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ЈОШ ЈЕДАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ
АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП”

КУПЉЕНО НОВО
ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

Удружење
параплегичара
и
квадриплегичара
“Параквад
ВШ”
наставило је са акцијом “Сакупи хумани
чеп”, у којој учествује велики број
грађана, и која је дала још један успешан
резултат. Од прикупљених средстава
купљено је ново ортопедско помагало.
Према речима Драгана Виторовића,
председника „Параквада“, сакупљено је
250.000 пластичних чепова, а акцију су
помогли Компанија Дунав осигурање и
спортисти града Вршца.
-Захваљујемо се свим грађанима
који учествују у овој акцији, која је све
успешнија и масовнија, каже Виторовић.
Захваљујемо се и ЈКП “Други ктобар”
за несебичну техничку подршку нашој
акцији.

МАРИЈА КУЛИЋ, ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ТУРИЗАМ

УСПЕШНА ТУРИСТИЧКА ГОДИНА

Ресор за туризам Општине Вршац, на
чијем је челу чланица Већа Марија Кулић,
2015. убележиће као успешну годину када
су начињени значајни кораци за развој ове
привреде гране у нашој општини.
-Међу значајним стварима, које нису
инфраструктурне, већ везане за документацију,
је категорија туристичког места, коју је Вршац
добио, а коју има само неколико градова у
Србији, истиче Кулићева. Вршац је добио другу
категорију туристичког места, врло високо
оцењени су сви наши хотели, инфраструктура,
туристички објекти, знаменитости, а мање
смо добили на промету, оствареном броју
ноћења. Један од разлога је што Вршац има
више посетилаца на једнодневном излету.
Такође, значајан документ је Стратегија туризма
Општине Вршац, која је усвојена, и као треће
- ушли смо у Асоцијацију винских градова
Европе РЕЦЕВИН. У плану за 2015. било је и
постављање туристичке сигнализације, добили
смо 2,4 милиона динара од Министарства
трговине, туризма и услуга. Урађен је комплетан
пројекат, али је поступак јавне набавке успорио
реализацију, тако да ћемо то урадити ове
године.
Једна од најзначајнијих туристичких
манифестација свакако је Грожђебал, прошле
године изузетно посећен. Манифестација
је профтабилна, добро организована, а ове
године луна парк је измештен из центра града,
тако да није било превише буке за грађане.
-Процена је била да је Дане бербе грожђа
посетило око 140.000 људи, наглашава
Кулићева. Добро смо се ускладили са осталилм
сличним манифестацијама, послужило нас је и
време, добра промоција, из суседне Румуније

посетило нас је око 25.000 људи. Мало је теже
направити калкулацију о профитабилности
Грожђебала, али колико смо успели да
израчунамо манифестација је у плусу. Из
буџета је издвојено око 4 милиона динара, а
рецимо приходи од закупа тезги били су око 6,5
милиона. И путем спонзорства сакупи се око 3
милиона динара, а приход остварују и приватне
фирме, винарије...
Међу пројектима у 2015. је и Креативни
генератор, оживљавање некадашњег Дома
војске, што су помогли НАЛЕД и УСАИД. Објекат
није комплетно реновиран, делимично је
сређен, али је коришћен током читавог лета за
разне манифестације.
-Наставићемо са уређењем Дома војске,
добили смо средства од Покрајине за
сређивање крова, која ће, вероватно неким
анексом, стићи ове године, а иначе овај објекат
планирамо да кандидујемо за прекограничну
сарадњу, каже чланица Већа за туризам.
За главни пројекат реконструкције Дома
војске потребно је око 100 милиона динара
и ако бисмо добили средства од ЕУ, био би то
капиталан пројекат. У том случају објекаат би
био комплетно реновиран, у супротном ићи
ћемо корак по корак. Ако успемо да добијемо
средства за Дом војске и за уређење Вршачког
брега, као посебног пројекта, то би био изузетан
допринос развоју туризма.
Прошлогодишњи буџет, према речима
Кулићеве, био је нешто мање од 30 милиона
динара, а за 2016. је 35 милиона.
-За ову годину планирали смо да урадимо и
авантура парк на Брегу, да се употпуни садржај
за младе, за екскурзије, љубитеље екстремних
спортова, одвојена су средства за реализацију

Марија Кулић, чланица Већа за туризам
и надамо се да ћемо успети да то спроведемо,
истиче Кулићева. Биће урађен и олимпијски
базен, што је, такође, допринос развоју туризма.
Ј.Е.

ВЛАДИМИР БАЈИЋ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Речи
захвалности
чланови
Удружења “Параквад ВШ” упућују
свим учесницима акције међу којима
су Предшколска установа “Чаролија”,
Дечји вртићи “Бранко Радичевић” из
Средишта и “Ђура Јакшић” из Павлиша,
Основне школе “Олга Петров Радишић”,
“Јован Стерија Поповић”, “Бранко
Радичевић” из Уљме, “Кориолан
Добан” из Куштиља, Школски центар
“Никола Тесла”, Пољопривредна школа
“Вршац”, СОШО “Јелена Варијашки”, Дом
ученика средњих школа Вршац, Унија
студената Вршац, Градски музеј, Градска
библиотека,
Народно
позориште
“Стерија”, Мотел “Ветрењача”, Хотел
„Србија“,
Удружење
пензионера
Вршац, Спортски центар “Миленијум”,
Спортски савез Вршац, Бадминтон клуб
“Фанатик” Вршац, Пекара “Хермес”,
Кока кола Хеленик - тим Јужни Банат,
маркети “Универекспорт 013”, “Персу”
и “Гомекс”, дисконт пића “Валор”,
“Свислаион Таково”, кафе “Фараон”, кафе
“Ескада”, Експрес ресторан Вршац, ауто
перионица “С5”, ауто перионица “Сунђер
Боб”, Салон лепоте “Центер де беауте”,
као и свим суграђанима, појединцима.
-Наша порука свим грађанима гласи
“Сакупи хумани чеп”, помози људима
којима је помоћ потребна и њихов већ
тежак живот учинити лакшим, истиче
Виторовић. Сакупљањем пластичних
чепова са амбалажа и њиховом даљом
дистрибуцијом, акцијом се обезбеђује
новац за набавку ортопедских помагала
намењеним особама са инвалидитетом.
Истовремено циљ је и мењање свести
о особама са инвалидитетом као
корисним и активним припадницима
друштва. На овај начин подиже се и
еколошка свест код грађана, а посебно
код деце и омладине.
Удружење “Параквад“ спроводи
акцију “Сакупи хумани чеп” која се
базира на прикупљању пластичних
чепова, без обзира које величине,
боје и облика, значи практично свих
чепова који су направљени од пластике.
Акција је истовремено еколошког,
хуманитарног, инклузивног карактера,
али са много волонтерског ангажмана.

Ј.Е.

НОВИ ИЗГЛЕД ГРАДСКИХ УЛИЦА

Општина Вршац успела је да дође до
средстава од виших државних органа и фондова
Европске уније и тако реализује одређене
пројекте током протекле године. Тако је, на
пример, од покрајинских средстава набављена
опрема за два бунара у месним заједницама
Ватин и Избиште, који су били у критичном
стању, док ће се бушење бунара финансирати
из општинског буџета.
-Прошле године бавили смо се доста
документацијом, правдањем утрошка средстава
добијених од виших органа власти током
претходне године, наглашава Владимир Бајић,
члан Општинског већа за инфраструктуру, члан
Покрета ВРЕР. Република је дала 39 милиона
динара да се санирају штете од поплава 2014.
везано за путну инфраструктуру, мостове,
канале, као краткорочна помоћ грађанству и
пољопривредницима. Оно што је врло важно
за 2015. јесу Просторни план за Општину
Вршац, који је донет, и Генерални план Вршца.
То су кровни, стратешки документи на које ћемо
моћи да се ослонимо кад будемо аплицирали за
средства код виших нивоа власти и фондова ЕУ.
Бајић истиче да се Општина Вршац трудила
да испоштује потребе грађана, да пронађе
решење за проблеме на које су они указали.
-Трудили смо се да имамо слуха за грађане
из Дрварске улице, Иве Андрића, Стадионске,

Владимир Бајић, члан Општинског већа за
инфраструктур
каже Бајић. Проблем је била комуникација са
центром града, пешачка и бициклистичка стаза.
Имали су идеју да се уреди стаза, која већ постоји

ОПШТИНА ВРШАЦ ЋЕ НАСТАВИТИ ДА КОНКУРИШЕ ЗА СРЕДСТВА ИЗ ФОНДОВА ЕУ

УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ

Већ током јануара конкурисаћемо код ИПА програма прекограничне сарадње са
партнерима из Румуније и наша идеја је да то буду четири пројекта, где бисмо ми, као
Општина Вршац били лидер партнери, истиче Бајић. Један од тих пројеката је стављање
Вршачких планина у функцију развоја туризма, што подразумева уређење пешачких,
бициклистичких стаза, пута од Црвеног крста до Планинарског дома, постављање
сигнализације, уређење објекта Планинарског дома и електрификација Стазе здравља,
од локалитета „Славиша“ па до објекта Црвеног крста. Планирамо да, у оквиру пројекта
прекограничне сарадње урадимо и План детаљне регулације Вршачких планина, да
се уреди језерце, које тамо постоји, 2 км иза Планинарског дома, да се постави десетак
столова са надстрешницама, клупе, два роштиља, да се плато поспе шљунком. Други
пројекат је израда планске и пројектно- техничке документације за северну индустријску
зону, а ту су као пројекти и бивши Дом војске и Градски стадион. На стадиону је у плану
постављање електрификације, вештачке траве на помоћном стадиону, уређење трибина,
управне зграде са свлачионицама.
Има много занимљивих идеја за уређење Вршачких планина. Једна од њих је и
постављање скулптуре риклијанера, код „беле куће“ где су се они својевремено излагали
сунцу, као један од здравих начина живота. Прича о риклијанерима је интересантна и била
би, свакако, туристичка атракција.

и користи се, од помоћног стадиона, поред
Миленијума, на Омладински трг, да не иду по
блату. Успели смо да нађемо решење, у Плану
детаљне регулације за блок 13 дефинисан је тај
простор као јавна површина и проблем ће бити
решен. Биће направљена колско пешачка стаза
и верујем да ће то бити завршено ове године.
Усвојени су Генерални планови за насељена
места Павлиш и Влајковац, то су велика села,
најближа Вршцу. То је, такође, важан документ
за развој ових села.
Током 2015. урађени су тротоари и коловози
у великом броју градских улица, а неке од њих
добиле су потпуно нови изглед, на задовољство
становника у тим деловима града. Код ових
инфраструктурних радова значајно је то што
је прво тотално замењена или обновљена
водоводна и гасна мрежа, тако да се више неће
догађати да се након пар месеци од уређења
улице, она поново раскопа јер је дошло до
квара на некој од поменутих инсталација.
Према оцени Бајића, прошла година била је
успешна, а спреман је и дуг низ активности
планираних за ову годину.
-Препознали смо потребе становника
појединих градских улица и потрудили да их
ставимо у план за ову годину, наглашава Бајић.
Грађани из Улице јоргована инсистирали су
да им се уреди тротоар, коловоз, атмосферска
канализација, јавна расвета, радиће се
крак Панонске улице и крак Првомајске
улице, затим санација потока Месић у Улици
Патријарха Рајачића, која је била погођена
поплавама. У Улици Слободана Пенезића,
код Пољопривредне школе, постоји блок
колективног становања, зграде зидане
шездесетих година, и ту не постоји никакво
партерно уређење. Имају велике проблеме
када падне и мања киша, вода им улази у
подруме. Обратили су нам се и грађани
Школског трга, код ОШ „Паја Јовановић“,
немају ни асфалт, ни тротоар, ни канализацију,
сигнализацију. Имамо још једну неасфалтирану
улицу у граду, Виноградарски пут, горе на
Брегу. И ова улица је узета у разматрање да се
ради ове године. Сигурно је да је у појединим
градским улица потребно обновити асфалт, али
мислим да је неправедно њима дати приоритет,
а не решавати овакве проблеме.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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АЛЕКСАНДРА ПАНИЋ, ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ

БОГАТ ПРОГРАМ РАДА РЕСОРА ЗА КУЛТУРУ

Ресор
за културу Општине Вршац квалитетне сарадње између установа културе
имао је успешну протеклу годину у којој је у граду, као и први пут организовани „Дани
реализован богат и квалитетан програм чији су витештва“, који би требало да прерасту у
организатори биле градске установе културе.
традиционалне. У 2015.су организовани и први
-Прошлогодишњи буџет за културу био је „Дани Роберта Хамерштила“, реномираног
156 милиона динара и све установе културе аустријског сликара, рођеног у Вршцу. Фонд
успешно су оствариле своје планове и програме Градске библиотеке обогаћен је са 10.000
у складу са буџетом, са задовољством истиче књига из Легата Синише Јанкулова, новембра
Александра Панић, чланица Општинског већа 2015. Позоришта из Вршца и Решице планирају
задужена за културу. Протеклу годину оцењујем заједнички пројекат, вредан 850.000 евра, кроз
као врло добру, а да би било одлично треба прекограничну сарадњу.
још мало више да се потрудимо. Оно што је
-Позоришна сцена је последњи пут
обележило 2015. јесте отварање Вршачког обновљена седамдесетих година и ми смо
замка, 29.маја, након десет година радова на се потрудили да прикупимо документацију
ревитализацији, као најкрупнији пројекат, и конкуришемо код фондова ЕУ заједно са
вредан око 60 милиона динара. Заједно су га позориштем из Решице, наглашава Панићева.
финансирали
Општина
Од
тих
средстава
Вршац,
Покрајински ПОХВАЛЕ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ реновираће се позоришна
секретаријат за културу
дворана, седишта, кровна
и Фондација Хемофарм.
конструкција,
тонска
Значајне
манифестације
опрема, грејни систем, а
биле су „Вршачки венац“,
основ пројекта је да се
који је коштао 2,3 милиона
позориште
прилагоди
динара, док је око 4 милиона
особама са инвалидитетом.
-Желим
да
похвалим Ако нам пројекат буде
издвојено
за „Вршачку
позоришну јесен“, оба Културни центар који је у одобрен
и
добијемо
догађаја била су изузетно 2015.са врло малим буџетом средства, радови ће бити
посећена. Одржане су све
ове године.
квалитетан урађени
културне манифестације организовао
Ресор за културу ове
националних мањина које програм Вршачког културног године има нешто више
имају континуитет: „Дани лета, током два месеца, са средстава на располагању,
Херцег Ференца“, додела само 400.000 динара, истиче али и богат и разнолик
„Велике базијашке повеље“, Панићева и додаје да ће и у програм активности.
која се додељује Србима у
Овогодишњи
расејању, а Општина Вршац 2016.бити настављене већ буџет је 177 милиона
била је и прошле године устаљене манифестације.
динара, а најкапиталнији
донатор. Настављено је
пројекат
било
би
са доделом Награде „Паја
реновирање позоришта и
Јовановић“, на дечијем ликовном конкурсу, очекујемо позитиван одговор на конкурсу код
одржан је велики међународни књижевни скуп фонда ЕУ, каже Панићева. Трудићемо се да и
„Седам градова код Стерије“, затим по други ове године установе културе наставе да раде
пут „Дани Јапана“, изложба румунских ношњи, синхронизовано. Обележићемо 210 година
„Гудуричка златна јесен“. Прошле године смо од рођења и 160 од смрти Јована Стерије
потписали протокол са Решицом и Темишваром Поповића, биће укључене све установе културе,
о трајној сарадњи културно - уметничких биће читав низ манифестација, Општина је
друштава, наш потписник је ГКУД „Лаза Нанчић“. определила средства институцијама у ту сврху.
Настављена је и традиција доделе песничке Ове године имамо милион динара више за
награде „Васко Попа“.
невладине организације, укупно 6 милиона.
За невладине организације у 2015. било Конкурс је отворен до краја ове недеље и НВО
је опредељено 5 милиона динара. Прошлу могу да предају пројекте. Приоритет ће имати
годину карактерише и успостављање сеоска културно - уметничка друштва која

МАЛО ПАРА ПУНО
КРЕАТИВНОСТИ

Александра Панић, чланица Већа за културу
су, како сам се сама уверила, врло активна, а
њихов је рад изузетно значајан јер окупљају
сеоску омладину. Народно позориште „Стерија“
обележиће свој 71. рођендан, 10.фебруара,
премијером представе „Ана Франк“.
Према речима Панићеве, „Вршачки венац“
је враћен у ЦИОФ, међународну фестивалску
организацију, из које је Србија искључена 1996.
што ће допринети квалитету ове фолклорне
манифестације. Наставиће се сарадња са
румунским културно- уметничким друштвима,
домаћин ће бити Културни центар, планиран је
и ове године богат програм Вршачког културног
лета, које је лане било изузетно посећено.
Панићева истиче да су овогодишњем
буџетом опредељена средства, око 3 милиона
динара, да се санира фасада Градске библиотеке
која је у лошем стању. Са реновирањем се
чекало јер је у плану било детаљније уређење
зграде, али због недостатка средстава у 2016.
биће урађена само фасада.
Ј.Е.

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” РАСКИНУО ДУГОГОДИШЊИ УГОВОР СА “СРБИЈАГАСОМ”

ЗБОГ НИЖЕ ЦЕНЕ, ИЗАБРАН НОВИ ДОБАВЉАЧ ГАСА

Јавно комунално предузеће “Други
октобар” раскинуло је дугогодишњи уговор
са “Србијагасом” и изабрало новог добављача
“Елгас Енерџи Треидинг” доо Београд, због
ниже цене гаса. Реч је о фирми компаније ГГЕ
доо, чланици Графобал групе, највеће словачке
инвестиционе групе на пољу енергетике.
-Уместо од досадашњег добављача Србија
гаса , Вршац ће од марта куповати овај енергент
од Ел гаса, а разлог је низа цена, објашњава
Стевица Деђански, руководилац Контролног
тела ЈКП „Други октобар“. Пошто постоји
слободно тржиште гаса, променили смо

добављача и узели тренутно најповољнијег
понуђача. Појавили су се на тржишту са
најнижом ценом, најбољом понудом, и ми смо
направили уговор. Одлука је донета из крајње
практичних и економичних разлога и то ће
значити јефтинији гас него што смо до сада
имали. Нова цена гаса очекује се од почетка
марта због процедура које прате промену
добављача и када се све то заврши имаћемо
јефтинији гас.
Према речима Деђанског, колико ће
конкретно износити цена гаса „Други октобар“
ће благовремено обавестити своје потрошаче.

-У сваком случају грејање на гас сад је
јефтиније него раније, јесте то све још скупо, али
ипак повољније него до сада и потрошачима ће
сигурно бити лакше да сервисирају своје рачуне
и обавезе заа утрошени земни гас, истиче
Деђански.
Како смо сазнали у „Другом октобру“, на гасну
мрежу прикључено је, уз привредне субјекте,
око 12.000 домаћинстава, али евидентно је да
је, из године у годину, све мањи број активних
корисника земног гаса као енергента током
зимских месеци.

У ДОМУ ПЕНЗИОНЕРА ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА УДРУЖЕЊА

СВЕТИ САВА,
ПЕНЗИОНЕРСКА
СЛАВА
Удружење пензионера Општине
Вршац наставило је традицију
обележавања своје славе Светог
Саве. У Дому пензионера тим
поводом приређена је свечаност
којој су присуствовали бројни
гости, представници овдашње
локалне самоуправе, привредног
и културног живота града и
пензионерскиих
удружења
из
другиих градова Србије са којима
Вршчани имају лепу сарадњу.
Присутнима су се обратили, у име
удружења пензионера, председник
Петар Вулетин и Љиљана Панић
Томашевић,
председница
КУД
„Пензионер“, захваливши се што
су се одазвали позиву да увеличају
њихову светосавску свечаност.
-Општина Вршац чини све што
може да подржи ваше активности
и да, заједно са вама, делујемо, тако
је данас, а тако ће бити и убудуће,
рекао је Јовица Заркула, предсеник
Скупштине
Општине
Вршац
поздрављајући чланове удружења
и њихове госте.
Заркула је честитао славу
пензионерима у име Општине
Вршац и пожелео им добро
здравље и да наставе са бројним
активностима које реализују.
Ви сте овај наш град
изградили и поносни смо на вас
ми млађи на оно што сте нам ви
оставили, рекла је Александра
Панић, чланица Општинског већа
задужена за културу и подсетила
пензионере да је отворен конкурс
за доделу средстава за пројекте
из културе и да се благовремено
пријаве. Драго ми је да сте се добро
организовали, да се дружите и
да до 29. овог месеца конкурише
за средства која ресор културе
Општине Вршац додељује као
подршку за рад културних установа.
Чланови
КУД
„Пензионер“
приредили су, као и увек до
сада, леп и пригодан културноуметнички програм у коме су
учествовали рецитатори и хористи.
Након светосавске свечаности,
настављено је дружење пензионера
и њихових гостију.
Ј.Е.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ГАБРИЕЛИ ТРИФУ

ПОЗИВ НА ХУМАНОСТ

Габриела Трифу из Алибунара
рођена је 22.фебруара 1981. Болује од
тешке болести неурофиброматозис
тип 2, мултипнетуморозне промене
на нервном систему, и потребна јој је
помоћ да оде на операцију у Немачку.
Децембра прошле године, на
редовној контроли, установљено
је да Габриела има нову туморозну
промену на грудном делу кичмене
мождине, који мора хитно да се
одстрани. Преглед је обављен на
Универзитетској клиници у Немачкој,
у Тубингену, а операција и целокупни
медицински третман на поменутој

клиниц, који треба хитно да се обави,
кошта 15.000 евра. Како сазнајемо,
оквирно је договорено да се
операција уради у фебруару.
Габриелина примања су врло
скромна, додатак за туђу негу и помоћ,
а отац има малу пензију и не могу да
покрију трошкове операције чији је
термин врло близу. Све су то разлози
због којих су били приморани да
потраже помоћ добрих и племенитих
људи.
Сви људи добре воље који желе да
помогну могу средства да уплате на
динарски жиро рачун код Рајфајзен

банке број РС265000000464351326,
као и девизни рачун у истој банци у
еврима
РС35265050000016071571.
Рачуни гласе на Габриелу Трифу,
Жарка Зрењанина 21, Алибунар,
Република Србија, а контакт телефони
су 013-641-276 и 061-66-18-199.
Помозимо Габриели да сакупи
новац за операцију на време, да не
пропусти заказани термин и ншто пре
одстрани нову туморозну промену
која се појавила. Некада ваше мало
другима значи много.
Ј.Е.

Габриела Трифу из ране младости

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НАТАША ВУЛИЋ, ДИРЕКТОРКА ВРШАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА И ПОСЛОДАВЦИ
НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

Према последњим подацима
Националне службе за
запошљавање на евиденцији
вршачке филијале која обухвата
општине Вршац, Бела Црква
и Пландиште налази се 11.043
незапослених лица. Директорка
вршачке филијале Наташа Вулић
у интервјуу за “Вршачку кулу”
оценила је рад у претходној години
и појаснила улогу Националне
службе.
Како би сте оценили годину за нама?
Сматрам да је прошла 2015. година била
добра за вршачку филијалу. Послодавци су
исказали потребу за запошљавањем за 1220
лица, што је велики помак ако поредимо ову
годину са претходне две. У 2014. години било
је 385 пријављених потреба за радницима, док
у 2013. години само 374. Ово нам говори да се
поверење послодаваца у Националну службу
полако враћа. На Сајму за запошљавање је
све више послодаваца који желе да учествују.
Од задња 2 сајма одржана у прошлој години,
до данас запослило се 452 лица, а њих 165
директним
посредовањем
Националне
службе.
Што се тиче активних мера политике
запошљавања: јавним радовима, стручном
праксом, субвенцијом за самозапошљавање,
обухватили смо укупно 404 лица, док се путем
субвенције за отварање нових радних места
запослило 71 лице. Одржано је 9 обука „Пут
до успешног предузетништва“ које је успешно
завршило 209 лица и још много тога што спада у
активне мере запошљавања, што финансијске
што не финансијске.
Број незапослених на нашој евиденције
се смањио у поређењу са августом 2014.
године, када сам дошла у Националну службу.
Међутим, постоји и друга страна ове приче, а
то је да Закон не обавезује незапослено лице
да буде пријављено на евиденцију Националне
службе, као што не обавезује ни послодавца да
мора да се обрати Националној служби да би
неког запослио.
Да ли је Фрезенијус утицао на смањење
броја незапослених са ваше евиденције с
обзиром да је отворио нов погон крајем
2014. године?
Са компанијом Фрезенијус имамо одличну
сарадњу. За поменуту компанију вршили смо
селекцију и тестирање 385 лица, али се са
наше евиденције упослило свега 171 лице,
током 2015. године. То значи да нису сва
лица позвана од стране послодавца и ако
испуњавају њихове тражене критеријуме, што
не значи да можда неће бити позвани. Такође,
компанија Фрезенијус има развијен сектор за
људске ресурсе и своју велику базу података,
тако да нам достављају листе са лицима за
тестирање и из своје базе података. Кога ће
примити у радни однос зависи од послодавца.
Они су ти који бирају и упошљавају.
Захвалност за смањење броја незапослених
са евиденције дугујемо свим послодавцима,
који су се обратили Филијали Вршац за
посредовање и исказали потребу макар и за
једно радно место.

Да ли сте задовољни са сарадњом са
локалном самоуправом?
Сарадња мора да постоји, јер ми
требамо да будемо партнери у борби
против назапослености. Филијала Вршац
је у 2015. години закључила споразуме
о суфинансирању мера и програма
запошљавања са све три општине. Споразум
са општином Пландиштем је раскинут, јер
је општина одустала од финансирања мера.
Споразум са општином Вршац је реализован
само за меру самозапошљавање где је
потписано 3 уговора. Споразум са општином
Бела Црква је реализован у домену јавних
радова и обухватио је 42 лица. Вршачка
филијала је такође потисала споразум о
регионалној сарадњи општина Вршац, Бела
Црква и Пладниште. По објављеном јавном
позиву за јавне радове ангажовано је укупно
33 лица. У наредном периоду преостаје нам да
се трудимо да побољшамо сарадњу са све три
општине. У 2016. години очекујемо отварање
„Клубова за тражење посла“ у Општини Вршац
и Пландиште према пројекту „Повећање
делотворности
политике
запошљавања
према угорженим групама“, који спроводи
Национална служба.
Какви су ваши планови за ову 2016.
годину када су у питању мере активне
политике запошљавања?
У току је конкурс расписан за програм
приправника ИПА 2012 који се спроводи у
оквиру пројекта „Помоћ теже запошљивим
групама“ који се финансира средствима
Европске уније. Конкурс ће трајати до
20. децембра 2016. године и намењен
је лицима и послодавцима из руралног
подручија. У 2016. години акценат ће се
ставити на промовисању мера које подстичу
ангажовање лица из угрожених категорија.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
БЕЗ МОГУЋНОСТИ ДА
УТИЧЕ НА ПОСЛОДАВЦА
Која је процедура у запошљавању
када се вама обрати послодавац?
Битно је да нагласим да Национална
служба нема апсолутно никакав утицај
на то кога ће послодавац запослити.
Ми само посредујемо. Односно,
послодавац
попуњава
образац
Пријава потребе за запошљавањем
којим дефинише какав профил
лица жели да упосли, коју стручну
спрему, какве компетенције жели
да има то лице које упошљава. На
основу тих параметара дужни смо
да му упутимо лица. Што значи да
Национална службе не упошљава.
Ми само повезујемо послодавце са
незапосленим лицима, а избор је на
послодавцу кога ће упослити и да ли
ће упослити лице које смо ми упутили.
Промовисањем обука, као што смо то урадили
на задњем Сајму за запошљавање, желимо да
подстакнемо незапослене, првенствено оне
без квалификација, да се стручно оспособе
за неко од занимања које им може помоћи да
лакше дођу до запослења, или да региструју
сопствену фирму. Такође, у току је припрема
јавних позива за 2016. годину који ће бити
објављени у скоријем периоду.
ВК
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ЉИЉАНА РАДУСИН, ПРОФЕСОРКА МУЗИКЕ У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 28, број 500, 18. јануар 2002.

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ВРШЦА ЗА 2001.
ГОДИНУ

БИЉАНА
СТАНКОВИЋ БЕЗ
ПРЕМЦА

У сали Народног позоришта “Стерија”, крајем
децембра додељене су награде најуспешнијим
спортистима Вршца за 2001. годину. Организатор ове
4. манифестације по реду, је Спортски савез општине
Вршац, а генерални покровитељ СО Вршац у сарадњи
са спонзорима.
У категорији апсолутно најбољег спортисте изабрана
је Биљана Станковић, плејмејкер ЖКК”Хемофарма”.
Кошарком је почела да се бави са непуних 12 година

у тадашњем КК “Вршац”. За прву екипу први пут је
заиграла 1988. године и од тада је њен стални члан. Са
вршачким кошаркашицама напредовала је корак по
корак, од најниже Окружне до Прве савезне лиге. Дала
је пун допринос свим успесима екипе и први је женски
плејмејкер државне репрезентације. Она је прави
прототип како женски спортиста треба да изгледа брза, окретна, снажна и храбра...

Вршачка кула, година 28, број 506, 12. април 2002.

АМБАСАДОР ЈАПАНА У ПОСЕТИ ВРШЦУ

ФАСЦИНИРАН
ВИНОГОРЈЕМ

Вршац је, 9.априла посетио, његова екселенција,
Јошико Мине, амбасадор Јапана у Југославији.
Пријем госту, приредио је најпре, Милорад Ђурић,
председник СО Вршац, након чега је јапански званичник
обишао средњовековно утврђење на Вршачком брегу,
цркву Св. Теодора, незаобилазно, Вршачко виногорје
и један од најзначајнијих привредних субјеката града,
Концерн “Хемофарм”.
Након упознавања са историјским, културним и
привредним благом слика града, амбасадор Мине,
представио је своју земљу, предавањем “Савремени
Јапан”, у свечаној сали СО Вршац.
У сусрету са новинарима, господин Јошико Мине,
изнео је утиске, стечене приликом ове прве посете
нашем граду.
- Животу Вршцу умногоме се разликује од живота
у Београду, без обзира на близину. Нарочито ме је
фасцинирао суживот великог броја нација у овом
граду. Вршац има веома здраво постављену и развијену
фабрику лекова, Хемофарм, што ме је подсетило на

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

МУЗИКА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО МОГ ЖИВОТА,
ПРАТИ МЕ ОД ДЕТИЊСТВА ДО ДАНАС!

Музика је врло важна ставка
у животу Љиљане Радусин. На
часове хармонике кренула је још
као осмогодишња девојчица.
То је био темељ за квалитетну
надградњу њеног знања и
талента. Завршила је музичку
академију и као професор
музике радила 36 година у
просвети. Њени школски хорови
односили су бројна висока
признања на такмичењима. Са
седамнаест година кренула је у
тадашњи вршачки КУД „Жарко
Зрењанин“, где је активан
члан била 30 година. Играла
је у фолклорном ансамблу, а
упоредо са тим основала је и
водила групу певача. Постигла
је значајне успехе у свом раду, а
огромну подршку имала је у свом
супругу Мићи Радусину, који
је умео искрено да се обрадује
медаљама које је доносила са
хорских такмичења.
Љубав према музици јавља се још
у детињству. Од кога сте наследили
таленат?
-Мама Марија, звали су је Мара,
лепо је певала, од ње сам наследила
таленат. И мамине сестре су лепо
певале, уствари код нас у кући увек се
чула музика, народна, изворна, и она
коју данас зовемо евергрин. Певало се,
слушали смо радио, тада још није било
телевизора. Тата Вукосав је био војно
лице, и после Земуна, Кикинде, дошао је
овде са службом и тако сам се ја родила
у Вршцу, 1950. Мајка је била са Кордуна,
а тата из Шапца. Ја сам јединица, била
сам мирно, повучено дете. Са осам
година сам почела да учим да свирам
хармонику, она је тада била популарна.
Ишла сам на часове код тетка Доре
Миловановић, дивна, блага професорка,
много смо је волели, никад није подигла
глас. Сви смо волели да идемо код ње,
да свирамо. После треће године, они
музикалнији почињу мало и сами да
траже на клавијатури, онда сам и ја
почела да свирам неке песме и да певам
и била сам доста успешна, наступала
сам. Била сам им интересантна јер сам
била јако мала, нисам се видела од
хармонике. Како сам расла добијала
сам нову хармонику. Променила сам
три хармонике, ову последњу и данас
чувам. Касније сам почела и клавир да
свирам, тако да сам завршила музичку
школу за хармонику и за клавир.
Да ли сте се после основне школе
одмах определили за средњу
музичку?
-Ја сам то желела, али мама ми није
дала. Није хтела да се тако рано одвојим
од куће, па сам завршила Учитељску
школу, где је опет била једна веза са
музиком, ја сам тамо свирала виолину.
Предавао ми је проф. Матеј Јон, а
музичко васпитање Кориолан Бугариу,
он је водио и хор. После учитељске,
ипак сам уписала Музичку академију у
Београду и завршила је.
Као професорка музике читав
радни век провели сте у просвети. У
којим сте школама радили?
-Прво сам радила у ОШ „Жарко

Зрењанин“, сада је то „Стерија“, а
убрзо истовремено и у Педагошкој
академији. После две године прешла
сам у Педагошку где сам предавала
клавир и хармонику и предмет музичко
васпитање, који је био врло важан у тој
школи, јер су ту били будући учитељи.
Био је то средњи ступањ Педагошке,
који је касније, након реформе
школства, прерастао у вишу школу,
средња је укинута. Те године, 1983, ја
сам припала Гимназији где сам остала
до пензионисања, 2012. Једно време је
у Гимназији постојао и просветни смер,
када је угашен мени се појавио мањак
часова који сам надокнадила радом у
Музичкој школи „Јосиф Маринковић“,
која се у међувремену отворила. Када
је основана и средња музичка школа,
почела сам и ту да предајем историју
музике.
Како памтите тај рад у просвети?
Колико је био леп, а колико тежак?
-Лепо је радити у просвети, то је
један леп и хуман позив. Мислим да
је најтеже радити у основној школи, са
старијим узрастима је лакше. Предавала
сам доста предмета: инструменте, то је
била права веза са музиком, и историју
музике, коју ђаци баш не воле много, али
трудила сам се да им је приближим кроз
разне анегдоте, слушање музике. Ђаке
сам водила у Београд, да гледају оперу,
балет, бар једном месечно. Волели су
то, сећам се једне девојке из Уљме, када
је видела салу Народног позоришта у
Београду, била је одушевљена. Рекла ми
је:“Јао, професорка, хвала вам што сте
нас довели, ја ово никад не бих видела“.
У настави и оцењивању сам држала
критеријум, нисам дозволила да мој
предмет буде по страни, али нисам ни
претеривала, тражила сам само да уче,
мислим да сам била коректна. Мада се
с годинама критеријум мало спустио,
нису иста деца када сам почела да
радим у средњој и кад сам била пред
пензијом. И деца су се променила, као
што се и само друштво променило, све
иде мало низбрдо, такво је време.
Да ли сте имали хор у школи?
-У Педагошкој сам водила женски
хор, имали смо лепе успехе у Општини и
на зонским такмичењима, учествовали
на приредбама. У Гимназији сам
основала мешовити хор, био је то први
мешовити хор, 1992. Девојке воле да
долазе на хор, а са дечацима је тешко,
више иду на спорт. Није било лако
радити са хором, било их је око 70.
Пробе смо држали после часова, увече,
волели су да долазе, они су се тамо
дружили, певали, било им је лепо. Ишли
смо на такмичења омладинских хорова,
била су сваке године, ми смо одмах
ишли на покрајинско, били смо једини
у општини. На покрајинском је већ
била конкуренција, ривали су нам били
новосадска Гимназија „Змај Јова“, али ми
смо се добро држали, били смо увек у
врху. Хористи су се радовали одласку
на такмичења, било је то као екскурзија,
сваке године у неком другом граду.
На републичком такмичењу у Новом
Пазару смо освојили бронзану медаљу,
фалио нам је један поен да добијемо
сребро.
Уз просветарски посао, били сте
дуго година активан члан данашњег
ГКУД „Лаза Нанчић“. Колико је то
трајало?

-Када сам се ја укључила у рад
друштва, звало се КУД „Жарко
Зрењанин“, 1968. Отишла сам са
другарицама из Учитељске школе, одмах
ми се допало, и остала сам, као активни
члан КУД-а, 30 година, до 1998. Прво сам
постала члан фолклорне секције, две
године ми је требало да дођем до првог
ансамбла, била је јака конкуренција.
Играла сам и кад сам била на студијама,
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мој супруг Мића Радусин и ја долазили
смо сваког петка из Београда у Вршац
на пробе. Играла сам у континуитету
до 1980. када сам постала мајка.
Кореограф нам је тада био бивши
играч „Кола“, звали смо га Зека. Имали
смо јак ансамбл, играли смо игре из
свих крајева тадашње Југославије,
од Словеније до Македоније. Ишли
смо на турнеје, такмичења, много се
путовало. Најплоднији период друштва
био је осамдесетих година, били смо у
Шведској, Италији, 3 пута у Немачкој и
безброј пута у Румунији. Учествовали
смо редовно на Београдском сабору,
био је то велики фестивал, затим на
сусретима Абрашевића у Ваљеву.
Било је то лепо дружење, како уђемо
у аутобус, неко развуче хармонику и
одмах се запева.
Културно- уметничко друштво је,
захваљујући Вама, добило и певачку
групу. Како је то било?
-У међувремену сам основала групу
певача, 1976. Обично нас је било 7,8,9
певача. Певали смо четворогласно, 3
сопрана, 2-3 алта, тенор, бас (то су били
мој Мића и Сретко Марјанов) и само
троје у оркестру како не би они били у
примату. Репертоар је била, углавном,
староградска и народна изворна
музика из разних крајева. Правила сам
сплетове од 5-6 минута, 2 до 3 песме,
интересантне и сложене по темпу и
мислим да је то било доста квалитетено.
Сећам се када смо наступили у Сава
центру, на једној од првих прослава
Српске нове године, био је то велики
концерт. Била су нека силна такмичења
пре тога, неке квалификације, и ми
смо били једина група певача. Било је
то неко финале, пратио нас је велики
оркестар, било је 200 учесника на сцени,
а ми, нас десетак, као пилићи смо се
скупили. Био је то баш леп наступ, остао
нам је свима у сећању. Уопште цео тај
период у КУД-у носим у лепом сећању.
И данас сам у срцу са њима. Ишла сам
редовно на њихове годишње концерте.
Била сам две године, од 2001.до 2003,
уметнички руководилац у КУД-у. Није
ми то баш нешто легло, сваки од
руководилаца секција имао је неку
своју замисао, ја сам била толерантна,
нисам желела да их спутавам. Иначе,
као резултат мојих активности у КУД-у,
била сам члан Покрајинске комисије за
културу у Новом Саду, од 1984.до 1986.
Да ли је било неких признања за
Ваш рад? Која су Вам најдража?
-Било је. Ако не рачунам награде на
смотрама хорова, зонским, општинским,
покрајинским, на такмичењима, којих је
било доста, као веће признање је Златна
значка Културно просветне заједнице
Србије, 1988. Добила сам и Октобарску
награду града Вршца, 1996. Мени је
било сасвим нормално да радим свој
посао најбоље што могу, да се трудим,
дам све од себе, а о наградама нисам
ни размишљала. Можда због тога што
сам имала огромну подршку породице,
посебно супруга Миће, који је умео
да се обрадује сваком мом успеху. Ми
смо се у свему разумели, видела сам
да је задовољан када сам се враћала са
златним плакетама са хором, посебно са
оног републичког такмичења из Новог
Пазара, јер то је био врх, није било
ниједно веће такмичење.
Поменули смо Вашег супруга Мићу
Радусина, кога је познавао читав град
и околина. Реците нам нешто о свом
личном животу, када сте основали
породицу?
-Мића и ја смо се упознали у
Културно- уметничком друштву, иначе
смо обоје ишли у учитељску школу.
Сећам се једне анегдоте, ишла сам са
другарицама из школе и ту на углу Васка
Попе и Стеријине одједном је испред
мене излетео на неким ролшуама.
Замало да се сударимо. Рекла сам
другарицама:“Боже, колики магарац
па вози ролшуе?!“ Касније сам причала
својим ћеркама то. Да сам знала да ћу
се ја удати за тог магарца?! Мића и ја
смо почели да се забављамо када сам ја
била 4, а он 2.разред Учитељске, био је 2
године млађи. Забављали смо се седам
година, били смо заједно и у Београду
док смо студирали, Мића ДИФ, а ја
Академију. Венчали смо се 1976. Чика
Радојица Павлов, био је тада председник
Општине, видео је тај Мићин потенцијал
и хтео је да га задржи у Вршцу. Запослио
га је као кореографа у Културнопросветној заједници, после 2 године
почео је да предаје предвојничку обуку
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фармацеутска предузећа у Швајцарској. Посебну
пажњу скренуло ми је виногорје и заинтересовало за
производњу вина. оно што сам овде видео, отворило ми
је лепезу предлога привредних пројеката за сарадњу
Југославије и Јапана.
О.Д.

Вршачка кула, година 28, број 506, 12. април 2002.

ПРВА ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА ЦЕНТРА
„МИЛЕНИЈУМ“

у заједничким основама, био је у школи
резервних официра. Мића је овде у
КУД-у основао дечју фолклорну секцију
још док је студирао, био је то подмладак
који је био важан како би први ансамбл
био јак и имао континуитет. Када је Зека
престао да ради, Мића је преузео посао
кореографа. Обоје смо били активни
у КУД-у, Мића је био харизматичан,
привлачио је и музичаре и децу и
фоклорце. Добро је то функционисало.
Да се вратим нашем личном животу,
Мића и ја имамо две ћерке, Милану,
зовемо је Лана, и млађу Тихану. Лана
је завршила економски факултет у
Београду, основала је своју породицу,
имам малог унука Тадију, има 4,5 године.
Тихана је млађа 9 година, завршила
је право, ради као приправник у
адвокатској канцеларији Зекић, хоће
да положи правосудни испит. Обе
су завршиле нижу музичку школу за
клавир, Лана и хармонику, а Тихана соло
певање. Тихана има бенд са којим пева.
Ћерке су изабрале сигурнија занимања.
Нажалост, судбина Вам је отргла
супруга врло рано. Како сте се
снашли сами са ћеркама које су биле
још мале?
-Мића је погинуо у саобраћајној
несрећи 1998. Нажалост, са њим су
погинула још тројица младића из КУД-а,
што ми је најжалије. Ишли су у Јасеново
на неко снимање. Момци су сели у
Мићин ауто, хтео је још један дечко
да крене са њима, али они су се нешто
зафркавали, затворили су врата од аута,
нису хтели да га пусте да иде са њима.
Он је кренуо аутобусом и преживео
ту несрећу. Страшно је то све. Остале
смо нас три саме, ћерке су имале 17
и 8 година, а ја 48. Било је тешко, али
мораш да стегнеш срца и идеш даље.
Нисам себи дозвољавала да паднем у
депресију. Дуго ми се чинило да ће да
дође сваког момента, да се врати кући
од некуд, и данас ми се то догоди, као да
чујем ауто да стаје испред куће.
Како данас проводите дане?
-У пензији сам од 2012. Пензија
ми је дошла као неки одмор, баш
добро, нисам отишла ни зловољна,
ни озлојеђена. Једноставно напунила
сам 36 година стажа и 61 живота и
сматрам да је требало да одем, да
препустим место млађима. У почетку
ми је било необично, отишла сам у
пензију од септембра, и стално ми се
чинило да сам на неком продуженом
распусту, да треба да почне нова
школска година и да кренем на
посао. Дан ми је испуњен, док одем
у набавку, скувам за мене и Тихану,
поподне одем до друге ћерке, мало
чувам и поиграм се са унучетом.

УСКОРО
„ДЕЧИЈИ“ ГРАД
За протеклих годину дана у Центру “Миленијум”
организовано је 145 догађаја, од тога 110 спортских,
а многи су били међународног значаја. посетиоци
су имали прилике да присуствују и избору за Мис
Војводине, да уживају у музици бројних естрадних
звезда, као и у виртуозности војвођанских
симфоничара, пет пута су организовани јавни фитнес
часови...
- Без обзира на тешкоће које су нас пратиле и укупног
миљеа у земљи, са пуним правом истичемо да смо у
потпуности успели да оправдамо поверење наших
акционара и корисника, што доказују финансијски
параметри и број посетилаца, рекао је директор
Центра “Миленијум”, Јовица Заркула, поводом прве
годишњице рада. Створили смо људске ресурсе
запосливши младе људе који су сада оспособљени да
професионално воде објекат и одраде сваки догађај,
без обзира на каквом је нивоу.

Два пута недељно идем на Градски
хор, мало певам, да ми не зариба
глас. Одем са пријатељицама на
кафу, дружимо се, отпутујемо негде
заједно, сад се спремамо да идемо у
Аустрију, баш лепа маршута. Ја волим
да путујем. Мислим да човек у животу
треба да држи до поштена, карактера,
етике, морала, да чува своју породицу,
ради вредно и исправно. У животу
је најважније здравље, ми то често
заборавимо. Живи се врло скромно,
али има лепоте у животу које не
зависе од пара.
Шта Вам значи музика?
-Музика је саставни део мог
живота, прати ме од детињства до
данас. Као што дишем, једем, тако
слушам и музику и толико ми је
важна. Сада ређе свирам, некада
сам то радила интензивније. Слушам
радио, има неколико лепих емисија
на радију и телевизији, то су оне лепе
народне изворне песме, евергрин,
мада има и по нека лепа песма и у
овој данашњој музици. Од кад знам за
себе, волела сам музику и увек ми је
много значила у животу.
Јованка Ерски

У протеклој години формирано је девет целина,
међу којима туристичка агенција, омладинска задруга,
Спорт кафе, које у будућности треба да унапреде рад
и побољшају услуге. Ове сезоне најављен је други по
реду хуманитарни турнир “Велики за мале” који треба
да добије међународни карактер. Отварањем мале
сцене у Центру биће задовољени специфични музички
и други културни укуси, а реализацијом пројекта “Дечји
град” биће задовољене потребе за забавом најмлађих.
- Као и до сада наставићемо са богатом и разноврсном
понудом догађаја за свачији укус. Потрудићемо се
да подигнемо техничко-технолошки ниво њихове
реализације, обећао је Чедомир Живковић, извршни
директор Центра.
З.И.
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ЗАВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА ДУЖНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА

НЕМА ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА

У општини Бела Црква нема назнака да ће бити
епидемије грипа. Уместо уобичајених 30 до 40
пацијената, дечјем и школском диспанзеру јавља
се до 15 деце. Слична ситуација је и међу старијом
популацијом.
Са почетком другог полугодишта, уз ледене
дане, очекиван је повећан број пацијената, посебно
међу децом. На срећу испоставило се да су и
најмлађи добро поднели ниске температуре.

др Борислава Мунћан спец.педијатар
- Висока температура која траје 3 до 4 дана и
прилично нејасна клиничка слика међу децом
узраста три месеца до пет година обележила је овај
период. Прошле недеље почела су да се јављају и
деца школског узраста, али мање има пацијената у
односу на исти период прошле године. Епидемије
грипе нема, каже др Борислава Мунћан спец.
педијатар и заменица кординатора за инфективне
болести дома здравља у Белој Цркви.
Интересантно је каже др Борислава Мунћан да
по први пут у зимском периоду има пацијената са
повраћањем и дијарејом као у летњем периоду.
Међу одраслим пацијентима најтеже је хроничним
болесницима.
- Код одраслих се јавља углавном висока
температура уз продуктиван кашаљ, било
је и неколико случајева упале плућа. Свима
препоручујем редовно проветравање просторија,
што чешће прање руку и избегавање боравка у
простору у ком има пуно људи, каже др Борислава
Мунћан.

ОДРЖАТИ КОНТИНУИТЕТ У РАДУ

Након бурних догађаја око седнице
Скупштине општине Бела Црква на
којој је нова коалиција преузела власт,
по речима новог председника општине,
Дарка Богосављевића, примопредаја
дужности протекла је у савршеном
реду.
До промена је дошло у неколико
предузећа и установа. Вд директор
ЈП Дирекција за изградњу је Виолета
Симић, вд директор ЈАТП је Родољуб
Петровић,
Јавним
комуналним
предузећем
“Белоцрквански
комуналац” руководи Дарко Станојев,
а на челу ПУ “Анђелка Ђурић” налази се
Руменка Негројевић.
-Новоизабрани
директори
су
добили решења и ступили на дужност
у понедељак. Примопредаја је
протекла без проблема и у јавним
предузећима је остварен континуитет
у раду. Новоизабрани чланови већа
су Рајко Радојев за рурални развој,
Тамара Обрадовић Николић за ресор
комунална делатност и заштита животне
средине, Борко Минић који је задужен
за локални развој и Драгослав Мунћан
задужен за месне заједнице. То су људи
са којима већ постоји одлична сарадња
и који ће дати све од себе да постигну
резултате свако у свом домену-каже
Дарко Богосављевић.
Говорећи
о
првој
седници
општинског већа у новом саставу,
Богосављевић истиче да ће теме бити
пројекти који су у припреми.
-Састао сам се са партнерима из
Румуније, из општине Свинице и
разговарао о ИПА пројекту којим је
предвиђена и адаптација Дома културе
у Кусићу и потписали смо писмо о

Дарко Богосављевић ,председник општине Бела Црква.

намерама. Други део истог пројекта
односи се на развој туризма, у том
сегменту планира се уређење једне
од обала Врачевгајског језера у циљу
развоја риболовног туризма - каже
Дарко Богосављевић, председник
општине Бела Црква.

Са истим партнерима конкурисаће
се и са пројектом којим ће бити
обухваћено покривање пијаце у Белој
Цркви и раздвајање зелене пијаце од
продаје меса и млечних производа.

ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “МАРА ЈАНКОВИЋ” У КУСИЋУ

ПРВА СЕОСКА ШКОЛА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ

У основној школи “Мара Јанковић” у
Кусићу је због боље безбедности ученика
и запослених постављен видео надзор.
Уз 16 камера ученици кажу да се осећају
сигурније, али и да више воде рачуна о
понашању. Видео надзор је постављен
захваљујући средствима које је одобрила
локална самоуправа.
- Поставили смо видео надзор испред и у
школи. Камере се налазе у свим учионицама
и у школској сали, нема их само у зборници.
Снимци се чувају седам дана, а затим
бришу. За постављање 16 камера и пратеће
опреме средства у износу од 120.000 динара

одобрила нам је локална самоуправа,каже Љиљана Драган, секретар ОШ “Мара
Јанковић”.
Ученици су позитивно реаговали на
промену која их је дочекала са почетком
другог полугодишта. Осим што још увек машу
камерама када уђу у учионицу, показују и
свест о потреби да се све што се дешава у
школи снима.
Углавном истичу да се осећају сигурније
јер ће наставници видети када се неко
повреди и моћи да помогну. Ово је тек друга
основна школа у општини Бела Црква која
има видео надзор.

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА БЕЛА ЦРКВА

ОБОРЕН РЕКОРД ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

У првој овогодишњој акцији
добровољног давања крви
у Белој Цркви, која је имала
изузетан одзив, прикупљена
је 161 јединица крви. Акција је
трајала два дана, а по први пут
је спроведена у Дому здравља.
У општини Бела Црква није
редак случај да у породици има
више добровољних давалаца
крви, као и да се традиција
преноси на млађе чланове
породице. Првог дана крв је
дало седамдесетседморо, а
другог дана осамдесетчетворо
давалаца. Акције добровољног
давања крви ће убудуће
бити организуоване у Дому
здравља.
- У болници је простор

у ком су се одвијале акције
реконструисан и преграђен, а
др Слађана Лацмановић нам је
понудила салу дома здравља
која по оцени трансфузиолога
више одговара јер се све
одвија у једном простору- каже
Владимир Радоњић секретар
Општинске
организације
Црвеног крста Бела Црква.
Већ на почетку рада екипе
Завода за трансфузиологију из
Панчева и другог дана акције
добровољног давања крви
чекаоница је била пуна, а
међу многобројним познатим
лицима и овог пута затекли смо
белоцркванске лекаре, бајкере,
и пољочуваре.
- Одазвали смо се апелу

Завода за трансфузију крви,
сви смо се сложили да у
овим акцијама учествујемо и
убудуће. Спремни смо да се
одазовемо позиву и за друге
акције хуманитарног карактера
- рекао је Саша Борисов
координатор
пољочуварске
службе.
Општинска
организација
Црвеног
крста
за
ову
годину
најављује
исти
распоред одржавања акција
добровољног
давалаштва
крви као и претходних,
у Дому здравља укупно
четири дводневне акције, а
у Белоцркванској гимназији
и економској школи једну
пролећну и једну јесењу акцију.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 29. јануар 2016.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРШАЦ

На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинасирање програма/пројеката удружења грађана,
организација и савеза из Буџета општине Вршац („Службеном листу општине Вршац“ бр. 4/14), Општинско веће општине Вршац

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање програма/пројеката националних мањина у области културе, образовања и обавештавања
на територији општине Вршац у првој половини 2016. године у укупном износу од 600.000,00динара
Општина Вршац суфинансираће програме/пројекте националних мањина из области културе, образовања, и обавештавања на територији
општине Вршац у првој половини 2016 године у максимално од 80.000,00 динара по једном пројекту/програму, који доприносе развоју и
унапређењу националних мањина у области културе, образовања и обавештавања у општини Вршац са следећим приоритетима:
•Програми/пројекти који су усклађени са Стратегијом развоја у општини Вршац
•Програми/пројекти којима ће се конкурисати код других извора финансирања, а уделу обавезног учешћа подносиоца захтева
•Програми/пројекти који едукацијом унапређују живот маргинализованих циљнихгрупа у општини Вршац
•Програми/пројекти који промовишу мултикултуралност и прекограничну сарадњуса суседним жупанијама у Румунији
•Програми/пројекти који представљају иновацију у локалном систему националнихмањина у области културе, образовања и обавештавања

Општи

услови

конкурса

1.Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана, организација и савеза грађана,регистрована на територији општине Вршац, односно
имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације;
2.Критеријуми за доделу средстава су:
- Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
- Да пројекат/програм задовољава општи интерес у области културе, образовања и обавештавања националне мањине у општини Вршац;
- Да је подносилац пројекта/програма наменски трошио буџетска средства добијена по предходном конкурсу и да је о томе поднео извештај
на начин и у року утврђеном у члану 11. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинасирање програма/пројеката
удружења грађана, организација и савеза из Буџета општине Вршац, односно, у складу са одредбама уговора о раније додељеним средствима;
- Учесник конкурса који први пут конкуришу за доделу буџетслих срестава мора да приложи извештај о реализацији барем једног пројекта/
програма из другог извора финансирања;
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 и следећа обавезна пратећа документација:.
- Копија регистрације подносиоца/корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је подносилац/
корисник регистрован (ОБАВЕЗНО је достављање Обавештења о разврставању).
- Основни подаци o подносиоцу/кориснику средстава
- Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција - опис, методе и начин реализације, план и врсте активности,
корисници обухваћени пројектом и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други
штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу)
- Извештај о утрошку средстава добијених из Буџета на предходном конкурсу за расподелу буџетских средстава и извештај о реализацији
барем једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
3.Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања Јавног конкурса закључно са08.02.2016.године у писарницу општине Вршаци
или на адресу општине Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком:
„За јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката националних мањина у области културе, образовања и обавештавања у општини
Вршац у првој половини 2016. године.“
Конкурсна документација се не враћа.
4.Корисник средстава у једном конкурсном циклусу може конкурисати само изједне области
5.Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријавекорисника који у предходној расподели није наменски утрошио средства или их нијеоправдао
одбацују се као неблаговремене, односно неподпуне;.
6.Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење конкурса за расподелу буџетских средстава за рад и суфинасирање удружењима
грађана, која у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса, доставља предлог Председнику општине извештај о спроведеном конкурсу
са предлогом за расподелу .
7.Председник општине доноси Решење о додели средстава опредељених Јавним конкурсом зау року од 8 дана од дана пријема документације
од стране Комисије.
8.Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, на сајту Општине и у «Службеном листу општине Вршац».
9.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. Јавни
конкурс је објављен дана 25.02.2016. године на сајту општине Вршац.

Општинско веће
Председник
Чедомир Живковић
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ДЕЧЈА ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ

ТРИО „ЛООК“ ОДРЖАО КОНЦЕРТ У
ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ

МУЗИКОМ ДО
ВАШИХ СРЦА
У оквиру концертне сезоне
„Музиком до ваших срца“ Музичке
школе „ Јосиф Маринковић“,
трио„Лоок“ приредио је концерт
у свечаној сали Градског музеја,
у четвртак, 21. Јануара.
Пред бројном публиком, у
препуној великој сали Музеја,
наступили су: Катарина Поповићвиолина, Растко Поповић- виола
и Кристина Сочански- клавир.
На програму су била дела
романтичара: Шумана, Брамса и
Халворсена.

Кристина Сочански и Растко
Поповић наступају заједно од
2009. године. Главно интересно
подручје им је уметничко
истраживање и извођење музике
19. века (Брамс, Шуман, Шопен,
Григ...). Наступи су фокусирани
на две земље Норвешку
и Србију, са којима су оба
уметника специфично повезани.
Наиме, Кристина је рођена у
Србији, али већ 16 година живи
у Норвешкој, док Растко живи у
Србији, а у Норвешкој је боравио
за време мастер студија од када
датира њихово познанство. Ово
својеврсно
српско-норвешко
уметничко
пријатељство
резултирало
је
успешним
концертима
у
Ставангеру,
Бергену (фестивал Гриег и
Берген), Ослу, Кристиансанду,
Егерсунду, као и у Нишу,
Зрењанину, Вршцу и Београду.
Ансамбл се 2012. године
проширио на трио у сарадњи
са виолинисткињом Катарином
Поповић и наступали су у Финоју,
Танангеру, Ставангеру и Ослу.
Врчани су провели још
једно пријатно вече у дружењу
са
младим
музичарима,
захвањујући
организатору
концерта Музичкој школи „
Јосиф Маринковић“, а у сарадњи
са вршачким Градским музејом.

Ј.Е.

РОЂЕНДАН У ХЕРМАНОВОЈ ЈАЗБИНИ

До средине следећег месеца у
Вршцу гостује Дечји музеј Херманов
брлог из Цеља. Реч је о врло
занимљивој интерактивној изложби
за децу предшколског узраста и
нижих разреда основне школе, која је
отворена у Градском музеју, прошле
седмице под називом “Рођендан у
Хермановој јазбини“.
Рођенданска
прослава
као
савремени глобални феномен тема
је поменуте изложбе коју обрађује
ауторка Јожица Тратешки, виши кустос
Дечјег музеја из Цеља. Изложбом су
представљене прославе рођендана
у десет различитих земаља, а највећу
пажњу малишана, али и одраслих
посетилаца привлачи централни
елемент изложбе- рођенданска
торта, у коју се може ући, која „ пева“ и

мирише на чоколаду, јагоду и ванилу.
Поставка
прича
правим
предметима,
фотографијама
и
прављеним објектима о свим
сегментима рођенданске прославе-

о поклонима, дружењу и забави.
Едукативна је, на једноставан начин
приказује развој традиционалне
прославе рођендана кроз време.
Говори о разликама овог славља пре
пола века и данас, и о различитим
концептима
прослављања
у
различитим земљама.
Изложба
је
интерактивна,
намењена је дружењу деце која се
могу играти у великом делу постаавке,
јер је тако приређен. На располагању
су им различите бојанке, књижице,
слагалице, разгледнице, тако да
се могу лепо забављати, играти
школице...
Ова интересантна дечја изложба
отворена је до 15.фебруара у
Градском музеју, а из ове установе
позивају све вртиће и основне школе,
као и родитеље са децом, да дођу и
погледају ову занимљиву поставку.
Провешће пријатно време, лепо ће се
забавити и деца и одрасли посетиоци.
Ј.Е.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ВРШАЦ ПРИПРЕМА ПРОСЛАВУ СВЕТОГ ТРИФУНА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА
ИЗЛОЖБИ ВИНА И РАКИЈЕ

Пољопривредна школа
Вршац увелико се већ
припрема за прославу
Светог
Трифуна,
заштитника винара и
винограда,
школске
славе ове образовне
установе. И ове године
биће приређена традиционална изложба вина и
других алкохолних пића,
тако да организатори
позивају
све
заинтересоване индивидуалне пољопривредне
произвођаче
да
се
благовремено пријаве за
учешће.
Овогодишња 24. смотра
оцењивања
квалитета
вина и ракије биће
одржана 13.фебруара у
Пољопривредној школи
„Вршац“.
Произвођачи
могу своје узорке донети
у Пољопривредну школу
до 01.фебруара сваког
радног дана од 08 до
14 часова. Узорке треба
донети у три боце (најмање

од 0,7 л) тако да се на једну
боцу, која иде на изложбу,
залепи етикета, док на
друге две боце, које иду на
анализу, не треба лепити
етикете. Уплата по узорку
износи 1.000 динара коју је
могуће уплатити на жиро
рачун школе 840-83166667 или на благајни школе.
За произвођаче који имају
више узорака, сваки трећи
узорак је бесплатан.
На
дан
прославе
Светог
Трифуна
у
Пољопривредној школи
Вршац биће отворена
изложба вина ракије и тада
ће бити уручена признања
произвођачима који су
донели најквалитетније
узорке алкохолних пића.
Као и до сада, и ове године
узорке вина и ракије
прегледаће стручни жири
и донети одлуке коме
припадају награде.
Ј.Е.

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА
ЈАПАНЦИМА

Пољопривредна школа Вршац једна од три
образовне установе које су потписале договор
о сарадњи са школом из Какогаве (Јапан), у
Панчеву, 22.јануара. Уз Вршчане, ту су још
Економско трговинска школа ,,Сава Мунћан“
из Панчева, Пољопривредна школа из Футога.
Вршачка Пољопривредна школа имала је и до
сада добру сарадњу са овом јапанском школом,
која ће сада бити унапређена озбиљнијим и
квалитетнијим пројектима. Пољопривредну
школу Вршац представљали су проф Марјана
Попов, која је и била потписник договора и
проф Старц Здравко.

КУЛТУРА

ПЕТАК • 29. јануар 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

СВЕТОСАВСКЕ МОЗГАЛИЦЕ У
ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Поводом школске славе Светог
Саве, у Градској библиотеци
Вршац одржана је радионица,
активност под називом „Светосавске
мозгалице“. Учесници су били
ученици петог разреда Основне
школе „Олга Петров Радишић“.
Уводно предавање и беседу
вршачким основцима одржао је
протојереј мр Нинослав Качарић,
а затим им је Маја Качарић
припремила презентацију о животу
и делу Светог Саве.
Након тога, одржано је мало
такмичење. Ученицу су решавали
задату укрштеницу са појмовима
везаним
за Светог Саву, првог
српског
светитеља.
Победник
„ Светосавске мозгалица“ био је
Илија Пауновић, који је на поклон
добио књигу под називом „Вршац у
XVIII веку“, издање вршачке Градске
библиотеке.
Вршачки основци били су задовољни
и лепо су се забавили, а и по нешто ново
научили, на дружењу у овдашњој Градској
библиотеци. Вршачка кућа књига

„Светосавска мозгалица“ за вршачке основце
наставила је лепу традицију неговања
својих младих чланова. На крају дружења,
сви учесници „Светосавске мозгалица“

добили су на дар бесплатне чланске карте
на период од годину дана.
Ј.Е.

ВРШАЧКИ ТЕАТАР НАСТАВЉА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

„ПОЗОРИШТЕ КАО МЕСТО ИНКЛУЗИЈЕ“

И у 2016. години
Народно
позориште
„Стерија“ наставља са
активностима у оквиру
пројекта
„Позориште
као место инклузије“,
покренутог
протекле
године уз помоћ вршачке
Филијале
Националне
службе за запошљавање.
Програмом јавних радова
ангажована
је
група
дугорочно незапослених
лица
високе
стручне
спреме која током пројекта
има прилику да се упозна
са
специфичностима
рада у позоришту, а
пре свега за рад са
рањивим популационим
групама као што су деца
са сметњама у развоју,
деца
из
сиромашних
породица
и
других
слојева друштва који се
на било кој начин могу
наћи у дискриминисаном
положају.
Дефиниције инклузије,
које даје УНЕСКО, потичу
са
конференције
у
Саламанки, 1994. године,
и стављају нагласак на
то да је инклузија покрет
који је у директној
вези са побољшањем
образовног система као
целине. Из Позоришта
поручују да у случају овог
позоришног
пројекта
желе да истраже и друге
могућности
инклузије
која има потенцијал да
хуманизује друштво, да
обезбеђује услове за бољу
комуникацију
између
угрожених група и оних,
који по природи свог
положаја, треба да заузму
заштитничку улогу. Међу
њима су осим образовних
и институције културе
које се могу отворити
и за питања важних
друштвених процеса као
што је инклузија и кроз
креирање
инклузивних
програма сензибилисати
ширу заједницу спрам

Учесници пројекта “Позориште као место инклузије”
проблема оних који су деце , наводи се у још
онемогућени да се сами једној од УНЕСКО-вих
дефиниција инклузије.
брину о себи.
У
оквиру
пројекта
-Инклузија је процес
решавања и реаговања “Позориште као место
на разноврсност потреба инклузије” новопридошла
радника
ће,
свих људи кроз све веће група
учествовање у учењу, заједно са запосленима
културним догађајима и у Народном позоришту
радити на
заједницама и све мању “Стерија”,
представе
искљученост у оквиру реализацији
образовања и из њега. под називом “Бајка о
Инклузија
обухвата успаваном Временку” чија
промене
и
измене је премијера заказана за
садржаја,
приступа, 20. март 2016. на Великој
структура и стратегија, са сцени НП “Стерија” када
заједничком визијом која се, такође, обележава и
треба да обухвати сву децу Светски дан позоришта за
одговарајуће
старосне децу и младе. Деца и млади
доби и са убеђењем да са сметњама у развоју
је целокупан друштвени ће, уз подршку вршачких
систем
одговоран
за позоришних стваралаца и
равноправан живот све радника и новопридошлих

радника у оквиру јавних
радова, бити директни
учесници и ствараоци
поменуте
представе.
Њен циљ је да
кроз
призму уметности за децу
промисли о филозофским
категоријама као што су
време, вечност, хуманизам
и хуманост. Представа
ће се радити по тексту
Бојане Иванов-Ђорђевић,
сценографији
Софије
Лучић, костимима Сенке
Ђорђевић
и
музици
Момира Цветковића са
циљем да се представи
уметнички и ауторски
потенцијал
уметничког
сектора НП “Стерија” и који
се овом приликом ставља
у службу стварања за
идеју инклузије као једног
од битнијих реформских
друштвених процеса.
Током рада на представи
биће
организован
низ
инклузивних
креативних
радионица
сценског говора, плеса,
израде
сценографских
и
костимографских
елемената,
музике
и слично,
уз помоћ
стручних
консултаната
из
СОШО
“Јелена
Варјашки” и Удружења
“Отворено срце света”
са којима је НП “Стерија”
потписало споразуме о
сарадњи током пројекта
“Позориште као место
инклузије”.
Васпитачи
ангажовани на пројекту
ће, уз помоћ глумаца,
креирати и радионице
за родитеље и децу,
радионице бабy театра и
других слојева друштва
за које се ређе приређују
позоришни
догађаји.
Циљ је да се позориште
као институција културе
приближи што ширем
распону
различитих
циљних група укључујући
и угрожене популационе
групе.

VIN

PING

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
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ЛАУРЕАТИ- ДОЈНА АРДЕЉАН И

Н

а светосавској академији у Центру Миленијум, чији
је домаћин ове године била Основна школа “Јован
Стерија Поповић”, додељене су традиционалне
награде које носе име вршачког учитеља Николе Брашована.
Овогодишњи лауреати су Дојна Ардељан, професорка
математике у Гимназији „Борислав Петров Браца“, и Данијела
Радосав Николић, професорка српског језика у ОШ „Младост“.
Признања су им уручили председник Јовица Заркула,
Скупштине Општине Вршац, и мр Владимир Станојев, члан
Општинског већа за образовање.
Заркула је честитао школску славу Светог Саву свим
образовним установама у општини и између осталог рекао:
-Општина Вршац, као и досада, чини све што је могуће за
своје школе и ми смо поносни на све наше просветне раднике
и наше ђаке. Ово је прилика да се доделе награде најбољима
међу просветним радницима и ја честитам овогодишњим
добитницама.
Станојев се захвалио домаћинима светосавске академије
ОШ „Јован Стерија Поповић“, свим учесницима у програму, и
додао:
-Желим да подсетим да је Никола Брашован био вршачки
учитељ, целог живота бавио се педагошким радом, оснивач
је Прве градске школе у Вршцу. Због свог рада широм наше
земље често је називан и народним просветитељем, тако да ова
награда има изузетан значај и тежину, поготово за нас Вршчане.
Станојев је честитао добитницама Брашовановог признања
и нагласио да је велико задовољство, част и срећа што међу
вршачким просветарима овај племенити и хумани посао раде
и награђене професорке.
-Имала сам срећу да изаберем позив који волим, срећна
сам и збот тога што имам четворо наследника, својих ученика,
професора математике, а има их још и на студијама, рекла је
Дојна Андрејевић и захвалила се свима који су допринели да
јој припадне ово признање, колегама, ученицима, родитељима
и сину, који су јој увек били подршка. Племенит је и захтеван
посао професора, потребан је божји дар да пренесемо знање
ученицима. Јер, није знање, знање знати, већ је знање, знање
дати, рекао је Јован Јовановић Змај. Желим да се захвалим
свима који мисле да је награда „Никола Брашован“ стигла у
праве руке, а можда и онима који тако не мисле.
Данијела Радосав Николић захвалила се на признању,
указала на све лепоту професије, али и тешкоће које су све
присутније.
-Не можете а да не будете поносни и срећни када видите
искру у оку ученика који је разумео оно чему га ви учите, када
вам бивши ђаци постану колеге, када уочите да је неко поред
вас постао за трунчицу бољи човек. Зато желим да позовем
колеге, родитеље, ученике, а поготово оне у чијим је рукама
моћ да свакога дана, што чешће и гласније говоре о томе колико
је образовање битно и да је знање, као што је тврдио и Свети
Сава пре десет векова, једино што нас може извести из мрака и
повести у какву такву бољу будућност.
Дојна Ардељан је професорка математике у Гимназији
“Борислав Петров Браца” и на Високој школи струковних студија
за васпитаче “Михаило Палов”. Вишедеценијски је сарадник
Министарства просвете Републике Србије у превођењу
задатака за квалификационе испите на румунски језик. Аутор
је Српско-румунског речника математичких појмова, који је од
великог значаја и члан је редакција математичких часописа у
Србији и Румунији. У раду са ученицима увек је била иновативна,
креативна, савремена, са жељом да подстакне ученике на
самосталан рад и да им развије интересовање за математику.
О њеном раду најбоље сведоче резултати ученика на бројним
такмичењима у земљи и иностранству. Професорка Ардељан
сматра да идеје о математици и настави математике треба да
струје међу различитим културама и народима, да је то њена
мисија, као и да ће ентузијазам професора повратити ауторитет
школи и знању.
Данијела Радосав Николић професорка је српског језика
у ОШ “Младост”. Поред редовне наставе, успешно води
лингвистичку и драмску секцију. Сваки догађај у матичној школи
обележен је њеним стваралаштвом. Рад са драмском секцијом
довео је до учешћа ОШ “Младост” у пројекту прекограничне
сарадње “Различити, а слични” који је финансиран из ИПА
фонда. Део пројекта је комад Јована Стерије Поповића
“Покондирена тиква”, који је модернизован и изводиће се на
румунском и српском језику. Свој позив обавља са неизмерном
љубављу и ентузијазмом о чему сведоче запажени успеси
њених ученика на бројним такмичењима и завршним испитима,
али и у наставку школовања. Својим је радом допринела
подизању угледа школе, члан је више тимова и велика помоћ
директорки и стручном сараднику. У сваком тренутку спремна
је да пружи помоћ и подршку колегама и ученицима. Изузетна
је у обављању менторског рада, колеге је цене и због изузетне
доброте и племенитости које шири око себе.

Ј.Е.

.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
На продају кућа у Великом
Средишту на 15 ари плаца, кућа
100 m2 и још нус просторије. У
главној улици на лепом месту.
Тел.069/19-54. На продају кућа на
Гудуричком путу 64m2, на плацу
од 41 ара, струја, вода, виноград,
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
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.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
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. 869116 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 064/1323-663.
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.
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.
Продајем кућу у Новом
Козјаку на 14 ари, стамбени
простор 110 m2, струја, вода,

Број
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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.
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

Нађени кључеви код
Католичке цркве. Јавити се
у редакцију Вршачке куле,
2. октобра 59.
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.
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

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

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. 060/4456-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине,
50 садница воћа у роду, у
Павлишу. Тел. 013/2891-088.
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.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
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

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.

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 061/2080-790.
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. 21016-40
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. 893116 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 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.
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 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 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
Продајем локал у ТЦ Бахус,
улица Вука Караџића. Тел.
063/86-29-749.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је Предузеће за телекомуникације а.д. ``Телеком Србија`` - РЕГИЈА
БЕОГРАД - ИЈ ПАНЧЕВО, са седиштем у Панчеву, улица Светог Саве бр. 11, поднео захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЦИЈЕ РБС ‘’ДОБРИЦА’’ – PA65/PAU65 ДОБРИЦА УМТС, која се налази на парцели број 125/1.
к.о. Добрица, у насељеном месту Добрица.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и достављање мишљења се
може извршити у просторијама и на адресу Општинске управе општине Алибунар - Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4,
26310 Алибунар, у року од 10 дана од дана пријема, односно истицања Обавештења, сваког
радног дана од 10.00 до 13.00 часова, при чему се достављање евентуалних мишљења може
извршити непосредно на Писарници општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4, 26310
Алибунар, сваког радног дана у периоду радног времена, односно путем поште.
Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли општине Алибунар, на огласној табли МК
Добрица и у листу ``Вршачка кула`` Вршац.
Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става 2. овог Обавештења, донети
одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину,
о чему ће благовремено обавестити јавност.
Република Србија – АП Војводина Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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. 064/5152-245.
Издајем дворишну гарсоњеру са
засебним улазом. Тел. 064/393-1717 и 013/931-258.
Издајем једнособан намештен
стан у центру Вршца. Тел. 062/8098-613.
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. 064/18650-41 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. 065/4011-886.
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 060/04601-11.
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,

РАЗНО

трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347763.
Издајем двособан стан и
собу са употребом кухиње и
купатила, Вршац, Призренска
39. Тел. 060/04-60-111 и
063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова
на телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене
за смештај радника самаца
са употребом купатила.Тел.
063/551-403.
Издајем пословни простор
у Банатској 4, у Вршцу,
површине 50 m2, комплетно
опремљен канцеларијским
намештајем. Тел. 062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152245.
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. 061/71805-87.
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. 064/130-8490 (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. 061/7189-109.
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/ 21546-83.
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 063/77-31585.
Издајем или продајем
локал у ТЦ Бахус, улица Вука
Караџића, слободан од 1.
марта 2016. Тел. 063/86-29-749

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. 063/281236.
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. 805911 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.
Продајем термоакумулациону пећ 3,5 kw, нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Продајем
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
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.
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

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.
Продајем Ладу 110, 1500
кубика,16 вентила, 2004. годиште,
регистрована од јула 2016. Тел.
064/128-46-98.

Дана 30. јануара 2016. године
навршава се четрнаест година
туге и бола од како није са нама
наш син, девер и чика

Дана 30. јануара 2016. године
навршава се четрнаест година
туге и бола од како је престало
да куца срце нашег драгог тате,
супруга, зета и тече

ПРЕДРАГ-БАТА ПЕТРОВ

ПРЕДРАГ-БАТА ПЕТРОВ

Истина је да време пролази, али
није истина да бол и туга пролазе,
оне се све више продубљују.

Тешко је корачати стазом живота
на којој нас не прате твоји кораци..
Како бити срећан а у себи носити
највећу тугу неповратног одласка твог.

( 1961- 2002 )

Велика празнина остала је у нашим срцима са твојим
одласком.
Чувамо те од заборава.
Мама Милица , тата Жарко, братаницe Јелена и Анђела,
братанац Жарко и снаја Снежана

( 1961- 2002 )

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
синови Драган и Давид, супруга Јованка,таст Стева,ташта
Љубинка, свастика Рајна са породицом
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДОСТ ВРШАЦ
ОРГАНИЗУЈЕ

ДАН РУКОМЕТА
20. ФЕБРУАР 2016.

У ЦЕЛОДНЕВНОМ ПРОГРАМУ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАЋЕ СЕ ТУРНИРИ У
ПИОНИРСКОЈ И КАДЕТСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ

ТУРНИР СЕНИОРСКИХ ЕКИПА
УЧЕСНИЦИ: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕОГРАД), СЛАВИЈА (НОВИ САД), ПРОЛЕТЕР
(БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ), МЛАДОСТ (ВРШАЦ)

У ЗНАК СЕЋАЊА НА НАШЕ ДРУГОВЕ
МИЛАНА БЕНОВИЋА И МИРКА АНТОВИЋА
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ВРШАЧКА КУЛА

МАМЕ И БЕБЕ
„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Приликом
овонедељне
посете
Породилишту Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“ фотографисао је
мајке и њихове бебе. За први осмех радо
су позирале: Наташа Ђорђевић и син Ади

Мустафић, Ема Бужек и ћерка Ива Андрић,
Тијана Кусићки и мала Лана Буга, Ивана
Немет и ћеркица Ања Токин.

A.Б.

Наташа Ђорђевић

Ема Бужек

Тијана Кусићки

Ивана Немет

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине
Вршац, година 11, број 131, 31. јануар 1985.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ИНИЦИЈАТИВЕ

ВРШЧАНИ ХОЋЕ БАЗЕН

После Социјалистичког савеза и делегата СО, о иницијативи
изградње спортског центра са пливачким базеном у Вршцу,
позитивно су се крајем прошле недеље изјаснили и учесници
договореног скупа синдикалних активности у ОСВ. Највише
подршке добио је предлог да се половина средстава за тај
подухват обезбеди од општинског СИЗ-а за одмор и рекреацију
радника, а друга половина наменским удруживањем. Будући
да се ради о великим средствима, послови би могли да се
одвијају по фазама. На скупу је предложено да се формира
координациони одбор, чији би задатак био да усмерава
ове послове утврђујући – кроз јавну расправу у радним
колективима и месним заједницама – оправданост идеје, уз
настојање да се одреди најбоља локација будућег спортског
центра са пливачким базеном.
Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 21, број 321, 27. јануар 1995.

ДД „УЧА“ У ‘94. ОСТВАРИЛА ПРОИЗВОДЊУ ВРЕДНУ
5 МИЛИОНА ДИНАРА

БЕРЕТКЕ ЗА YU ВОЈСКУ

Из погона ДД „Уча“ прошле године до потрошача
је отишло 150.000 берета и других капа, производња
рашел врећа увећана је за 2 милиона у односу на ‘93.
док је производња полиетиленских кесица за амбалажу
смањена за 30 одсто. Остварени приход мери се цифром
од 5 милиона динара, а од средине јануара цене су ниже
за 25 одсто.
Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 31, број 576, 28. јануар 2005.

ДР ЈОВАН КРКОБАБИЋ, ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ПОСЛАНИЧКИ КЛУБ ЗА
ОДБРАНУ ПРАВА

У присуству чланова Удружења вршачких пензионера , у
њиховим просторијама, одржан је збор, 19. јануара, на коме
је др Јован Кркобабић, председник Савеза пензионера
Србије говорио о покушајима Савеза пензионера да
успостави преговоре са члановима републичке Владе ради
побољшања статуса ове популације људи. У уводној речи,
Милутин Синђелић, председник Удружења пензионера
Вршца, изнео је да је према новом закону, од 2002. године
пензија смањена на 50 одсто у односу на републички
просек личних доходака и да од 1990. године свака Влада
смањује примања, а тиме и права пензионерима.

ИЗ СТАРОГ
АЛБУМА
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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”.

Феликс Милекер

ПовесницА слободне краљеве
вароши Вршца (4)

При подели овога дела
нисам могао да се држим
плана, који је године 1872.
издало угарско хисторијско
друштво. Нарочито
са
обзиром на месне прилике
учинио сам такву поделу,
- која је у осталом такође
оправдана.1 Но пажљив
читалац одмах ће приметити,
да сам тамо, где ми је грађа
допуштала, као што је то
учињено код неких новијих
одељака, ту грађу обрадио
по плану уг. хист. земаљског
друштва, те сам кашто и
нехотице
заступао
оба
становишта, и локално и
оно угарско хист. земаљског
друштва.
Како
по
закључку
муниципалног одбора ово
дело излази у три језика,
наиме мађарски, српски и
немачки, па та три издања
ваља да у исто доба угледају
света, и као сам ја најпре
немачки писао и нову израду
опет тим језиком збринуо,
- нисам имао времена да
средим и мађарско издање,
те је школски управитељ
Јосиф
Будаји
примио
превођење на мађарски
језик. Српски превод је
од Стевана Токиног вар.
подбележника и од Николе
и Светозара Брашована,
српских народних учитеља.
Пре него је ушао у штампу,
мађарски превод сам ја сам
разгледао.
У првој свесци донесене
слике јесу из привилегије од
1804.; слика Јована Стерије
Поповића у другој свесци
изведена је по литографији
од Н. Марковића, а слика
Марије Турибергове по
дуборезу од С. Хецела
у
Тамишграду.
Клишеје
(цинкографије) израдио је
Антон Вајнвурм у Будимпешти
по фотографијама Стевана
Јовановића у Вршцу. Другој
свесци придодата три плана
израђена су по мом упутству
у варошком мерничком
звању, а литографисао их је
Јосиф Беранек, у Тамишграду.
Први табак немачког
издања одштампан је 16.
Јула, мађарски 1. Септембра,
а српскога 14. Септембра.
немачко издање штампала
је фирма Ветла и Веронића,
а српско и мађарско фирма
(1)
Види

расправу

Карла

Тагањија

удове Ј.Е. Кирхнера, обе
вршачке штампарије.
Комисиону накладу ових
примерака
немачког
и
мађарског издања, што су
намењени за продају изван
Вршца, примио је књижар
Мавро Рат у Будимпешти, а
комисиону накладу српскога
издања браћа Јовановићи у
Панчеву.
Држим да вршим само
акт дужности, када изричем
захвалност г. дру К. Торми,
свеучилишном професору
и кр. саветнику г. Фридриху
Пештију,
секретару
ф и л о з о с к о - х и с то р и ј с к е
класе
мађарске
учене
академије, у Будимпешти; г.
Јосифу Немету, посвећеном
владици;
г.
Жигмунду
Ормошу
старијем,
вел.
жупану тамишке жупаније и
председнику јужноугарског
хисторијског и археолошког
друштва; г. Јелинеку, кр. уг.
финансијском саветнику; г.
Стевану Понтелију, секретару
јужноуг. хист. и арх. друштва,
у Тамишграду; Леонхарду
Бему,
хисториографу,
у
Белојцркви; г. Нектарију

Д и м и т р и ј е в и ћ у,
администратору
српскоправославне
вршачке
дијецезе;
г.
Корнелију
Ружинском, римокатоличком
проти и пароху, у Вршцу;
као и свима онима, који су
ме у моме раду једним или
другим начином потпомогли.
Нарочито не могу да
пропустим, а да се најтоплије
не захвалим г. Јовану
Семајеру, градоначелнику
слоб. краљ. вароши Вршца и
председнику монографијске
комисије, том истинском
трудбенику око културних
интереса своје постојбине
- који ме је не само са свога
званичног положаја, већ
и приватним путем свагда
потпомагао - и без чије
делотворне потпоре ово
дело не би тако лако и брзо у
штампу ушло.
И тако шаљем своје дело
у свет уз молбу, да нађе
пријатељског пријема, ма и
да није без мане.

о монографији берешке жупаније,
од Т. Лехоцког, и на то завршне

примедбеАлекс. Силађија - Századok, XVI,
(1882.) год. стр. 157-161.

У Вршцу, Октобра 1886.
Писац
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
ЧУВЕНИ СВИЊОКОЉСКИ ПАПРИКАШ
Намирнице:
½ кг црне џигерице
џигерице
½ кг срца
½ кг кожурице и ушију
ситног меса
1 кг црног лука
паприке
100 г соли
лорбера
50 г слатке паприке

½

кг

беле

½ кг бубрега
2 до 2,5 кг
2

љуте

2

листа

Свињокољски
(забијачки
или
дисноторски)
паприкаш врхунски је специјалитет и „главно јело“
свињокољских свечаности. Припрема се у већим
количинама, а старе искусне домаћице и посебно
апетитлије тврде да никад није тако добар као на дан
свињокоља. Ситније исечене изнутрице, месо, лук и
две зреле паприке ставити у већи суд, додати пола
литре воде, посолити па динстати на лаганој ватри од
3 до 5 сати. Двадесетак минута пре краја додати слатку
алеву паприку и лорбер.
Паприкаш служити уз салату од киселог купуса, или

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

DOO

KeramikA
КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

ДОМАЋА ШВАРГЛА

Намирнице:
Свињска глава
прерада меса“
2,5 кг језика
2,5 кг свињских срца
Купите наше књиге, проверите
понуђене рецепте и сами направите ½ кг кожуре
2,2% соли
здравствено исправне ракије и
специјалитете од меса раскошног – бибера и белог лука по укусу
свињски желуци за надев
домаћег укуса и мириса.
„Домаће ракије“ и „Домаћа

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

За шварглу узети свињску главу,
затим 2,5 кг језика, исто толико срца
и пола киле кожуре. Све кувати док
месо не отпадне с костију. Пажљиво
одабрати немасно месо с главе и
њушке, добро очистити и све исећи
на крупније резанце. Маси додати
ситно млевену кожуру, 2,2% соли

(220 г на 10 кг масе), остале зачине,
по укусу, и око литар масне супе
у којој се кувала баретина. Све
добро измешати и меко пунити
свињске желуце које треба добро
„прошнирати“ дрвеним прљком
и везати посебним канапом за
вешање. Кувати их још један сат и за
то време неколико пута избости да
изадју сувишна вода и маст. После
вадјења оставити их да се хладе.
Сутрадан шваргле унети у пушницу
и димити хладним димом храстове,
или букове пиљевине – 3 до 4 пута
1,5 до 2 сата. На температури од 5
до 8 Ц, шваргле могу да стоје све до
првих топлијих дана, крајем априла.

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

ОПШТИНА ВРШАЦ

На основу члaна 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и члана 3. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник РС“, број 126/2014) Општинско веће Општине Вршац, свим заинтересованим правним и физичким лицима са територије општине Вршац упућује

ЈАВНИ
ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАНОГ
I
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА И НАМЕНА
СРЕДСТАВА
Предмет конкурса је избор и суфинансирање пројеката
о производњи медисјких садржаја односно из области
јавног информисања на територији општине Вршац, који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању свих грађана путем штампаних,
радио, телевизијских и електронских медија и ради подизања
квалитетеа информисања особа са инвалидитетом и
припадника националних мањина који ће бити суфинансирани
средствима из буџета Општине Вршац за 2016. годину, у
укупном износу од 18.000.000,00 динара.
Конкурс се расписује за реализацију пројеката у 2016.
години.
Пројекти који се предлажу потребно је да су намењени
јавном информисању становника општине Вршац о збивањима
на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Вршац
као локалне самоуправе, о заштити и развоју људских права
и демократије, слободном развоју личности и заштити деце
и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва,
развоју образовања, укључујући и медијску писменост као
део образовног система, развоју науке, спорта и физичке
културе, праћење развоја промоције пројеката у области
привреде (привредних пројеката), заштити животне средине
и здравља људи, као и осталих медијских садржаја који
доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама
и садржајима из свих области живота, задовољавању потреба
особа са инвалидитетом за информацијама на знаковном
језику или Брајевом писму или на други начин и задовољавању
потреба националних мањина, пре свега румунске и мађарске
националне мањине чији је језик и писмо у службеној
употреби на територији општине Вршац, на информисање на
сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета,
без дискриминације.

II
ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и
потпуно информисање свих грађана на територији општине
Вршац, посебно подизање квалитета информисања особа са
инвалидитетом и припадника националних мањина, пре свега
румунске и мађарске националне мањине, о свему што се
односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима
од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који
се финансирају из буџета Општине Вршац, о збивањима и
догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности
медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења,
слободног развоја независних и професионалних медија,
односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.

III
ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се
води у Агенцији за привредне регистре,
б) правно лице, односно предузетник који се бави
производњом медијских садржаја и који приложи доказ да
ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем
медија.
Правно лице или предузетник који је претходне године био
корисник буџетских средстава за информисање може бити
учесник овог конкурса само под условом да је у потпуности
извршио своје обавезе одређене уговором закљученим са
Општином Вршац по том основу.
НА КОКУРСУ СЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ САМО ЈЕДНИМ
ПРОЈЕКТОМ.
ИЗДАВАЧ ВИШЕ МЕДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЈЕДНИМ
ПРОЈЕКТОМ ЗА СВАКИ МЕДИЈ.
Пројекат подразумева заокружену програмску целину или
део целине (жанровска или временска) којом се доприноси
остваривању јавног интереса описаног у тачки I и II овог
конкурса.
УЧЕСНИК
КОНКУРСА
МОЖЕ
ПРЕДЛОЖИТИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ИЗНОСУ КОЈИ НЕ ПРЕЛАЗИ
80% ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА А НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ
УТВРЂЕН КОНКУРСОМ.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ НЕМАЈУ ИЗДАВАЧИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ ПРИХОДА, НИТИ ЛИЦА КОЈА СУ У
2015. ГОДИНИ ДОБИЛА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОЈЕКТНОМ
СУФИНАНСИРАЊУ, А НИСУ НА ВРЕМЕ И У ПРОПИСАНОЈ
ФОРМИ ПОДНЕЛА НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ.

IV
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СУ:
ПРОЈЕКТОМ У СМИСЛУ ОВОГ КОНКУРСА СМАТРАЋЕ СЕ
ЗАОКРУЖЕНА ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА ИЛИ ДЕО ЦЕЛИНЕ
(ЖАНРОВСКА ИЛИ ВРЕМЕНСКА) КОЈОМ СЕ ДОПРИНОСИ
ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ОДНОСНО:

ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

- ИСТИНИТОМ, НЕПРИСТРАСНОМ, ПРАВОВРЕМЕНОМ И
ПОТПУНОМ ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА У ОПШТИН
ВРШАЦ, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПРИПАДНИКА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА,
- ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПОДСТИЧУЋИ
РАВНОПРАВНОСТ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА, СЛОБОДУ
ИЗРАЖАВАЊА ИДЕЈА И МИШЉЕЊА, СЛОБОДАН
РАЗВОЈ НЕЗАВИСНИХ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ МЕДИЈА,
ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА
И САДРЖАЈИМА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЖИВОТА, БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
- ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА БЕЗ ОБЗИРА НА
СТАРОСНУ ДОБ, ВЕРСКУ И ПОЛИТИЧКУ ОПРЕДЕЉЕНОСТ,
НАЦИОНАЛНУ И РАСНУ ПРИПАДНОСТ,
- ИНФОРМИСАЊУ И ПОДРШЦИ У ПРОИЗВОДЊИ
МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА О ОБРАЗОВАЊУ УКЉУЧУЈУЋИ И
МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ КАО ДЕО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА,
ЗДРАВЉУ ЉУДИ, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РАЗВОЈУ
ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ, УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВНЕ
И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ, СЛОБОДНОМ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ,
РАЗВОЈУ НАУКЕ, СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ВЕРСКИМ
ПРАВИМА, ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, КУЛТУРИ,
УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ, ПРИВРЕДИ, ПРЕДУЗЕТНИШТВУ,
УНАПРЕЂИВАЊУ
МЕДИЈСКОГ
И
НОВИНАРСКОГ
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА,
- ИНФОРМИСАЊУ О ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ЈАВНОСТ (ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ДОГАЂАЈИМА И
ЛИЧНОСТИМА О КОЈИМА ЈАВНОСТ ИМА ОПРАВДАН ИНТЕРЕС
ДА ЗНА).

V
РОК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 8 (ОСАМ) ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА НА ВЕБ-САЈТУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ www.vrsac.
org.rs.

VI
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА НА
КОНКУРС

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ ПРЕМА МЕРИ
У КОЈОЈ СУ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
ПОДЕСНЕ ДА ОСТВАРЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА И ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ, НА ОСНОВУ
ПОДНЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧЕСНИК НА КОНКУРСУ ПРУЖА
ВЕЋУ ГАРАНЦИЈУ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИМ И
ЕТИЧКИМ МЕДИЈСКИМ СТАНДАРДИМА.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТА СУ:
- значај пројекта за остваривање права на јавно
информисање,
- доступност већем броју корисника, особама са
инвалидитетом и припадницима националних мањина,
- допринос разноликости медијских садржаја и плурализму
идеја и вредности,
- оригиналност и значај пројекта за унапређење права на
информисање,
- унапређење медијског стваралаштва у области културе,
науке и образовања,
- информисање и едукација деце и младих,
- период реализације пројекта,
- број планираних медијских садржаја (емисија, страница у
штампи, интернет страница итд.),
- износ средстава за који се аплицира и износ сопствених
средстава и додељених средстава из других извора,
- примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат
односи,
- значај, односно циљ који се планира остварити
реализацијом пројекта,
- општи циљ пројекта (примена и корист за циљну групу у
области јавног информисања),
- специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски
одређени-очекивана позитивна промена за циљну групу),
- ризик, односно могуће потешкоће у реализацији пројекта.
ПОСЕБНО СЕ ОЦЕЊУЈУ:
1) у којој мери су предложена пројектна активност
и изложени циљеви њене реализације релевантни за
остваривање намене конкурса,
2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне
активности довести до остваривања постављеног циља на
основу начина на који се објашњава веза између активности
и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета
предложеног метода евалуације, претходног искуства
кључних чланова пројектног тима),
3) у којој мери однос између предложених трошкова и
очекиваних резултата указује да би коришћење буџетских
средсатва на најрационалнији начин био остварен јавни
интерес,
4) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране
државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације
у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда,
5) доказ о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.

Оцену пројеката поднетих на конкурс вршиће стручна
комисија од 3 (три) члана од којих се већина именује из реда
независних стручњака за медије и медијских радника који
нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу
са правилима о борби против корупције.
Уколико на расписани конкурс пристигне више од педесет
пројектних пријава, конкурсна комисија ће имати 5 (пет)
чланова.
Чланове стручне комисије именоваће Председник
Општине Вршац, а одлука о именовању биће објављена на
веб-сајту Општине Вршац.

VII
ПРИЈАВА

1) ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ НА ОБРАСЦУ 1, КОЈИ ЈЕ
ПРОПИСАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА И
КОЈИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВОГ КОНКУРСА.
2) ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ДУЖАН ЈЕ ДА УЗ ПОПУЊЕН
ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ПОДНЕСЕ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- доказ о регистрацији издавача медија,
- доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника
који се бави производњом медијског садржаја,
- доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити
реализован путем медија,
- пројекат, са детаљним описом,
- детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација
трошкова исказана искључиво у динарима),
- спецификација трошкова и укупан износ који се потражује
од Општине Вршац,
- опционо – визуелна пројектна документација:
фотографије, штампани материјтал, материјал на ЦД-у и сл.
Пријава са документацијом се подноси у једном (1)
примерку путем писарнице Општинске управе Општине
Вршац, Трг победе 1, или путем поште, препорученом
пошиљком, са свом потребном документацијом и назнаком:
За конкурс за јавно информисање 2016.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

VIII
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања овог конкурса
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду
комисије да предложе чланове конкурсне комисије, уз предлог
за члана/ове комисије приложе и кратку/е биографију/е, а
предлог доставе у писаној форми на адресу:
Општинска управа Општине Вршац
Одељење за послове органа Општине
соба број 110
Трг победе 1,
26300 Вршац,
са назнаком: Предлог за стручну комисију за оцену
медијских пројеката.
Рок за доставу предлога за члана стручне комисије исти је
као и рок за подношење пријава на конкурс.

IX
НАПОМЕНЕ

Стручна служба Општинског већа прибавиће мишљење
одговарајућег националног савета националне мањине на
пријављене пројекте који се односе на подизање квалитета
информисања припадника националних мањина.
Образложено решење о расподели средстава донеће
Председник Општине Вршац, а на основу образложеног
предлога комисије и биће објављено на наведеном веб-сајту
Општине Вршац.
Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у
електронској форми.
Решење је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Са учесником конкурса којем буду одобрена средства,
на основу решења о расподели средстава, биће закључен
одговарајући уговор о суфинансирању пројектних активности.

X
OБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на веб-сајту Општине Вршац
www.vrsac.org.rs и у недељним новинама НИД ВРШАЧКА
КУЛА ДОО и Д.О.О. „ВРШАЛИЦА“ Вршачке Вести, које се
дистрибуирају на подручју општине Вршац.
За сва питања везана за поступак пријављивања на овај
конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број:
013 800 555 (832-959), лично у канцеларију број 110, зграда
Општине Вршац, Трг победе 1 или на електронску адресу:
kabinet@vrsac.org.rs
Контакт особа: Барбара Весин Стојић.
У Вршцу, 22. јануара 2016. Године
Број: 401-4-2016-III-01

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Председник Општине
Чедомир Живковић с. р.

СПОРТ

ПЕТАК • 29. јануар 2016.

КО Ш А Р К А
НОВИ ПОРАЗ ВРШЧАНА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

БЕЗ БРЕЈКА У НИШУ

КОНСТАНТИН - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 96:86 (24:17, 23:26, 27:20, 22:23)

Кошаркаши Вршца Свислајон нису успели да направе брејк у
Нишу, где их је савладао домаћи Константин. Нишлије се налазе на
деоби другог места и били су фаворити у овом сусрету. Ту улогу су
оправдали већ у прва четири минута, када су стекли двоцифрену
предност (11:1). Кошаркаши Вршац Свислајон су после много
напора и серије тројки успели да први и једини пут преокрену
резултат у своју корист (75:74, 33. мин), али је та предност трајала
само до следећег напада Константина. Најбољи појединац у
вршачком тиму био је Рајко Кљајевић са 18 поена, док је Бојан
Давидовац постигао 15, уз 5 скокова. Двоцифрен учинак имали су
и Никола Томашевић са 12 и Милош Рибошкић са 11 поена.
У следећем колу Вршац Свислајон ће у Центру Милленниум
угостити Јагодину, која се налази на последњем месту на табели.

Табела:
1. ФМП		
2. Борац 		
3. Константин
4. Смедерево 		
5. Младост 		
6. Тамиш		
7. Напредак 		
8. Беовук 72		
9. Слога		
10. Спартак		
11. Вршац Свислајон
12. Војводина 		
13. ОКК Београд
14. Јагодина		

16 / 1
13 / 4
13 / 4
10 / 7
9/8
8/9
8/9
8/9
8/9
7 / 10
6 / 11
6 / 11
5 / 12
2 / 15

33
30
30
27
26
25
25
25
25
24
23
23
22
19

КЛС 17. КОЛО
Јагодина - Беовук 69 : 86, Константин - Вршац
Свислајон 96 : 86, Борац - Смедерево 69 : 61,
Спартак - Младост 81 : 75, Слога - Тамиш 70 : 74,
Војводина Србијагас - ОКК Београд 81 : 75, ФМП Напредак Рубин 94 : 59

Тешки тренуци: Милош Пејић тренер Вршца Свислајон

ПЕТА УЗАСТОПНА ПОБЕДА ВРШЧАНКИ У ПРВОЈ ЛИГИ КОШАРКАШИЦА

ШУМАДИЈА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 57:80
(8:19, 22:15, 17:23, 10:23)

Кошаркашице Вршца Свислајон уписале су пету везану победу на
гостовању Шумадији из Крагујевца,чиме су се учврстиле на трећем месту
на табели.
Вршчанке су серијом 14:0 већ у десетом минуту стекле двоцифрену
предност, коју су домаће кошаркашице, ипак, успеле да престигну
средином друге четвртине. После краћег егала, изабранице Данијеле
Ризвић су још једном серијом поена вратиле двоцифрено вођство, које су
до краја меча увећавале до више него убедљивих 23 предности.
Најбоља играчица сусрета била је Марина Мандић, која је меч
завршила дабл-дабл учинком – 25 поена и 12 скокова. Анђела Радовић је
постигла 18 поена, Ивана Јовановић 12 уз 7 скокова, а Инес Ћорда 10.
Вршац Свислајон ће у следећем колу у суботу од 20:30 часова у Центру
Миленијум угостити Студент из Ниша.

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

15 - 0 30
12- 3 27
10 - 5 25
9-6
24
9-6
24
7-8
22
7-8
22
6-9
21
6-9
21
5 - 10 20
4 - 11 19
0 - 15 14

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА 15. КОЛО
Студент - Војводина 80 : 66, Шумадија
Вршац Свислајон 57 : 80, Новосадска ЖКА - Црвена
звезда 48 : 71, Спартак - Радивој Кораћ 52 : 76, Врбас
Медела - Раднички 79 : 74, Бор - Краљево 36 : 107

Стуб екипе: Марина Мандић (Вршац Свислајон)

ФУД Б А Л
ВРШАЦ БИО ДОМАЋИН ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ФСП ПАНЧЕВО

ПРЕДРАГ РАТКОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК

Изборна скупштина ФСП Панчево одржана је просторијама Скупштине
општине Вршац. На скупштини је од 37 било присутно 34 делегата.
Гости скупштине били су генерални секретар ФСВ Урош Милојковић,
дугогодишњи председник ФСПП и члан најужег руководства ФСС Станиша
Бељин, затим Зоран Момчиловић, Стеван Михаиловић и још многи други.
Скуп је отворио досадашњи председник Дејан Сантрач.
После усвајања извештаја о раду у протеклом периоду приступило се
гласању за председника. Једногласно је изабран Предраг Ратковић, а за
потпредседника Павел Рохарик. У Извршни одбор су: Предраг Перовић,
Горан Медаковић, Зоран Јановић, Милорад Стоилковски, Стеван Королија,
Новица Анђеловски, Горан Мрђа, Зоран Николић, Дејан Поточан, Драган
Станковић. Златну плакету за дугогодишњи успешан рад у ФСПП добио је
Станиша Бељин и постхумно Мирослав Ковач председник ФК Долина чију
је плакету примо Предраг Перовић председник ФСО Ковачица – Опово.

ФОТО: РУКОВОДСТВО ФСП ПАНЧЕВО

ВРШАЧКА КУЛА

2323

С ТО Н И Т Е Н И С
ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО
ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈУНИОРЕ И
ЈУНИОРКЕ

ТИЈАНА ЈОКИЋ
ШАМПИОНКА
ВОЈВОДИНЕ
Стонотенисерка СТК “Вршац“ Тијана Јокић
освојила је златну медаљу Првенству Војводине
одржаном у Бечеју, 23. јануара. До титуле
је дошла прошавши као прва кроз групну
фазу такмичења, у четвртфиналу је победила
Ксенију Вереб (Сента) са 3:1, у полуфиналу је
елеминисала Елу Халас (Бачка Топола ) са 3:0,
а финале је играла против Драгане Вигњевић
(Нови Кнежевац) коју је савладала са 3:1.
Тијана је на овом првенству освојила и
друго место у дублу са Драганом Вигњевић.
Викенд пре тога Тијана Јокић је била
успешна и на турниру у Суботици. На
Меморијалном турниру у част Војкана
Марковића, Тијана Јокић је освојила две златне
медаље, у појединачној конкуренцији и дублу.
У финалном мечу у синглу Тијана је била боља
од Иване Миловановић из Сенте. Драгана
Вигњевић, која наступа за Обилић из Новог
Кнежевца, као и Анђела Менгер, чланица
Рапида, биле су трећепласиране. У категорији
парова Тијана је играла са Драганом Вигњевић
из Новог Кнежевца.Њих две су до трофеја
стигле победом над Елом Халас и Едином
Бенке.
На ранг листи јуниорки, Тијана Јокић
се учврстила на првом месту у Србији за
јуниорке.

Р У КО М Е Т
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МЛАДОСТ
ЗАПОЧЕЛИ СПОРТСКУ САРАДЊУ

НЕЗАБОРАВНО ВЕЧЕ
РУКОМЕТА
Припреме за одбрану јесење титуле

рукометаши Црвене звезде обавили су у
Вршцу, где су им срдачни домаћини били
колеге из вршачког војвођанског лигаша
Младости. Изабраници тренера Ненада
Перуничића обишли су током боравка у Вршцу
Владичански двор, манастир Месић, производњу
фармацеутског гиганта “Хемофарм”, и фабрику
“Моја вода”. Одигран је и пријатељски меч
сениорских екипа Младости и Црвене звезде, где
су вршачки љубитељи спорта имали прилику да
уживају у лепој представи и мајсторијама играча
оба тима. Пре тога су се публици представиле
мушка и женска пионирска екипа, као и екипа
кадета Младости који су црвено - белима уручили
чланске карте Рукометног клуба Младост.
Руководства Црвене звезде и Младости
планирају дугорочну сарадњу, што значи да би
Вршац могао да постане база црвено - белима.
Први корак ка успостављању сарадње, био је
посета пионирске екипе Младости Београду и
обилазак стадиона “Рајко Митић”. У фебруару ће
РК Младост организовати Дан рукомета, на којем
ће млађе селекције Црвене звезде узвратити
посету својим вршњацима из Вршца, а на турниру
у сениорској конкуренцији појавиће се Црвена
звезда, уз новосадску Славију, Пролетер из
Банатског Карловца и екипу домаћина. Постоји
могућност и да црвено - бели уступе неколико
својих играча Младости, чиме би сарадња два
клуба још више добила на значају.
- Потрудићу се да долазак Црвене звезде буде
традиционалан, јер се заиста осећамо изузетно
пријатно у Вршцу. Хвала љубазним домаћинима
на изванредном гостопримству, хвала нашим
навијачима на незаборавном дружењу, рекао је
легендарни Перун.

Велика рукометна породица: све селекције
РК Младост са екипом Црвене звезде
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