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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Грађани Републике Србије 
а на основу члана 47. Закона 
о одбрани имају право и 
дужност да извршавају војну, 
радну и материјалну обавезу и 
учествују у цивилној заштити и 
обучавању за одбрану. Грађани 
могу бити распоређени и на 
друге дужности од значаја 
за одбрану а према одлуци 
надлежних органа. 

Законом о војној, радној 
и материјалној обавези 
прописано је да војну обавезу 
у миру, ванредном или ратном 
стању имају сви грађани који се 
припремају и оспособљавају 
за извршење војних дужности 
и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке 
о обустави обавезе служења 
војног рока, свим лицима 
старијим од 18 година остаје 
обавеза увођења у војну 
евиденцију и обавeза служења 
у резервном саставу.

На основу Закона о војној, 
радној и материјалној обавези 
(члан 15) Министарство 
одбране Републике Србије 
позива лица мушког пола 
рођена 1998. Године да испуне 
своју законску обавезу и уведу 
се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну 
евиденцију подлежу и лица 
мушког пола старијих годишта 
(рођена 1986. До 1997.године), 
која из било којих разлога 
нису уведена у евиденцију 
војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију 
по општем позиву може се 
извршити у надлеђном Центру 
Министарства одбране (ЦМО) 
за локалну самоуправау или 
општинској канцеларији ЦМО 
а према месту пребивалишта 
лица, у периоду од 01.02.2016. 
до 29.02.2016. године радним 
даном од 09,00 до 14,00 часова.

Лице које се уводи у 
војну евиденцију треба 
да покаже личну карту на 
увид. Уколико је не поседује, 
држављанство Републике 
Србије доказује изводом из 
матичне књиге рођених или 
уверењем о држављанству, а у 
иностранству важећом путном 
исправом.

Лица која бораве у 
иностранству дужна су да 
се, ради увођења у војну 
евиденцију, јаве надлежном 
дипломатско-конзуларном 
представништву.

Надзирање општем позиву 
повлачи одговорност у складу 
са Законом о војној, радној и 
материјалној обавези.

Центар Министарства одбране за
 локалну самоуправу Вршац 

Чланови Комисије за увођење 
самодоприноса наставили су обилазак 
сеоских и градских месних заједница како 
би, на тим трибина, указали грађанима на 
значај поновног увођења самодоприноса 
за здравство, образовање и локалну 
инфраструктуру- путеве и тротоаре.  Једна од 
трибина, одржаних прошле недеље, била је 
у Месној заједници „Паја Јовановић“, којој су 
присуствовали бројни Вршчани.

Грађанима су се обратили Милуцу 
Живков, председник општинске Комисије 
за наставак спровођења самодоприноса, 
ч ланови Општинског већа за образовање 
мр Владимир Станојев и за социјалу 
Велизар Вемић, др Зоран Илић, директор 
Опште болнице Вршац, Александра 
Тадић, директорка ОШ „Вук Караџић“, 
Василије Исајлу, шеф Одсека за економско- 
финансијске послове Дома здравља Вршац, 
и Влада Ђокић, шеф Месне заједнице „Паја 
Јовановић“. 

Милуцу Живков је подсетио да је СО 
Вршац, на седници децембра прошле године, 
донела одлуку да се распише референдум  на 
коме би се грађани изјашњавали о увођењу 
самодоприноса за здравство, образовање,  
путеве и тротоаре за територију наше 
Општине који ове године истиче. 

-Општина Вршац добија све мање 
средстава од Републике и Покрајине, 
а у жељи да сачувамо један стандард 
који смо постигли у ове три поменуте 
области, покренута је иницијатива да се 
настави са самодоприносом у наредних 
10 година, нагласио је Живков. Користио 
би се за здравство за куповину опреме за 
болницу, за реновирање и уређење школа 
и да завршимо асфалтирање сеоских и 
градских улица и тротоара. На основу 
законских прописа утврђена је основица 
за увођење самодоприноса и то 1,7 одсто 
од зарада и 3,4 од катастарских прихода за 
пољопривреднике. Планирано је да се од 
укупног износа самодоприноса по 25 одсто 
издвоји за образовање и здравство, а 50 
одсто за путеве и тротоаре.

Из самодоприноса обновљени школски објекти

Станојев је подсетио грађане шта је 
у школама наше општине све урађено 
средствима самодоприноса који се издвајао 
током протеклих 10 година.

-Издвојено  је око 114 милиона за 
основно образовање и 46 милиона динара 
за средње школе, објаснио је Станојев.  Тим 
средствима је обновљено доста школа у 
граду и селима: 5 милиона је уложено у 
замену кровног покривача у ОШ „Младост“, 
у ОШ „Јован Стерија Поповић“ је промењења 
електро инсталација, у ОШ „Вук Караџић“ 
је урађено централно грејање, у ОШ „Олга 
Петров Радишић“ замењена је столарија, 
2008. је реконструисана готово читава 
Школа „Паја Јовановић“, уложено је око 
18 милиона динара.  Улагало се доста и у 
сеоске школе: у Куштиљу је саниран кров, 
замењена је столарија у Куштиљу, Уљми, 
Избишту, Павлишу  и Војводинцима. Урађена 
су 2 школска спортска терена. Средствима 

самодоприноса замењена је електрична 
инсталација у Пољопривредној школи. 
Све то не бисмо могли да урадимо да није 
било наменских средстава самодоприноса. 
Конкуришемо и код фондова ЕУ, код 
Републике и Покрајине, страних амбасада, 
али та средства нису сигурна. 

Станојев је истакао да је направљен 
програм утрошка средстава самодоприноса 
за наредних 10 година, у договору са 
директорима и потребама школа и нагласио 
да ће прикупљени новац грађана бити 
строго наменски утрошен, према важећем 
програму. Он је позвао грађане да подрже 
издвајање самодоприноса, подсетио да и 
даље има школа без централног грејања, 
без спортских терена и сала и нагласио да је 
улагање у образовање, узлагање у будућност 
, у генерације које долазе.

Директорка ОШ „Вук Караџић“ је истакла 
да су средства самодоприноса једини извор 
финансирања капиталних инвестиција, а 
већина школских зграда су старе и треба их 
обнављати  и одржавати. 

-Све што је урађено у нашој школи је 
из самодоприноса, изузев једне донације 
Републике за централно грејање у нижим 
разредима, рекла је Тадићева. Урађена је 
санација санитарног чвора, крова на обе 
зграде, увођење централног грејања у зграду 
виших разреда... то су биле највеће кризне 
тачке у нашој школи. Неопходно је да се 
ураде подови, фасада на згради која је стара 
120 година.

Самодопринос неопходан за боље здравство

Василије Исајлу, шеф Одсека за економско- 
финансијске послове Дома здравља Вршац, 
нагласио је да је самодопринос најважнији 
извор финансирања свих улагања у ову 
здравствену установу. До сада је прикупљено 
и уложено 209 милиона динара за доградњу 
и  набавку медицинске опреме. Комплетно 
је реновирана зграда Дома здравља, урађен 
нов диспанзер за жене, опремљен цео Дом 
здравља, реновиране 22 сеоске амбуланте, 
обновљен возни парк Хитне помоћи. 
Наставак самодоприноса допринеће да 
се одржи и подигне ниво здравствених 
услуга отварањем нових амбуланти у граду, 

одржавањем постојећих сеоских амбуланти 
и занављање опреме за рад.

Директор Опште болнице Вршац др Зоран 
Илић истакао је да Покрајина, која је оснивач 
Болнице, даје само симболична средства и 
да је овој медицинској установи неопходна 
опрема за дијагностику и лечење која се може 
купити једино ако се удруже сви грађани и 
наставе са издвајањем самодоприноса за 
здравство. 

-Ми имамо оспособљене кадрове, али 
немамо опрему, не можемо да радимо, 
морамо да транспортујемо пацијенте даље, 
ограничени смо недостатком опреме, рекао је 
Илић и додао да би средства самодоприноса 
омогућила набавку значајног дела опреме 
која би омогућила да се грађанима пруже 
квалитетније услуге лечења да не би морали 
да одлазе у веће центре. Једино ми можемо 
себи сами да помогне ако размишљамо 
унапред , да одвојимо мало, а сви заједно 
добијемо пуно.

За уређеније путеве и тротоаре

У протеклих 10 година за путеве и 
тротоаре прикупљен је 371 милион динара, 
за град је утрошено 270, а за село 84,3 
милиона динара, нагласио је Велизар Вемић, 
председник Координационог одбора за 
путеве и тротоаре који је контролисао како 
се користе средства самодоприноса. Строго 
водимо рачуна о утрошку средстава, зна се 
где свака пара одлази. Из самодоприноса 
су усмерена средства за санацију штете 
које је нанела поплава 2014, а захваљујући 
уређењу инфраструктуре, Вршац се сврстао 
у категорисана туристичка места Србије. Тако 
да самодопринос нема само једнострану, већ 
опште друштвену корист.  

Присутнима се обратио и члан 
Општинског већа Милош Васић који је 
позвао грађане да подрже одлуку о увођењу 
самодоприноса јер има још доста тога да се 
уради у све три области за које је планиран 
самодопринос.  Он је истакао значај улагања 
у здравство и образовање, као и у путеве и 
тротоаре, све са циљем да се подигне ниво 
квалитета услуга ради бољитка живота свих 
грађана вршачке Општине.

Ј.Е.

У МЗ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ ОДРЖАНА ТРИБИНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА

ЗА БОЉЕ ЗДРАВСТВО, ШКОЛСТВО, 
ПУТЕВЕ И ТРОТОАРЕ

Трибина о наставку увођења самодоприноса

Општински одбор Српске напредне странке 
Вршац је поводом посете министра правде 
Николе Селаковића Вршцу издао саопштење 
које преносимо у целости.

Позитивни догађаји у Вршцу, претходних 
дана, изазвали су велику пажњу становника 
Општине Вршац и целог региона. Ново 
повереништво СНС у Вршцу доказује колико је 
поверење самог врха странке у њихов рад. Уз 
велику помоћ координатора СНС за Јужни Банат, 
подржана је иницијатива за доделу статуса града 
Општини Вршац и активно изналажење трајног 
решења за “Вршачке винограде”. 

Вршац ће, услед великог залагања премијера 

Александра Вучића и министра правде Николе 
Селаковића, постати град већ на наредном 
заседању Републичког парламента, чиме ће 
Вршчани добити низ погодности које се огледају у:  
већим буџетским средствима, институционалној 
реорганизацији у здравству, полицији, градској 
управи, комуналној делатности и многим другим 
сферама друштва... То ће знатно олакшати све 
административне процедуре и локалну средину 
учинити ефикаснијом. 

“Вршачки виногради” ће, захваљујући брзој 
реакцији државног врха, као и повереника 
вршачког СНС-а и координатота за Јужни Банат 
који су тај проблем детаљно предочили, бити 
стављени под констатан надзор. Правовремено 
ће се обавити  сви предвиђени радови у 

“Вршачким виноградима”, како би се избегла 
било каква штета до проналажења трајног 
решења за ову компанију. Она  је била, нажалост, 
систематски уништавана петнаест година 
лошим приватизацијама и погубним пословним 
одлукама.

У предстојећем периоду грађани Вршца 
могу очекивати још активности, чиме ће Српска 
напредна странка још једном доказати да ради 
искључиво у интересу свих грађана Србије и 
своја обећања испуњава незвисно од тога  да ли 
је изборна година или не. Ово је само почетак 
и огледало свега за шта ће се вршачки СНС, 
као темељ будуће локалне власти, залагати 
у самом државном врху, а чију велику 
подршку већ сада ужива.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ ОПШТИНСKОГ 
ОДБОРА СНС ВРШАЦ
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Приликом посете нашем граду, 
6.фебруара, Никола Селаковић, 
министар правде у Влади 
Републике Србије, најавио је да 
ће Вршац добити статус града 
врло брзо усвајањем Закона о 
изменама и допунама Закона о 
територијалној организацији 
Републике Србије, који се налази 
у скупштинској процедури. 
Он је наговестио и решавање 
будућности „Вршачких винограда“, 
као и нови politički lokalni 
коалициони споразум . 

-Коалиционо  партнерство, које 
је успостављено 2014. између 
СНС-а и Покрета Вршачка регија 
- европска регија,  издржало 
је испит зрелости, испит 
принципијелности и партнерства, 
нагласио је Селаковић.  Kроз ту 
сарадњу радили  смо доста на 
остваривању оних програмских 
циљева на основу којих је 
Споразум и закључен. Важан 
елемент тог Споразума јесте 
да Општина Вршац стекне 
статус града. Први видљиви 
предуслови за остварење тога 
циља су испуњени. А, то је да се 
предлог измена и допуна закона 
о територијалној организацији 
Републике Србије, који предвиђа 
да Општина Вршац стекне статус 
града,  налази у скупштинској 
процедури, пред посланицима 
у Скупштини Републике Србије.  
Велика заслуга за то припада не 
само том партнерству, већ рекао 
бих на првом месту председнику 
Владе Републике Србије 
Александру Вучићу. Уверен сам 
да ће наш наредни сусрет бити 
у Граду Вршцу, а не у Општини 
Вршац. Наши програмски циљеви 
се испуњавају, нисмо обећавали 
ствари које не могу да се ураде, 
мада смо обећали нешто  што нико 
до сада није урадио и уверен сам 
да ћемо, у врло скорој будућности, 
на новим циљевима, а на основу 
оних старих остварених, бити 
у прилици да закључимо нови 
коалициони споразум између 
Покрета Вршачка регија, европска 
регија  и Српске напредне странке.

Чедомир Живковић, председник 
Општине Вршац, захвалио се 
министру Селаковићу на свему 
што је урадио за Вршац и додао:

-  Добијање статуса града је, 
пре свега, заслуга министра 
Селаковића, али и заслуга 
председника Владе Александра 
Вучића. Мислим да ће добијање 
статуса града значајно променити 
будућност  Вршца.  Сматрам да су 
управо та политичка стабилност 
и јединство, које овде постоје  
у сваком смислу, као и жеља и 
оптимизам да даље наставимо да 
радимо, могу да донесу много тога 
доброг Вршцу.

Јовица Заркула, председник 
СО Вршац и председник Покрета 
Вршачка регија, европска регија, 
сматра да се коалициони споразум 

Покрета ВРЕР и СНС-а из 2014. 
ваљано и коректно реализује на 
добробит свих грађана и да је 
један од бенефита то што ће Вршац 
добити статус града. 

- Извршили смо анализу 
нашег постојећег коалиционог 
споразума и договорили смо се 
да у наредних петнаестак дана 
потпишемо нови коалициони 
споразум, рекао је Заркула. 
Нови споразум биће, такође,  за 
будућност и добробит града, 
грађана и наше регије, а све у 
смислу основне платформ  да и 
Покрет  Вршачка регија, европска 
регија и Српска напредна странка  
у овом граду желе развој Вршца, 
развој наше Општине и да Вршац 
буде што богатији град  и добро 
место за живот свих својиих 
грађана. Ја у такав споразум 
верујем.

Александар Ђорђевић, 
помоћник председника Општине 
Вршац и повереник СНС-а у Вршцу, 
захвалио се министру Селаковићу 
и Републици на подршци за идеје 
које се у граду и јужном Банату 
спроводе.

- Неизоставно ту је и велики 
труд наших координатора Бранка 
Маловића и Дарка Јовановића, 
који су заједно са нама последњих 
осам месеци мукотрпно радили, 
истакао је Ђорђевић. Ове лепе 
вести које нам доноси  министар 
Селаковић, јесу плод њиховог 
рада на терену, нашег на локалу 
и велике подршке Државе. Вести 
су лепе, а ми ћемо се трудити да 
те идеје спроведемо квалитетним 
радом . Нудимо квалитетан 

рад и снагу, што је странка и 
показала, што је и сам председник 
показао и ушао у наше редове 
са квалитетним идејама. Будући 
коалициони споразум јесте 
доказ да је и комплетан Покрет 
прихватио снагу СНС-а и да ћемо 
и у будућности да сарађујемо  око  
заједничких циљева, са њиховом 
добром радном историјом и 
искуством, а са нашим новим 
снагама и подршком Државе. 
Створићемо атмосферу у којој ће 
се млади у нашој земљи осећати 
сигурно и неће имати потребе да 
одлазе, а људи, који су у средњој 
доби и који су добили отказе,  
имати наду да ће доћи до пензија 
које ће сваке године, као што 
видимо, бити све веће и веће.

Ј.Е.

МИНИСТАР ПРАВДЕ НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ  У ПОСЕТИ ВРШЦУ

ВРШАЦ НИКАД БЛИЖИ ДОБИЈАЊУ СТАТУСА ГРАДА

Статус града нова развојна шанса Вршца 

КОРАК ДО РЕШЕЊА 
БУДУЋНОСТИ 
„ВРШАЧКИХ 
ВИНОГРАДА“

- На корак смо од решења како би се 
спасли “Вршачки виногради”, који, заиста, 
јесу обележје Вршца и полако идемо у 
правцу проналажења тог решења, рекао је 
Живковић и захвалио министру Селаковићу 
на ангажовању. 

Селаковић је нагласио да је обавеза свих да 
се ангажују да се на време обаве сви потребни 
пролећни радови у засадима “Вршачких 
винограда“  и не дозволи да наступи било 
каква штета и додао:

- Стечај у “Вршачким виноградима” није 
нешто што треба да уништи оно што је 
уништавано у тренутку лоше приватизације, 
већ напротив, да очува да се не причини 
никаква штета, што значи да ће до краја 
овог месеца људи ући у винограде и почети 
орезивање, радници ће бити ангажовани на 
том послу. С друге стране, разговарали смо и 
о ономе што је наша обавеза, а то је тражење 
озбиљног стратешког партнера за “Вршачке 
винограде”, једини очуван виноградарски 
комплекс те врсте у Србији. Нажалост, 
једини, а наша је обавеза да не допустимо 
да га, као таквог, више нема. Напротив, 
треба да пронађемо озбиљног стратешког 
партнера, са озбиљним бизнис планом, 
који ће подразумевати очување постојећих 
површина под засадима винове лозе, ширење 
тих засада и оно што је за Вршац и Јужни Банат 
најважније, а то је отварање нових радних 
места. 

Селаковић је нагласио да стечај, када се 
добро води, не треба да ствара нелагодност, 
већ да све буде потпуно транспарентно, да 
сваки динар добије прави пут располагања, 
а држава има обавезу да створи амбијент да 
„Вршачки виногради“ оживе и наставе да раде 
пуним капацитетом.

Састанку у вршачкој Градској кући 
присуствовали су и Бранко Маловић и Дарко 
Јовановић,  координатори СНС за Јужни Банат 
и Душан Драгојловић, стечани управник 
“Вршачких винограда”.

 Корак до решења за спас “Вршачких винограда” - 
актери састанка у Градској кући
свих грађана, посебно младих генерација

ДУНАВ, ШАНСА ЗА РАЗВОЈ ЈУЖНОГ БАНАТА
Министар Никола Селаковић је истакао да  је Јужни Банат годинама запостављан, да се није 

водило рачуна о његовом развоју и додао:
-Јужнобанатске општине имају своју развојну шансу. Јужни Банат има један невероватан 

природни ресурс- пловни ток Дунава, који може да се искористи. Ви у Белој Цркви имате данас 
шлепере који одвозе воће у Руску Федерацију. Знате колико је скупљи друмски саобраћај од 
речног? Зашто се не би ти производи превозили Дунавом преко Црног мора? Али то не може једна 
општина сама, ту је држава која може да помогне. 

Селаковић је подсетио на партнерство СНС и Покрета ВРЕР, које је донело добробит, и додао да 
би овакав пример требало да следе и друге општине и стану на здраве основе и покрену развој.  

 Нови коалициони споразум СНС  и Покрета ВРЕР
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САМИР НЕЗИРИ, ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНОМ  
ЛИКОВНОГ  ПРИЗНАЊА У БАЊАЛУЦИ

НАГРАДА ЗА ЦРТЕЖ 
ИСПОСНИЦЕ СВЕТОГ САВЕ
Самир Незири, ученик четвртог 

разреда ОШ „Вук Караџић“, код учитеља 
Драгана Бичанина, добио је још једно 
признање за ликовни рад. Реч је о првој 
награди на међународном ликовном 
конкурсу за цртање испоснице 
Светог Саве. Награда му је уручена у 
бањалучком Дечјем позоришту где 
су Самир и његова мајка Ђурђевка 
Бајић изузетно лепо примљени. На 
међународном ликовном конкурсу 
поводом Светог Саве у Бањалуци  
учествовало је 299 радова из Србије, 
Црне Горе и Републике Српске.

Самир не крије радост због овог 
признања и додаје да му је то био 
најлепши рођендански поклон. Самир 
црта од своје 4.године и први пут је 
добио похвалу на конкурсу за награду 
„Паја Јовановић“ у Вршцу, 2011, као 
петогодишњи дечак и полазник Школе 
цртања сестара  Даниеле и Доминике 
Морариу, вршачких академских 
сликарки. Потом следе награде: 3. 
место на конкурсу „Паја Јовановић“ у 
Вршцу 2012, похвала на 14. ликовном 
међународном конкурсу  “ Радост 
Европе” у Београду, 2014. Самир 
потом прелази код ликовне менторке 
Ружице Тодоровић, са којом наставља 
да добија награде. То су похвала 
Градске библиотеке Нови Сад поводом 
обележавања 60 година од оснивања 
тамошњег Дечјег одељења, 2015, затим  
похвала у Градској библиотеци “Стеван 
Сремац “ Ниш на Републичком ликовном 
конкурсу поводом Светског дана књиге, 
2015, и 3. награда на Међународном 
фестивалу поезије “Раде Томић“  у Новом 
Саду исте године. 

То је велики број признања за 
тако малог сликара. Оне су потврда 
Самировог  талента, али сигурно и 
огроман подстицај за вероватно будућег 
академског сликара који је, као мали 
дечак, маштао да седи крај Ајфелове 
куле и слика, баш како то раде студенти 
Ликовне академије у Паризу.  

Самир каже да ће дуго памтити 
гостопримство у Бањалуци где их је 
срдачно дочекала и након церемоније 
испратила као уважене госте Весна 
Ачић,председница пододбора Друштва 
Свети Сава Бањалука, са  седиштем  
Главног одбора у Београду, које постоји 
већ 130 година. 

Ј.Е.

Туристичка организација Општине 
Вршац забележила је још један 
успешан наступ где је промовисала 
туристички потенцијал Вршца и 
околине. Реч је о  Међународном 
сајму туризма, Алпе-Адриа 2016, који 
је одржан у Љубљани, од 27. до 30. 
Јануара.

На Сајму се представило више 
од стотну  излагача из четврнаест  
држава. Вршчаани су своју понуду 
представили у оквиру штанда 
Туристичке организације Војводине.

На Сајму у Љубљани, осим 

туристичких организација Војводине 
и Вршца, учествовали су и промотери 
туризма из Жабља, Апатина, Бачке 
Паланке, Ковина, Новог Сада. 

Туристичка организација 
Општине Вршац представила је 
понуду туристичких капацитета, 
гастрономије и вина по којима је 
познат наш град и Јужнобанатски 
регион.  Презентовани су и туристичка 
понуда и програми по којима је Вршац 
познат као што су Вински викенд и 
Пут вина, затим активни одмор на 
Вршачким планинама, а своје место у 

промоцији нашле су и манифестације: 
Винофест и 59. Дани бербе грожђа. 

Како сазнајемо од запослених у 
Туристичка организација Општине 
Вршац, обављени су разговори са 
неколико туристичких агенција из 
Словеније и настављена је сарадња 
са туристичком агенцијом Компас из 
Новог Места. Прве госте из Словеније 
вршачки туристички радници  очекују  
већ за 8. март.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН НАСТУП ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

ВРШЧАНИ НА САЈМУ ТУРИЗМА У ЉУБЉАНИ

Презентација Вршца на Сајму туризма у Љубљани

 Проф. др Санда Рашковић Ивић, 
председница Демократске странке 
Србије, и проф. др Бранислав 
Ристивојевић, председник Покрајинског 
одбора ДСС Војводине, били су гости на 
трибини под називом „Свој на своме“, коју 
су организовали ОО ДСС Вршац и Покрет 
„Двери“, у сали Месне заједнице “Паја 
Јовановић”, 5. фебруара. Њихов домаћин 
био је др Жељко Вилотијевић, председник 
Окружног одбора ДСС за Јужни Банат.

-Политика Демократске странке 
Србије је евроскептична, која не ставља 
на прво место Брисел, већ политика која 
на прво место ставља Србију, нагласила је 
Рашковић Ивић обраћајући се присутним 
Вршчанима. То је антиНАТО  политика, 
то је политика за очување Устава, за 
економски патриотизам, односно за 
давање предности и форсирање домаћих 
привредника и пољопривредника. Зна се 
добро да је ДСС државотворна странка 
која се залаже за Косово, против ЕУ, НАТО 
пакта и желимо да објаснимо како то ЕУ 
штети обичном грађанину, како нам ЕУ, 
преко Међународног монетарног фонда 
(ММФ) завлачи руке у џепове пензионера 
и отима им пензије, смањује плате, 
повећава цену струје, порезе. Затим, како 
нам Брисел, кроз Евроску комисију и ММФ, 
захтева да продајемо своју земљу, плодне 
оранице, предузећа која приходују. 
ДСС је, заједно са Дверима, успела да 
одбрани и осујети продају Телекома, јер 
је алармирала и синдикалну и стручну 
јавност који су устали против тога. Ми смо 
против продаје наших лековитих бања, 
Електро привреде, Телекома, Аеродрома 
Београд, наших предузећа која приходују. 
Ми нисмо против страних инвестиција, 
али смо против тога да се 10.000 евра даје 
по запосленом  већ онако богатој западној 
компанији, која овде долази да би могла 
да извози без пореза у Русију. Замислите 
када би се тих 10.000 евра дало једном 
сеоском пољопривредном домаћинству, 
занатској радњи. 

Проф. др Санда Рашковић Ивић је 
нагласила да ДСС има сасвим другачији 
приступ економији и политику тренутно 
јединствену на политичкој сцени Србије.

-Наша предизборна кампања неће 
бити богата, биће то кампања разговора 
са народом, типа оваквих трибина, 

штандова... Ми новца немамо за богате 
кампање, а и да га имамо, ја сматрам да су 
богате кампање непристојне и неморалне 
у овом тренутку када народ нема од чега 
да живи.

Ристивојевић сматра да медији шаљу 
једну сасвим другачију слику Србије од 
реалне, те је поручио присутнима да 
пренесу програм ДСС-а својој родбини, 
пријатељима. Он истиче да су ванредни 
парламентарни избори расписани како 
би се маргинализовали сви који су 
против уласка Србије у ЕУ, сматрајући 
да су избори добри, невезано за разлог 
расписивања, јер је то нова прилика да 
грађани размисле коме ће дати глас. 

-Сви капитални ресурси ове земље 
буквално се поклањају или продају 
у бесцење странцима, нагласио је 
Ристивојевић. Онај срамотни закон о 
пољопривредном земљишту, који су 
хтели да прогурају у Скупштини, на срећу 
је амандманима, што пољопривредника, 
што савесних посланика, у доброј мери 
измењен, али је још увек суштински 
закон којим они покушавају да огромне 
земљишне поседе, који су у државном 
власништву, поклоне странцима, уз неку 

причу да ће они ту улагати не знам какав 
новац.  Када би нама неко поклонио 
земљу и ми бисмо умели да одемо у 
банку да узмемо кредит и инвестирамо, 
да правимо воћњаке, подижемо засаде. 
Да ли нама странци овде треба да дођу 
да нас уче како се наводњава земља, 
како се обрађује, како подижу воћњаци, 
виногради?! Свим тим законима, који се 
доносе на мала врата,  покушава се да се, 
мимо воље грађана, капитални ресурс 
ове земље из власништва њених грађана 
пребаце странцима.

Према речима др Вилотијевића, 
одлуком ГО ДСС ће на најављене 
изборе на свим нивоима ДСС ће изаћи у 
коалицији са Српским покретом  „Двери“,  
у складу са потписаним споразумом. Он 
је нагласио да ова патриотска коалиција 
остаје отворена за све појединце и 
политичке опције којима је блиска идеја 
слободне Србије која чува свој народ, 
свој идентитет, своју територију и ресурсе 
за добробит садашње генерације и свих 
оних које тек долазе.

Ј.Е.

САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ И БРАНИСЛАВ РИСТИВОЈЕВИЋ НА ТРИБИНИ ОО ДСС ВРШАЦ

СРБИЈА НА ПРВОМ МЕСТУ!

Проф. др Санда Рашковић Ивић на трибини ОО ДСС Вршац
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Лајош Лантош је читав радни 
век провео на једном радном 
месту, опорезивао је приватнике 
као порезник Одељења за 
приходе Општине Вршац. Скоро 
39 година био је у канцеларији 
10 у згради Општине. Посао 
порезника, како и сам каже, био 
је непопуларан, тежак, али он 
га је волео и радио предано и 
поштено. Од малих ногу волео 
је фудбал коме је посветио више 
од 4 деценије. Вршчанима је 
био добро познат као добар 
фудбалер, али и фудбалски 
тренер.  До пре годину, две, 
био је активан у КУД Петефи 
Шандор где је одлазио још као 
дечак са родитељима. Био је 
председник КУД-а више од 20 
година. Трудио се да оживи 
старе мађарске народне обичаје 
у Вршцу и Војводини. Био је 
фифер на мађарским свадбама у 
Војводини, Мађарској, Шведској, 
Немачкој. Освојио је прву 
награду на такмичењу фифера 
у Мађарској. Уз све то, Лантош 
је активан и у политици. Већ 
трећи мандат је одборник у СО 
Вршац, као представник Савеза 
војвођанских Мађара.

 Да ли сте Вршчанин?
-Моји родитељи Андраш и Ержебет 

Лантош живели су у Вршцу, имали су две 
куће, једну у граду и другу у Средишту. 
Када су долазили Руси, улазили су 
преко Марковца,1944, моји родитељи 
су се уплашили и отишли у Средиште. 
Сутрадан се мајка породила, остали су 
тамо још 2-3 дана и вратили се у Вршац. 
Тако сам ја рођен у Средишту. Имам 
двојицу старије браће и млађу сестру, 
најстарији брат је, нажалост, умро. 
Живели смо у Ириг мали, у Врачарској 
1. Преко моје баште, из Делиградске 
улице, живео је чика Бора Костић, 
врхунски шаховски велемајстор. 
Познавао сам га од малих ногу, ту сам 
одрастао, водио ме је на циглану да се 
купамо. Сећам се кад је путовао, ишао 
на турнеје, фијакериста је долазио по 
њега и возио га на железничку станицу. 
Чика Бора је имао мало коферче, увек 
бело одело и прслук, шешир, жутобеле 
ципеле и обавезно камашне.  Одлично 
сам га познавао. Нећу никада да 
заборавим када ми је чика Бора донео 
браонкасте патике из Америке, биле су 
то моје прве патике у животу. 

У коју сте школу ишли?
-Целу осмогодишњу школу завршио 

сам на мађарском језику, у Школи Петефи 
Шандор, била је где је сада Конкордија. 
У први разред сам кренуо 1952.и све 
до 1956.били смо у Конкордији. Тада је 
школа укинута и комплетна мађарска 
одељења премештена су у ОШ Вук 
Караџић.  Било нас је 38 ђака у разреду, 
толико је тада овде било Мађара. После 
тога сам завршио вршачку Економску 

школу, био сам 4.генерација. Била 
је то изузетна школа, избацивала је 
квалитетне кадрове. 

Када сте се и где први пут 
запослили?

-Када сам се вратио из војске, био је 
расписан конкурс за два приправника у 
Општини. Био сам примљен и одмах су 
ме пребацили у Одељење за приходе. 
Начелник Душко Димитровски одвео ме 
је у канцеларију број 10, када сам после 
6 месеци положио државни испит, и 
задужио ме је да водим малу привреду, 
да опорезујем приватнике. И тај посао 
сам радио до краја живота, од марта 
1969. Одељење је мењало име, (увек 
је било при Министарству финансија) 
али је посао био исти.  Тих 70-тих, 
80-тих година било је око 150 до 200 
приватника, касније је тај број растао. 

Да ли сте волели свој посао? 
Колико је било тешко опорезивати 
приватнике?

-У Одељењу за приходе није било 
факултетски образованих људи, посао 
је био извикан, строг, увек сте на 
ветрометини. Опорезивати приватнике 
био је јако одговоран посао, онај ко 
одређује порез није баш популаранмеђу 
људима.  Професор Тркља, шеф катедре 
са новосадског Универзитета, рекао 
је да је посао порезника најтежи, 
најнезахвалнији, јер директно увлачиш 
руку у џеп пореских обвезника, а они 
стално мисле да пуно плаћају порез, 
да су оштећени. Али, ја сам волео 
свој посао, радио сам га детаљно, 
перфекциониста сам по природи, 
поштено. Радио сам више од 40 година, 
ни  један дан нисам био на боловању, 
39 година сам провео у једној истој 
канцеларији. Имао сам понуду да пређем 
у Хемофарм, 1985, али Стева Пауновић, 
председник Извршног већа, и мој 
секретар Вид Стојановић договорили 
су ме да ме не пусте. Понудили су ми 
специјализацију пореског система на 
Правном факултету у Новом Саду. То 
је интерна квалификација, положио 
сам 13 предмета искључиво из 
пореског система, била је то чиста 
специјализација, бољи кадар него да 
си завршио Правни или Економски 
факултет. Био сам најбољи у тој 
генерацији, имао сам радног искуства, 
20 и кусур година, био сам, на пример, 
експерт за обрачунавање пореза 
на промет.  У то време нисмо имали 
инспектора, па сам радио и то. Тако 
сам вршио и разрез пореза и контролу 
уплате.  Ишао сам по фирмама, по десет 
дана сам био на терену. Буџет Општине 
тада је рађен у оквиру Пореске управе. 
Наш начелник био је истовремено и 
начелник за буџет, ми смо га радили, 
ја сам био учесник у изради буџета 
дуго, дуго година. Зато ја и данас, као 
одборник, увек дискутујем о буџету, 
јер знам све о томе, не говорим о 
политичкој ситуацији, већ строго о 
буџету, са професионалне стране.  Увек 
је тешко поделити тај буџетски колач, 
ако једном даш веће парче, други 
мора да добије мање. Мислим да је 
некада било пуно строже у пореском 
систему него данас. Биле су чешће 

и веће контроле, снимао се промет 
код угоститеља, пекара, на пример, 
и на основу тога знали смо како да им 
одредимо порез. Било је и утаја пореза, 
подносио сам и кривичне пријаве, 
ишао сам и на суд. Контролисали смо и 
бесправан рад, мотором смо обилазили 
непријављене занатлије, предузетнике, 
терали их да пријаве радње и да плате 
порез. Данас се то не контролише,а 
мислим да огромна средства леже 
управо ту. 

Били сте активни и у фудбалу. 
Када, где, како?

-Ја сам одрастао на вашаришту, 
велика пољана, било је 5-6 терена, само 
се фудбал играо, а после смо се купали 
на језеру, биле су тада јаме из којих су 
вадили песак, па су се онда напуниле 
водом. Играли смо фудбал против екипа 
из других делова града, из немачког 
краја, Радакова мала је имала добру 
екупу, па и ми из Ириг мале. Кад сам 
имао 10 година одвели су ме на стадион, 
играо сам за пионирски тим. Тако сам те 
1954.почео да играм фудбал. Играо сам 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 27, број 475, 26. јануар 2001.

НОВИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ У ЦЕНТРУ ВРШЦА

СТАРА АУТОБУСКА - 
ЕКСКЛУЗИВНИ РЕСТОРАН

Након изградње нове аутобуске станице ван 
центра града, на путу за Румунију, која је свечано 
пуштена у рад 22. децембра прошле године, многи 
Вршчани се питају шта ће бити са објектом старе 
аутобуске, који је  тој сврси користио тридесетак 
година.

Објекат је власништво комуналног предузећа 
“Други октобар” који сада у делу држи ресторан. 
Како се планира у овом предузећу, а постоје 
и детаљни планови, овде ће се отворити 
ексклузивни ресторан са 250 места. испред 
објекта постоји велики паркинг на којем ће бити 
и чуварска служба. Већ је оспособљена и башта 
која се налази на самом ободу нове пешачке зоне 
и имаће 400 седишта у летњој башти расторана. 
Да би амбијент био што лепши изграђена је и 
фонтана, а постављена је и подна расвета која 
обасјава крошње дрвећа.

Радови на адаптацији старе аутобуске станице 
су у току, а чим време за извођење грађевинских 
радова буде дозволило, почеће се са већим 
инвестиционим улагањима. И спољни изглед 
објекта биће промењен колико то дозвољавају 
архитектонске могућности.

А. Путник

Вршачка кула, година 27, број 484, 1. јун 2001.

“ЦОФМАН” У ЛИМЕНОМ 
ОДЕЛУ

Након великог успеха на 68. Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду, “Вршачка 
пивара” А.Д. најавила је нове производе.

Поред постојеће лименке “Шампион” пива, која 
се тренутно пуни у пивари, у току је припрема за 
нове лименке “Цофман” светлог и црног пива, 
урађеног од квалитетних природних састојака по 
рецептури старих мајстора пиварства уз употребу 
најсавременије технологије. Ново пуњење 
“Цофмана”, у лименом оделу, биће од 0,33л и 0,5л 
са 12% екстрата. У пивари такође најављују и 

ИНТЕРВЈУ
ЛА ЈОШ ЛАНТОШ, ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА РАДА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ:

БИТИ ПОРЕЗНИК ЈЕ НАЈТЕЖИ И 
НАЈНЕЗАХВАЛНИЈИ ПОСАО!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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све време за ФК Вршац до 1972, када сам 
почео да радим као фудбалски тренер. 
Најуспешнија генерација свих времена 
Вршца била је: Шућа Болесников, 
Предраг Божић- Пеки, Миуца, Чиле 
Радмановац, Андрија Печенчић- Ђед, 
Петар Ружичић, ја, Јовица Каначки, 
Сима Радуљ, Мохан, Улман, тренер је 
био Божа Торбаров, а Ђуси Тот  други 
тренер. Од те генерације неколико 
њих је отишло да игра за прволигашке 
тимове велике Југославије. ФК Вршац 
је играо, 1.маја 1964, против Фомведа 
из Будимпеште, то је било као да 
сада играш са Реал Мадридом, или 
Барселоном. Био је то највећи спектакл 
на вршачком стадиону, било је 8.000 
гледалаца. Као тренер, најдуже сам био, 
преко 20 година у ФК Вршац, а водио 
сам и Раднички и Трговачки из Вршца, 
затим Избиште, Уљму, БАК из Беле 
Цркве, Гудурицу, све те клубове за 42 
године колико сам радио као тренер. 
Сада водим Банатску Паланку, ФК Дунав, 
који је Јужнобанатској Б лиги.

И култура је била област Вашег 
деловања. Где сте били активни?

-Као и сви Мађари, и ја сам са 
родитељима био члан КУД Петефи 
Шандор, пре је седиште било у 
Конкордији, а сада је у Дворској 15. Био 
сам 8 година потпредседник, а 20 година 
председник друштва. Организовао 
сам доста фестивала, од божићних 
обичаја, до јужнобанатских фестивала. 
Никада до тада у Вршцу није била 
таква манифестација као  Војвођански 
фестивал  мађарског фолклора, који смо 
организовали  у нашем позоришту, 2006. 
Трајао је 3 дана, било је 123 група и више 
од 3.000 учесника. Вршац има најлепше 
бетлехемске, божићне обичаје, моја 
супруга је све то скупљала, проучавала 
и поставила на сцену. Ишли смо са тим 
у Будимпешту и Дебрецин и тамо смо 
били изузетно добро примљени, тај наш 
наступ. Заузео сам се и трудио да не 
пропадне то наше вршачко културно- 
уметничко друштво.  Од пре 3 године 
нисам више председник, изабрали су ме 
за почасног председника,  и даље сам у 
друштву, али нисам толико активан.  КУД 
Петефи Шандор добро ради, учествују 
на свим фестивалима редовно. 

Ви сте и фифер на мађарским 
свадбама. Шта је то?

-По мађарским обичајима, фифер је 
човек који води свадбу. За сваку сцену 
на свадби, на пример када се млада 
опрашта, младожења долази по младу... 
постоје одређени рецитали. На више од 
70 свадби био сам главни фифер, водио 
сам свадбе у Мађарској, Немачкој, 
Шведској...  Два пута сам био на 
такмичењу фифера у Мађарској, водио 
сам репрезентацију Војводине, музика је 
била из Чоке, сватови из Суботице... Био 
сам главни фифер, заузео сам 1.место.  
Био сам први и следеће године, тада 
сам на фестивал водио наше Вршчане.  
Имали смо штанд где смо приказали 
послужење на свадбама, водили смо 
и наше куварице, колаче смо носили 
из Вршца. Све је мање таквих свадби 
данас, по тим лепим старим народним 
обичајима. 

Били сте активни и у политици. 
Када и у којој странци?

-Савез војвођанских Мађари ме 
је позвао да се активирам, да будем 
одборник, јер 20 година у Вршцу није 
био ни један Мађар одборник. Већ 3 
мандата сам одборник у СО Вршац, као 
члан Савеза војвођанских Мађара и сада 
сам у коалицији са Покретом Вршачка 
регија, европска регија. Био сам и члан 
Савета Савеза војвођанских Мађара, а 
на претходним изборима био сам 7. на 
листи од 12 кандидата за републичке 
посланике, који су изабрани од 120 
предложених људи из целе Војводине. 
Био сам једини из Баната, али нисам 
имао срећу да постанем посланик, 
прошло је њих 6 са листе, а ја сам био 7.

Да ли је било каквих признања за 
све ове Ваше активности?

-Добио сам награду Јужног Баната 
за животно дело за моју активност у 
фудбалу, три пута сам проглашаван за 
фудбалског тренера године.  Желим 
да кажем да сам ја био иницијатор 
и помогао да се Општина Вршац 
побратими са општинама Хелвеција из 
Мађарске и Затињ из Словачке. Имамо 
и данас добре контакте, посећујемо се, 
стално нас зову да заједно наступамо 
код Европске уније са пројектима.

Како је изгледао Ваш лични 
живот?

-Оженио сам се 1970. Супруга 
Илона је из Вршца, девојачко Глимбер. 
Њен отац, мој покојни таст, је оснивач 
Декора. Био је изузетан молер, 
уметник, врло лепо је сликао, урадио 
је много слика. И Илона је била врло 
активна у КУД Петефи Шандор, писала 
је уводнике, водила све програме. 
Једне године освојила је прво место у 
рециталу у Војводини, има објављен 
ЦД са својим рециталом. Радила је 
више од 20 година на вршачком Радију, 
програму на мађарском.  Илона и ја 
имамо двојицу синова Едвина и Едиа. 
Едвин живи у Шведској, супруга му је из 
Вршца, Олгица, рођена Томаш, имају две 
ћерке, наше унучице Тимеа и Лаура. Еди 
жив у Вршцу, ожењен је, снајка је Ирена, 
рођена Боднар, имају ћерку Андреу и 
сина Давора. 

Како данас живите?
-И као пензионер, доста сам активан. 

Члан сам управе ФК Вршац, обилазим 
тренинге, утакмице. Тренирам ФК Дунав 

из Банатске Паланке. Члан сам Савета 
за буџет и финансије Општине Вршац, 
члан сам Управног одбора Дома старих 
у Старом Лецу, затим Надзорног одбора 
вршачке болнице, члан Координационог 
одбора за националне мањине, за 
мађарску националну мањину...  Супруга 
и ја живимо скромно, чувамо унуке. 
Мислим да је у животу најважније бити 
скроман, јер када човек нема велике 
прохтеве, онда није халапљив, не иде да 
вара, да лаже, краде. Ми смо тако и нашу 
децу васпитавали. Ја сам био такав и на 
радном месту, скроман, поштен, морао 
сам да знам свој посао, да објасним тако 
да странка оде задовољна. На радном 
месту морао си чврсто да стојиш на 
стопалима, да не пијеш, не баздиш на 
алкохол, да не идеш по кафанама. Ваљда 
зато ја и данас не волим баш кафане и 
врло ретко одем, само понекад са 
породицом, пријатељима. 

Јованка Ерски

нове лименке безалкохолних напитака као и 
пуњење у ПЕТ пластичној амбалажи. нови укуси, 
поред оних на које смо већ навикли, биће кајсија, 
грожђе и ледени чај. Уз нови “манекенски” изглед 
лименки пива и сокова, који је осмислио Миодраг 
Калишки, идеално се уклапају записане речи Ј. 
Цофмана:

- У свом животу сам пуно путовао и бавио се 
различитим пословима. Чинио сам добро кад 
год сам могао и трудио се да оправдам своје 
постојање. Да ли сам успео, не знам, али успео 
сам да направим нешто чиме заиста могу да да се 
поносим. Направио сам пиво! Добро пиво. Толико 
добро да се надам да ће се пити вековима. пијте га 
пријатељи. Наздравље!!!

“Цофман” пиво се још увек прави и пуни по 
његовој рецептури. ...

Погон лименки “Вршачке пиваре” ради 
и услужну делатност пуњења еминентним 
произвођачима алкохолних и безалкохолних пића 
из земље и иностранства, јер пиварци капацитет 
од 10000 јединица производа по сату још увек не 
могу попунити сопственом производњом, али се 
по показатељима тржишног испитивања види да 
ће ускоро моћи.

А. Чупић

Вршачка кула, година 27, број 486, 29. јун 2001.

ВРШАЦ, ФИЛМСКИ ГРАД

Комедија “Човек у љубичастом оделу”, 
редитеља Милорада Милинковића, након 
снимања у јужнобанатским атарима, настављена 
је са снимањем у Вршцу.

У овој комедији, која ће се премијерно 
другачије звати, у главним улогама се појављују 
Срђан Тодоровић, Ненад Јездић, Никола Ђуричко, 
Бата Паскаљевић, Соња Колачарић, Велимир Бата 
Живојиновић...

Снимање је у продукцији “Викторија” филма и 
Радио-телевизије Србије.

П.П.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

Уз песму и игру све је лепше, а и 
уз читање. То су показали прваци 
основних школа из белоцркванске 
општине којима је Народна 
библиотека 3. фебруара приредила 
незаборавно дружење са познатиим 
песником за децу, Љубивојем 
Ршумовићем у Центру за културу. 
Показали су да већ знају многе 
Ршумове стихове и отпевали заједно 
са њим песме уз које су одрастале 
многе генерације.  

Песник је прваке похвалио и рекао 
да нису готовани и да умеју да се 
играју и друже, Такође им је дао савет 
да читају, и да долазе у библиотеку. 
Читао им је своје стихове, постављао 
загонетке, а деца су спремно 
одговарала на питања, римовала 
стихове као “прави” песници и 
учествовала у несвакидашњем 
дешавању. Они најхрабрији који су 
сами одрецитовали или отпевали 
стихове, добили су књигу  стихова на 

поклон, а сви заједно осим чланских 
картица библиотеке,  добили су на 
поклон  нешто што ће памтити, јер 
не среће се сваког дана песник који 
је целог свог живота писао за децу и 
о деци.

Тамара Ђурђев Јосимов

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У  БЕЛОЈ ЦРКВИ  ДОДЕЛИЛА ЈЕ БЕСПЛАТНЕ ЧЛАНСКЕ КАРТЕ ПРВАЦИМА 

ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ
Покрајински секретаријат за заштиту 

животне средине је одобрио средства за 
израду кратког промо филма Удружења 
грађана “Аурора” из Беле Цркве, којим 
ће се  промовисати Предео изузетних 
одлика Караш - Нера.

Милан Белобабић и Милица 
Кнежевић из удружења грађана 
“Аурора”, су по завршетку пројекта 
наставили рад у жељи да пруже 
свеобухватнију слику уз текст о 
заштићеним биљним и животињским 
врстама.

По завршетку троминутног промо 
филма остало је још готово три 
сата неупотребљеног материјала 
па је договорено да се направи 
петнаестоминутни филм уз наратора 
како би се што боље објаснио значај 
Предела изузетних одлика Караш-
Нера,рекао је аутор Милан Белобабић 
и закључио да ће филм  послужити 
и управљачу овог подручја Јавном 
предузећу Дирекција за изградњу 
општине Бела Црква за семинаре и 
друге врсте представљања.

Рок за завршетак филма не постоји, 
јер је обавеза по пројекту већ завршена.

- Урадила сам за ЈП Дирекција 
за изградњу десетогодишњи план 
управљања овим подручјем којим је 
обухваћена не само заштита, већ и 
промоција па ће овај наш рад верујем 
бити веома применљив - каже Милица 
Кнежевић, дипл. еколог за заштиту 
животне средине.

У току лета аутори планирају да 
сниме и промо филм о процедури за 
проглашење заштићеног подручја, јер 
сматра да ће преношењем искустава 
помоћи локалним самоуправама и 
цивилном друштву у срединама у 
којима тек треба радити на заштити 
подручја изузетних одлика.

Захваљујући идејном творцу 
Радмили Гава, професору 
књижевности  и директору Народне 
библиотеке у Белој  Цркви, Радовану 
Марковићу, у библиотеци почиње 
са радом Клуб читалаца. Биће то 
један нов облик сарадње, који је 
већ уобичајен у другим срединама 
- интеракција установе попут 
библиотеке и љубитеља књиге.

“Неће се тежити академизму, 
већ слободној, али аргументованој 
интерпретацији и субјективној 
процени књижевног дела. Размена 
мишљења и утисака треба да 
повеже све читаоце који осећају да 
прочитане књиге имају шта да кажу 
или упореде своје мишљење са 
другима”, рекла је Радмила  Гава..

Запослени у библиотеци добиће 
помоћ око формирања делова 
фонда Народне библиотеке, јер 
ће поред осталих, чланови Клуба 
читалаца бити стручњаци из области 
језика и књижевности, односно они 

који препознају праве вредности 
и оно што чини да једно књижевно 

дело заслужи да се нађе на полици 
неке библиотеке.

Тамара Ђурђев Јосимов

КЛУБ ЧИТАЛАЦА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

 УМЕЋЕ ЧИТАЊА

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА КАРАШ-НЕРА

ПРОМО ФИЛМ  
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Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за 
давање локација за постављање сезонских објеката за дечију 
забаву у Вршцу у 2016 години и то:

1) Локација број 1, на делу Светосавског трга (средишњи део 
Позоришног трга оивичен постојећим зеленим површинама и 
клупама),  за постављање покретних објеката за дечију забаву 
(покретни дечији аутићи, покретни коњићи и слични објекти),  

2) Локација број 2, на делу Светосавског трга, испред 
угостителјског објекта «Слатка радионица Јована» (поред сата), 
површине до 5м2, за постављање фиксних објеката за дечију 
забаву (клацкалице и сл.).

Почетна цена за спровођење поступка јавног надметања 
износи:

-10.000,00 динара за Локацију 1,
-5.000,00 динара за Локацију 2.
Локације се дају у закуп на период до годину дана.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за 

спровођење поступка давања локација за привремене објекте. 
Право учешћа на јавном надметању имају активна правна 

лица и предузетници.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Општина 

Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за постављање привремених објеката, Трг Победе  бр.1, 
26300 Вршац или   лично  на  писарници  Општинске управе 
Вршац (образац пријаве може се добити  у канцеларији 211. 
Општинске управе Вршац, путем маила или факса, позивом на 
број 013/800-531).

Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.
Депозит у висини од 10% почетне цене, за  сваку локацију 

за коју се надмећу, учесници јавног надметања уплаћују на 
рачун Депозита Општинске управе Вршац бр. 840-720804-40 са 
позивом на број одобрења по моделу 97, контролним бројем и 
шифром Општине Вршац 54-241.

Свим учесницима  у јавном надметању, осим најповољнијем, 
уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. 
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у 
излицитирану цену за стицање права коришћења локације. У 
случају да најповољнији  учесник у јавном надметању и сваки 
следећи најповољнији учесник одустане од своје понуде, 
депозит се не враћа а локација ће се доделити следећем по 
реду најповољнијем понуђачу. У случају да сви  учесници 
јавног надметања одустану од својих понуда, депозити се не 
враћају а поступак јавног надметања ће се поновити.

Рок за подношење пријаве је 22.02.2016. године до 15 часова.
Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће се 

разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали у Општини 

Вршац,  дана  23.02.2016. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може 

бити мања од 1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу 
на претходно понуђену цену за ту локацију.

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да 
уплати понуђену – излицитирану  цену до  26.02.2016 године. У 
случају да се цео износ не уплати у предвиђеном  року  неће се 
одобрити постављање  привременом објекта.

Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном 
поступку додели локација,  у обавези је да месечно плаћа 
комуналну таксу за коришћење јавне површине чији износ је 
утврђен Одлуком о локалним комуналним таксама. 

Увид у План локација може се остварити сваког радног дана 
од 10 до 14 часова у соби 212. на II спрату зграде Општине 
Вршац а ближе информације могу се добити на телефон 013/ 
800-531. 

КОМИСИЈА

 НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БР. 06.2-
3/2016-III-01 ОД 04.ФЕБРУАРА .2016. ГОДИНЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ДАВАЊА ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ, РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 
НА СВЕТОСАВСКОМ ТРГУ У ВРШЦУ
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Премијером представе “Ана Франк”,  у режији Влатка 
Илића, Народно позориште „Стерија“ крунисало је 
церемонију прославе Дана позоришта,10. фебруара. 

Прослава је почела у фоајеу Позоришта где је 
најпре отворена изложба под називом “На раскршћу 
времена” коју су, у прилог Години Стерије, конципирале 
Бојана Иванов-Ђорђевић и Софија Лучић, а отворио мр 
Звонимир Сантрач, академски сликар. Поставка је спој 
Стеријиних портрета са једне стране и фотографија и 
документаристичког материјала из богате уметничке 
каријере недавно преминулог глумца Ивана Вукова, 
доајена вршачког театра,  који је заслужан и за увођење 
праксе прославе Дана позоришта, који се у Вршцу 
прославља од 1955.године.  

Ивану Вукову била је посвећена и премијера представе 
„Ана Франк“, рађена према Дневнику Ане Франк.  Вуков  
је, пред крај живота, својим колегама оставио у аманет 
још једну нову праксу - проглашавање почасних чланова 
ансамбла, па је првим почасним чланом , такође по његовој 
жељи, проглашена  Вршчанка Рада Ђуричин, првакиња 
српског глумишта. Дугогодишњи директор НП „Стерија“ 
Павле Влаховић  добио је титулу почасног управника. 

Премијера „Ане Франк“ пропраћена је овацијама и 
већ је позвана на интернационални фестивал који ће бити 
одржан у Решици (Румунија).  У представи играју: Тамара 
Тамчи -Тоскић, Неда Грубиша, Иван Ђорђевић, Срђан 
Радивојевић, Дојна Петровић, Соња Радосављевић и 
Јована Андрејевић. Сценографију и костим  позоришног 
комада „Ана Франк“ потписује Војислав Клачар, сарадник 
сценографа је Софија Лучић, сарадник костимографа 
Сенка Ђорђевић, драматург представе је Бојана Иванов-
Ђорђевић, музику је компоновао Момир Цветковић, а 
инспицијент је Мерима Огризовић. 

- Дневник Ане Франк је вероватно једна од 
најпознатијих прича 20. века, наводе Влатко Илић и 
Војислав Клачар у тексту “Слом хуманистичких начела”, 
писаном поводом ове представе. Вођен током више од 
2 године њеног скривања, Дневник је објављен убрзо 
након завршетка Другог светског рата (1947. године у 

Амстердаму), и представља не само документ живота 
у ратним временима, већ и покушај суочавања са 
ужасима Холокауста. Наиме, злочини модерног доба 
(нпр. колонизација света од стране већине европских 
земаља) достижу свој врхунац током прошлог века, када 
је технологија – чији се развој најчешће доводио у везу 
са цивилизацијским напретком – омогућила масовну 
производњу смрти. Атомски напади на Хирошиму и 
Нагасаки, и индустрија смрти Трећег рајха симболи су 
слома хуманистичких начела, и представљају трауматично 
место у новијој историји западног света.

Према речима иницијатора и реализатора 
постављања на сцену Дневника Ане Франк, ова представа 
призива идеју о уметности која може променити свет, и 
идеју о свету као месту које би требало и које је могуће 
мењати. Јер, испирисана је авангардном уметношћу и 
темељи се на уверењу да уметничко дело, уколико делује 
проблемски, извесно утиче на друштвени амбијент у којем 
настаје. Циљ представе, истичу учесници у њој, јесте  да 
постакне публику да увиди, препозна и да осети емпатију 
за патње других људи.

Ј.Е.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ ОБЕЛЕЖИЛО СВОЈ ДАН

ПРЕМИЈЕРА ЗА РОЂЕНДАН

„Ана Франк“ премијерно на Стеријиним „даскама“
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

У оквиру обележавања 210 
година од рођења Јована Стерије 
Поповића, српског великана, 
Вршчанина, Градска библиотека 
припремила је низ активности. 
Једна од њих је и шетња 
Стеријиним стазама. 

Први су у шетњу некадашњом 
уобичајеном маршутом Јована 
Стерије Поповића кренули 
ученици Школског центра 
„Никола Тесла“, прошлог уторка. 
Шетали су у знак сећања на оца 
српске драме, комедиографа, 
песника, адвоката и човека који 
је много задужио васколики 
српски род. Како су забележили 
хроничари, када је по други 
пут дошао у Вршац, Стерија је 
скоро  свакодневно шетао у 
вечерњим часовима. Кретао је 
од Задужбине Ђорђа Поповића, 
брата Јована Стерије Поповића, 
односно родне куће Јованове, 
у којој се данас налази спомен 
Музеј, затим преко трга испред 
Позоришта, који сада краси 

споменик овог великана, онда 
Стеријином улицом, некадашњим 
Господским сокаком, и Улицом 
Анђе Ранковић и Феликса 
Милекера до Градског парка, до 
чесме на којој је Стерија узимао 
воду. 

Шетајући вршачки ђаци имали 
су прилику да оживе време у 
коме је живео овај знаменити 
Вршчанин. Упознали су се са 
основним подацима везаним 
за Стеријин живот и рад, као 
и са неким детаљима из тог 
историјског периода. Стерија се, 
како је познато, касно оженио,  
имао је 43 године. Његова 
је супруга, удовица Јелена 
Манојловић, рођена Димић, 
поседовала је винограде које је 
Стерија ревносно обилазио.

Ученици су са великим 
интересовањем учествовали у 
овако осмишљеној једносатној 
шетњи, протканој сећањима на 
Јована Стерију Поповића. Из 
Градске библиотеке најављују 

да ће током 2016, у склопу 
обележавања 210 година од 
рођења Јована Стерије Поповића, 
организовати и литерарни 
конкурс са различитим темама 
прилагођеним узрастима 
ученика у основним и средњим 
школама у Вршцу, везаних за 
данашњу рецепцију Стеријиних 
дела. Биће организована и 
изложба књига из приватне 
библиотеке Јована Стерије 
Поповића са његовим личним 
потписом, које се чувају у 
књижном фонду Градске 
библиотеке у Вршцу. 

Јован Стерија Поповић је 
српски великан чије је име 
дубоко урезано у историју и 
културу нашег народа. Његова 
су дела свевремена, а Стеријини 
ликови као  да и данас шетају 
вршачким, а сигурно и улицама 
неких других градова. Кажу да их 
је врло лако препознати.

Ј.Е.

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ  ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА СРПСКОГ ВЕЛИКАНА

ШЕТЊА СТАЗАМА ЈОВАНА 
СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА

Учесници шетње Стеријиним стазама

Удружење „Тачка сусретања“ обележиће други 
рођендан  у Салону код Порте, у недељу, 14.фебруара, 
у 18 часова. 

Након свечаног отварања и обраћања Петра 
Болина, биће изведен перформанс „Зид“ на основу 
песама из књиге „Зидови“ Енеса Халиловића. 
Учествују Будимир Бабић, Јелена Маринков, Вања 
Ј.В, Марија Васић Каначки. Свечаност ће својим 
наступом увеличати ДИД- АРТ, инструментални састав 
професора и студената Високе школе струковних 
студија за васпитаче и Учитељског факултета у Вршцу: 
Еуђен Чинч, Фируца Ћина, Милинка Чижик, Дариан 
Ракитован, Тамара Станојевић, Марко Ђукић.  Присутни 
ће имати прилику да погледају мултимедијално 
представљање Годишњег билтена.

Удружење „Тачка сусретања“ је, током две године 
успешног рада, приредило Вршчанима, љубитељима 
уметности бројна дешавања, књижевна дружења, 
промоције, изложбе... Сваки је догађај био прави 
празник културе и уметности. И овога пута „Тачка 
сусретања“ обећава пријатно дружење и позива своје 
редовне госте, као и све поштоваоце њиховог рада 
да заједно прославе други рођендан овог вршачког 
удружења.

Ј.Е.

СВЕЧАНО НЕДЕЉНО ДРУЖЕЊЕ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ДРУГА ГОДИНА РАДА „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“
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Над равницом југоисточног Баната издижу се Вршачке 

планине. Оне представљају самосталан и јасно издвојен 
планински масив, дужине око 19 километара, са површином од 
170 километара квадратних, од којих се у Србији налази 122, а у 
Румунији 48. Вршачке планине имају лучни облик пружања. када 
је у питању изглед Вршачких планина могу се уочити четири 
јасно издвојена облика: Вршачка кула (399 метар), Лисичија 
глава са своја три врха (Вршачки врх 590 метара), Гудурички 

врх, који је уједно и највиши врх Војводине са 641 метром 
надморске висине, и Доњи Вршишор (463 метар), док се између 
њих налазе простране преседлине. За планинаре занимљиви 
су још и Турска глава (402 метара), Ђаков врх(449 метара) и 
Каменица. По свом настанку спадају у старе громадне планине. 
Изгледу Вршачких планина доприноси и присуство остењака. 
У геолошком погледу основну планинску масу граде стене 
палеозојске старости (око 260 милиона година), коју окружују 

неогени седименти и седименти Панонског мора. Вршачке 
планине се налазе на подручју са умерено-континенталном 
климом. Као и у осталим деловима Јужног Баната и на подручју 
Вршачких планина доминантан је југоисточни ветар - кошава, 
који се јавља почетком јесени и пролећа.

Вршачке планине карактеришу стална ваздушна струјања, 
седам ветрова, више врста стена, шумски извори и потоци и 
велике плантаже винограда.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1051
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

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

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

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. 062/282-
112 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 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

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

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

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

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

На продају кућа и плац 
у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

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

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 

доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

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

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

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

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.

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

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

Викендицу од 115 m2 са 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем локал у ТЦ Бахус, 
улица Вука Караџића. Тел. 
063/86-29-749.

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем двособан намештен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем стан од 60 m2, први 
спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

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

Издајем локал у Улици Јаше 

Томића број 6, комплетно 
сређен, 13 квадрата. Тел. 
063/87-386-87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем гарсоњеру у близини 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНО
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.

Продајем празну бутан 
боцу, плинске пећи, плинске 
бојлере и котао на гас 24 kw. 
Тел. 013/21-01-623 и 063/482-
418.
Припремала бих оброке, код 
мене, по договору, старијим 
особама и водила бригу о 
домаћинству.Тел. 061/205-99-
00.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
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

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.

МИЛКЕ ТИШМА 

У тами вечне тишине нека те 
чува наша љубав јача од времена и 
заборава. 

Супруг Петар, кћери Љиљана 
и Весна, унуци Тијана, Борјан, 
Вукашин и Миљан, зетови Миодраг 
и Милорад.

Поводом  двадесетпрве година од смрти

Био си наш ослонац и снага, 
путоказ достојанства и части.

Твоји најмилији

МИОДРАГ БУГАРЧИЋ БАТА
1991-2016.

Поносни смо што смо те имали, 
вечно жалимо што смо те изгубили.

Твоји најмилији

МАРИЈА БУГАРЧИЋ БЕБА
1996-2016.

СЕЋАЊЕ

ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ издаје у закуп путем 
прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:  

1.  Пословни простор-локал на тргу Светог Теодора вршачког 
бр.36 у површини од 25,00 m2 са почетном ценом од 13.750,00 
динара месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању 

2. Пословни простор-локал на Војничком тргу 22 означен са 
бројем 6 у површини од 29,00 m2 са почетном ценом од 10.150,00 
динара месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању

3. Пословни простор-локал , у Вршцу ул. Анђе Ранковић 11 
означен са бројем 1 у површини од 32,00 m2 са почетном ценом 
од 15.360,00 динара месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању 

4. Пословни простор-локал у Вршцу Трг Николе Пашића 12   u 
површини од  23,00 m2 са почетном ценом од  11.040,00 dinara 
месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању 

5. Пословни простор-локал у Вршцу ил. Николе Тесле 1   у 
површини од  14,00 m2 са почетном ценом од 3.900,00 dinara 
месечно без ПДВ-а            

Пословни простор се издаје на одређено време од две године 
у виђеном стању 

У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати у складу 
са Законом.

На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која доставе 
уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно понуда која 
садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег рачуна и 

назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни орган, копију 

решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, 
уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који води 
надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо картона код 
пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера забране 
обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву подноси правно 
лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ закупац 
пословног простора којим управља Јавно предузеће  или уколико је оснивач (члан) 
правног лица које је закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а у просторијама 
ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“ приликом подношења пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим што је у 

обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању 
односно отварању писмених понуда.

Комисија одбацује непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно  до 

петка 19.02.2016.године .
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на 

деловодник Јавног  предузећа „ВРШАЦ“. Предаја на деловодник Предузећа се може 
извршити до петка 19.02.2016.г. до 12 часова.У разматрање,ако благовремене,  ће се 
узети пријаве које стигну до назначеног рока у ЈП“Вршац“ Вршац.

Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 19.02.2016.године 
са почетком у 12 часова у просторијама ЈП за стамбено пословање „ВРШАЦ“Вршац 
Никите Толстоја 3.

Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан је да 
пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване ) менице као 
средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала обратите 
се ЈП“ВРШАЦ“Вршац, Никите Толстоја бр.3 тел.бр. 013/ 823-642 сваког радног дана у 
времену од 09-14 часова до 18.02.2016.г. 
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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 (ПОЧЕТАК 9:30)

ТУРНИР СЕНИОРСКИХ ЕКИПА (ПОЧЕТАК 12:30)
УЧЕСНИЦИ: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕОГРАД), БАСК (БЕОГРАД), ПРОЛЕТЕР (БАНАТСКИ 

КАРЛОВАЦ), МЛАДОСТ (ВРШАЦ)

СУСРЕТ ВЕТЕРАНА МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - ПРОЛЕТЕР (Б. КАРЛОВАЦ) 
(ПОЧЕТАК 15 ЧАСОВА)

У ЗНАК СЕЋАЊА НА НАШЕ ДРУГОВЕ
МИЛАНА БЕНОВИЋА И МИРКА АНТОВИЋА
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке 
куле“  фотографисао је мајке и 
њихове бебе. За  први осмех  радо 
су позирале: Меригона Цакај и 
син Љеандро, Моника и Даниел 
Хуска,Тамара Чула и ћеркица Сара 
Лицко, Марија Милиновић и ћерка 
Сара Михајловски, Кристина и Дуња 
Коплић, Наташа и мала Магдалена 
Керчуљ,Ивана Рајковић и Наталија 
Рашајски .

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ 
ПОРОДИЛИШТУ

Марија Милиновић Кристина Коплић

Ивана Рајковић

 Наташа Керчуљ

Моника Хуска Тамара Чула

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У Великом Средишту 
је године 1884. један 
сељак у свом винограду 
танко, пљоште длето 0,1 
дужине, 0,05 ширине и 
0,004 дебљине. Хемичком 
анализом ови предметинису 
испитивани, али су они по 
облику, изради, патини и т.п. 
без сумње од градива, које 
сам напред споменуо1.

Не мање богат је наш 
предео остацима из 
периода бронзе. Али и 
човек тога доба беше 
културно развијенији. Док 
се насеобине периоде 
камена шириле, као што 
смо видели у Потпорњу, по 
равницама, људи периоде 
бронзе  настањивали су 
се радије по брежуљцима 
и предгорју2. Такву једну 
насеобину видимо на брегу 
“Килији”, на чијем је подножју 
село Варадија3, а другу опет 
на вршачком земљишту 
пред “Јазмом”4 (Postklinge, 
Teufelsscblucht), баш где се 
стрмен “Мисе” (Kapellenberg), 
спушта терасом северно у 
поток, између тога брега и 
Вршачке куле. Гаришта, као 
остаци огњишта на којима 
су људи онога времена 
готовили рану и палили себи 
судове, одређује место, које 
су заузимале њихове колебе.

Наравно да је обим овим 
насеобинама незнатан 
био; мада је она насеобина 
код Варадије захватала 
већу површину. Насеобина 

вршачка заузимала је поље 
од 60-70 ара и на њој могло 
је бити преко 50 огњишта. 
Свака насеобина изгледа 
да је била ограђена и 
утврђена зидом од набоја, 
као што се може видети 
око оваквих насеобина 
код Гребенца, Дупљаје и 
Орешца на југу, и Шендорфа, 
Алиоса, Блументала, Св. 

Андраша и т.д. на северу 
тамишке жупаније. У Вршцу 
и Варадији култура их је 
одавно сравнила са земљом.

Како је бронза врло 
постојана, то су многе 
направе од ње очуване до 
данашњег доба. У Јужној 
Угарској нису ретке ископине 
од бронзе.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (6)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине 
Вршац, година 9, број 99, 28. фебруар 1983.

МЕЂУНАРОДНИ ДИПЛОМАТСКИ СУСРЕТ 

ЛАЗАР МОЈсОВ И ШТЕФАН 
АНдРЕЈ У ВРШцУ

У југословенско - румунским дипломатским и међудржавним 
аналима остаће забележено да је и овогодишњи сусрет првих људи 
секретаријата, односно Министарства за иностране послове ове две 
суседне пријатељске земље одржан у Вршцу. Овде су, да подсетимо, 
почетком прошле недеље шефови дипломатија Југославије и 
Румуније Лазар Мојсов и Штефан Андреј имали вишечасовни сусрет 
и званичан разговор у Хотелу “Брег”. Са њима су били и амбасадори 
обеју земаља, као и бројни сарадници, преводиоци, новинари.

У необично динамичном темпу дипломатских сусрета, посебно 
учесталим пред Самит несврстаних у Њу Делхију, Лазар Мојсов са 
сарадницима је у Вршцу разговарао са својим румунским колегом 
о читавом низу значајних билатералних и међународних питања. 
Посебна пажња је била посвећена стварању даљих основа за чвршћу 
југословенско - румунску сарадњу. Бршац и Вршчани су, већ по 
традицији, овом сусрету дали пријатан, домаћински и срдачан тон, 
што су - након званичних разговора - потврдили и гости. За срдачно 
гостопримство они су се захвалили председнику СО Вршац Дејану 
Гвозденову, председнику ОК СКВ Миливоју Милићевићу и особљу 
Хотела “Брег”. Сагласили су се при том са домаћинима у њиховим 
очекивањима да ће одскора Вршац имати далеко боље услове 
пријем гостију, па и за одржавање међународних сусрета, какав је 
био прошлонедељни.

Путнички промет са Румунијом из дана у дан опада. У 
току прошлог месеца белу линију код Ватина у оба правца 
дневно је прешло у просеку 3.860 туриста што је двадесет 
пет пута мање него у истом периоду 1992. године. Међу 
онима који се све ређе одлучују да путују у ову суседну 
земљу су и шверцери.

Разлог је, сазнајемо, у строгом надгледању робе која 
излази из Румуније од стране припадника УНПРОФОР-а 
задужених за контролу санкција лоцираних на граничном 
прелазу Моравица. Да је с друге стране спуштена рампа 
за шверцере говори податак да су цариници овде 
својевремено дневно откривали на десетине путника који 
су настојали да прокријумчаре робу без плаћања дажбина, 
а у јануару месецу 1993. делиоцима правде упућено је 
само девет захтева за покретање прекршајног поступка. 
Цигарете су најуноснија роба коју уносе у земљу шверцери 
што је и разумљиво имајући у виду велику несташицу и 
високе пореске и царинске дажбине које укупно за овај 
артикал износе 445 одсто. Осим туриста који су покушали 
да илегално унесу на десетине боксева цигарета цариници 
су открили у шупљинама аутомобила једног странца са 
истока 2.600 комада стакала за наочаре.

Транспорт робе са Истока у Италију, Француску, Шпанију осетно 
се преусмерава преко Румуније и Југославије. Илуструје то све већи 
број шлепера и камиона који пристижу на белу црту код Ватина. У 
јануару је регистровано 1.192 царинске декларације и тир карнета, 
Лане, у исто време, укупно 481 овакав докуменат, што указује на 
осетно појачан робни промет. Подаци, тим пре, изненађују јер 
јануар важи за “мртав” месец. Реч је, углавном, о камионима крцатим 
робом из земаља бившег Совјетског Савеза. Разлог томе је је улазак 
Мађарске у ЕУ ове године због чега се возачи преусмеравају на 
Ватин и Српску Црњу с обзиром да на капијама те асоцијације Старог 
континента важе строжија правила.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

(1) 
Секире личе потпуно оним 

екземпларима, који се налазе у књизи 
др ФР. Пуљског: A rézskor magyarországon, 
стр. 57, сл. 3 а и 3в, пљоште длето ономе, 
које је на страни 49. истекњиге на слици5. и 6. 

наведено. Управо последњи облици израде и 
јесу типови периоде бакра.

(2) 
Csetneki Jelenek E:A magyarhoni 

őstelepekről. Arch. Értesitő св.XI стр. 202, 
203.

(3) 
Milleker B. :Ujabb délmagyarországy 

őstelep  стр. 7-10.
(4) 
Tőrt. és rég.Értesitő, св. VIII, стр. 174.

ВРшАчКА КУлА, лиСТ ОПшТинЕ ВРшАц, гОдинА 19, бРОј 297, 24. ФЕбРУАР 1993.

ЕМБАРГО ДЕСЕТКОВАО 
ШВЕРЦ

ВРшАчКА КУлА, лиСТ ОПшТинЕ ВРшАц, гОдинА 29, бРОј 527, 14. јАнУАР 2003.

ВАТИН ИСТИНСКА КАПИЈА ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

ШЛЕПЕРИ НАдИРУ

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом  веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне 

прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и 
војничка посада у Вршцу за време Римљана - име Вршца тога времена - Крај римској владавини
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Намирнице (за 10 кг надева):
8,5 кг свињског меса 
1,5 кг свеже сланине
25 гр млевеног црног бибера
200 гр соли
100 гр слатке млевене паприке
главица белог лука
танка свињска црева

Ратарске кобасице правимо од свињског бута и 
маснијег меса ( око ребара, врата и сл) уз додатак 
сирове сланине без кожурице. Поступак је у свему 
сличан припремању, димљењу и сушењу сремских 
кобасица.

Ратарске кобасице добре су и куване у разним 
јелима. Изванредно пријају као закуска или ужина при 
раду, излету или у кући. Име су добиле по томе што су 
их често употребљавали вредни ратари током тешких 
пролећних и летњих радова у пољу.

Намирнице (за 10 кг надева):
10кг свињског меса
220 гр соли
60гр млевеног црног бибера
100 гр љуте алеве паприке
2 главице белог лука 
око 15 метара танких свињских црева

За израду чувених хоргошких кобасица, мађарског 
специјалитета, насталог у месту познатом по 
производњи алеве паприке, потребно је свињско 
месо од плећке и врата, или око испод ребра. Заједно 
с месом меље се и бели лук кроз решетку 8 - 10 мм 
или му се дода пастозни. Даљи поступак при изради 

кобасица, димљењу и сушењу је исти као и за сремске 
и ратарске кобасице. Најбоље их је употребљавати 
куване у разним варивима( кисели купус, кромпир – 
гулаш, паприкаш од кобасица и сл.) веома су прикладне 
за закуске и хладна предјела.

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

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

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

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Ракија од квалитетних трешања, 
због  префињене ароме и нежног 
укуса и мириса, с правом носи епитет 
најплеменитије медју домаћим 
ракијама. Производи се по истој 
процедури  као и чувена домаћа 
вишњевача.

Мала разлика је у томе што у плоду  
трешње нема довољно киселине 
неопходне за квалитетно врење и  
очување карактеристичног – финог 
укуса и мириса овог воћа. Због тога, 
на сто килограма кљука треба додати 
сто милилитара сумпорне киселине 
(Х2СО4), претходно разблажене  у 
најмање десет пута већој количини 
питке воде, којој се киселина додаје, 
а никако обрнуто. Овај недостатак 
многи домаћини надокнадјују 

додавањем 20 до 30 одсто киселијих 
вишања. Оне неће, значајније, 
умањити  квалитет трешњаваче и 
њен  фини – питак укус. Медјутим, 
ако тежите врхунском квалитету 
ракије, која се неће постидети  пред 
чувеном мадјарском черешњом, 
немачким киршом, или данским 
шери херингом (цхеррy хееринг).

Чува се, као и вишњевача, у 
стакленим или прохромским 
посудама у којима треба да одлежи 
најмање 60 дана. Пије се из малих 
чаша, као аперитив, расхладјена, 
или дижестив, нехладјена, наравно, 
умерено  - две, три чашице дневно.

А. Лудошки

РАТАРСКЕ КОБАСИЦЕ

ТРЕШЊАТРЕШЊА
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА

ХОРГОШКЕ ЉУТЕ КОБАСИЦЕ
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I
Средства из буџета Општине Вршац за 2016. годину, Глава 4.19, Услуге 

рекреације и спорта, функција 810, позиција 499, економска класификација 424 
Специјализоване услуге и позиција 500, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама, додељују се за програме/пројекте удружењима 
грађана, организацијама и савезима из области спорта, који делују на територији 
општине Вршац, за период јануар-јун 2016. године, у укупном  износу од 
21,040.000,00 динара, на следећи начин:

Назив организације  I-VI 2016.

1. ЖОК „Вршац“ Вршац  550.000,00
2. СТК „Вршац“ Вршац  800.000,00
3. ФК „Јединство“ Вршац  2,700.000,00
4. КМФ „Форум“ Вршац  300.000,00
5. ФК „Полет“ Избиште  900.000,00
6. ОФК „Банат“ Вршац  70.000,00
7. ФК „Победа“ Парта  70.000,00
8. ФК „Viitorul“ Стража  70.000,00
9. ФК „Потпорањ“ Потпорањ  150.000,00
10. ФК „Јединство“ Орешац  70.000,00
11. ФК „Борац“ Велико Средиште 150.000,00
12. ФК „Црвена звезда“ Павлиш 350.000,00
13. ФК „Омладинац“ Загајица  70.000,00
14. ФК „Виноградар“ Гудурица 70.000,00
15. ФК „Хајдук“ Шушара  70.000,00
16. ФК „Јединство“ Влајковац  150.000,00
17. ФК „Партизан“ Уљма  350.000,00
18. ФК „Караш“ Куштиљ  150.000,00
19. ОФК „Вршац Јунајтед“ Вршац 1.000.000,00
20. Фудбалски савез Вршац  150.000,00
21. ФК Раднички 1927  70.000,00
22. Taekwondo klub „Вршац“ Вршац 400.000,00
23. Taekwondo klub „Еурошпед“ Вршац 900.000,00
24. Шах клуб „Unirea“ Ритишево 80.000,00
25. Шах клуб „Бора Костић“ Вршац 200.000,00
26. Карате клуб „Вршац“ Вршац 150.000,00
27. МОК „Банат“ Вршац  450.000,00
28. Рукометни клуб „Младост“ Вршац 800.000,00
29. „ВАК 1926“ Вршац  130.000,00
30. КК „Младост“ Уљма  200.000,00
31. Стрељачки клуб „Уљма“ Уљма 150.000,00
32. Спортски клуб Јин-Јанг Вршац 150.000,00
33. Клуб америчког фудбала Лавови  250.000,00
34. Карате клуб „Уљма“ Уљма  100.000,00
35. Карате клуб ,,Соко 013“ Избиште 80.000,00
36. Омладински тенис клуб Полет 100.000,00
37. Шах клуб ,,Чокот“ Гудурица 70.000,00
38. ПСД „Вршачка кула“ Вршац 250.000,00          
39. Фитнес клуб ,,8“ Вршац    200.000,00           
40. Џудо клуб ,,Локомотива“ Вршац 200.000,00
41. КК „Вршац-Swisslion“ Вршац 2.000.000,00
42. Бокс клуб „Гард“ Вршац       150.000,00
43. УСР „Шаран“ Вршац  120.000,00
44. Соколско друштво „Вршац“ Вршац 50.000,00
45. Аикидо клуб „Вршац“ Вршац 100.000,00
46. Клуб јапанских борилачких 
спортова и вештина „ГошинКан“ Вршац 100.000,00
47. КСР „Профириболовац“ Вршац 70.000,00
48. КК „Вили“ Вршац 70.000,00
49. Шах клуб „Избиште“ Избиште 50.000,00
50.  ПСД „Железничар“ Вршац  80.000,00
51. Атлетски клуб „Атина“ Вршац 130.000,00
52. Удружење ритмичке гимнастике
,,Danse studio Olja,, Вршац  130.000,00
53. Борилачки клуб „Вива“ Вршац 100.000,00
54. Одбојкашки клуб „Корал“ Вршац 100.000,00
55. Титан фајт клуб Вршац  50.000,00
56. Стонотениска академија 
Миленијум    100.000,00
57. Аикидо клуб „Харагеи“ Вршац 50.000,00
58. Адреналин сноу тим Вршац 100.000,00

59. Тенис клуб „Вршац“ Вршац 100.000,00
60. Спортски параглај. клуб 
„Беркут“ Вршац   300.000,00
61. Акро денс клуб „Стар“ Вршац 100.000,00
62. Ауто клуб „Wolf race” Вршац 50.000,00
63. Клуб екстрем. спортова
 „Изазов“ Вршац   100.000,00
У К У П Н О:    17.320.000,00

Специјализоване услуге

Р.бр. Назив манифестације  I-VI 2016.

1. Меморијални турнир у шаху
,,Бора Костић“   1.500.000,00
2. Избор спортисте за 2015.год. 200.000,00
3. Богојављенско пливање 
за Крст Часни    130.000,00
4. Светски јуниорски Куп у мачевању 250.000,00
5. МТБ трка на Вршачком брегу 150.000,00
6. Вршачка улична спортијада-
Унија студената   150.000,00
7. Омладински пројекти-
Дивац омладински фонд  250.000,00
8. Рукометни турнир ,,Вршац 2016“ 100.000,00
9. Спорт особа са инвалидитетом 140.000,00
10. Фитнес дан   100.000,00
11. Мини макси лига у малом фудбалу 100.000,00
12. Државно првенство у пењању 
на стене-Болдер фест   100.000,00
13. Школска спортска такмичења 400.000,00
14. VIII Олимпијада спорта, здравља 
и културе трећег доба   150.000,00
 УКУПНО:   3.720.000,00
                 

II

Пренос средстава из буџета Општине Глава 4.19 Услуге рекреације и 
спорта, вршиће се у оквиру расположивих средстава буџета  Општине 
Вршац за 2016. годину.

III

Обавезују се корисници средстава из тачке I овог решења да у 
року од 30 дана од дана завршетка програма – пројекта, о утрошку 
средстава добијених по конкурсу, Председнику Општине Вршац 
поднесу извештај са одговарајућом документацијом.

Корисницима средстава који не поднесу извештај неће се одобрити 
учешће на наредном конкурсу за доделу средстава. 

IV

На основу овог решења Председник Општине закључиће уговор са 
сваким корисником.

V

Ово Решење објавити на званичном сајту Општине Вршац и у 
„Службеном листу Општине Вршац“. 

                       ПРЕДСЕДНИК            
         ОПШТИНЕ ВРШАЦ
                   Чедомир Живковић

На основу члана 46. Статута Општине Вршац („Службени лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008 и 3/2015), члана 13. став  2.  Правилника о начину и поступку 
расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза  из буџета Општине Вршац („Службени лист Општине 
Вршац“ број 4/2014), Председник Општине Вршац, дана 04.02.2016. године,  донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ  ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ
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КО Ш А Р К А

Драма у Миленијуму прошлог викенда 
припала је  Беовуку. Београђани су током 
целог меча имали предност, која је у више 
наврата износила 12 поена, али су Вршчани, 
преко новајлије Милоша Грубора имали 
шансу да изборе продужетак, Међутим, после 
претрчаног целог терена лопта једноставно 
није хтела да уђе у кош.

Тренер Вршчана Милош Пејић каже да 
његови играчи нису ни заслужили да та 
лопта уђе у кош, јер су током целог меча били 
инфериорни. Највише му смета то што су 
противнику дозволили да у статистику упише 
чак 21 скок у нападу (укупно 41, наспрам 27 
Вршчана).

-Наш скок није ни постојао, што је и 
пресудило. Беовук је заслужено победио 

и честитам им на томе. Нама преостаје 
велика борба у наставку такмичења, јер 
је табела јако опасна, близу сте и врху 
и дну. Свака победа ће нам бити злата 
вредна – констатовао је Пејић.

Вршчани су пропустили шансу да 
тријумфују и због 12 промашених слободних 
бацања. На линију пенала су стали чак 41 пут, а 
гости “само“ 17. Најбољи играч утакмице био је 
Рајко Кљајевић (индекс 24), који је постигао 21 
поен, док је Андрија Симовић додао 14 поена 
уз 5 скокова.

Следи тронедељна пауза у КЛС, због Купа 
Радивоја Кораћа, који се игра од 18 до 21. 
фебруара у Нишу.

ЈЈ

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ НОВИ ПОРАЗ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

ДРАМАТИЧНА ЗАВРШНИЦА 
ПРИПАЛА “ВУКОВИМА”

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - БЕОВУК  79:81 (21:26, 20:22, 15:20, 23:13)

Промашио продужетак: Милош Грубор 
(Вршац Свислајон)

БЕЛИ КРОС 
21. ФЕБРУАРА

„Вршачки атлетски клуб 
1926“ у сарадњи са Спортским 
савезом у недељу 21. фебруара 
2016. године са почетком у 10:00 
часова у Градском парку у Вршцу, 
организује 4. „Вршачки бели 
крос“.

- Трке се одржавају у следећим 
категоријама:

1. Девојчице предшколски 
узраст и млађе(2009 и мл), 
дужина стазе 100. Старт трке у 
10,00 часова

2. Дечаци предшколски узраст 
и млађи (2009 и мл), дужина стазе 
100. Старт трке у 10,05 часова

3. Девојчице 2008/07, дужина 
стазе 200. Старт трке у 10,10 
часова

4. Дечаци 2008/07, дужина стазе 
200. Старт трке у 10,15 часова

5. Девојчице 2006/05, дужина 
стазе 300. Старт трке у 10,20 
часова

6. Дечаци 2006/05, дужина стазе 
300. Старт трке у 10,25 часова

7. Девојчице 2004/03, дужина 
стазе 400. Старт трке у 10,30 
часова

8. Дечаци 2004/03, дужина стазе 
400. Старт трке у 10,35 часова

9. Девојчице 2002/01, дужина 
стазе 500. Старт трке у 10,40 
часова

10. Дечаци 2002/01, дужина 
стазе 500. Старт трке у 10,45 
часова

11. Девојчице средња школа 
(2000-1997), дужина стазе 600. 
Старт трке у 10,50 часова

12. Дечаци средња школа 
(2000-1997), дужина стазе 700. 
Старт трке у 10,55 часова

13. Сениори (1996 и старији) 
1500м. Старт трке у 11,00 часова

14. Сениори (1996 и старији) 
1500м. Старт трке у 11,00 часова

Проглашење победника у свим 
категоријама је по завршетку 
сваке трке.

Такмичарски бројеви делиће 
се од 09.00 до 09.45 часова у 
Градском парку, код фонтане.

Пријаве такмичара најкасније 
до 18.01.2016.године до 24.00 
часова на:

e-mail: jovanovic.drazen@open.
telekom.rs 

тел: 060/66-31-529
Молимо Вас да се држите рока 

за пријаве како би на време 
ажурирали стартне листе.

Три првопласирана-е 
такмичара-ке у свим категоријама 
добијају медаље.

Сваки учесник, увидом у 
здрацствено стање и физичку 
припремљеност, на своју 
одговорност учествује у трци, 
што је дужан да потпише на 
пријавном листу. Такмичари 
млађи од 18 година морају имати 
потписану сагласност родитеља 
или тренера. Такмичари трче на 
сопствену одговорност.

Иако су Вршчанке већим делом утакмице контролисале 
игру и биле у вођству, Новосађанке су константно 
уносиле неизвесност у меч, па се до последња два минута 
није знало ко ће победити. Додатну пометњу у игри је 
изазвало то што су обе екипе носиле сличне дресове, 
јер су гошће, уместо у тамним, дошле у дресовима беле 
боје, који су, по правилу, резервисани за домаћина 
утакмице. Зато су играчице оба тима у више наврата 
грешиле приликом додавања лопте, што се дешавало и у 
преломним тренуцима.

У игри домаћег тима се осетио недостатак Жаклине 
Јанковић, која је и претходни меч пропустила због повреде 
колена. С друге стране, на овој утакмици је дебитовала 
Јелена Бабић, која је некада играла за Хемофарм, а сада 
се, после дугогодишње паузе, поново вратила кошарци.

Најбоља играчица овог сусрета поново је била Марина 
Мандић са индексом корисности 41. Остварила је трипл-
дабл учинак са 20 поена, 15 скокова и 10 асистенција. 
Инес Ћорда је постигла 25 поена, а Анђела Радовић 19 
уз 5 скокова и асистенција. Двоцифрен учинак имала је и 
Инес Бошњић са 12 поена и 5 скокова.

Вршчанке ће следећу утакмицу одиграти унедељу од 
18 часова у Сали Хемијско - медицинске школе, када ће 
угостити лидера табеле, екипу Радивоја Кораћа.

ПРВА ЛИГА КОШАРКАШИЦА
ВРШЧАНКЕ СЛАВИЛЕ ПРОТИВ ВОЈВОДИНЕ У НЕИЗВЕСНОЈ ЗАВРШНИЦИ

НОВИ ТРПЛ - ДАБЛ МАРИНЕ МАНДИЋ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - ВОЈВОДИНА 78:70 (22:16, 17:17, 16:19, 23:18)

Борбеност заштитни знак: Ивана Јовановић и Инес Бошњић (Вршац 

Пласман на табели Вршац јунајтеда 
после јесењег дела сезоне Војвођанске 
лиге Банат дијаметрално је супротан 
амбицијама клуба и квалитету играчког 
кадра. Због тога су сви у клубу максимално 
мобилисани да пролеће дочекају потпуно 
спремни јер судбину опстанка у лиги 
практично решавају у првих десет кола.

Шеф стручног штаба Вршац јунајтеда 
Миша Бељин задовољан је како протиче 
почетак припрема.

- Почели смо 25. јануара, тренирамо у 
Вршцу, где имамо апсолутно све услове 
за рад. На списку играчког кадра имамо 
двадесет имена, присутност на тренинзима 
је преко 90 одсто. Драго ми што су сви 
играчи потпуно свесни тежине задтка који 
је пред нама и што са великом озбиљношћу 
приступају сваком тренингу, наглашава 
Бељин.

У недавно завршеном прелазном 
року Вршац јунајтед  је појачао играчки 
кадар. Најзвучније појачање је Марко 
Доновић, који је стигао из прволигаша 

ЧСК из Челарева. уз њега новалије су и 
Миле Николић, пристигао из алибунарске 
Будућности, враћен је у тим Јовица 
Моторов, а ту си младе снаге Жијан и Рибић.

- Планирали смо шест контролних 
утакмица, у суботу на Градском стадиону 
одмерићемо снаге са Вршцем, затим са 
Пролетером из Банатског Карловца, БАК-

ом из Беле Цркве, Јединством из Влајковца, 
са ОФК Шапинама и генерална проба биће 
меч против Радничког из Сутјеске, каже 
Бељин.

Вршац јунајтед у првом колу пролећног 
дела сезоне Војвођанске лиге Банат 13. 
марта гостује у Ковачици екипи Славије. 

ФУД БА Л
ПРИПРЕМЕ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У ПУНОМ ЈЕКУ

ДОНОВИЋ ПРЕДВОДИ НОВАЈЛИЈЕ

АТЛ Е Т И К А

Атмосфера на високом нивоу: Вршац јунајтед
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