацијама, савезима и удружењима 
грађана која у року од 15 радних дана од дана закључења Конкурса доставља предлог за расподелу средстава Председнику општине.

6. Председник општине доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом  у року од 8 дана од дана пријема документације од стране Комисије.
7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања на сајту општине Вршац и у „Службеном листу општине Вршац“
8. На основу решења о додели средстава, Председник општине закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе 

након чега ће се извршити уплата додељених средстава.
9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на 

лицу места, или захтева усмену презентацију пројекта од стране подносиоца, односно захтева испуњење додатних услова.

Јавни конкурс објавити дана 12.01.2016. године на сајту општине Вршац.

 Члан Општинског Већа
             Велизар Вемић
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Прва беба која је угледала свет у овој 
години је девојчица Анита Стојаковић. Њена 
мајка Тања Вукмиров родила је малу Аниту 
1. јануара , у 10, 45 часова, у породилишту 
Опште болнице Вршац.  

Анита, којој су се највише обрадовали 
мама Тања и тата Далибор, здрава је и лепа 
беба, дугачка 50 сантиметара и тешка 2.750 
грама. 

А.Б.

АНИТА 
СТОЈАКОВИЋ, 
ПРВА БЕБА У 

2016.

Удружење параплегичара 
и квадриплегичара “Параквад” 
добило је драгоцену помоћ 
- четворо физиотерапеута, 
који ће наредних шест месеци 
вежбати са њиховим члановима. 
Физиотерапеути су ангажовани 
на период од шест месеци путем 
конкурса јавних радова Општине 
Вршац за 2015. годину.

-Ово је изузетна подршка 
јер је физикална терапија 
потребна свим члановима нашег 
удружења, посебно  најмлађима 
који ће сада свакодневно имати 
терапијско вежбање, што до 
сада нису имали, објашњава 
Драган Виторовић, председник 
Удружења параплегичара и 
квадриплегичара “Параквад” из 
Вршца. Млади физиотерапеути 
веома су посвећени раду, тако да 
су термини константно испуњени. 
Још једном се захваљујемо 
општинском ресору задуженом 
за спровођење Јавних радова, 
Филијали Вршац Националне 
служе за запошљавање и Центру 
Миленијум, где се спроводе 
Јавни радови. Надамо се да 
овоме неће бити крај када прођу 
тих шест месеци колико су 
физиотерапеути ангажовани.

Виторовић је изразио наду да 
ће терапијско вежбање добити 
подршку и након истека рока за 
рад физиотерапеута, јер  је оно 
преко потребно и много значи 
свим члановима „Параквада“.

Ј.Е.

ОПШТИНА ВРШАЦ ПОДРЖАЛА АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТИ, ДРАГОЦЕНА 
ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА „ПАРАКВАДА“

Радови на изградњи олимпијског 
базена на локацији код градског језера 
напредују планираном динамиком. 
Временске прилике последњих дана 
прошле године ишле су на руку 
грађевинарима тако да је практично 
завршена прва, најзахтевнија фаза.

-Завршавају се радови на бетонирању 
зидова базена, који су, практично, једна 
петина укупне масе бетона која се 
уградила, објашњава Богдан Јовановић, 
помоћник директора за грађевинске 
радове Јавног предузећа „Други 
октобар“, које је извођач поменутих 
радова. Бетонирање је обиман и велики 
посао, тражи се висока марка бетона, 
то је марка 40, захтева врло квалитетан 
бетон. До сада су урађени комплетни 
земљани радови, темељна плоча 
што је више од 90 одсто уговорених 
радова. Уграђено је укупно 900 кубика 
квалитетног бетона. 

Према речима Јовановића, 
унутрашње мере стандарда 
олимпијског базена су 50 х 20 х 2,2 
метара. Ове димензије морају бити 
испоштоване како би базен испуњавао 
стандарде олимпијског. Ових дана биће 
завршени радови које је, као извођач, 
уговорио „Други октобар“.

-То није ни близу краја изградње 
комплетног базена, објашњава 
Јовановић. Послове које смо ми 
одрадили представљају најкрупнији 
и најобимнији део, практично костур 
базена. Остало је да се уради просторија 
за компензацију, за преливање вишка 
воде, за прво пречишћавање воде, 
као и машинска сала где долазе 
филтери за пречишћавање, хлорисање, 
дезинфекцију воде.

Према речима Јовановића, 
поменути послови још нису уговорени. 
Ако буде довољно средстава, 
Вршчани ће наредног лета уживати 
у новом олимпијском базену, који је 
дугогодишњи сан многих суграђана.

Ј.Е.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА

ИЗБЕТОНИРАНИ 
ЗИДОВИ БАЗЕНА

Задовољни и члаанови „Параквада“ и физиотерапуети

НОВОГОДИшЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАђЕ 
Деда Мраз је посетио најмлађе чланове Удружења 

параплегичара и квадриплегичара “Параквад” и поклонио 
им је лепе и богате новогодишње пакетиће.

Према речима председника Удружења Драгана 
Виторовића, пакетића не би било да није донатора који 
су се сетили и одлучили да улепшају празнике најмлађим 
члановима “Параквада”.  Он се захвалио донаторима 
нагласивши да су неки од њих увек ту када затреба помоћ. 

За сваку похвалу је хуманост фирми које су обезбедиле 
новогодишње пакетиће: “Свислајон Таково”, Књижара 
“Иван”, Продавница играчака “Џокер”, “Машино Центар” 
ДОО, Парфимерија “Иван”, “Пингвин Студио” ДОО, “Фајн 
кафе” и “Николинци” АД.

Богдан Јовановић, помоћник директора 
за грађевинске радове ЈП „Други октобар“
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Дом омладине Вршац реализовао 
је, током протекле године, бројна 
културна дешавања, а изузетна 
посећеност потврда је квалитета 
програма, по укусу младих 
генерација. 

-Само у децембру имали смо 
неколико дешавања, објашњава 
Сања Ђурђев, директорка Дома 
омладине Вршац. Отворена је 
самостална изложба Данијеле 
Радеке из Вршца под називом „Сове 
око нас“. На изложби је специјални 
гост била Марија Бућинац, девојчица 
5. разреда Основне школе „Јелена 
Варијашки“, која је представила 
своју колекцију разгледница из 
разних делова света. Данијела 
Радека је наша Вршчанка, професор 
математике, запослена је у Хемијско-
медицинској школи у Вршцу. Као 
уметник аматер врло успешно слика, 
црта, ваја, фотографише и израђује 
рукотворине, а љубитељ је и књига, 
спорта, здравог живота и нарочито 
природе, коју покушава да, кроз 
уметност, приближи људима, да 
истакне њен значај и промовише 
неотуђивост човека од природе. 
Бави се спасавањем и неговањем 
дивљих животиња у невољи, а 
посебно сова.

Последњих дана прошле године, 
тачније 26. децембра, вршачко 
Удружење Феликс Милекер одржало 
је занимљиво вече - новогодишњи 
жур, и на тај начин обележило 
другу годину постојања. Било је то 
интересантно дружење уз звуке 
тамбурица и дегустацију вина. И за 
ову годину Дом омладине пружиће 
младим генерација пријатна 

дружења, изложбе, концерте, 
промоције... А, овог викенда почиње 
„зимовање“ у „Рупи“, како се већ 
дужи низ година зове део простора 
у Дому омладине.

-Као најава нове сезоне 
“зимовања” у „Рупи“, која почиње 15. 
јануара, Дом омладине, у сарадњи са 
Удружењем музичара Вршца Сакс, 
организује хуманитарни концерт за 
Јована Ранкова, нашег суграђанина, 
који болује од леукемије и који је 
тренутно у Франкфурту где чека 
на пресађивање коштане сржи, 
објашњава директорка Дома 
омладине. Хуманитарни концерт 
за Јована Ранкова одржаће се 
под називом “Улазница за живот”. 
Концерт ће бити одржан у петак, 

15. јануара. Наступиће велики број 
вршачких бендова, а почетна цена 
улаза -донације биће 100 динара.

Овај хумани гест Дома омладине 
и младих Вршчана, који ће се 
верујемо одазвати овом позиву за 
помоћ и подршку Јовану, за сваку 
је похвалу. Сви људи добре воље, 
који се неће појавити на поменутом 
хуманитарном концерту у Дому 
омладине, донацију за лечење 
Ранкова могу и уплатити на следеће 
рачуне: динарски рачун: 160-
5600100881450-27, као и на девизни 
рачун: РС35-160-5130202029859-19.

Ј.Е.

КУЛТУРА

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

Ради се о  убедљиво најпопуларнијој 
представи у региону која је девет пута 
за редом напунила Дом Синдиката 
у Београду. За све љубитеље доброг 
хумора у Вршцу, легендарни Бранко 
Ђурић Ђура извешће свој шоу у 
Конгресно – музичкој дворани, у петак 
19. фебруара од 20.30х.

На питање шта посетиоци могу да 
очекују и да ли је смех једина терапија 
против сурове свакодневице, хумориста, 
режисер и један од легендарних 
“надреалиста” Ђуро каже: “Гледаоци 
могу да очекују забаву и разговор о свим 
глупостима из свакодневног живота, из 
посебног угла. Увек смо на све проблеме 
гледали са духовите стране. Наши људи 
и у најтежим тренуцима нађу разлог 
за смех.”. Представа није наишла на 
одушевљење публике само у Београду 
и нашем региону, већ и на бројним 
гостовањима у иностранству у: Шведској, 
Норвешкој, Холандији, Америци, 
Немачкој и другим земљама.

Бранко Ђурић – Ђура је славу у 
бившој Југославији  стекао серијом Топ 
листа надреалиста. Такође је био певач 
сарајевске рок групе Бомбај Штампа. 
Публика га памти по бројним улогама 
из различитих филмских остварање 
попут: “Како је пропао рокенрол” – Ђура 

Веселиновић, “Видео јела-зелен бор”- 
поштар Сима, серија: “Наша мала клиника”- 
Недим, “Кајмак и мармелада” – Божо и низ 
других. Такође је био један од омиљених 
чланова жирија, публике популарног 
шоуа: “Твоје лице звучи познато”. 

Улазнице за “Ђурологију” ће бити 
у продаји од среде 14. јануара у ТА 
Милленниум Травел. Цена улазнице је: 
1000 динара. Радно време билетарнице: 
сваког радног дана од 9.00 х до 17.00 х.

Телефон за информације: 800 -307.

ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ НАСТАВЉА СА ХИТОВИМА 

“ ЂУРОЛОГИЈА” ПРЕД ВРШЧАНИМА 19. ФЕБРУАРА

Отварање изложбе „Сове око нас“

БОГАТ ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ ВРШАЦ

ОД ОВОГ ВИКЕНДА „ЗИМОВАЊЕ“ У „РУПИ“

Вршчани имају прилику да до 23. јануара погледају занимљиву 
поставку из збирке Међународног тријенала графике у галеријском 
простору Конкордије Градског музеја Вршац. 

Београдско Међународно тријенале графике је реномирана 
културна манифестација, чији је циљ да српску графику, која је 
одавно стекла значајан углед на светској ликовној сцени, постави 
на реалну позицију у међународној мрежи институција које негују 
ову уметничку дисциплину.

Изложбу је, пред крај календарске 2015, отворила Биљана 
Вуковић, професорка Факултета ликовних уметности из Београда, 
нагласивши да је за изложбу у Вршцу, из збирке Тријенала, одабран 
већи број графика, урађених различитим техникама. Графике, које 
чине збирку Међународног тријенала, дела су аутора из читавог 
света који су своје радове проследили у Београд.

Поставка је изузетно занимљива и вредна, а из Градског 
музеја поручују поштоваоцима ликовне уметности да је обавезно 
погледају.

Ј.Е.

У ГАЛЕРИЈСКОМ ПРОСТОРУ КОНКОРДИЈЕ ИЗЛОЖЕНА ПОСТАВКА

МЕЂУНАРОДНО  ТРИЈЕНАЛЕ  ГРАФИКЕ
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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  радо су 
позирале: Тања Вукмиров 
и ћерка Анита Стојаковић, 
Дајана Суканец и мала Уна 
Лазевски, Данијела Павлов и син 
Александар Теодоровић, Сања 
Рашков са синчићем, Невена 
и ћеркица Марија Грубик, 
Дејана и Михајло Басалић, 
Драгана Алберт и син Марко 
Јаћимовски, Јелена Бранков 
и девојчица Јована Николић, 
Бојана са ћерком Милицом Илић,  
Марика и син Василије Танацков,  
Флора Беллацрква је родила 
близнакиње Енису и Денису 
Краснићи.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ 
ПОРОДИЛИШТУ

МАМЕ И БЕБЕ

Тања Вукмиров Дајана Суканец

Невена Грубик Дејана Басалић

Бојана Илић Марика Танацков

ПРВИ  ОСМЕХ 
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Данијела Павлов Сања Рашков

Драгана Алберт Јелена Бранков

Флора Беллацрква Енисa и Денисa Краснићи

ПРВИ  ОСМЕХ 
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1047
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
Кућа на продају или замена за 

стан уз доплату, кућа се налази у 
улици Другог октобра 83. Такође, 
на продају и плинска пећ. Тел. 
2824-042 и 064/51-06-906.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50+80m2) 
у улици Брегалничка 1а. Тел. 
063/307-257.

Продајем или мењам за стан, 
викендицу са 7 ари плаца са 
воћњаком, на потезу Козлук (вода, 
струја). Површина викенд куће 51 
m2 + 40 m2 поткровље + гаража. 
Тeл. 063/429-569.

Продајем кућу 100 + 50 m2 
две целине, у Југ Богдана, нова 
градња, одмах усељива без 
улагања. Два ланца земље потез 
Јарак и шиваћу машину „Багат“. 
Тел. 064/186-52-44.

Продајем викендицу у 
Делиблатском песку, код 
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца, 
легализовано, вода, струја. Тел. 
064/227-48-17 и 013/851-066.

На продају кућа старије градње 
у Вршцу, Хероја Пинкија 72. Тел. 
064/144-34-32.

Продајем кућу 160 m2, у 
Избишту, на 53 ара плаца. Тел. 869-
116 и 063/85-73-135.

На продају плац од 12 ари код 
фабрике „Моја вода“ у Месићу и 
плац од 22 ара у центру Уљме. 
На оба плаца вода, струја, плин, 
телефон и асфалтни пут. Тел. 
064/047-55-24.

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.

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 500m2 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.

Продајем кућу у Вршцу, 
5,4 ара плаца, у Улици Јанка 
Катића бр. 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/878-44-09 или 063/70-
144-81.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца, ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, башта. 
Веома повољно. Тел. 064/878-
44-09 и 063/70-144-81.

Продајем кућу 20 m2, у 
Белој Цркви, или мењам 
за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

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 
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На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима 
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање 
услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор 
корисника, број 037-386/2015-02, од21. децембра 2015. године,а у 
вези са Уговором о додели средстава за набавку пакета грађевинског 
материјала, која су обезбеђена у буџету Републике Србије на име 
контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 2. 
Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата 
за избеглице и миграције и општине Бела Црква,Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом најмање 5 пакета грађевинског материјала 

ОБАВЕШТАВА

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 угроженеизбеглице 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 пакета грађевинског материјала за побољшање услова 
становања избеглица, које имају пријављено боравиште/
пребивалиште на територији општине Бела Црква,у 
оквируРегионалног стамбеног програма, Стамбени програм 
у Републици Србији, Потпројекат2 – грађевински материјал (у 
даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 25.01.2016.године 
на огласним таблама општине Бела Црква, месних заједница 
општине Бела Црква и на интернет презентацији општине 
Бела Црква и Комесаријата за избеглице и миграције www.
kirs.gov.rs.

АНАСТАСИА СТОЈАНОВИЋ
 

13. јануара 2016. се навршава 
пет година од када нема благости 
овог дивног бића поред нас. У свима 
је оставила дубок, неизбрисив траг.

Са великим поштовањем, 
вечном љубављу и захвалношћу 
што смо је имали

Њени најмилији
Петар, Нада,Тања, Лука и Луна

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 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.

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.

Издајем салу за све врсте 
прослава (до 50 људи). Тел. 063/80-
45-425.

Издајем стан у центру града, 
зграда код ДДОР-а. Тел. 063/80-45-
425.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. Тел. 
013/831-587 и 064/ 215-46-83.

Издајем намештен једнособан 
стан у центру. Стан има централно 
грејање, кабловску , интернет, wi 
fi. Тел. 062/250-963.

Издајем намештену гарсоњеру, 
Београд, Карабурма, ул. С. 
Аљендеа. Почетна аутобуска 
станица. Тел. 013/834-324 и 063/77-
31-585.

РАЗНО
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.

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 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

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

П р о д а ј е м 
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

 На продају 
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

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

Продајем празну бутан 
боцу и плинске пећи. Тел. 
063/482-418.

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

Чувала бих децу или 
старије особе током 
новогодишњих празника и 
викендом. Тел. 061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.
Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем 
у учењу (Завршила сам 
Учитељски факултет). Тел. 
064/511-88-82.
Чувала бих децу или помагала 
у кућним пословима. Тел. 
064/511-88-82.
Потребна млађа женска особа 
за помоћ средовечном човеку 
у кући. Награда по договору. 
Тел. 066-939-25-49.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

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

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003. 
или 2004. годиште, сиву металик 
са петоро врата и климом. Тел. 
064/186-52-44.

На продају „Сузуки“ wagonR+ 
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра 
стању, регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, поседује 
климу, аир бег, електронске 
подизаче стакла,  multi jet мотор. 
Цена по договору, могућа замена. 
Тел. 063/767-82-85.

На продају две машине за 
прање веша, исправне у одличном 
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел. 
064/429-06-14.
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Традиционална новогодишња караванска поворка којом Деда 
Мраз обилази децу вршачке општине настављена је и ове године. 
Седам дана су се најмлађи становници наше општине радовали 
новогодишњим пакетићима и представи која им је приређена.  Такође, 

традиционално паљење бадњака окупило је велики број суграђана, а 
ове године је одржано на Градском тргу, где су се састале поворке које 
су кренуле из Саборне цркве Светог Николе, из Успенске односно мале 
цркве и из Градске куће. 

РАДОСТ НОВОГОДИШЊЕГ КАРАВАНА 
И БАДЊЕ ВЕЧЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ФОТОРЕПОРТАЖА

Ф
О

ТО
: Д

ош
а
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане изворе за писање 
чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града 
Вршца” Андрије Васића, “Прилог за историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за 
хронику Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављивали 
смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима објавићемо текстове из Милекерове  књиге 
“Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

О првим и најстаријим траговима 
вршачког предела имао сам богату 
грађу. оно што је у нашем пределу у 
годинама 1880.-1882. проучио и изнашао 
свеучилишни професор др. Карло Торма, 
један од првих и најчувенијих  угарских 
археолога , у чијој сам пратњи ја тада био, 
па резултат марљивог збирања Едварда 
ритингера, трговца у Вршцу, прижио ми 
је пуно драгоцене грађе.

Односно средњега века имао сам 
срећу да ми буде на руци краљ. саветник 
Фридрих Пешти, секретар II класе 
мађарске учене академије  у  будимпашти, 
најбољи зналац угарског средњег века, а 
нарочито  прошлости јужне Угарске.

Када сам писао о догађајима 15. 16. и 
17. столећа, дакле о “турској ери”, служио 
сам се  и богатим изворима српског 
народног предања. Том предању, пошто 
се преноси са колена на колено, не 
може се одрећи хисторијска важност. Но 
ове појединости предања, о којима је у 
повесници ма и најмање сумње, или их 
шта више повесница оповргава, разуме 
се да нисам узео у обзир.

опадањем турског господства  
обилније су и вести , а прогонством 
душмана хришанства пружају нам 
податке већ и архиве нашег предела.

Ја сам из ових архива добио податке:
а) из архиве земаљске администрације  

(1717. -1777.) и из архиве камералне 

администрације (1778. - 1848.), сачуване 
код краљ. угарске финансијске управе  у 
Тамишграду;

б) из архиве чанадске дијецезе (1718?-) 
у Тамишграду;

в) из архиве тамишке жупаније (1778. - ) 
у Тамишграду;

г) из варошке архиве у Белојцркви;
д) из архиве српско-православне 

вршачке дијецезе (1750 -);

ФЕлиКс МилЕКЕр  
ПОВЕсНИцА слОбОдНЕ КРАљЕВЕ 
ВАРОШИ ВРШцА  (2)

Вршачка кула, лист социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година 
13, број 187, 23. децембар 1987. 

сВЕЧАНОсТи ПОВОДОМ 46. рОЂЕНДАНА НАШЕ АрМиЈЕ

сНАГА У ЈЕдИНсТВУ И 
МлАдОсТИ

Широм отворене капије вршачког Гарнизона 
ЈНА, за младе, ученике овдашњих школа, резервне 
старешине, још прошле недеље најавиле су празник 
наше Армије. Уз дружење младих и војника, као 
и на бројним пригодним скуповима, евоциране 
су успомене на историјски чин у Рудом. Током 46 
година Југословенска народна армија је кадровски 
и ударни део широко конципираних оружаних 
снага. Поводом 22. децембра - Дана ЈНА, у многим 
организацијама удруженог рада, школама и месним 
заједницама одржане су пригодне свечаности. У 
Дому ЈНА одржан је традиционални пријем пионира 
и носилаца споменице 1941. године. У Народном 
позоришту “Стерија” прексиноћ је одржана академија 
на којој је о величанственом револуционарном путу 
Армије, говорио командант Гарнизона ЈНА Љубинко 
Ђинђић. Јединица у чијем се саставу налазе војници и 
старешине вршачког Гарнизона ЈНА проглашена је за 
најбољу у оружаним снагама Југославије. 

У складу са укупним условима у којима 
је друштво и на материјалне и кадровске 
проблеме, на нивоу синдикалних организација 
општина Вршац, Алибунар, Пландиште и Бела 
Црква покренута је иницијатива о формирању 
заједничког синдиката, рекао је Александар 
Николић, председник Синдиката и председник 
новоформираног Већа Савеза синдиката 
Вршац за 4 општине. Конститутивна седница 
Већа одржана је 23. децембра и изабрани су 
председништво, председник и председници 13 
струковних синдиката у оквиру Већа, а одлука 
о реорганизацији општинских синдикалних 
организација верификована је од стране Савеза 
синдиката Војводине и Србије. Седиште Савеза 
синдиката Вршац у коме су и преостале три 
општине је у Вршцу, а у Белој Цркви, Пландишту 
и Алибунару формирана су повереништва на 
челу са повереницима. Сви стручни послови 
обављаће се у Вршцу. Веће, које сада броји 15 
чланова, убудуће ће имати функцију скупштине, 
а радом ће руководити председништво у коме 
су председници струковних синдиката, три 
повереника из суседних општина и председник 
Већа.

На раскрсници код Куле изникао је 
Туристичко - информативни центар, атрактиван 
објекат, изграђен у планинском стилу, који се у 
потпуности уклапа у окружење. Део је пројекта 
туристичког опремања Вршачких планина, у 
склопу којег су постављене и клупе, столови, 
путокази, корпе за отпатке, а у плану је и израда 
осматрачнице на Гудуричком врху. Изградњу 
Центра и опремање Вршачких планина помогли 
су: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Министарство туризма, 
трговине и услуга, Министарство економије и 
регионалног развоја, Покрајински секретаријат 
за привреду, Покрајински секретаријат за 
заштиту животне средине и одрживи развој, 
Фондација “Хемофарм” и ДП “Други октобар”.

иЗ сТАрОГ АлБУМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 23, број 377, 30. децембар 1997.

РЕОРГАНИЗАцИЈА 
сИНдИКАлНИХ 
ОРГАНИЗАцИЈА

Вршачка кула, година 33, број 649, 28. децембар 2007.

ТУРИсТИЧКО - 
ИНФОРМАТИВНИ 
цЕНТАР НА бРЕГУ
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Познату и квалитетну „чајну“ 
није лако направити у домаћим 
условима. Потребни су добри 
услови,   знање, стрпљење и 
савестан рад, како би се добио 
производ који по квалитету ни 
мало не заостаје за оним који се 
производи у високим техничко-
технолошким – индустријским 
условима. 

За добру кобасицу бира се 
60 одсто свињског меса прве 
категорије, 10 одсто говеђег и 30 
одсто леђне сланина,  или свињски 
гроник. Свињско месо се меље кроз 
(решетку) „форшајбну“ промера од 
пет, а масно ткиво и говедину кроз 
три милиметра. Маси од 10 кг додати 
2,4 одсто нитритне соли и одложити 
на дводневно одлежавање, на 
температури од 0 до 4 Целзијусових 
степени. Након тога, млевеном месу 
додам 30 г белог лука, 20 г белог 
бибера, 10 г мускатног ораха, 10 
г најквирца, 50 г шећера и 5 г „Ц“ 

витамина, па га добро измешати  у 
кутерима, или ручно. Припремљено 
и зачињено охлађено месо чвршће 
треба пунити у вештачка – колагена 
црева, претходно потопљена у 
млаку воду, промера („фи“) 36 мм.

Готове кобасице, ради цеђења 
и просушивања, одлажу се у 
одговарајућу просторију на 
температуру од 1 до  4 степена 
Целзијуса. После тога, треба их унети 
у пушницу и димити хладним димом 
(12-16 степени Ц) три дана (по 6 
сати дневно). На четрдесетодневно 
одлежавање, ради ферментације 
треба их  одложити  у проветрену, 
тамнију и хладнију (до 10 степени 
Ц) просторију. Након овога, чајна је 
„зрела“ за конзумирање. 

Служи се као укусан нарезак, 
додатак популарним сендвичима, 
или као „главно“ јело у оброку са 
одговарајућом и жељеном салатом.

РЕЦЕПТИ 
ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

И “ЧАЈНА” ДОМАЋА КОБАСИЦА

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

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 

НАМИРНИЦЕ:
6кг свињског меса  20 г белог бибера
1 кг говећег меса  10 г мускатног ораха
3 кг сланине  10 г најквирца
240 г нитритне соли 50 г шећера
30 г белог лука  5 г „Ц“ витамина



ПЕТАК • 15. јануар  2016.ВРШАЧКА КУЛА22

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад друштвених ораганизација, савеза и удружења грађана из Буџета општине 
Вршац („Службеном листу општине Вршац“ бр. 1/09), Општинско веће општине Вршац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Вршац

за период јануар-јун 2016. годинe

I.Предмет конкурса
Општина Вршац ће суфинансирати програме  и пројекте из области спорта и то: 
а)    предшколски и школски спорт,
   б)      такмичарски спорт,
в)      спорт особа с посебним потребама,
г)      спорт у насељеним местима,
д)     организација спортских манифестација од посебног интереса за општину Вршац                                
            

 II.Циљеви конкурса
а) подизање квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта млађих категорија
б) унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама
в) унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно-педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
д) промовисање спорта као сегмента здравог животног стила
г) социјална интеграција особа с посебним потребама кроз  спортске активности 
 

III.Предмет суфинансирања
Предмет суфинансирања су олимпјиски спортови и традиционално заступљене спортске гране у општини Вршац, који су на листи АРИСФ-а (шах, планинарство, 

карате).
Суфинансираће се: 
а) пројекти и програми из области школског спорта,
б) организација спортских манифестација,
в) спортско-рекреативне активности особа с посебним  потребама, 
г)         пројекти и програми спортских клубова, 
У оквиру програма и пројеката финансијски ће бити  подржани трошкови за:
    - закуп термина у спортским објектима 
    - котизација за такмичења
    - превоз на такмичење
    -       стручни рад
    -       спортски лекарски преглед

III /б  Није предмет  суфинансирања
Средстава добијена из буџета за суфинансирање  се смеју се користити за исплату  хранарина и стипендија.
У оквиру једне групе спортова неће се финансирати два клуба из истог спорта, сем ако се  ради о различитом полу или узрасту !

IV.Општи услови конкурса 
Право на суфинансирање спортских програма имају организације које испуњавају следеће услове:  
а)  да имају својство правног лица, односно да су регистровани на територији општине Вршац,
б)       да имају редовну активност у трајању од  најмање 30 седмица   у години  
в)    да су минимално регистровани и раде  три године -  приложити решење Агенције за привредне регистре -решење прилажу само удружења која први пут 

учествују на конкурсу      

V.Посебни услови конкурса
Да организација или удружење има :
а)         Лица која непосредно реализују активности у предшколском и 
            школском спорту које има одговарајућу школску спрему 
б) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који непосредно реализују 
            активности у оквиру пројеката и програма морају испуњавати услове 
            из Закона о спорту 
в) Спортски клубови су обавезни да имају уредну и доступну евиденцију о 
            свом чланству
г) Спортски клубови треба да буду чланови Спортског савеза Вршац
            , ако се пријављују  за такмичарски спорт

VI.Конкурсна документација
    Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту општине Вршац www.vrsac.org.rs или на 

писарници Општинске управе у Вршцу, Трг победе 1 или просторијама Спортског савеза Вршац , Ђурђа Смедеревца 11.
         Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
- предлог пројекта или програма према обрасцу ПС/09
- образац за такмичарски спорт испуњен објективним подацима
     - податке и доказе о испуњавању посебних критеријума за вредновање    пројеката и 
            програма
         -     решење о регистрацији правног лица,
-   извештај о утрошку средстава добијених из Буџета општине Вршац за период јул-децембар 2015.годину-рачуноводствена документација
      (уколико није већ достављена)

   VII  Начин  пријаљивања  и рокови
Пријаве на  Јавни конкурс подносе се у року  од 15 дана објављивања Јавног конкурса, односно до 22.01.2016. у писарницу општине Вршаци или на адресу 

општине Вршац, Трг победе 1,  26300 Вршац, са назнаком за јавни конкурс за суфинансирање програма-пројеката у области спорта у општини Вршац  за период 
јануар-јун 2016. годину.

Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене 

пријаве, као и пријаве корисника којима је општина Вршац претходних година доделила средства за суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о 
њиховој реализацији, неће бити разматране. 

Јавни конкурс је објављен дана 05. јануара на сајту Општине Вршац и у листу ,,Вршачка кула,,
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Кошаркашима Вршца Свислајон нису пријали суботички 
“Плави голубови” у првим новогодишњим данима. У неизвесној 
завршници у дворани Дудова шума, домаћин је славио 
резултатом 84:77.

Одморни, после двонедељне празничне паузе, Вршчани 
су добро ушли у меч, али је током већине сусрета игра била 
изједначена. Одлука о победнику пала је у последња два 
минута, када је Спартак далекометним шутевима ван линије 
6.75 створио предност, коју вршачки кошаркаши нису успели да 
сустигну.

Изабраници Милоша Пејића су добро играли у нападу, 
противнику задавали проблеме офанзивним скоковима, који су 
се неретко завршавали кошем уз додатно слободно бацање. С 
друге стране, превагнуло је шутерско вече противника, који су 
погодили чак 14 тројки, наспрам седам Вршчана.

Најефикаснији играч у тиму Вршца Свислајон био је Младен 
Јеремић са 17 поена (10/9 сл. бацања) и 8 скокова. Двоцифрен 
учинак имао је и Рајко Кљајевић са 13 поена, док су Бојан 
Давидовац и Стефан Атанацковић додали по 10 поена.

У следећем колу Вршчани ће у Центру Миленијум дочекати 
Борац из Чачка. Утакмица ће се играти у петак, 15. јануара, од 18 
часова, уз директан пренос на Арена Спорту.

ПОРАЗ ВРШЧАНА У 15. КОЛУ КЛС

ГУСТА И МРАЧНА ДУДОВА ШУМА
СПАРТАК - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 84:77 (22:25,14:13, 25:21, 23:18)

Румунија нова дестинација: Младен Јеремић

КЛС 15. КОЛО
Резултати 15. кола: Константин - Беовук 90:80, 

Борац - Јагодина 106:61, Спартак - Вршац Свислајон 
84:77, Слога - Смедерево 68:61, Војводина Србијагас - 
Младост Адмирал 74:85, ФМП - Тамиш 85:63, Напредак 
Рубин - ОКК Београд 65:62 

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

После првог дела рукометног 
првенства Друге војвођанске лиге 
север, Младост из Вршца налази 
се на деоби другог места са 20 
освојених бодова, један мање 
од водећег Срема из Сремске 
Митровице. Изабраници тренера 
Бориса Каракаша су на тај начин 
изненадили све познаваоце 
рукометних прилика у Војводини 
и стекли реалне изгледе да се 
на пролеће боре за промоцију 
у виши ранг. Да би наставили 
са партијама на које су навиклу 
вршачке љубитеље рукомета, већ 

у првим новогодишњим данима 
почели су припреме за пролећни 
део сезоне који почиње у првој 
недељи марта.

- Радићемо три недеље на 
стицању снаге, комбиноваћемо 
и усавршавање техничко - 
тактичких елемената. Ттренинзи 
су организовани и пре и поподне 
у зависности од обавеза играча, 
тако да сви могу да прођу овај 
важан део припремног периода. 
У Вршцу имамо идеалне услове 
за рад и сигуран сам да ћемо 
почетак сезоне дочекати потпуно 

спремни, истиче тренер Каракаш.
У припреми је и Дан рукомета 

у организацији РК Младост у 
оквиру којег је планирано да све 
селекције клуба истрче на терен 
и одиграју утакмице. Планиран 
је и сусрет ветерана Младости и 
београдске Црвене звезде који ће 
сигурно привући велику пажњу 
вршачких љубитеља спорта. 
Долазак су најавили: Предраг 
Перуничић, Игор Бутулија, 
Владимир Петрић, Жикица 
Милосављевић и многи други.

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ДОБРА ЕНЕРГИЈА ЗА ЈУРИШ НА ВРХ

Пуним плућима у нову годину: првотимци Младости

ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ 
ТУРНИР ОКУПИО ПРЕКО 1000 
НАЈМЛАЂИХ ФУДБАЛЕРА 

БУДУЋНОСТ СРПСКОГ 
ФУДБАЛА У МИЛЕНИЈУМУ

На 6. Међународном фудбалском купу 
који су организовали ОФК Вршац јунајтед 
и Центар Миленијум, у последњој недељи 
2015. године, окупило се преко хиљаду 
дечака и девојчица у 75 екипа које су се 
надметале у седам узрасних категорија. 
На турниру су учествовали: Партизан, 
ОФК Београд, Политехника и Банатул 
из Темишвара, Космет из Лепосавића, 
Крушик из Ваљева, Меридијана из Новог 
Сада, Цепелин из  Смедерева, Раднички из 
Ковина, Сунце из Руме, Петлић и Атаканте 
из Београда, ОФК Кикинда, Велика Плана, 
Зрењанин, Вршац и домаћин Вршац 
јунајтед.

Била је то прилика да и Момчило 
Вукотић, директор омладинске школе 
Партизана на делу види српску фудбалску 
младост. Подсетимо, Вршчани су са 
Партизаном потписали споразум о 
сарадњи па су оваква такмичења прилика 
да најталентоавији скрену пажњу на себе.

- Сарадња већ даје резултате, прошле 
године смо на овом турниру запазили 
талентованог дечака који је постао члан 
Партизана. Ови турнири су добра прилика 
да извршимо допунску селекцију у нашој 
школи и да талентованој деци омогућимо 
да  се још квалитетније развијају, истакао 
је легендарни Моца.

Организација турнира била је 
беспрекорна а сви учесници задовољни 
условима такмичења и гостопримством 
домаћина

- Захваљујем се медицинском особљу 
које је током читавог турнира водило 
бригу о деции нашим судијама које су 
изузетно обавиле посао. Трудићемо 
се да сваке године направимо помак 
у квалитету организације турнира, 
нагласио је први човек омладинске 
школе Вршац јунајтеда Миша Бељин.

Најбољи екипа 2007. годиште: 
Вршац јунајтед

Задовољан сарадњом са Вршац 
јунајтедом: Момчило Вукотић

 Пласман по узрасним категоријама:
 2001 / 2002:  1. ФК Вршац, 2. ОФК 

Вршац Унитед, 3. Раднички Ковин
2003: 1. Вршац Унитед, 2. ШФ 

Цепелин Смедерево, 3. Политехника 
Темишвар

2004: 1. Бал д оре, 2. ОФК Београд, 3. 
Зрењанин

2005: 1. Вршац јунајтед, 2. Петлић ,3.  
Велика Плана

2006: 1.ОФК Београд А, 2. ОФК 
Вршац јунајтед, 3. ОФК Београд Б

2007: 1. Вршац јунајтед, 2. Киндер 
2007, 3. Цепелин.

МЛАДЕН ЈЕРЕМИЋ ПРЕШАО У КЛУБ ИЗ 
ТЕМИШВАРА

Младен Јеремић, најкориснији играч Вршца 
Свислајон у досадашњем делу првенства, није више члан 
вршачког клуба. Он ће каријеру наставити у Румунији, јер 
је потписао уговор са клубом из Темишвара. Јеремић је 
у дресу Вршца Свислајон одиграо 14 утакмица у оквиру 
Кошаркашке лиге Србије. Просечно је по мечу бележио 
18 поена, 4 скока и 4 асистенције, са просечним индексом 
корисности 19.

Изабранике Милоша Пејића у наредном периоду 
очекује и финале Купа Србије, које ће одиграти 19. 
јануара у Центру Миленијум против ФМП-а. Победник 
овог сусрета ће се директно пласирати на завршни 
турнир Купа Радивоја Кораћа.

РУ КО М Е Т

ФУД БА Л
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