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

Градска власт је одлучила да обрадује Вршчане младих 
генерација за наступајуће празнике. Тако ће око 3.500 
малишана, узраста до 7 година, добити новогодишње 
пакетиће од Деда Мраза, али Град је припремио 
изненађење и за оне нешто старије. Млади Вршчани 
имаће прилику да уживају у чарима клизалишта које је 
постављено на градском тргу код Крста. 

Према речима градоначелнице Драгане Митровић, 
велики број наших суграђана није у прилици да иде на 
зимовање и из тог разлога градска власт се потрудила да 
у центру града направи клизалиште.

-На клизалишту ће деца, током распуста, имати 
прилику да уживају у клизању, каже градоначелница 
Митровић. Тако ће пакетићи бити за најмлађу децу, а 
клизалиште за мало старију. 

Постављање клизалишта на градском тргу завршено 
је ових дана, а лед ће испробати и у њему уживати сви 
заинтересован Вршчани. 

Клизалиште ће радити током зимског распуста, 
сигурно и који дан дуже, а цена улазнице за један термин 
са клизаљкама је 150 динара. Радно време клизалишта 
је од 10  до 22 часа, а све информације о раду за време 
празника биће истакнуте на самом клизалишту.

Ј.Е.

ВРШАЦ ОБРАДОВАО ШКОЛАРЦЕ ЗА ЗИМСКИ РАСПУСТ

КЛИЗАЛИШТЕ - ПОКЛОН ГРАДА 
ВРШАЧКОЈ ОМЛАДИНИ

“Свим верницима који Божић 
и предстојеће празнике славе 
по Грегоријанском календару, 

желим да  проведу у миру срећи и 
благостању.”

Градоначелник града Вршца
Драгана Митровић
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

САОПШТЕЊЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА
Припадници Министарства унутрашњих 

послова у Панчеву, у сарадњи са Вишим 
јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили 
су одговорно лице УТ АД Бела Црква М.Т. 
(1957), због постојања основа сумње да 
је починила кривично дело злоупотреба 
положаја одговорног лица. 

Постоје основи сумње да је М.Т. током 
2012. године, након продаје имовине 
угоститељско – туристичко акционарског 
друштва Бела Црква, без основа исплатила 
2.800.000 динара са рачуна тог предузећа. 

Сумња се да је део тог новца уплатила на 
рачун фирме која је у њеном власништву, 
један део подигла у готовини, као и да је 
одређену суму уплатила још једној особи. 

Осумњичена је уз кривичну пријаву 
приведена Вишем јавном тужилаштву у 
Панчеву.

Вршац је, заједно са још седам градова 
Војводине, потписао Споразум о сарадњи 
осам војвођанских градова са Владом 
АП Војводинe и Развојном агенцијом 
Војводине. Реч је о заједничким 
наступима на међународним сајамским 
манифестацијама инвестиционог 
карактера. Споразум је веома значајан 
за Град Вршац и отвориће нова врата 
и пружити нове шансе за развој нашег 
града. У име Града Вршца споразум је 
потписала градоначелница Драгана 
Митровић.

-Вршац је, као један мали град у 
Војводини, потпуно непрепознатљив  
и невидљив на тим сајмовима у маси 
градова, региона, атрактивних за 
привлачење страних инвеститора, 
објашњава градоначелница Митровић. 
Ми смо се удружили са још седам градова 
Војводине: Нови Сад, Сомбор, Суботица, 
Кикинда, Зрењанин, Панчево и Сремска 
Митровица. То су градови који ће заједно 
наступати на свим тим сајмовима, а 
трошкове ће бити обезбеђени тако што 
ће 50 одсто бити из Развојног фонда 
Војводине, а осталих 50 одсто деле 
сви поменути градови према својој 
величини. Обзиром да је Вршац најмањи 
по величини град у Војводини, таква 
ће нам бити и обавеза у вези трошкова 
на сајмовима. То је једина могућност 
да се ми, као Вршац, негде појавимо. 
Реч је о огромним сајмовима који су 
намењени инвеститорима, као што је 
један такав сајам у Кини где ми никад 
сами не бисмо ни могли да се појавимо, 
немамо финансијских средстава да 

организујемо одлазак на један такав 
сајам. Тако ћемо моћи, заједно са осталим 
градовима Војводине, да се појавимо 
на тим сајмовима и тамо можемо да 
постанемо интересантни инвеститорима 
као регион, а опет и сваки град са својим 
специфичностима. 

Према речима градоначелнице, једна 
од специфичности Вршца је туризам по 
коме је наш град занимљив. 

-Ми овде имамо много тога да 
понудимо, Вршачки брег, фестивалски 
туризам, да промовишемо „Дане 
бербе грожђа“, „Вршачки венац“, 
манифестациони туризам, затим ловство, 
нешто што планирамо у будућности, 
истиче градоначелница. Вршац има и 

богату културну понуду којом може да се 
промовише: Позориште „Стерија“, Градски 
музеј... А, у неким наредним годинама, 
биће то и привредни амбијент који ћемо 
изградити. Сваки од ових војвођанских 
градова има своје специфичности које 
су атрактивне за инвеститоре, а Вршац је 
атрактивно место за страна улагања зато 
што је погранично место. То је, такође, 
наш адут који ће бити опредељен у нашој 
стратегији.

Градоначелница је нагласила да 
ће Одељење са локално - економски 
развој направити програм и Вршац 
ће на сајмовима наступати озбиљно 
припремљен. 

Ј.Е.

На свечаној академији под називом “Благо под 
вршачком кулом”, СУБНОР Града Вршца уручио 
је Октобарску награду Вршчанину проф. др 
Ђорђу Радаку, васкуларном  хирургу, академику 
САНУ. Пригодну Октобарску награду добила 
је Кристина Чикара, ученица Пољопривредне 
школе „Вршац“, за успешне литерарне радове 
на конкурсе СУБНОР-а. Награђени су и 
вршачки ђаци, аутори најуспешнијих радова на 
овогодишњем литерарном конкурсу СУБНОР-а 
на тему „Вршац у слободи”.

Сала Конкордије била је тесна да прими 
све Вршчане и бројне госте који су дошлу да 
присуствују свечаној академији у петак, 15. 
децембра.

Присутне је поздравио Драгољуб Ђорђевић, 
председник СУБНОР Града Вршца, подсетивши 
на културно благо Града Вршца, на историјске 
личности, хероје, борце за слободу, као и 
Вршчане који су, као стручњаци у разним 
професијама, убележили име свог родног града 

златним словима у српску историју. Међу њима 
је, свакако, и проф.др Ђорђе Радак, лаурет 
Октобарске награде СУБНОР-а, који је унапредио 
нашу васкуларну хирургију и оставио дубок траг 

у српској медицини.
-Вечерашњи лауреати треба да буду пример 

нашој омладини како се достојно представља 
наш град, рекла је Татјана Николић, чланица 
Градског већа, поздрављајући присутне у име 
Града Вршца. Вршац је ту да вас подржи, јер 
ви сте наше благо под вршачком Кулом. Где 
год одете достојно представљајте свој град и 
доведите своје пријатеље. Ми ћемо им бити 
добри домаћини.

У име СУБНОР - а Града Вршца, Октобарску 
награду проф. др Ђорђу Радаку уручио је 
председник овдашње борачке организације 
Драгољуб Ђорђевић нагласивши да је ово 
признање намењено Вршчанима и онима 
који доприносе угледу и афирмацији нашег 
града својим врхунским достигнућима. 
Ђорђевић је истакао да се академику Ђорђу 
Радаку Октобарска награда „додељује се за 
изузетан допринос у области здравства и 
медицинске науке и афирмацију Града Вршца, 
што представља допринос очувању традиције 
антифашизма и борбе за слободу и мир“.

-Јако сам срећан што сте ме се сетили, 
заиста ми то много значи, рекао је Ђорђе 
Радак  захваливши се на додељеном признању. 
Хвала вам на овом светлом тренутку који је за 
мене врло драгоцен, јер ја време проводим у 
операционој сали, у мраку, по две операције 
дневно. Мој живот је пун хируршких драма, 
тешких одлука, тешких болести,  и зато ми је 
овај тренутак светлости тако снажан и драгоцен. 
Вршац је мој град. Ја сам човек који потпуно 
припада овом граду.

У досадашњем низу добитника, подсетио је 
Ђорђевић, лауреати су били: Миодраг Бабић, 
Рада Ђуричин, „Други октобар“, Амбасада Руске 
Федерације у Србији и проф. др Ђорђе Радак, 
прошлогодишњи добитник, а овогодишњи 
лауреат је Тамара Радочај.

Добитница пригодне Октобарске награде 

Кристина Чикара захвалила се након што 
јој је Ђорђевић уручио ово признање, а 
потом је казивала делове из свог књижевног 
стваралаштва.

Одлуком жирија литерарног конкурса: 
Иван Стојановић, мастер књижевности и 
библиотекарства, и Соња Ђорђевић, професор, 
изабрани су најуспешнији радови вршачких 
школараца. Признања су добили:  Тара Живковић, 
ученица 4. разреда ОШ “Јован Стерија Поповић”, 
Вршац, Емилија Лазаров, ученица 4. разреда ОШ 
“Вук Караџић”, Вршац, Предраг Радак, ученик 
1. разреда Школског центра “Никола Тесла”, 
ученици 1. разреда Хемијско-медицинске школе 
Вршац: Марина Несторов, Тијана Вукашиновић, 
Илија Милановић и Дајана Бранковић, као и 
Илија Настасић, ученик 2. разреда Гимназије 
“Борислав Петров Браца” и Кристина Чикара, 
ученица 4. разреда Пољопривредне школе 
„Вршац”.

У богатом забавном програму свечане 
академије учествовали су драмски уметници 
Рада Ђуричин, Миленко Павлов и Иван 
Ђорђевић, тенор Александар Завишин, 
Градски хор „АС”, Хор „Распевани професори”, 
професорка Татјана Мрђа и хор Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Вршац и ученици Јана 
Томић – гитара и Алекса Кецојевић – тамбурица.

Ј.Е.

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ СУБОР ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊА

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПРОФ. ДР ЂОРЂУ РАДАКУ

ОСАМ ВОЈВОЂАНСКИХ ГРАДОВА ПОТПИСАЛО СПОРАЗУМ

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 
САЈМОВИМА
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Поводом треће годишњице ХМШ 
театра, чланови драмске секције 
Хемијско - медицинске школе извели 
су позоришни комад „Избирачица“ 
Косте Трифковића. Овим премијерним 
извођењем обележено је три године 
успешног рада младог ђачког театра.

-ХМШ театар је основан 2015. године 
са циљем да се  ученици опробају у 
свим сегментима стварања позоришне 
представе: од поделе улога, режије 
и сценографије, како смо сазнали 
од главних актера ХМШ театра, који 
сматрају да је ово један од начина да се 
у младим људима пробуди љубав према 
позоришном животу.

Према њиховим речима, идејни 
творац и један од оснивача је Драгољуб 
Влаховић, тадашњи ученик 4-1 одељења. 
Ученици радо учествују у представама 
ХМШ театра, које припремају за разне 
прилике у школи. Традиционално 
припремају новогодишњу представу 
поводом доделе пакетића, а до сада 
су припремили и одиграли представе: 
“Женидба и удадба“ Јована Стерије 
Поповића, „Арсеник и старе чипке“ 
Џозефа Кесерлинга и ,“Избирачицу“ 
Косте Трифковића.

Стални чланови ХМШ театра су 
ученици: Драгана Жегарац, Лаура 
Стојановић, Милица Тодоровић и Ивана 
Селаковић, а радо им се придружују и 
други ученици Хемијско -медицинске 
школе. Ту је и подршка професора и 
директора Вељка Стојановића који су 

спремни да помогну младим глумцима 
кад год затреба.

Тако професорке Марија Васић 
Каначки и Нађа Бранков  помажу у 
обради текстова, а професорка Оливера 
Mихајловски је задужена за костиме. 

Ђачки театар Хемијско - медицинске 

школе планира да своје умеће и таленат 
прикаже и корисницима  овдашњег 
Геронтолошког центра, као и свима 
који их позову и пожеле да уживају у 
њиховим представама.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВОМ  “ИЗБИРАЧИЦА“ ГЛУМЦИ ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛИ

ТРИ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА ХМШ ТЕАТРА

Ученици Школског центра „Никола Тесла“ посетили 
су Школски центар Шкофија Лока у Словенији. Осморо 
ученика машинског и електротехничког смера, 
заједно са менторима Александром Сабом, Ненадом 
Цветковићем и директором „Теслиног “Школског 
центра  Жељком Ивковићем, добили су прилику да 
се упознају са начином рада у техничким школама у 
Словенији. 

-Била је то лепа прилика да се размене знања и 
искуства, што је врло драгоцено као за наше ученике, 
тако и за професоре, закључује Жељко Ивковић, 
директор Школског центра „Никола Тесла“, и додаје 
да се ова образовна установа труди да створи што 
квалитетније услове за наставу и да својим ђацима 
пружи максимум знања. -  Током два дана наши ученици 
су похађали  наставу у савремено опремљеним 
учионицама и школским радионицама у словеначком 
Школском  центру Шкофија Лока. Свако од њих 
прошао је пут од идеје до практичне реализације како 
машинских, тако и електро склопова који се користе 
у индустрији. Полазници су се упознали са основама 
програмирања ПЛЦ  контролера, принципима 
рада електропнеуматских компоненти и добили 
одговарајуће сертификате за савладану обуку.  

Према речима директора Ивковића, посету 
Школском  центру Шкофија Лока у Словенији 
финасирала је СМЦ компанија, која је један водећих 
произвођача индустријске аутоматике у свету, док је 

пут био финансиран од стране Града Вршца.
Овом приликом делегација Школског центра 

„Никола Тесла“ посетила је и СМЦ центар у месту 
Требиње и том приликом разговарала са запосленима о 

областима индустријске електронике и компонентама 
које производи та компанија.

Ј.Е.

УЧЕНИЦИ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ПОСЕТИ СЛОВЕНАЧКИМ ЂАЦИМА

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА И ЗНАЊА

Фестивал „Циркулирање“ у суботу 
23. децембра у Вршцу организује 
зимско „Циркулирање“, наставак 
досадашњег успешног пројекта. 

Према речима организатора, 
колективна изложба у Градској 
библиотеци у Панчеву, Дому 
омладине и Градској библиотеци 
у Вршцу је почетак реализације 
трансдисциплинарног  пројекта „Банат 
– центар културе Европе – у сусрет 
2021. години“. 

Пројекат се реализује у сарадњи 

Фестивала „Циркулирање“, који је 
у организацији Центра за развој 
регионалног туризма и екологије 
ЦРРТЕ и Региналног центра за таленте 
– „Михајло Пупин“. Један од циљева 
пројекта је повезивање младих и 
талентованих људи и промоција 
њиховог рада у оквиру горепоменутог 
пројекта и фестивала Циркулирање. 
Повезује се регион Баната кроз 
сарадњу образовних институција, 
друштвених активиста, институција 
културе и других субјеката у Вршцу, 

Панчеву, Зрењанину, Кикинди и 
Темишвару. 

У оквиру „Циркулирања“ се 
одржавају и креативно-едукативне 
радионице за децу, изложба слика 
атељеа „Морариу“, као и вечерњи 
музички програм у сарадњи са 
партнерима фестивала. Више о 
фестивалу и самим догађајима може 
се пронаћи на фејсбук страници: www.
facebook.com/cirkuliranje/. 

Т.С. 

У СУБОТУ ЗИМСКО ЦИРКУЛИРАЊЕ 

ИЗЛОЖБЕ, РАДИОНИЦЕ, КОНЦЕРТИ... 
ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА: 
Дом омладине Вршац
9:30 – 11:30 „Мој чаробни свет“, Креативно-едукативна 

зимска радионица за најмлађе у организацији Маје 
Грујић 

18:00 – 18:45 Колективна изложба и промоција 
пројекта „Банат, европски центар културе“ 

Градска библиотека Вршац 
10:30 – 12:00 Изложба школе цртања – Атеље 

„Морариу“ 
19:00 – 19:45 Колективна изложба и промоција 

пројекта „Банат, европски центар културе“ 

20:00 – 01:00 Дружење у пицерији „Контраст“ и клубу 
„Вело“ - партнери фестивала „Циркулирање“ 

21:00 – 01:00 Клуб ИЗАЗОВ 
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Како почиње Ваша животна прича?
-Рођен сам у Вршцу, у Цара Лазара 33. 

Интересантно, рођен сам код куће. Тада се, 
још увек, порођаји нису обавезно обављали 
у болници. Постојао је кревет на коме сам 
се родио. Питао сам оца кад сам се родио, 
он ми је стално говорио да је била жетва 
и ја дуго нисам знао кад ми је рођендан. 
Јер, рођендани тада нису били битни, него 
имендани су се славили. Тата ми је рекао да 
је то било пре дневника и да је то вече, сећа 
се, било много лептирова. Одрастао сам у 
земљорадничкој породици. Отац ми је био 
много вредан, озбиљан и строг човек. Звао 
се Јован, звали су га Јова. Био је познат по 
томе што је певао у црквеном хору. Био је 
поносан на своје коње, земљу, а касније 
и тракторе.  Говорио је да је током живота 
произвео толико жита да би сви вагони воза 
од Вршца до Београда били пуни  његовог 
жита и кукуруза.  То је био његов допринос 
у животу и био је поносан на то. Мајка се 
звала Ђурђевка, била је јако добра жена. 
Увек се сетим како је тата говорио да је 
мајка таква особа да никад није рекла ни 
једну ружну реч ни за кога, а камоли да се 
посвађа. Чак и са њим  није успевала да се 
свађа, мада је он био незгодан.  

Иначе, ми смо Гарицини. Мислим да 
је то зато што се мој деда Коста оженио и 
из Радакове мале дошао у кућу код жене. 
Имали смо ту несрећу да је бака умрла јако 
млада, тако да мој отац не памти своју мајку. 
То ми је увек било потресно, јер је отац то 
доживљавао као велику несрећу у свом 
животу. 

Како памтите детињство?
-Сад је то модерно да се има лепо 

детињство. У то време, детињство се није 
подразумевало да треба да буде лепо. 
Мислим да смо ми живели врло тешко, 
скромно, озбиљно и да је то утицало на мене 
да треба да радим нешто озбиљно у животу. 
Сад је модерно да деца треба да буду јако 
срећна, да треба да добијају поклоне, да 
имају све могуће, а тада то није било тако. 
Није се сматрало да деца морају одмах 
све да имају, ми смо радили, учествовали 
у пољским пословима. Ја сам, као мали, 
остајао сам код куће, хранио стоку, коње, 
краве, свиње... Знао сам све да урадим у 

кући. Имали смо велики подрум пун вина па 
сам ја чак продавао то вино као дете, други, 
трећи разред основне школе. То је био мој 
део посла. Другачије се живело. Можда 
ја сад и сам себи звучим као неки матори, 
строг, али тако је, другачије се живело.

Иначе, ишао сам у „Вук Караџић“ 
школу и много сам се изненадио, јер ми 
смо били земљорадничка породица и 
подразумевало се да је најважнија стока, 

земља, посао, а школа мање - више. Тако 
да сам ја био неозбиљан. Дуго нисам 
схватао  да треба баш да се нешто учи, док 
први пут мама није отишла на родитељски 
и згранула се. Кад се она јако растужила, 
схватио сам да треба да се учи  и то ме је 
касније и заинтересовало. Уствари, јако ме 
је привукла вршачка Библиотека, те књиге, 
то царство неочекиваних слика, књига, 
свачега... Имао сам срећу да у Гимназији 
имам предивне професоре: Ервина Мареша, 
професора Џимија... много предивних људи 
који су за мене симболи интелектуалаца, 
добрих људи, интересантних личности. 
Нема тако добрих гимназија на сваком 
кораку. Та је Гимназија била строга, јака, али 
нам је пружала пуно знања. 

Како сте се одлучили да живот 
посветите медицини?

-Случајно. Ја сам мислио да ћу бити 
архитекта, али  тако је некако испало. Имао 
сам девојку која је студирала медицину. 
Била је старија од мене 2 године и ја сам 
мислио да је то баш интересантно. А, када 
сам уписао медицину, то ме је згрануло. 
Био сам одушевљен, то је предивно, 

могућност да схватиш како нас је то Бог 
направио, како функционишу наша тела, 
метаболизам, ћелије, гени, како настају 
мисли, како варимо храну... Био је то један 
сасвим нови свет. Имао сам професорку 
која нам је говорила да се увек расплаче 
када студентима прича синтезу протеина, 
колико је то Божје дело, савршено, 
сложено. Кад сам завршио Медицински 
факултет у Београду, схватио сам да морам 
да се запослим да бих остао у Београду. 
Мени је Београд био једно велико, лепо 
искуство, заволео сам га, упознао сам много 
добрих људи. Београд је био пун културе, 
интелектуалаца, позоришта, биоскопа... 

Кад сам почео да радим и кренуо на 
дежурства, свидела ми се хирургија. То је 
конкретна ствар, није празна прича. Јесте 
тешка, јесте одговорна, али допало ми се 
што је конкретна. Тако сам специјализирао 
хирургију. Имао сам срећу што сам знао 
немачки, па кад се појавио конкурс немачке 
Владе, добио сам стипендију од њих и 
имао сам прилику да проведем годину 
дана у Немачкој, да упознам професора 
Волмара. Он је, у то време, био једна врста 
академског супер стара, најпопуларнији 
васкуларни хирург у Европи. Написао је 
књигу која је толико једноставна, немачки 
прецизна, свака ствар има дефиницију и 
може се решити на 3 начина. Мене је то 
фасцинирало, јер тако је и у животу.  Он 
има једну дивну мисао да све треба да 
направимо што једноставније колико је 
могуће, али не једноставније од тога. Ту 
сам стекао једну врсту почетне предности, 
јер сам био млад, могао сам да научим  све 
што се тада радило у васкуларној хирургији 
и више од тога.  И када сам се вратио у 
Београд, био сам „кувар са искуством“. 

Могао сам да направим оно што многи 
људи нису могли. Схватио сам да би хирург 
био комплетан није довољно да зна само 
да оперише, да размишља, јер хирургија 
је мисаона дисциплина, треба знати шта 
урадити. Људи замишљају да хирург треба 
да буде издржљив, можда по мало глуп, да 
треба дуго да стоји... и да је то најтеже. Није 
то! Проблем је доносити одлуке. Заправо, 
свака хирургија подразумева доношење 
неопозивих одлука. Када се човек „отвори“ 
, нема назад, а те неопозиве одлуке морају 

ИНТЕРВЈУ

ПРОФ. ДР ЂОРЂЕ РАДАК, ВАСКУЛАРНИ ХИРУРГ, АКАДЕМИК САНУ, ШЕФ КЛИНИКЕ ЗА ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ ИНСТИТУТА ЗА ВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ:

ЧОВЕК ЈЕ ЗАДОВОЉАН КАД 
ЗНА ДА ЈЕ  ДАО СВЕ ОД СЕБЕ!

Проф. др Ђорђе Радак, академик, значајно име не само 
српске, већ и европске и светске васкуларне хирургије, 
не заборавља свој родни град Вршац. Радо долази овде 

да сретне пријатеље из младости, другове из школских дана, 
који му се обрадују, као и бројни пацијенти које је спасао мука. 
Толико је тога успео да оствари да је право чудо да све то може 
да стане у један људски живот. Уз редован посао на Клиници 
Института за васкуларне болести Дедиње у Београду, шеф 
је Катедре за васкуларну хирургију Медицинског факултета 
београдског Универзитета и дугогодишњи редовни професор. 
Одржао је бројна предавања на клиникама, симпозијумима 
широм света а своје знање и искуство преточио је у неколико 
стручних књига, уџбеника. Редован је на састанцима САНУ 
чији је члан већ 7 година. Основао је породицу која му је, каже, 
најважнија: супруга С андра, синови Филип, Марко и Лука и 
ћерка Уна. 

Усавршио је операције чишћења артерија које исхрањују 
мозак. Некада су биле врло ризичне и ретко су се радиле. 
Данас их раде по 1.000 годишње, ризик је јако мали, а 

безбедност и корист за пацијенте велики. Радио је и велике 
операције као што су трансплантација јетре, панкреаса. У 
животу је важно дати све од себе, каже Радак, јер само тако 
човек може да буде задовољан.
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ИНТЕРВЈУ

да се доносе у недостатку чињеница, ми 
не знамо све у тренутку кад морамо да 
одлучујемо. Онда сам схватио да хирург 
мора да зна јако пуно, а да би знао, мора 
да пише, не само да чита. Кад човек почне 
сам да ради, види где су проблеми, а кад 
почне да пише о проблему, види како су га 
други решили, како га можемо решавати, 
како да направимо правила... и мислим да 
је то драгоцено. Тако сам почео да се бавим 
науком, написао сам једну књигу која се 
зове „Хируршки приступи артеријама“. 
Објављена је у 4 издања што је за Србију 
за уџбеник данас јако необично. Кренуо 
сам, заправо, да пишем о ономе што сам 
видео да мени недостаје, да треба да 
усавршим и да пишући то научим. Тако сам 
постао асистент, доцент, па професор на 
Медицинском факултету у Београду. Сада 
сам шеф Катедре за васкуларну хирургију 
Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, редовни професор. Имао сам 
лепа искуства, држао пуно предавања, 
нажалост и испите, које не волим, али морао 
сам да будем и још увек сам шеф комисије за 
испите за хирургију. Држао сам предавања 
и у иностранству, али ја мислим да у томе 
не треба претеривати. Јер, ми нисмо земља 
која треба да се такмичи у броју предавања, 
појављивања, утицаја у Европи, већ у 
квалитету рада. У једном тренутку, не знам 
ни сам како, али накупило се тога, па сам 
онда изабран у Српску академију науке и 
уметности, пре око 7 година. 

Како изгледа један Ваш радни дан?
-То је добро питање. Ја устанем у 6, у 7 сам 

на Клиници, од 7 до 8 је јутарњи састанак 
на коме се доносе те индикационе одлуке, 
приказују пацијенти, њихови проблеми, а ја 
сам, иначе, шеф који мора да доноси одлуке 
па не могу тек тако да седим тамо. После 
тога је визита до пола девет, онда урадим 2 
операције, ако су веће то траје до подне или 
нешто дуже. У међувремену имам прегледе, 
10 до 15 дневно, а онда иде настава, 
предавања. У Академији су састанци једном 
недељно. Дан се завршава око 21 сат, тако 
се живи. Срећан сам кад могу да кажем да 
сам до 19 сати завршио све што је требало. 
То је једна врста пливања на које се човек 
навикне, недостаје ми када не живим тим 
ритмом. Има ту и лепих ствари!

У чему је та лепота?
-Има 2 ствари које су лепе. Тај доживљај 

да неко долази са проблемом, хирург му 
помогне и тај осећај је драгоцен. Вероватно 
сам ја можда и навикао на то, али то је 
озбиљна и заиста лепа ствар. Други важан 
доживљај је тај изазов, свакодневни 
обрачун са самим собом на који те терају 
пацијенти, њихови проблеми, операције... 
Човек се увек пита да ли то може да реши, 
да уради, да ли ће то бити добро... Та борба 
са изазовима, најважнији је тај осећај 

адреналина у коме као, рецимо, неки 
фудбалер, видиш да си урадио нешто што је 
дало резултат. 

Како проводите слободне тренутке 
када успете да их „украдете“?

-Имам четворо деце, немам баш неко 
право на слободно време. Волим да будем 
код куће, потребно је да деца знају да сам 
ту, да недељом можемо да се окупимо, 
попричамо, одржимо породичну везу. 
Волим да читам, то ме испуњава. 

Шта је важно у животу?
-Мислим да је важно да човек да све 

од себе. То је врло интересантна прича. 
Истовремено кад сам се запослио на 
хирургији, пријавио сам се на неки 
конкурс, доста компликован. Комисија је, 
на крају разговора, постављала питање 
изненађења:“Који је ваш животни мото?“. 
Рекао сам тада:“Дати све од себе“. Мислио 
сам да ће комисија то радо да чује, да им 
треба таква врста. После сам се питао  како 
сам то одвалио, а онда сам заправо схватио 
да је у животу суштина у томе.  Ми од живота 
добијамо оно што дамо, колико уложимо, 
урадимо, натераш себе да неке ствари 
превазиђеш. Можемо ми и да одустанемо, 
да прихватамо и неке лоше ствари, али смо 
због тога незадовољни. Човек је задовољан 
кад зна да је  дао се од себе, свој максимум. 
Неки пут је то пораз, некад је победа, 
али чињеница да си дао све од себе, да 
је то чисто, чини да је човек миран, нема 
љутње, агресије, незадовољства. Тако је и 
у људским односима, и у хирургији. Кад би 
хирург помислио да није дао све од себе, 
мислим да би се разболео. То је оно што не 
разумем данас у медијским нападима на 
докторе, несхватљиво је то. Сваки човек 
треба себе да замисли као лекара, па да 
ли је могућа ситуација у којој можеш, а 
нећеш?! Мислим да то не постоји. Човек 
треба да буде јако лош да би тако нешто 

могао да уради. Ми смо направљени као 
људска бића да нешто урадимо, померимо, 
направимо, свако у свом послу. 

Урадили сте велике ствари, 
усавршили српску медицину. Има ли 
нешто на шта сте посебно поносни?

-Оно што мислим да је обележило 
мој живот је увођење једне посебне 
врсте оперативне технике којима се 
чисте артерије које исхрањују мозак - 
операције на каротидним артеријама. 
Ту смо постигли невероватне ствари. 
Кад сам се вратио из Немачке, била је то 
операција са великим ризиком, јако ретко 
се радила. То је сад дошло дотле да ми 

годишње урадимо 1.000 таквих операција. 
Ризик је јако мали, а безбедност и корист 
за пацијенте велики. То је суштина мог 
хируршког рада.  Ја сам радио и велике 
операције као што је трансплантација јетре, 
панкреаса, операције торако абдоминалне 
аорте - анеуризме, велике анеуризме 
абдоминалне аорте... Мислим да увек треба 
да се одмери оно што се улаже као ризик 
и као мука од стране лекара, у односу 
на могућу добит. Мени се та каротидна 
хирургија залепила за мозак, а то сам чуо 
и од једног старог хирурга, да је то можда 
најкориснија операција у односу на оно 
шта ми у њу улажемо. Мали је ризик, није 
тешка за поднети за пацијента, а даје велику 
корист. Није то само да смо очистили 
артерију која исхрањује мозак. Ми смо 
тиме прво спречили шлог, друго поправили 
исхрањеност мозга, треће отклонили 
симптоме: проблеме са видом, несвестице, 
вртоглавице... и на крају спречили 
васкуларну деменцију. Уз то, мозак лучи 
хормоне, регулише метаболизам и ако то 
нормализујемо, онда ће та корист да буде 
још већа. Тако да је мени та област најдража 
и ако би требало да бирам, ако би ми неко 
рекао хајде направите добру клинику, ја 
бих је наменио том проблему. 

Имате ли неку жељу?
-Желео бих да добијем унуче. Имам 

четворо деце и волео бих да имају јако 
пуно деце. Ето, то би била моја можда 
највећа жеља. Волео бих да свако од њих 
има најмање петоро деце. Можда то за неке 
није нормална жеља, али ја бих тако волео. 
Јер, мислим да је то највећа срећа, поготову 
у овој ситуацији кад смо заборавили многе 
важне ствари у животу. Није ствар у томе 
да само скупљамо, да имамо све и свашта, 
треба неко и да преживи после свега овога!

Када је реч о професији, ја нисам 
тако гледао медицину. Плашим се много 
амбициозних доктора. Мислим да доктори 
не треба да буду амбициозни, већ скромни 
и да имају разумевања. Амбициозни 
доктори знају да буду опасни! Ја бих имао 
жељу да направим клинику по свом укусу 
која би била не само корисна, већ и лепа за 
пацијенте. Да то буде једно културно место, 
комуницирање на једном фином нивоу, 
где би се обратила пажња не само на то 
да ли боли пацијента инјекција, него да ли 
га боли реч, да ли му нешто прија или не.  
Погледајте, луксузни  хотели на све стране, 
а зашто болнице треба да буду сиромашне?! 
Зар није најважније човеку који је болестан 
да тада има све, да га неко негује, пази, 
да кроз све то лакше прође? А, улаже се у 
нешто друго, у непотребан луксуз. Било би 
лепо направити место где се лече и душа и 
тело!

Јованка Ерски

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00



ПЕТАК • 22. децембар 2017.ВРШАЧКА КУЛА8

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

Насеље Лаудуновац основао је холандски 
инжињер и гроф Лаудон у периоду од 1883. до 
1893. године. У том периоду, једно холандско 
друштво узело је у закуп Велики Рит, односно 
Алибунарски рит и у близини тадашњег 
Зичидорфа, данашњег Пландишта, основали 
су надничари насеобину коју су назвали по 
инжињеру Лаудону – „Лаудонтања“.

Инжињер Лаудон је дошао као представник 
једне холандске компаније  која је имала задатак 
да освоји производњу пиринча. Инжињер 
Лаудон је успео да обучи екипу за бушење 
артерских бунара и њему припада заслуга за 
први артерски бунар у Пландишту који је избушен 
1886. године. Замисао инжињера Лаудона била 
је  експлоатација  подземних артерских вода и 
производња  сирћетне киселине из  багремовог 
дрвета са Делиблатске пешчаре. Овај инжињер 
је добро познавао процес естаховања, односно 
издвајања сирћета из пространих багремара на 
Делиблатској пешчари, али му је за разблаживање 
сирћета недостајала питка вода.

Лаудуновац је у „Службеном листу САП 
Војводине“ број 21/78 проглашен насељем. 
Налази се у јужном делу општине, између 
Моравице и канала Шулхов. Кроз ово насеље  
пролази пруга на линији Зрењанин – Вршац. 
Железничка станица у Лаудуновцу је отворена 
14. јула 1891. године, две године касније него у 

Пландишту. Заслуге инжињера Лаудона су велике, 
између осталог, учествовао је у пројектувању 
пруге Вршац-Зрењанин чија је траса и данас, 
готово после скоро 120 година непромењена. 

Насеље Лаудуновац је повезано са Вршачким 
ритовима  тврдим путем, неасвалтираним.

Прва школа у Лаудуновцу је саграђена 1909, 
где је настава одржавана на српском језику све 
до шездесетих година овог века, када је укинута. 
Последњи учитељ у овој школи био је Миливој 
Бељин.

Први подаци о броју становника  у овом 
насељу су из 1910. када је Лаудуновац имао 205 
становника – то је и највећи број. Од тада, број 
становника се стално смањује. Становништво 
Лаудуновца са статусом самосталног насеља 
први пут је пописано 1981. године и тада је 
бројао 78 становника што је чинило 0,5 % укупног 
становништва општине, а по попису из 1991. 
имало је 50 мештана. По последњем попису 
из 2002. године у Лаудуновцу живи свега 24 
становника.

По етничкој структури највише је Срба (16), 
Румуна (4), Македонаца (2) и осталих (2). Према 
попису из 2002. Лаудуновац има исти број жена и 
мушкараца, просечне старости од чак 54,5 година. 
Ово насеље готово да и нема деце.

Насеље је лоцирано у Алибунарској депресији 
и једино је у општини које се налази у поменутој 

депресији. Апсолутна висина на којој је изграђен 
Лаудуновац износи 77 м, а околни терени су још 
за 30 до 50 цм нижи. Лаудуновац нема свој атар. 
Налази се у атару Пландишта. Има највиши ниво 
подземне воде на територији општине. 

Лаудуновац има две улице, једна је пошљунчана. 
Оне међу собом заклапају прав угао, тако да 
село има облик ћириличног слова Г. Обе улице 
су краће од 200 м. По дужој оси Лаудуновац има  
правац пружања југозапад – североисток.

Насеље нема, нити је имало цркво ни гробље. 
Мештани се сахрањују у Маргити.

Најстарије зграде су железничка станица 
из 1891. грађена по пројекту Марије Терезије, 
као и све остале из тог периода и зграда  школе 
сазидана 1909. године.

Насеље нема телефон нити га је имало. Везу са 
светом има преко радио-станице. Нема трговину, 
пошту, плинску мрежу, ни кафану. Лекар излази 
по  позивима. 

Сем саобраћајне функције (железничка 
станица), ово насеље не поседује ни једну другу. 
Престанком проласка возова на прузи Зрењанин-
Вршац и она је укинута.

Оно што је специфично за Лаудуновац је 
развијено сточарско-насеље броји преко 30 грла 
рогате стоке и производи 350 до 400 килограма 
сира месечно које се продају у Пландишту и 
Вршцу. 

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (36)
ЛАУДУНОВАЦ

- ЛАУДОНТАЊА

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

Нова, 18. седница Скупштине 
општине Пландиште одржана је у  
среду, 20.12.2017. године. За дневни ред 
предложене су 34. тачке. 

Одборници су прво разматрали 
Предлог Одлуке о изменма и допунама 
Одлуке о буџету општине Пландиште за 
2017. годину (четврти допунски буџет).

Након тога расправљало се о 
Предлогу Одлуке о буџету Општине 
Пландиште за 2018. годину, о Предлогу 
Одлуке о реализацији буџета Општине 
Пландиште у делу планираних 
расхода за услуге социјалне заштите 
за 2018. годину, о Предлогу Одлуке о 
матичним подручјима на територији 
општине Пландиште, о Предлог Одлуке 
о платама, додацима, наканадама 
и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
Општини Пландиште и о Предлогу 
Одлуке о општим правилима кућног 
реда у стамбеним и стамбено-
пословним зградама на територији 
Општине Пландиште.

На дневном реду били су још и: 
Предлог Одлуке о објављивању 
аката у „Службеном листу Општине 
Пландиште“,  Предлог Одлуке о 
доступности јавних информација о 
раду органа Општине Пландиште 
и Предлог Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о висини закупнине 
за пословни простор.

Одборници су на предстојећој 

седници СО Пландиште разматрали 
Програм пословања ЈП „Полет“ 
Пландиште за 2018. годину, Извештаја 
о раду Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште за 
школску 2016/2017. годину, Годишњи 
плана рада Предшколске установе 
„Срећно детињство“ за школску 
2017/2018. годину и Финансијски 
план Предшколске установе „Срећно 
детињство“ Пландиште за 2018. годину.

Одборници су на 59. седници СО 
Пландиште разматрали и Програм 
рада и Финансијски план  Културно 

образовног центра „Вук Караџић“ 
Пландиште за 2018. годину, Народне 
библиотеке Пландиште за 2018. годину 
и Историјског архива Бела Црква за 
2018. годину, Дома здравља „1.октобар“ 
Пландиште и  Центра за социјални рад 
у општини Пландиште за 2018. годину.

На дневном реду 18. седнице СО 
Пландиште било је и разматрање 
Основа програмских активности 
и Финансијског плана Црвеног 
крста Пландиште за 2018. годину са 
Календаром активности. Након тога, 
одборници су разматрали Финансијски 

план и План рада за 2018. годину свих 
месних заједница општине Пландиште, 
МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ 
Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, 
МЗ Марковићево, МЗ Милетићемо, МЗ 
Банатски Соколац, МЗ Јерменовци, МЗ 
Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ 
Велики Гај.

Претпоследња тачка седнице 
била је предлог Кодекса понашања 
службеника и намештеника општине 
Пландиште.

Последња тачка дневног реда била 
су одборничка питања.

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ БУЏЕТ
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Săptămânalul “Libertatera” de 72 
de ani contribuie la păstrarea limbii, 
promovarea creaţiei literare şi a 
valorilor româneşti. Vă rugăm să ne 
prezentați cartea de vizită a acestui 
ziar?

 - Fondată în anul 1945, Casa de 
Presă şi Editură „Libertatea” este singura 
instituţie românească de acest gen 
din Serbia şi deţine un rol deosebit de 
important în asigurarea şi realizarea 
dreptului la informare şi exprimare în 
limba maternă. Publicaţia centrală a 
Casei - săptămânalul „Libertatea” a fost 
martorul nelipsit din viaţa românului 
din Serbia. Astăzi, prin cele 52 de 
numere din cursul unui an calendaristic, 
reprezintă imaginea de ansamblu 
a comunităţii româneşti din Serbia. 
Apare în � ecare sâmbătă, se distribuie 
în aşezările populate de români – în 
Voivodina şi în Serbia de Răsărit, precum 
şi în România, Franţa, Suedia, Germania, 
S.U.A. şi Canada. Poate �  citit şi pe site-
ul www.libertatea.rs. Ziarul, prin cele 
24 pagini, îşi propune să răspundă 
cerinţelor populaţiei româneşti în ceea 
ce priveşte spaţiul cultural, politic, 
informativ, economic, sportiv... evident 
în centrul atenţiei � ind acele subiecte 
care vizează etnicii români. 

Săptămânalul are tematică 
diversi� cată, un conținut echilibrat 
şi  se adresează unui public mai larg, 
de vârste diferite.  Este conceput spre 
a satisface nevoile publicului cititor. 
Așadar, pe parcursul a șapte decenii,  
conținutul a fost adaptat vremurilor. Au 
fost unele perioade foarte grele pentru 
Casa de Presă și Editură „Libertatea” 
și pentru publicațiile acesteia, mai 
cu seamă pentru publicația centrală 
-  săptămânalul „Libertatea”. A 
persistat atâta timp, datorită faptului 
că mereu a urmărit cum decurge 
viața minoritarului român din aceste 
spații, cu toate bucuriile și problemele 
cu care se confruntă. Desigur că cei 
din conducerea săptămânalului şi a 
Casei,  dar și gazetarii, s-au străduit 
să cuprindă tot ceea ce are legătură 

directă cu su� area românească, 
fapt dovedit de  câteva sute de mii 
de articole, reportaje și fotogra� i 
publicate. Fiind unicul ziar de acest gen 
în Voivodina, R. Serbia, care săptămână 
de săptămână oferă informații din 
comunele Alibunar, Panciova, Vârșeț, 
Zrenianin, Jitiște, Covăcița, Plandiște, 
Biserica Albă, Seciani, dar și mult 
mai larg, prin variatele sale rubrici, 
concursuri periodice, dar și activități, 
cum este, spre exemplu, mult îndrăgita 
competiție sportivă  „Cupa Libertății” 
(care anul acesta a ajuns la ediţia a 58-
a), săptămânalul a devenit o tradiție în 
numeroase familii de români. 

Ați redactat cu multă dăruire de 
sine revista „Tinereţea”. Ce ne puteți 
spune despre această revistă?

  - Cândva „Tribuna tineretului”, 
astăzi „Tinereţea”, unica revistă în limba 
română menită tinerilor de naţionalitate 
română din Voivodina, anul acesta 
a sărbătorit jubileul de 45 de ani de 
existenţă. Este o revistă de 28 de pagini, 
format A4, care apare, din anul 2008, 
color în întregime.  În dependenţă de 
perioada de apariţie, atât concepţia, 
cât şi aspectul � zic au fost modi� cate. 
De la înclinaţia spre o scriere dulceagă, 
poetică şi fără implicări serioase în 
problemele tinerilor, prin noua sa 
concepţie revista „Tinereţea” a dobândit 
şi latura care I-a lipsit dintotdeauna: 
curajul de a se confrunta cu priblemele 
şi de a le spune pe nume.

În conţinutul său variat, prin 
numeroasele rubrici cititorii pot găsi 
texte educative,  reportaje prin care 
doreşte într-un fel să deschidă porţile 
tinerilor spre cunoaşterea altor oraşe 
ale planetei, cum trăiesc şi se distrează 
vârstnicii lor de-alungul Europei. Pe 
lângă latura sa distractivă, revista se 
poate mândri şi cu latura sa culturală, 
unde se pun în prim plan evenimente, 
personalităţi şi realizări a căror merite 
şi însemnătate depăşesc, din nou, 
graniţele localului.

În cadrul redacţiei revistei, în 
decursul anilor s-au organizat variate 

activităţi, concursuri literare, plastice, 
de frumuseţe, promoţii şi concerte, 
precum şi tradiţionala manifestare 
sportivă „Cupa şcolarilor” (competiţii 
sportive la fotbal, tenis de masă, volei, 
handbal, şah – care anual au adunat în 
jur de 200 de tineri), manifestare care 
anul trecut (2016) a sărbătorit două 
decenii de existenţă. 

Jurnalismul este o meserie 
care ne consumă tot timpul. I-ați 
încuraja pe tinerii noștri să se ocupe 
de jurnalism? Ce calități trebuie să 
posede un jurnalist de succes?

 - Înainte de toate un jurnalist trebuie 
să ştie să respecte oamenii, să cunoască 
bine limba şi ortogra� a, să � e obiectiv, 
iar textele sale să le scrie cu acurateţe. 
Astăzi oamenii nu mai au timp să 
citească texte lungi, încât reuşeşti să 
concentrezi materialul în câteva fraze, 
dar să spui totul, ai făcut o treabă bună. 
Un juralist se formează mereu şi se 

poate perfecţiona, e nevoie doar de 
ambiţie şi puţin talent. Apoi, gândirea 
și exprimarea liberă, să se implice cu 
maximă dăruire şi ceea ce face să o 
facă cu pasiune. Prin textul jurnalistic 
se re� ectă felul de gândire al ziaristului, 
cum el judecă anumite situaţii, subiecte 
tratate etc. Nu oricine poate �  un 
jurnalist bun. Desigur că, la fel ca şi 
oricare altă meserie, şi aceasta necesită 
anumite calităţi. Dacă o persoană nu 
posedă acel � er gazetăresc, nu ştie să 
„miroase” dacă un subiect merită sau nu 
să � e tratat în pagina unui ziar, atunci 
el nici nu trebuie să se concentreze 
pe ziaristică. Responsabilitatea şi forţa 
morală sunt desigur alte principii, de la 
care nu trebuie să deraieze acela care 
pledează pentru jurnalism. 

Tinerii care doresc să se avânte în 
această meserie, trebuie de la început 
să � e conştienţi de faptul că această 
meserie este una complexă şi foarte 
di� cilă. Mai ales în prezent, când tinerii 
de astăzi nu sunt obișnuiți să citească, 
decât de pe tablet, calculator sau 
telefon mobil. Foarte puțini citesc presă. 
De cărți, să nu mai vorbim. Aceasta este 
adevărul trist, de care suntem conștienți 
cu toții. Nici viitorul minoritarului 
român nu este unul promițător. Suntem 
tot mai puțini la număr, clasele de elevi 
români se închid,  familiile de români 
se înjumătățesc. Acestea  ne fac să 

credem că în viitorul apropiat nu vom 
mai avea nici cititori români, care să știe 
să citească în limba maternă. Să sperăm 
că această zi nu este tocmai așa de 
aproape.

Dacă revenim însă la semni� caţia 
termenului de jurnalist, adică cel care îşi 
asumă o misiune de informare corectă, 
care încearcă să îşi facă meseria corect, 
care poate sta în faţa publicului onest 
şi fără senzaţia că îi atîrnă o tinichea de 
coadă, atunci nu putem vorbi despre o 
majoritate – în minoritatea noastră, nu 
există foarte mulţi care chiar au înţeles 
despre ce este vorba în această meserie.

Jurnalistul este acela care trebuie 
să descopere anumite lucruri şi vrea să 
atragă atenţia în ideea de a provoca 
o schimbare în bine. Din păcate, în 
general, în presa noastră nu se întîmplă 
acest lucru. Şi mai este o chestie: 
subiectele grave sunt tratate super� cial. 
Există presiunea de a produce repede, 

mult, redacţiile au personal puţin, care 
trebuie să producă, şi atunci se ajunge 
la încropirea la repezeală a unui subiect. 
S-a pierdut noţiunea de investiţie 
cronofagă în jurnalism. 

Mesajul meu către tineri este 
să îmbrăţişeze această profesie 
complexă cu deplină moralitate şi 
responsabilitate. Să încerce să producă 
schimbări spre bine, prin produsele lor 
jurnalistice, să se implice cu maximă 
seriozitate şi respect faţă de instituţia 
la care sunt angajaţi şi desigur tot ceea 
ce fac să facă cu pasiune şi devotament, 
pentru că doar aşa nici rezultatele nu 
vor lipsi. 

După părerea dvs. care sunt 
cele mai acute probleme cu care se 
confruntă comunitatea română din 
Serbia, la ora actuală? 

 - Probleme sunt multe şi în � ecare 
segment se poate ceva reproşa dacă 
ne dorim să criticăm. Sunt de părere că 
problema de bază a minorităţii noastre 
este că suntem divizaţi. Fără unire şi 
înţelegere greu se pot realiza lucruri 
capitale. 

Cum apreciaţi calitatea informării 
în limba maternă a românilor din 
Serbia? 

 - Casa de Presă şi Editură 
„Libertatea”, în mod profesionist de 
72 de ani, prin publicaţiile sale, şi 
hebdomadarul „Libertatea” informează 

despre toate cele desfăşurate în sânul 
minorităţii noastre. Trebuie menţionate 
şi Radio şi Televiziunea Voivodinei, 
redacţiile în limba română, care, la fel 
ca şi „Libertatea”, în negura vremurilor 
în care trăim, să străduiesc să realizeze 
materiale în condiţiile care sunt. E clar 
că din an în an sunt tot mai puțini bani 
care se alocă pentru mass-media, ceea 
ce însărăcește domeniul informării. 

Schimbările se simt puternic şi în 
jurnalism, dar  nu întotdeauna în mod 
pozitiv. De pildă, la capitolul schimbări 
pozitive, datorită tehnologiilor 
electronice am devenit mai conectaţi la 
ceea ce se întâmplă în lume şi în ţară. La 
capitolul schimbări negative, trec fuga 
după senzaţional, care se înregistrează 
în jurnalismul global. În materie de 
informaţie, deseori se depăşeşte limita 
normalului şi a bunului simţ. Mi se pare 
că jurnalismul tabloid a căpătat o formă 
de-a dreptul monstruoasă! Totuşi, 
nu-mi pierd speranţa. Nu mi-o pierd, 
pentru că  sunt o natură optimistă, dar 
şi pentru că lucrez într-o casă de presă 
în care se face jurnalism de calitate. 
Mai cred în ceva: în faptul că inclusiv 
publicul care s-a rătăcit pe parcurs va 
reveni ,,la matcă”, va reuşi din ce în ce 
mai bine să facă diferenţa între presa 
de calitate şi cea tabloidă şi, evident, 
o va alege pe prima. Cred că, până la 
urmă, toţi oamenii se vor sătura de 
senzaţionalul ieftin care domină acum. 
Bunul gust va învinge. 

Nu sunt, însă, prea optimistă când 
vine vorba de presa scrisă, deoarece 
tinerii de astăzi nu sunt obișnuiți să 
citească, decât de pe tablet, calculator 
sau telefon mobil.  Foarte puțini citesc 
presă, nu doar ,,Libertatea”, „Bucuria 
copiilor”,„Tinereţea” sau „Lumina”.  De 
cărți,  să nu mai vorbim. Aceasta 
este adevărul trist, de care suntem 
conștienți. Nici viitorul minoritarului 
român nu este unul promițător. 
Suntem tot mai puțini la număr, 
clasele de elevi români se închid, 
familiile de români se înjumătățesc. 
Acestea  ne fac să credem că în 
viitorul apropiat nu vom mai avea 
nici cititori români, care să știe 
să citească în limba maternă. Să 
sperăm că această zi nu este tocmai 
așa de aproape.

Prin adoptarea noilor Legi și 
strategii din domeniul informării 
ar trebui să se îndeplinească 
rolul său esențial – de a se stabili 
reguli concrete din domeniul 
informării publice, în care nu va �  
discrimanări. Până în prezent se 
pare că în procesul de adoptare 
a noilor legi din domeniul mass-
media – mass-mediei minoritare 
nu i s-a dedicat atenția cuvenită. 
Sunt de părere că trebuie să se 
găsească cele mai potrivite soluții 
pentru numeroasele probleme 
prioritare din domeniul informării, 
printre care intră și o mulțime de 
neclarități din domeniul respectiv. 
De asemenea, trebuie de� ni un 
model pentru sustenabilitatea 
mass-mediei minoritare și 
dezvoltarea profesională, precum 
și de a prevenii numeroasele 
probleme legate de privatizarea 
mass-mediei, dar și de a iniția reguli 
mai clare când vine vorba despre 
su� nanțarea prin concurs de interes 
public în sfera informării publice. 

T.S. 

TEODORA SMOLEAN

 SĂPTĂMÂNALUL „LIBERTATEA” - IMAGINEA DE 
ANSAMBLU A COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN SERBIA

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТ У “ГЛАС РУМУНА” НУ ЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

VOCEA ROMÂNILOR

La vârsta de 72 de ani Casa ,,Libertatea” a devenit 
o emblemă a minorităţii române din Voivodina şi 
Serbia, vârstă la care are o misiune foarte importantă 
şi responsabilă. „Atâta timp cât pe aceste meleaguri 
vor exista români, Casa ,,Libertatea” va avea viitor. 
Mai mult ca sigur, în bibliotecile viitorului, publicaţiile 
,,Libertăţii” vor �  mărturii � dele ale vremurilor pe 
care le trăim astăzi”, a ținut să menționeze de la bun 
început interlocutoarea noastră Teodora Smolean, care 
din anul 2012 îndeplinșete cu multă dibăcie și dăruire 
de sine funcția de redactor-şef al săptămânalului  
,,Libertatea” din Panciova. 

Teodora este absolventă a Facultăţii de Jurnalism 
,,Tibiscus” din Timişoara, România, specializarea presa 
scrisă şi radio. În perioada anilor 2008-2015 a îndeplinit 
funcția de coordonator al revistei pentru tineret 
„Tinereţea”, unde ani în şir a organizatat manifestărea 
sportivă „Cupa şcolarilor”. 

Pe Teodora o caracterizează talentul, ambiția și 
dragostea față de ceea ce face, iar prin muncă aisduă, 
perseverență și încredere în forțele proprii, ajunge 
la rezultatele dorite. Munca, ambiția, dragostea 
și talentul, i-au fost răsplătite pe măsură, � ind 
proclamată pe merit - Cel mai bun tânăr ziarist al 
anului, premiu inițiat de Departamentul pentru 
Informare, al C.N.M.N.R.S., cu scopul de a susține tinerii 
și viitorul jurnalisticii în Voivodina.
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KNJIGOVODSTVENO 

POSLOVANJE

SREĆNE BOŽIĆNE 
I  NOVOGODIŠNJE  PRAZNIKE 

ŽELI VAM

“ ŽITOBANAT ” AD

Свим верницима који Божић и предстојеће 
празнике славе по Грегоријанском 

календару, да  их проведу у миру срећи и 
благостању жели

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ
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У Градском музеју Вршца у 
суботу је отворена изложба 
„Иконе банатске епархије” на 
којој је представљено 113 икона у 
власништву Српске православне 
епархије банатске, из периода од 
18. до 20. века. 

Отварајући изложбу, Душан 
Миловановић, историчар 
уметности, истакао је да иконе 
нису тек предмети култа или само 
уметничка дела, а да то доказују 
чудотворне иконе које потврђују 
да су светитељи заиста живи и да 
могу чинити чуда. 

-Иконе су се градиле и у 
мирним и у скрбним временима 
и делиле судбину са племенитим 
Банаћанима. Њиховом 
благородном усуду придонела 
је , при свему и мудрост 
руководитеља Банатске епархије, 
епископа Хризостома Столића. 
Добро је знано да је његовим 
залагањем из читаве епархије 
сакупљен леп број старих икона и 
у двор вршачки донесен – додао је 
Миловановић. 

- Ове иконе данас зраче 

благоугодном светлошћу која 
нас испуњава, а светлост која је 
у њима ткана вековима говори 
о духовној вертикали српског 
народа и сведочи о националном 
идентитету – рекао је Звонимир 
Сантрач, директор Градског музеја. 

Епископ банатски Никанор 
благосиљано је отварање 
изложбе. 

- Нешто није могло да буде 

насликано на икони, а да нема 
свој први образ, а тај први образ 
је створио сам Бог. Нема иконе 
коју ће најумнији сликар овога 
света и свих времена направити 
самопроизвољно, а да није 
повезан са оном уметношћу коју је 
сам Господ Бог учинио над сваким 
од нас – рекао је епископ банатски. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ИКОНЕ БАНАТСКЕ ЕПАРХИЈЕ“ 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ПРЕДСТАВЉЕНО 
ВИШЕ ОД СТО ИКОНА 

Претходног викенда у 
Народном позоришту „Стерија“ 
одиграна је још једна премијера, 
овога пута представе намењене 
деци, али – како аутори истичу – 
и родитељима. Реч је о представи 
„Папагаји“, према тексту и у режији 
Драгана Џанкића. 

Према Џанкићевим речима, 
„Папагаји“ су разигран и распеван 
покушај да се укаже на врло 
актуелан проблем све већег 
занемаривања деце услед брзине 
и стреса савременог живота. 

- Ми одрасли, ако се тако можемо 
звати, имали смо могућност да 
изаберемо; хоћемо ли или нећемо 
у једном периоду свог живота 
постати родитељи. Дакле, имали 
смо могућност бирања за разлику 
од детета које ни у ком случају 
није било у могућности да бира 
нити родитеље, нити то како ће 
расти, расти, па порасти. Е, ако 
је нама одраслима, ако се тако 
можемо назвати, таква могућност 
дата, онда морамо прихватити 
и обавезу да том малом бићу, 
том пупољку, пружимо све оно 
што је нама, одраслима, ако се 
тако можемо назвати, у неком 

времену, када смо ми били мали, 
било ускраћено и још придодати 
више, много више пажње, љубави, 
љубави и љубави. Све остало није 
важно. Не баш толико. Верујте – 
поручио је Џанкић. 

У представи играју: Срђан 
Радовијевић (Тата), Тамара Тамчи 
Тоскић (Мама) Катарина Сарић 
(Милица), Милан Зарић (Упс) 

и Марија Драгичевић (Упсић). 
Кореограф представе је Марина 
Лазаревић, сценографију и костим 
потписује Софија Лучић, дизајн 
светла Радомир Стаменковић, 
аранжман Милош Добросављевић 
и Никола Матић, а музуку и текст 
сонгова Драган Џанкић. 

Т.С. 

НОВА ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА У НП „СТЕРИЈА“ 

ПРЕМИЈЕРА „ПАПАГАЈА“ 

У галерији „Галеријана“ прошле 
недеље је отворена изложба слика 
Василија Васе Доловачког. Поводом 
свог трећег рођендана, „Галеријана“ 
је Вршчанима представила радове 
овог уметника, како је речено „једног 
од најпознатијих сликара савремене 
српске фигурације“. 

- Важно је ако се догоди да људи са 
ове изложбе понесу нешто драгоцено 
кући, неку нову енергију, уколико нека 
од ових слика и наредних дана позове 
на поновно виђење. Има пуно слика 
код којих познајем сваки квадратни 
сантиметар, али заиста кад год око 
има прилике да их поново види, оно 
их милује. Да ли је у питању оригинал 
или репродукција, увек уживам 
посматрајући их – рекао је Василије 
Васа Доловачки. 

Академски сликар Томислав 
Сухецки отворио је изложбу истакавши 
да су у питању слике које говоре саме 

о себи, супротстављајући се „нашем 
јефтином арчењу тог чудесног дара као 
што је живот“. 

Како је речено, топла и сочна палета, 
мека, етерична осветљења, тонска 
сливеност, дрхтаве сенке, пигмент који 
пулсира су основе Васиног сликарства. 
Из слике у слику он континуира, 
култивише и органски развија најлепше 
врлине свог колоризма по коме је 
препознатљив и недостижан у корпусу 
савременог српског фигуративног 
сликарства. 

Василије Васа Доловачки рођен је 22. 
априла 1960. год. у Баваништу, општина 
Ковин. 1984. године је дипломирао 
на факултету Ликовних уметности у 
Београду у класи професора Зорана 
Петровића. 1989. године је дипломирао 
на постдипломским студијама 
на академији у Београду у класи 
професорке Мирјане Михаћ. 1992. 
године постаје члан УЛУС-а. 

У ВРШАЧКОЈ „ГАЛЕРИЈАНИ“ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА ВАСИЛИЈА ДОЛОВАЧКОГ 
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Свим 
грађанима 

Општине 
Вршац срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели SREĆNU NOVU 2018. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE GRADJANIMA 

OPŠTINE VRŠAC ŽELI

CENTAR ZA 
SOCIJALNI RAD 

ZA OPŠTINU VRŠAC

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ВРШАЦ

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ 
И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
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DIAKÓNUS SZENTELÉS VOLT A NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZBAN A MÚLT PÉNTEKEN

Istenre bízom hivatásomat
Dr. Német László SVD 

nagybecskereki püspök 
Szűz Mária Szeplőtelen 

Fogantatása ünnepén a nagy-
becskereki székesegyházban 
diakónussá szentelte Palati-
nus Alent.

Ismét egy lépcsővel kö-
zelebb kerültem ahhoz az ál-
momhoz, hogy lelkipásztor-
ként szolgálhassam egyházun-
kat – nyilatkozta a szentelést 
követően Alen. – Elsősorban 
az ifjúság felé vagyok nyitott, 

mert úgy gondolom, hogy ki-
emelten kell velük foglalkozni 
ahhoz, hogy később is megma-
radjanak az egyházban. Nem 
tudom, hogy milyen pályát fo-
gok befutni, ezért Istenre bí-
zom hivatásomat.

Palatinus Alen jelenleg a 
verseci plébánián teljesít szol-
gálatot. Hat iskolában dolgozik 
hittantanárként, emellett a plé-
bániai hittan keretében is fog-
lalkozik a fiatalokkal, s vállal-
ja mindazokat a feladatokat, 
amellyel Erős Mihály esperes-
plébános megbízza.

MAGYAR TÜKÖR

„
Elsősorban az ifjúság 
felé vagyok nyitott, 
mert úgy gondolom, 
hogy kiemelten kell 
velük foglalkozni 
ahhoz, hogy később 
is megmaradjanak az 
egyházban

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ SZERVEZÉSÉBEN NAGYBECSKEREKIEK ADTAK HANGVERSENYT BUDAPESTEN

Budapest vendége volt az Emmanuel Kamarakórus
A múlt hétvégén Budapes-

ten a Magyarság Házában 
(Duna Palota) tartott adventi 
hangversenyt a nagybecskere-
ki Emmanuel Kamarakórus. A 
nagybecskereki kórus vendég-
szereplésének a házigazdája a 
Bethlen Gábor Alapkezelő volt.

A vendégeknek alkalmuk 
volt a Nagybecskerekről el-
származotakkal is találkozni-
uk, akik jelenleg Budapesten 
élnek.  » Az Emmanuel Kamarakórus a Duna Palota Széchenyi termében

Ünnepre hangolódva
A Szent Gellért püspök és 

vértanú római katolikus 
plébánia termét mézeska-
lács és forralt bor illata leng-
te be december elsején este. 
Hívek és családok érkeztek 
azért, hogy együtt töltsék a 
péntek estét és közösen ké-
szítsenek adventi koszorút.

Az összejövetelt  Erős 
Mihály  plébános és  Pala-
tinus Alen diakónusjelölt 
szervezte. Az eseményen 
körülbelül 25 ember gyűlt 
össze. A hangulatot még ün-
nepibbé varázsolták a ka-
rácsonyi dalok, énekek. A 
Petőfi Sándor Magyar Kul-
túregyesület kórusának ap-
raja nagyja is jelen volt, akik 

karácsonyi dalokkal örven-
deztették meg a résztvevő-
ket.

Az ünnepi asztal elkép-
zelhetetlen adventi koszorú 
nélkül. Gyönyörű darabok 
születtek, mindegyik egye-
di, a jelenlévők szívüket-lel-
küket beletéve és egymást 
segítve készítették el eze-
ket. Az este végén közösen 
átvitték a szemben lévő, im-
már 154 éves Szent Gellért 
templomba, a főoltárra he-
lyezték koszorúikat, ame-
lyeknek megáldására vasár-
nap, 2017.12.03-án került 
sor a szentmise keretében.

NAGYBECSKEREKI 
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

KÖZÖS ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS A VERSECI PLÉBÁNIÁN 

A Mikulás a Nagybecskereki Egyházmegyében is járt

 » Csókán a Mikulás

 » Verseciek is kaptak Mikulás csomagokat

 »Mikulás Versecen

ADVENTI KONCERT SZENTMIHÁLYON

Ádvent második vasárnap délután 17:00 órakor a Csernyák Zsuzsannaáltal 
vezetett Temerini Juventus Énekkar adventi koncertet tartott a szentmihályi 
templomban. Elias Ohoiledwarin atya köszöntötte a vendégeket, és 
elkezdődött a koncert. A hívek nagy örömmel, csendesen és figyelmesen 
hallgatták a koncertet. A koncert három részből állt. Az első részben általános 
vallásos énekek voltak, a második részben az adventi énekek csendültek 
fel, a harmadik részben pedig karácsonyi énekek. Gyönyörűen énekeltek, és 
ami nagyon érdekes volt, hogy hívekkel is betanítottak néhány éneket, így az 
egész templom együtt énekelt.  A koncert végén szentmihályi egyháztanács 
tagja, Csapó Valéria egy csokor virággal megköszönte a vendégeknek a szép 
énekeket. NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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DOM ZDRAVL JA
VRŠAC

DOM ZDRAVL JADOM ZDRAVL JA

D O B R O  Z D R AV L J E  I  U S P E Š N U 
N O V U  2 0 1 8 .  G O D I N U 

I  S R E Ć N E  B O Ž I Ć N E  P R A Z N I K E 
S V I M  G R A D J A N I M A

Ž E L I

2018.

S r e ć n e 
n o v o g o d i š n j e 

i 
b o ž i ć n e  p r a z n i k e 

ž e l i Srećne novogodišnje 
i  božićne praznike želi

KINESKI RESTORAN

DVA ŠTAPIĆA
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1148
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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем или мењам нову кућу за 

стан мањи уз доплату. Кућа има 240м2 
са поткровљем, гаражом 30м2 на плацу 
1000m2, Вршац Панонска 54. Тел 060/353-
41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. Цена. 
2.100 €. Тел. 063/257-823.

На продају или замена за нешто 
мање викендица 120 м² , плац 12 ари, у 
Белановици између Љига, Лазаревца и 
Аранђеловца. Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном плацу, 
„тојоту“ црвене боје, два бицикла. 
Повољно. Тел. 013/28-32-536.

Продајем кућу на лепом месту код 
„Виле брег“. Тел. 831-579.

На продају или становање мања 
кућа 56 м², тераса и двориште. Тел. 
063/292-177.

Кућа на продају у Улици Јоргована 
18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-48-51 и 061/49-
49-252.

За продају кућа спратна и гаража, 
саксијско цвеће палме, лијандери, алоја 
вера. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.

Кућа на продају, 2. октобра83. Тел. 
281.24-042 и 064/510-69-06.

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а. Тел. 
060/03-02-111.

Продајем кућу у Железничкој, 
сређена са двориштем и баштом. Тел. 
060/193-68-88. 

На продају кућа у улици Цара 
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-373-04. 

На продају стан у центру града 40 
м2, Трг Светог Теодора 6. Тел. 062/88-37-
304. 

На продају кућа у Улици Димитрија 
Туцовића у Вршцу. Цена повољна. Тел. 
063/318-158. 

Кућа на продају у 2. октобра 83, 
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51-069-
06. 

На продају спратна кућа  у Вршцу, 
површине 77м2 и 67 м2, на плацу од 2 
ара. Кућа поседује 5 соба, 2 купатила, 
кухињу, струју, гас, фиксну линију. Налази 
се код парка ул. Феликса Милекера 33. 
Тел. 069/642-661.

Два стана на продају, Феликса 
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629-749

На продају кућа у центру града, 
реновирана, одмах усељива, у Змај 
Јовиној 25. 170 квадратних метара плис 
подрум плус помоћни објекти на 4,7 ари 
плаца.Тел. 060/0302-111

Продајем стан у улици Светог 
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел: 
062/883-7304

Продајем кућу у улици Цара Лазара 
59, Вршац.Тел: 062/883-7304

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари плаца. 
Повољно. Тел. 060/03-02-111.

Кућа на продају у Другог октобра 83. 
Тел. 064/510-69-06.

Издајем намештен стан комплетно 
опремљен, једнособан, усељив одмах. 
Тел. 837-513 и 063/877-99-85.

14.
Продајем нова инвалидска 

колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60 евра. 
Тел. 064/123-17-56. 

Продајем полован исправан 
прозор (80х140 цм „Словенијалес“), 
очуван са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први 
власник, само ицима са дозволом. 
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло дно 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за 
лакшу вучу ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку ауто 
куку (немачку) од аудиа 100, са 
електро инсталацијом. Тел. 064/ 
123-17-56.

Продајем два половна, очувана 
лимена поклопца мотора „бубрега“ 
и предњи лимени блатобран од  
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/123-
17-56.

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – преноћишта 
за раднике. Уредно. Тел. 064/374-
09-98.

Продајем празну бутан боцу од 
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и 
2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, мали 
и велики формат. Тел. 064/197-90-
69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску алфа 
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.

Продајем стилски сто и столице, 
диван (отоман), шифоњер, 
комбиновани шпорет, кварцну 
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-
98.

Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) за 
друштво. 100 дин. сат (зими може 

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске цркве, 
санитарни чвор, клима, фиксни 
телефон, засебно комуналије. Тел. 
064/837-26-35.

Запосленој девојци потребна 
кућа за становање и одржавање. 
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.

Издајем собе – лежаје 
за раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, има 
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81 
а. Повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем гарсоњеру у Панчеву, 
намештену, центар, за једну особу 
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.

Издајем намештену гарсоњеру 
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел 
062/160-35-25 и 063/877-99-85.

Локал за издавање 22 m2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло 
повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у строгом 
центру. Тел. 060/335-11-72.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел: 
063/894-9163

Издајем ненамештену кућу 60 
квадрата у Подвршанској, предност 
ученицима и мањој породици. 
Посебан улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 
евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. Тел. 
060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на спрату, 
нова градња, посебан улаз, одвојен 
плин и струја, има кабловску и 
интернет. Тел. 063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/51-
52-245.

Издајем канцеларију у центру 
Вршца - приземље, има заштитне 
решетке и паркинг.Тел. 064/1979-
069

Издајем ненамештени  
једнособан стан у ужем центру 
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима. 
Информаије на тел. 062/15-76-553 у 
времену од 17 – 21 часа.

Издајем једнособан намештен 
стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.Тел: 064/186-5244

Издајем студенткињама 
једнособан стан у згради на 1. 
спрату код Педагошке академије, 
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.

Издајем празну кућу (двособан 
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255-
504.

Издајем двособан намештен 
стан у Новом Саду код социјалног. 
Тел. 064/707-53-30.

Издајем празну кућу у ул. Цара 
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.

Кућа спратна, гаража, воћњак. 
Саксијске палме старе 10 година, 
алоја вера. Тел. 013/837-631.

Издајем једнособан намештен 
стан ученицама или самицама. Тел. 
013/ 834- 975.

Издајем кућу у ул. Жарка 
Зрењанина 34, преко пута Суда. 
Тел. 063/106-70-74.

Издајем намештени 
засебни стан у кући, први спрат, 
двособан, засебан улаз, Борачка 
улица, одвојени гас, струја, 
канализација. Тел. 064/038-37-
57.

Ексклузивни локал у 
строгом центру Вршца, 97м2, на 
првом спрату изнад Рајфајзен 
банке, Дворска 3. Нов, подно 
грејање, гранитна керамика, 
армстронг плоче, клима, 
телефони. Идеалан за агенције, 
бирое, ординације. Контакт 063 
68 40 40. 

Издајем дворишну 
гарсоњеру за ђаке и студенте у 
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.

Издајем стан у Хемограду, 
50 м², комплетно намештен. 
Слободан од 1. октобра. Цена 
100€ плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са посебним 
комуналијама и издајем собу за 
ученице са употребом кухиње 
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и 
834-065.

Издајем дворишну 
намештену гарсоњеру, грејање 
на плин, одвојен сат за плин 
и струју, кабловска, интернет. 
Центар, Иве Милутиновића 20. 
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.

Издајем комплет 
намештену кућу 70 м2, са 
нус просторијама, и великом 
баштом на дужи период. Кућа 
се налази у селу Потпорањ Тел. 
060/0825-724. 

Издајем једнособан 
намештен стан на 
Омладинскком тргу, слободан 
од 1. новембра. Тел. 063/42-00-
17.

Издајем једнособан 
намештен стан, дворишни и све 
засебно, комуналије засебно. 
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.

Издајем једнособан 
намештен стан у Борчи, одлична 
локација студентима из Вршца. 
Повољно и коректно. Тел. 
063/890-98-96.

Издаје се празнане 
намештена  кућа од 120 м² са 
великим двориштем, гаражом 
за ауто на углу улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

Издајем гарсоњеру у центру 
Вршца са централним грејањем. 
Тел. 064/51-52-245.

Издајем једнособан стан, 
струја комуналије  све посебно, 
може брачни пар или самцима. 
Стан је одмах усељив. Тел. 807-
337 и 061/ 723-93-59.

Изнајмљујем  двособан, 
намештен стан у згради са 
централним грејањем на дужи 
рок. Телефон 064-20-32-712.

Потребна кућа за 
становање  жени са двоје деце 
у Пландишту или у околини, 
за чување и одржавање. Тел. 
062/872-72-04

Изнајмљујем двособан, 
намештен стан у згради са 
централним грејањем на дужи 
рок. Тел. 064/20-32-712.

Жени са двоје деце  
потребна кућа за становање, 
чување и одржавање, у 
Маргити. Тел. 062/872-72-04.

Издајем намештену 
гарсоњеру за самца или самицу. 
Гарсоњера је прелепа а цена 
повољна. Тел. 064/35-12-026.

РАЗНО

За продају машине за прање 
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“ 
све у исправном стању. Комбинован 
електрични шпорет „Кончар“ 
исправан. Тел. 064/42-90614.

Продајем повољно ПВЦ улазна 
врата и ПВЦ преграде (делимично 
застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

Купујем једногодишње морке 
(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 
Тел 064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-06-

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем башту 20 ари и 74 

м², налази се на источном излазу из 
Вршца. Тел. 013/805-350  и 065/880-
53-50.

Продајем виноград на путу 
за Мало Средиште, 500 м од 
раскрснице за Средиште и бурад за 
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.

Продајем трособан стау од 
75 м² у центру Новог Сада, код 
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.

Кућа за продају у Војводе 
Книћанина 24, плац 8 ари са 
комплетном инфраструктуром. 
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.

Продајем викендицу на уласку 
у Јабланку, воћњак, виноград, 
градска вода, телефон, базен за 
кишницу, легализовано, поред 
асфалтног пута погодно за пчеларе. 
Тел. 013/830-716.

Продајем стан од 110 м² на 
два нивоа на Војничком тргу, 
комбиновни петокрилни орман са 
4 фијоке, тросед на развлачење, тв 
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан. 
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.

Продајем гарсоњеру 35 м² у 
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-57-
85.

Продајем кућу испод „Виле 
брег“, приземље плус два спрата, 
струја, вода, плин, канализација, 
плац 5 ари, укњижена или мењам 
за одговарајућу некретнину у 
Београду или Новом Саду. Тел. 
064/038-37-57.

Два ексклузивна дуплекс 
двоипособна стана у Вршцу, 67м2 
и 76м2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 
063 68 40 40. Продајем кућу у 
Гудурици, Отона Жупанчића 34, 
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 
217-68-26.

Продајем два дела куће у 
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и 
063/83-64-330.

Воћњак са викендицом у 
Думбрави на продају. Површина 
13 ара а викендица од 40 квадрата 
плус поткровље. Има вода и струја. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем  гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/740-12-10.

Продајем спратну кућу са 
гаражом са плацем 700 м². Тел.837-
631 и 064/280-56.

Хитно продајем кућу 
у Избишту са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 064/390-62-
76.

Продаје се приземна кућа 
од 120 м², на плацу од 7 ари са 
улазом из две  улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

На продају двособан стан 86 
м² и два и по ланца земље удара 
у асфалтни пут Вршац-Влајковац, 
потез Кевериш. Тел. 062/511-751.

Продајем пољопривредно 
земљиште КО Уљма потес „Доње 
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 
76 ари и 28м², КО Уљма потес 
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м², 
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр. 
1452, друга класа, 74 ари и 98м². 
Тел. 062/133-09-79.

Продајем стан од 46 м² у 
центру Вршца (С. Немање) И  
издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61.

Продајем или мењам за 
Београд или Нови Сад спратну 
кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 
м², плац 5 ари, вода, гас, струја, 
канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35.

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631- и 
064/280-58-62.

Продајем дворишну 
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора 
(поред Комерцијалне банке) Тел. 
062/582-616.

Кућа, хитно, изузетно 
повољно, ул. Кајмакчаланска, 
10 мин до центра. Стамбени део 
77 м², плац 438 м², комплетна 
инфраструктура, за становање и 
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €. 
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.

На продају кућа у центру 
града, одмах усељива, 210 м² на 4,7 
ари плаца. Повољно. Тел. 060/030-
21-11.

Продајем кућу, Скадарска 
66. Стамбени простор од 140 
м², помоћне просторије 45 м² у 
другом дворишту, башта, плин, 
канализација.Тел. 063/852-33-99.

Продајем стан 43 м² у центру 
Вршца, Реновиран, Тел. 833-478.

Кућу продајем, хитно,  
изузетно повољно ул. 
Кајмакчаланска 25, 10 мин од 
центра. Стамбени део 77 м², плац 
438 м², комплетна инфраструктура, 
за становање, одмах усељива и 
адаптацију. 11.000 € Тел. 062/157-
65-80 Звати од 18 до 20 часова.

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.
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 Недељка-Нада
1939 – 2002.

Са тугом у срцу и неизмерном љубављу чуваћемо успомену на њих. 
Вечна им хвала за подарену нам љубав и доброту. 
Синови Душан и Томислав са породицама

Навршава  се 15 година од смрти наше мајке и 20 година од смрти нашег оца

СОЛАРЕВИЋ СЛОБОДАНА
13.10.1960 -23.12.2007.

Време пролази, бол је све дубљи, туга све већа. 
Заувек у нашим срцима и сећању.
Твоји: мајка Стојанка, сестра Драгана, сестрић Милан, сестричина Миљана и зет 

Драган.

Навршава се десет тужних година од смрти нашег вољеног сина и брата

095.
Продајем “Самсунг“ колор 

телевизор исправан. Цена 30€. 
Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање 
цеви , за грађевинаре. Тел. 
837-631 и 064/280-58-62.

На продају ораси 
очишћени. Повољно. Тел. 
064/390-62-76.

Помагала бих у кућним 
пословима породици или 
старијој особи а може и чување 
деце. Тел. 061/67-101-77.

Продајем кауч, бицикл, 
хармонику, пећ на дрва, 
фрижидер, судоперу, писаћу 
машину, веш машину, ауто 
приколицу, зимске ауто гуме. 
Тел. 063/275-986. 

Ораси очишћени на продају 
поивољно. Тел. 064/390-62-76.

Усамљен девизни 
пензионер тражи слободну 
жену до 60 година ради 
упознавања и брака. Тел. 
064/330-70-27.

Продајем телевизор 
Самсунг, у исправном стању, 
цена по договору. Телефон 065-
57-15-014.

Продајем бојлер 10 л, 
фриз стојећи, веш машину, 
тепихе, бицикле, кауч, Симпо 
гарнитуру, врата  унутрашња, 
дечји џип, бебифон, пеглу за 
косу.  Тел. 065/80-31-606.

Продајем изузетно добро 
очуван дечји креветац „беби 
макс“ за дете до 6 год. са 
душеком, кључ и упутство за 

и у Берлину за 3 месеца). Молим смс 
064/360-33-75.

Продајем култиватор, писаћи 
сто, судоперу, мали плакар- орман за 
одлагање гардеробе. Тел. 063/70-85-735.

Помагала би старијој особи. Тел. 
064/288-03-47.

Поштена и вредна жена служила би 
старије особе и радила по кућама. Тел. 
061/643-15-56.

На продају оџачки круњач (крупара) 
за кукуруз црвене боје у исправном 
стању. Цена 100 евра није фиксно. Тел. 
069/290-69-53.

Продајем трпезаријски сто и две 
баштенске гарнитуре. Тел. 063/199-91-
11.

Неговала би старију особу и 
помагала у кућним пословима. Имам 
искуство. Тел. 064/288-03-47.

Помагала би старијој особи у кућним 
пословима и неговању. Продајем 
трпезаријски сто и четири столице. Тел. 
064/288-03-47.

На продају половна, очувана, 
кована метална ограда за гробно 
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел. 064/123-
17-56.

Усамљени пензионер тражи 
слободну жену од 55 до 68 година за 
дружење. Тел. 064/168-58-94.

Продајем две бутан боце 3 и 5 кг, 
роштиљ на струју, гуму спољну за фићу, 
гуме комплет за југо и заставу101, ауто 
куку за бубу, женски бицикл „рог“ . 
Повољно. Тел. 064/168-58-94.

Продајем кожну женску јакну, 
женске кожне чизме 2 пара, лисичје 
крзно, крзнену бунду, патике кожне 
мушке бр.43 два пара, фиксни телефон 3 
ком. исправна и кауч. Тел. 064/168-58-94.

Продајем бурад од 200л. са 
поклопцем. Нова, некоришћена, 2 ком. 
Тел. 805-936.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена на трактор. 
Сејалица је у Загајици.

На продају улазна врата храстова 
3 ком, 3 прозора двокрилни 120х140 са 
вакуум стаклом, прозоре 70х60 и 60х60, 
ново. Тел. 831-667. 

Продајем замрзивач „горење“ 240 
л. усправан са пет преграда у радном 
стању, потребна замена термостата. 
Цена 5.000,00 дин. Тел. 064/ 163-01-18. 

Продајем кровни ауто шибер. Нов. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем: усисиваче, Цептер шерпе 
(6 л), кофи мејкер, машину за судове за 
6 комплета, машиницу за мак и ручну 
сецкалицу за поврће. Тел. 060- 0- 833- 
939.

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 
500кг, ауто приколицу. Тел. 
013/2832-563.

На продају черупаљка за 
пилиће са бојлером за грејање и 
левковима за клање. Тел. 063/11-
21-270.

Плинске бојлере, пећи, решое 
и плинске шпорете поправљам 
и сервисирам. Гаранција годину 
дана. Тел. 063/482-418. и 2101-623.

Продајем штенце шарпланинце 
врхунског шампионског порекла, 
са педигреом, 3 женке и једног 
мужјака. Тел. 838-132.

Продајем машину за сточну 
храну, капацитета од 100 кг. 
Мало коришћена, може и замена 
за казан за печење ракије. Тел. 
061/697-54-41.

Помагала би у кућним 
пословима. Тел. 063/159-14-48.

Продајем кревет са мадрацом 
за једну особу Форма идеале 8000, 
очуван. Кратку жуту бунду и три 
фртаља браон. 40€. Тел. 064/131-
91-28

Продајем хармонику марке 
„Carmen II“ са 80 басова у одличном 
стању, мало коришћена. Цена по 
договору. Тел. 063/106-70-74.

Продајем оштрачку-кључарску 
радњу, више машина. Повољно. 
Тел. 063/85-64-330 и 013/ 835-738.

Продајем тучани радијатор са 
20 ребара, ширина 120цм висуна 
70 цм. Тел. 063/86-29-749

Продајем три слике уље на 
платну: „Бој на Косову“ 85х70 цм, „ 
Гусар“ 70х55 цм и мртва природа 

80х60 цм. Тел. 063/8629-749.
Косим и крчим траву 

тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за 

компјутер, канцеларију и погодан 
за кућну употребу, са делом 
за тастатуру на извлачење. У 
одличном стању, као нов, повољно. 
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.

На продају калолифер 
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са 
термостатом, мало коришћен. Цена 
90 €. Тел. 065/33-55-343.

На продају половна 70-турбо 
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/33-
55-343.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел. 064/45-888-48.

Помагала бих у кућним 
пословима. Звати од 17 до 20 
часова. Тел. 013/805-385.

Продајем бетонске цеви за 
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајем решо (плин/бутан) 
три горионика, мало коришћен. Тел. 
064/186-52-44.

На продају трпезаријска 
витрина , кауч очуван, двосед, 
два јоги душека мало коришћена, 
балконска врата словенијалес са 
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем машине од оштрачко-
кључарске радње. Повољно. Тел. 
835-738 и 063/ 85-64-330.

Продајем клавијатуру КОРГ ПА 
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и 
бицикл  „Caprioli“  брдски 21 брзина. 
Тел. 062/880-51-33.

Продајем комбиновани шпорет 
(струја-плин) „Горење“. Повољно. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем француски лежај са 
мадрацем 7.500, кревет Форма 
идеале са мадрацем за једну особу 
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42, 
браон. Тел. 064/131-91-28.

Продајем брзомонтирајуће 
металне реамовске скеле. Тел. 
061/31-10-734

Продајем швапску циглу велики 
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-
734. 

Продајем кухињске елементе, 
дрво-иверица, доњи и висећи. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем очуван креветац и 
бијну шаренолисну шефлеру висине 
око 1,5 м. Тел. 832-867.

Продајем повољно зидну 
плинску грејалицу, плинску пећ 
Темпо 4, плински бојлер, сто за 
дневну собу(дрвени), гаражна 
врата, дечији бицикл, тврда 
носиљка за бебу, музичка љуљашка 
за бебу (до 6 месеци) на  батерије, 
седиште за кола за бебу (до 6 
месеци). Тел. 063/356-776.

Продајем емајлиране канте од 
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и 
064/ 28-58-62.

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна , са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37. 

Математика, помагање при 
учењу, припреме за пријемне 
испите. Тел. 013/2839-461.

На продају женски бицикл 
црвене боје, боца зе бутан велика,и 
палме старе 10 година Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99.

Услужно радим дизајн, 
припремуи за штампу, слике по 
поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-
66-99 и 063/74-22-013.

Радила би по кућама домаће 
послове и помагала старијим 

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
особама. Тел. 069/62-66-99 – 
013/835-129.

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски орман 
са стакленим делом, стилски, 
дрвени. Повољно. Тел. 064/186-52-
44. 

Продајем електрични грил, 
роштиљ, француски, 3000 W, 
температура приликом печења 
до 300Сº, димензија 40х40цм, 
дебљина плоче 1цм. Тел. 063/8629-
749.

На продају бутан боца 10 
литара пуна, 2 канте за маст од 
50 и 30 литара, бицикл женски 
црвени, балконска врата дупло 
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Хитно купујем стари цреп 
Потисје- Кањижа тип-2, а 
поклањам полован намештај: 
мадраце, кревете, ормане, јоргане, 
кауче. Тел. 064/390-62-76 Избиште.

Симпов француски лежај 
„париска ноћ“ на продају. Одлично 
стање, као нов. 220х180 цм. Цена 
по договору. Тел. 060/333-34-41.

Продајем оргинал Вилерове 
гоблене, патике „дијадора“ бр 
42, стару машину за шивење 
„Сингерицу“ и гаражна врата 
230х195 цм. Тел. 063/356-776.

На продају бутан боца од 10 л. 
пуна, цена 30 еура, женски бицикл 
марке „Партизан“, црвени, канте 
емајлиране за маст од 50 и 30 
литара црвене, палме саксијске 10 
и 15 година старе. Тел. 837-631 и 
064//280-58-62

Продајем балконска врата, 
дупло стакло „Словенијалес“ 
некоришћена. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

Продајем половна, 
исправна, балконска 
врата“Словенијалес“, очувана 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60€. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, 
први власник, само лицима 
са дозволом. Цена 100€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка, 
први власник, само лицима 
са дозволом. Цена 200€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње странбе велика 
појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу 
ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30€. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, 
очувану, комплетну, 
оргинал фабричку ауто куку 
(немачку) од аудиа 100, са 
електроинсталацијом. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем два половна 
очувана лимена поклопца 
мотора „бубрега“ и предњи 
лимени блатобран од Piago 
vespe Px 200. Тел. 064/123-17-
56.

Продајем спаваћу собу 
„Бети“ и пећ на чврсто гориво, 
шамотна „Горење“. Тел. 805-

демонтажу и монтажу истог, 
мањи орман за књиге дим. 
130х90х42 цм и пластично буре 
од 120 л.Тел 806-527.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са 
лулама, исправна 3.500 
дин и сиву лексан плочу 
(за надстрешнице, терасе) 
дебљине 8мм, димензије 
2,10м х1м цена 1.500 дин. Тел. 
069/323-44-88.

На продају плинске пећи: 
Алфа, Термо4 и Карма, све 
исправне. Цена по договору. 
Тел. 063/482-418 и 2101-623.

Продајем велике фикусе. 
Тел. 833-478.На продају два 
хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-
420.

Радио би домаћинске 
послове у кући и око куће, 
чистио олуке, као и остале 
послове. Тел. 064/45-36-503.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за 

делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали делови. Тел. 
064/163-0118.

Продајем аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 2003. годиште, 
прешла 109. 000 км. Први 

власник, могућ договор. Тел. 
064/819-9260

На продају југо корал60. Цена 
по договору. Тел. 060/555-15-67.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.Тел: 2891-209

На продају Југо 55. Тел: 
063/844-8994

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са 
2 брзине. Генерално сређен. Тел. 
060/03-30-746.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, 
„заставу“ 101, „југо флориду“, 
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год. 
Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. Тел. 
013/839-680 и 060-0839-680.

Продајем  мопед орион-
гизмо електроник 49 цм3 у 
возном стању трајно регистрован, 
потребна замена карика! Цена 
100€. Тел. 064/163-01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. 
Тел. 013/845-037.

Фијат Палио 1.6, караван, 
1999. г., бензин-гас, регистрован 
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене боје, 
аутоматски мењач, регистрован, 
мало прешао, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, 
аларм, церада, Хитно. Цена 
650€. Тел. 064/510-50-66.

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898

 Богдан
 1935-1998

 Чубрило
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Америчка свемирска 
агенција НАСА открила је, у 
сарадњи с компанијом Гугл, 
осму планету у далеком 
сунчевом систему, једином 
који по броју планета за сада 
одговара нашем. 

Планету нису открили 
људи, већ машине, а НАСА 
и Гугл су заједно објавили то 
откриће. 

Та планета кружи око 
звезде Кеплер-90, удаљене 
2.545 светлосних година. 
Као и Земља, нова планета је 

трећа по удаљености од свог 
сунца, али му је много ближа, 
због чега температура на 
њеној површини достиже 
427 степени Целзијуса. 

Гугл је користио податке 
које је НАСА прикупила 
специјалним телескопом, да 
конструише компјутерски 
програм усмерен на слабе 
планетарне сигнале. Ти 
сигнали су толико бројни да 
би људима било потребно 
неописиво много времена 
да их истражи. 

Извор: Политика 

трећа по удаљености од свог 

СОЛАРНИ СИСТЕМ СЛИЧАН НАШЕМ 

ОТКРИВЕНА ОСМА ПЛАНЕТА У ДАЛЕКОМ 
СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ 

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Е баш вам хвала, Марко Видојковић 

2. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
3. Лепота – влогерски приручник 
с препорукама Јане Дачовић, Јана 
Дачовић 
4. Двадесет српских подела, Душан 
Ковачевић 
5. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 
2. Прича о Јангу, Урош Петровић и 

Алекса Гајић 
3. Ово је моја шпијунска мисија, Крис 

Џаџ и Ендру Џаџ 
4. Испричај ми причу – Три прасета, 

Група аутора 
5. Змајева ризница, Јован Јовановић 

Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Сара Јо – Немам времена за то 
2. Ајри ФМ – Путеви 
3. Ху си – Насеље 
4.Дубиоза колектив – Химна 

генерације 
5. Елевен – Ужурбана гомила 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Американци знају много 
више о додацима који улазе 
у састав Мекдоналдсовог 
„биг мека” него о библијских 
десет заповести, указало је 
истраживање. Анкета коју је 
спровела агенција „Келтон 
рисерч” показала је да је 80 
одсто од хиљаду анкетираних 
у стању да наведе све основне 
састојке чувеног хамбургера. 

Међутим, само 60 одсто 
испитаника зна за једну од десет 
заповести: „Не убиј”. Њих 45 
одсто памти заповест „Поштуј 
оца и мајку”, док чак 62 одсто зна 
да кисели краставчићи улазе у 
састав „биг мека”. 

Брза храна је, уосталом, 
одавно постала синоним за 
јела која имају превише масти 
и соли. Међутим, сада се у 
индустрији брзе хране појављује 
нешто ново – што би могло да 
промени такву асоцијацију. То, 
заправо, показује и извештај из 
америчког ресторана „Посно и 
зелено”. 

Кад се помене брза 
храна, већина људи помисли 
на хамбургере и пржене 
кромпириће, на храну богату 

мастима и сољу која је 
прихваћена широм света и која 
је послужила и као инспирација 
за филм „Десет заповести”, 
на тему о заљубљености 
Американаца у хамбургере. 

Аларм се, ипак, већ огласио. 
Успаничени због наглог пораста 
броја умрлих од различитих 
врста карцинома, амерички 
научници су сачинили листу, 
неку врсту „Водича кроз храну 
и пиће”, који људе упознаје са 
опасностима које вребају. 

Повод за хитно деловање је 
званичан податак америчког 
Националног института за 
борбу против рака да су лоша 
и погрешна исхрана, али и 
физичка неактивност узрок 
трећине смртних случајева 
од рака, међутим  још није 
пронађена директна веза 
између специфичне врсте хране 
и одређене врсте карцинома. 

У исто време, један ресторан 
у јужној Калифорнији сада 
прави мали продор у велико 
тржиште брзе хране. Ресторан 
је назван „Посно и зелено” и 
специјализован је за, наводно, 
здраву органску брзу храну, 

а његов оснивач је Мигел 
Патерсон. 

„Највећи разлози због којих 
се људи данас разболевају и не 
хране се здраво јесу комфор 
и време”, тврди Патерсон. У 
његовом ресторану  служе се 
салате, протеински шејкови и 
лака храна. Све што се овде нуди 
потиче из локалних башта и 
гајено је без ђубрива, пестицида 
и адитива. Храна такође нема 
масти и соли. 

„Име је ’Посно и зелено’. 
Ми једемо посно и мислимо 
зелено”, тврди овај вешти 

кулинар. Рекламне пословне 
картице су направљене од 
семенки дивљег цвећа. Кутије за 
храну су биоразградиве, као и 
виљушке и кашике. „Осамдесет 
одсто кашика, виљушака и 
ножева направљени су од 
кромпирне масе. Могли бисте 
да их испржите и поједете”, 
обавештава госте Патерсон. 

Ресторан „Посно и зелено” 
већ планира да се шири. И 
ко зна, можда би могао и да 
промени начин на који мислимо 
о брзој храни. 

. Извор: Политика 

СВА СЛАВА ЧУВЕНОГ ХАМБУРГЕРА 
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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

Народ наскоро осети благодети нове повластице. 
Споменутим декретом дворске коморе од 8. октобра 
1794. год. бр. 12.958. знатно је олакшана Вршчанима 
робота и десетак као признање за заслуге из год. 
1788 1). И како су доминалије и урбаријалије 23.434 
ф. 27 12/48 кр., доместикалије 2571 ф. 28 кр. свега 
годишње 26.005 ф 55 12/48 кр., свега дакле 20.280 ф. 
42 38/48 кр. – то је претицало годишње од прилике 
5725 ф. 42 38/48 кр. Зато се саобразно споменутом 
декрету дворске коморе сем „плате чуварима стоке“ 
и „ епископске конвенције“, коју су плаћали Срби по 
броју димњака, није смео народ оптерећивати другим 
текућим издацима општинским 2).

Но Вршчани још не постигоше оно што су желели. 
Требало је нове тешкоће и сметње савладати. По 
дворској резолуцији краља Фрање II још из год. 
1794., камералној администрацији у Тамишграду, 
бејаше сачињен нацрт уговора о закупу, који истина 
општина потпише, али уз додатак, да односно неких 
тачака, неповољних по њу, поднесе молбу за милост 
највишем месту.

Ослањајући се на благонаклоност монарха, 
коју је он некада депутацији лично изјавио, наиме 
да општина при углавњивању закупа неће бити 
прецењена, сачини она 33 тачке, за које је тражила 
да се узму у обзир. Поглавито желело се је, да се  
урбаријална аренда, према вољи и мњењу цара Јосифа 
II и Леополда II, уцени просечно по  шестогодишњем 
приходу. Тако је ову аренду приседник Барт, уз аренду 
од регалних бенифиција, на 11.699 ф. 15 кр. срачунао. 
Ипак се узе доходак просечно од 3 године, 1791.-1793. 
И како су ове године врло издашне биле, то је према 
томе закуп од урбаријалних и регалних бенифиција 
имао скочити на 15.664 ф. 6 кр. Зато је општина 
желела да се за основу узме бартов елаборат. Затим 
се понови жеља, да општина на 30 година сама закупи 
аренду од урбаријалних бенифиција. 

На послетку општина је држала да рестанције врло 
строго рачунате, неће моћи никако савладати 3).

Услед тога мађистрат се нађе побућеним за 
ускорити  одобрење уговора, измолити привилегије и 
смањити  цифре уговора – послати депутацију у Беч, у 
лицу кнеза тржишта Мих. Кормана и градоначелника 
Тим. Кумановића.4).

Ова депутација крене се у Беч 21. маја 1796. а врати 
се 12. априла 1797., после 321 дана, пошто у Будиму 
и Бечу учинила све што је могла, и пред царем била, 
да му преда молбу, као жеље вршачке удружене 
општине.

Наши послодавци успеше у нечем. Јануара месеца 
приме они од општине упутство, да се само за 
поробитачне привилегије заузму, јер се у Тамишграду 
- пошто је  бартов елаборат  по државу штетан био 

– склопио нов  шестогодишњи  просечни рачун, у 
који није узета и г. 1794. У Вршцу се држало, да ће 
овај рачун јошт већи бити од оног првог. Односно  
рестанције од 10.000 форината имала је депутација 
навести, да је општина г. 1794. од звања приходарства 
требала примити остатак од 30.000 ф. и да су сада 
хрћаве године и новчана оскудица.5)

Ипак је примљен бартов елаборат. Већ 2. јулија 
1794. - дакле наскоро по повратку депутације – агент 
дворске  коморе Шикмајер извести магистрат, да 
је уг. Кр. дворска комора  вршачке прилике, наиме 
привилегије,  регалне бенифиције и познате 33 тачке 
решила и да их је, повољно пропративши, поднела 
њег. Величанству.

Али сад је ове прилике опет књиговодство 
задржало. И како оне не коракнуше напред, то 
спољашни свет изабере поново Михаила Кормана 
као депутирца за Беч и Пешту, а уједно замоли, да се 
Корману, који је  ступио у жупанијску инструкцију, 
даде привремени  отпуст 7). Али Корман овога пута 
не оде горе, пошто је агент Керестури разложио, како 
депутација неће сада користити 8). Чекало се дакле 
шта ће даље да буде.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (102)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Инструкција за мађистрат 
тржишта

2) Наредба камер. Администрације 
од 27. јунија 1796, бр. 6784, у ововар. Архиви.

3) Молба на цара, приложена 
записнику XVI Скон. Седнице од 2. августа 

1796.г.
4) VIII економска сесија од 3. маја 

1796.- Саветници правосуђа ове општине 
били су кроз сву ову периоду у Бечу: дворски 
агент Стеван Керестури, у Будиму ; агент 
Шикмајер и у Вршцу; агент Новаковић.

5) XXX екон. сесија од 31. јануара 

1797.
6) XLV екон. сесија 1797. 
7) LIII екон. сесија од 3. октобра 

1797.
8) LXIII екон. сесија од 2. марта 1798.

XV ОДЕЉАК
1795 - 1804.

УДРУЖЕЊЕ ОБЕЈУ ОПШТИНА
Обе општине ишту да се удруже, да саме закупљују урбаријална добра. и т.д., и да им се оставе 

општинске земље околних места – Депутације, краљ Фрања II допушта све  – Удружење општина, 
организовање магистрата, који тражи привилегије и добија их 1804 – Јован Михал Корман – Скакавци – 

Регулирање  места – Топографија

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 474, 19. ОКТОБАР  2001.

АКОРДИ И ПОЕЗИЈА
Градски хор под диригентском палицом Анђелке Сучевић, 

музичког педагога, одржао је новогодишњи концерт у 
Народном позоришту „Стерија“ који је наишао на изузетни 
пријем публике.

-Били смо веома задовољни новогодишњим концертом 
на коме смо били награђени бурним аплавзом и певањем 
на бис, каже диригент Анђелка Сучевић. Концерт је почео 
химном „Боже правде“, а програм је био  разноврстан и богат. 
Поред Градског хора учествовали су и наши гости: Рада 
Ђуричин, Аљоша Вучковић, Бата Платиша, Тамара Тамчи и 
Бојана Француски.

 Програм који је трајао више од сат времена, био је сложен 
у три целите. Први део имао је родољубив карактер, други 
је садржао песме народа и народности, док је у трећем била 
заступљена филмска музика. Ово је други новогодишњи 
концерт који, по речима Анђелке Сучевић, треба да прерасте 
у традицију. Улазнiца за овај концерт  била је бесплатна, а 
његову реализацију помогли су бројни спонзори, од СО 
Вршац до малих вршачких фирми.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 747, 19. ОКТОБАР  2001.

СТЕРИЈА БЕЗ ПОПЕ
Јован Стерија Поповић, који је из Руског парка свакодневно 

подсећа своје суграђане на Кир Јање, Феме, Родољупце... 
освануо је прошле недеље без свог комшије, Васке Попе.

 Споменик еминентном песнику, који ни на који начин није 
био достојан Васковог имена и дела, уклоњен је на основу 
Одлуке Извршног одбора СО Вршац донете још 28. јуна на 
предлог  др Драгице Станојловић и Драгог Бугарчића. 

Биста Васка Попе одмах по уклањању однета је у ЈП 
„Варош“, који је био задужен за спровођење Одлуке, а потом 
је завршила у Градској библиотеци.

-Споменик поети светског гласа није служио на част ни 
песнику ни Вршчанима, каже Драгица Станојловић, члан 
ИО СО Вршац задужена за културу. Биста је мала и није за 
екстеријер, тако да ће бити изложена у читаоници Градске 
библиотеке када се направи адекватно постоље.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Спортска дворана Жупа, 
гледалаца 250, судије: Чукаловић, 
Терлевић, Јавор

ТЕОДО: Вуковић 12, Поповић 
3, Рондовић 2, Радоњић, Грковић, 
Радуловић 24, Вучуровић, Савић 3, 
Секуловић 5, Бакић, Калуђеровић 
1, Абрамович 24.

ВРШАЦ: Ђерић 5, Митровић 10, 
Глишић 6, Кутлешић 4, Мунижаба, 
Вељковић 10, Јововић 2, Узелац, 
Савовић 3, Остојић 11, Симеуновић 
24.

Вршац је остварио изузетно важну 
победу у Тивту, у 10. колу АБА 2 лиге 
против Теода, наставио са успесима и 
учврстио се у врху табеле на позицију 
која води у плеј - оф. Изгледало је 
после првог полувремена да ће 
Вршчани рутински доћи до бодова јер 
су од почетка преузели иницијативу 
и контролисали резултат. У првој 
четвртини, после вођства домаћих 
од 5:0, уследила је серија Вршца 
од 13 узастопних поена коју је са 
две тројке за три минута иницирао 
Стефан Митровић. Половином друге 
четвртине Вршац је први пут дошао 
до двоцифрене предности (27:17), а 
на паузу после првог полувремена 

отишао са солидном разликом од 12 
поена (38:26). Међутим до преокрета 
долази у трећем периоду када је 
Теодо успео да сустигне Вршчане 
и у последњем минуту, тројком 
Вушовића, дошао до предности, 54:51. 
У последњој четвртини одвијала се 
права драма, екипе су се смењивале 
у вођству, а Вршчани у последњем 
нападу долазе до победоносног коша, 
који је у јунака промовисао одличног 
Ђорђа Симеуновића. У наредном колу 
које се игра у среду, 27. децембра, 
Вршац дочекује бившег европског 
шампиона, екипу Сплита. Меч у 
Миенијуму почиње у 18 часова.

ВАЖНА ПОБЕДА ЂОКИЋЕВИХ ИЗАБРАНИКА У ПРЕТПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРВОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ АБА 2 ЛИГЕ

 ВРШАЦ ПОНОВО У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ 
ТЕОДО - ВРШАЦ 74:75 (12:18, 14:20, 28:15, 20:22)

КО Ш А Р К А

 ОД Б О Ј К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
Војводина - Спартак  96 : 77
Борац  - Металац   96 : 83
ОКК Београд  - Динамик  84 : 83
Златибор - ККК Раднички  98 : 68
Слога  - Вршац   77 : 89
Беовук 72 – Дунав   83 : 93
Тамиш - Младост Адмирал  играно касније

1.Динамик   12  9  3  21
2.Металац   12  8  4  20
3.Борац   11  8  3  19
4.Вршац   11  8  3  19
5.Спартак   12  7  5  19
6.Златибор   12  6  6  18
7.Тамиш   11  7  4  18
8.Војводина  12  6  6  18
9.ОКК Београд  12  6  6  18
10.Беовук 72  12  5  7  17
11.Дунав   12  5  7  17
12.Младост Адмирал  11  5  6  16
13.Слога   12  1  11  13
14.ККК Раднички  12  1  11  13

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 11.КОЛО

Беочин – Вршац    71 : 57
Шабац – Бор    60 : 71
Црвена звезда - Врбас Медела  79 : 63
Партизан 1953 – Шумадија   105 : 53
Спартак – Краљево   74 : 86
Радивој Кораћ – Студент   55 : 59

1.Црвена звезда  11  11  0   22
2.Партизан 1953  11  9  2  20
3.Радивој Кораћ  11  8  3  19
4.Студент   11  7  4  18
5.Краљево   11  7  4  18
6.Бор   11  6  5  17
7.Шабац   11  5  6  16
8.Врбас Медела  11  5  6  16
9.Беочин   11  5  6  16
10.Спартак   11  1  10  12
11.Шумадија  11  1  10  12
12.Вршац   11  1  10  12

1.Крка  8 2 18
2.Приморска 7 3 17
3. Вршац  7 3 17
4.Борац  7 3 17
5.Сплит  5 5 15
6. Зрињски  5 5 15
7.Рогашка  5 5 15
8.Теодо  5 5 15
9.Динамик  5 5 15
10.Ловћен  3 7 13
11.Босна  2 8 11
12.Охрид  1 9 11

ПРВА Б ЛИГА 10. КОЛО

Нови Сад - Срем Итон   3 : 0
Банат - Баваниште    1 : 3
Топлички Витезови - Дубочица  1 : 3
Ужице - Тимок    3 : 0
Бечеј - Борац    3 : 0
Лозница - ФАП Ливница   3 : 0

1.Лозница   10  9  1  27
2.Нови Сад   10  9  1  24
3.Дубочица  10  8  2  23
4.Ужице   10  7  3  21
5.Баваниште  10  5  5  18
6.Борац   10  5  5  13
7.Банат   10  4  6  13
8.Топлички Витезови  10  4  6  13
9.Бечеј   10  4  6  12
10.Тимок   10  3  7  10
11.Срем Итон  10  2  8   6
12.ФАП Ливница  10  0  10   0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 7. КОЛО
 
Банат - Крајишник    3 : 0
Клек Србијашуме 2 - Житиште  3 : 1
Херцеговина - Вршац   1 : 3
Жабаљ Волеј - Дунав   1 : 3

1.Дунав   7  6  1  19
2.Банат   7  6  1  16
3.Вршац   7  5  2  15
4.Клек Србијашуме 2  7  5  2  15
5.Житиште   7  3  4  10
6.Херцеговина  7  2  5   6
7.Крајишник  7  1  6   3
8.Жабаљ Волеј  7  0  7   0

Чврсто у врху: Душан Кутлешић (Вршац)

Одбојкаши Баната изгубили 
су од Баваништа у 10. колу 
Прве Б лиге, поново после 
добијеног првог сета, као и у 
мечу са зајечарским Тимоком, 
пре две недеље. На тај начин 
су изабраници тренера Игора 
Сантрача пропустили прилику 
да материјализују евидентан 
напредак у игри у односу на 
претходну сезону.

- Ова сезона је велики 
искорак клуба у односу на 
претходни период. Ретко ко 
од наших играча има искуство 
играња у прволигашкој 
конкуренцији, потребно нам 
је време да се адаптирамо на 
захтеве овог ранга такмичења. 
У утакмици против Баваништа 
осетило се одсуство нашег 
првог примача Медића, било 
је доста осцилација у пријему 
сервиса и организацији 
напада. Потребно нам је време 
да стасамо, носиоци наше 
игре Марков, Медић, Јовић 
и Тимић немају прволигашко 
искуство, либеро Павлов нема 

ни друголигашко искуство и 
то нам је тренутно највећи 
проблем. 

Шеф стручног штаба Баната 
зна рецепт за подизање форме 
у другом делу сезоне.

- Евидентан је недостатак 
снаге јер смо неколико мечева 
ове сезоне изгубили после 

одлично одиграног првог сета 
и нисмо успели да завршимо 
посао до краја. Током паузе 
трудићемо се да се добро 
спремимо на физичком плану 
што ће нам омогућити да лакше 
надокнадимо недостатак 
искуства.

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ТРЕЋИ УЗАСТОПНИ ПОРАЗ У 10. КОЛУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

БАНАТ У РЕЗУЛТАТСКОЈ КРИЗИ
БАНАТ - БАВАНИШТЕ 1:3 (25:19, 17:25, 22:25, 21:25)

ВРШАЦ ЛАКО И УБЕДЉИВО СЛАВИО У КРАЉЕВУ
СЛОГА - ВРШАЦ 77:89 (20:31, 15:18, 28:25, 14:15)

Нова спортска хала, гледалаца 2000, судије: Обркенежевић, Арсенијевић, 
Милорадовић

СЛОГА: Игрутиновић 14, Марковић 6, Богдановић 13, Милошевић 3, Михајловић, 
Отовић 10, Симеуновић 20, Ранитовић 2, Илић, Николић 8, Ђорђевић, Ерак.

ВРШАЦ: Пашајлић 6, Митровић 10, Глишић 14, Кутлешић 9, Мунижаба, Вељковић 9, 
Јововић 5, Савовић 8, Остојић 19, Симеуновић 9. 

Вршац је у сјајном амбијенту у Краљеву потврдио да је много квалитетнији од 
Слоге и заслужено дошао до убедљивог тријумфа. Тренер Ђокић распоредио је 
минутажу на све ихграче и сви су уписали у листу стрелаца. На овом мечу нису 
наступили повређени Ђерић и болесни Узелац.

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У 
БЕОЧИНУ

БЕОЧИН - ВРШАЦ 71:57 
(13:10, 19:7, 20:18, 19:22)

Кошаркашице Вршца поражене 
су у 11. колу Прве лиге Србије у 
Беочину и идаље су на зачељу табеле 
са једном оствареном победом. До 
краја сезоне водиће велику борбу 
за опстанак са Суботичанкама и 
Крагујевчанкама. У наредном колу 
изабранице тренера Мирослава 
Кањевца дочекују нишки Студент. 
Меч се игра у суботу од 15 часова.
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