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ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ У УЉМИ

ИДУЋЕГ ЛЕТА ЈОШ МАСОВНИЈЕ
У Уљми су први пут одржане летње спортске
игре у шест спортова, фудбалу, кошарци, шаху,
стрељаштву, каратеу и теквондоу. Утакмицом
првог тима и ветерана, обележено је 50 година
постојања Кошаркашког клуба „Младост“ Уљма.
Турнир у стрељаштву окупио је 10 екипа из
региона, док су карате клуб „Уљма“ и Теквондо
клуб „Еурошпед“ презентовали присутним
гледаоцима своје вештине.
Фудбалери домаћег клуба ФК „Партизана“
угостили су школе фудбала из Љига, Вршца и

Беле Цркве. У просторијама Месне заједнице
Уљма, одржан је Кадетски рапид турнир у шаху,
на ком је учешће узело више од 20 деце из Новог
Сада, Кикинде, Беле Цркве и Вршца, а након
тога у сениорском блиц турнир учествовали су
такмичари Вршца и суседних Општина.
- Веома је важно да се спорт развија поред
самог града и у свим насељеним местима тако да
очекујемо да ће у наредним годинама одзив на
овој манифестацији бити све већи. Град Вршац
ће у свакој мери подржати овакве и сличне

активности у свим нашим насељеним местима”
изјавио је Марко Рашић, члан Градског већа за
спорт и омладину.
Сва дешавања су прошла у најбољем реду и
врхунској организацији.
- Велику захвалност, Месна заједница Уљма,
као организатор ове манифестације, дугује Граду
Вршцу, који је активно учествовао у организацији
ове манифестације и пратећих дешавања у
оквиру првих летњих спортских игара у Уљми.
Радићемо на унапређењу ове манифестације
у наредном периоду како би она постала
традиционална и препознатљива у будућности“
изјавио је Душан Радованчев, председник Савета
МЗ Уљма.

ВРШАЧКО СПОРТСКО ЛЕТО

ФУНКЦИОНАЛНИ
ФИТНЕС ЗА СВЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

У оквиру Вршачког спортског лета у
организацији Града Вршца и Фитнес клуба “8”
одржан је отворени фитнес тренинг на Градском
језеру.
Окупљени у великом броју, учесници су
могли да се опробају у функционалном фитнесу,
а за најбоље су обезбеђене и награде. Отворени
тренинг одржао је чувени вршачки фитнес
инструктор Милан Шалиначки.

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

ДЕЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
ПОСЕТИЛА ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

У
оквиру
програма
Црвеног крста - одмор
и
опоравак
социјално
угрожене деце, финансиран
од
Покрајинског
секретаријата за социјалну
политику, демографију и
равноправност полова, у
периоду од 3. до 9. августа
у Одмаралишту Црвеног
крста Вршац, на вршачком
брегу боравило је 75 деце са
Косова и Метохије. Чланица
градског већа задужена
за социјална питања Маја
Ристић Лажетић посетила је
децу и у име Града вршца као
домаћина овог кампа. Током
трајања кампа задеци је
организован богат садржај
различитих
спортских,
рекреативних, едукативних
и креативних активности у
реализацији. Током боравка
за деца су имала обезбеђен

стручан надзор од стране
педијатра и васпитача.
- Надам се да ће
деца отићи кући пуна
позитивних
искустава,
нових другарстава и да ће у
наредном периоду поново
бити наши гости, истакла је
Маја Ристић Лажетић.
Велику подршку и помоћ
у реализицији активности
током
трајања
кампа
пружили су волонтери
Црвеног крста.
- Децу су различите
старосне доби, али јако су
лепо прихватила активности
на кампу. Овај боравак им
је изузетно леп одмор и
опуштање и сигурна сам
да ће нешто научити и са
тим сазнањима вратити се
у своје средине, рекла је
волонтерка Црвеног крста
Панчево, Биљана Ђурић.

Активан одмор за децу и нова позитивна искуства:
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа Вршца

Одмаралиште Црвени крст место за нова дечија другарства

Деца са Косова и
Метохије имала су прилику
да упознају део своје земље
у којој нису до сада имала
прилику да бораве.
- Током седмодневног
боравка деца су се упознала
са вршачким планинама,
имала активности које су
предвиђене
програмом
Летње школе и наравно
упознала град Вршац. На тај
начин омогућено им је да се
пуних лепих утисака врате
кући, нагласила је Сузана
Цветановић,
секретарка
Црвеног крста Вршац.

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕД
ОДБОРНИЦИМА

РЕБАЛАНС
БУЏЕТА

Председник
Скупштине
Града др Предраг Мијатовић
сазвао је за данас (петак, 13.
август) једанаесту седницу
Скупштине Града. Одборници
су одлучивали о девет тачака
дневног реда.
Као прва тачка дневног реда
најављено је доношење одлуке
о Првом ребалансу буџета
Града Вршца за 2021. годину.
По другој тачки дневног реда,
најављено је да ће се пред
одборницима наћи доношење
одлуке о јавном задуживању
Града Вршца у 2021. години
за финансирање капиталних
инвестиционих
расхода.
Најављено је и доношење
одлука о давању сагласности
за закључење споразума о
уређењу међусобних права
и обавеза поводом отуђења
неколико непокретности, као и
доношење Одлуке о усвајању
редовног
финансијског
извештаја Јавног предузећа за
стамбено пословање Вршац
Вршац у ликвидацији за период
01.01.2020.-31.12.2020. године и
доношење Одлуке о покретању
поступка
прибављања
у
јавној својини Града Вршца
катастарске
парцеле
број
712 и 713 КО Гудурица. Као
последње две тачке дневног
реда најављена су разматрања
и усвајања извештаја о стању
безбедности саобраћаја на
подручју Града Вршца у прошлој
години и у првих шест месеци
текуће године.
Како је овај број Вршачке
куле закључен пре одржавања
седнице, комплетан извештај
моћи ћете да прочитате у
наредном издању.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА „ВРШАЦ“ ПОЧИЊЕ СА
АНТИГЕНСКИМ ТЕСТИРАЊЕМ
НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

У складу са закључком Владе Републике Србије,
Дом здравља Вршац обавештава грађане да
отпочиње са вршењем пи-си-ар и антигенског
тестирања на присуство вируса сарс-ков-2 на
лични захтев грађана.
Тестирање ће се вршити сваког дана од
понедељка до петка у временском периоду од 7 до
8:30 часова у просторијама Службе поливалентне
патронаже (први спрат, код службе стоматологије).
Резултати антигенског тестирања добијају се у
року од 15 минута од обављеног тестирања, док се

резултати пи-си-ар тестирања добијају у току истог
дана до 19 часова.
Пи-си-ар тестирање вршиће се по цени од
9.000,00 динара (држављани Републике Србије,
страни држављани са сталним настањењем или
регулисаним привременим боравком у Р. Србији,
као и за чланове страних дипломатских или
конзуларних представништава и чланова њихових
породица), а за друге стране држављане по цени
18.000,00 динара.
Антигенско тестирање вршиће се по цени од

3.500,00 динара(држављани Републике Србије,
страни држављани са сталним настањењем или
регулисаним привременим боравком у Р. Србији,
као и за чланове страних дипломатских или
конзуларних представништава и чланова њихових
породица), а за друге стране држављане по цени
од 7.000,00 динара.
Уплату је неопходно извршити пре доласка на
тестирање и са собом понети примерак уплатнице.
Модел уплатнице за пружање тражених услуга
налази се на сајту Дома здравља Вршац.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ВРШЦУ СТАБИЛНА

ДНЕВНО ТРИ ДО ПЕТ ПОЗИТИВНИХ НА
КОРОНАВИРУС

Директор Дома здравља „Вршац“, Борко
Минић, истиче да је епидемиолошка ситуација у
Вршцу за сада задовољавајућа.
- Ковид амбуланта ради сваког дана од 7 до
19 часова, обављају се прегледи и на жалост,
имамо и позитивних на коронавирус. Због тога
апелујем на суграђане да поштују актуелне
епидемиолошке мере.
Када је у питању вакцинација против вируса
ковид -19 она се обавља у амбуланти у улици
Димитрија Туцовића.
- Вакцинација се обавља сваког дана од 7 до
19 часова и имамо на располагању све вакцине
које су заступљене на територији Србије, одзив је
задовољавајући, али још једном апелујем на све
да искористе могућност и вакцинишу се да би што
пре превазишли ову пошаст, нагласио је Минић.
УЛТРАМАРАТОНАЦ СЕБАСТИЈАН САВА ПРЕТРЧАНЕ КИЛОМЕТРЕ ДОНИРАО ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРШАЦ

ДОНАЦИЈА
ОДЕЉЕЊУ
ПЕДИЈАТРИЈЕ

Вршачки
ултрамаратонац,
Себастијан
Сава,
коме
су
за
претрчане
километре
у
хуманитарном
ултрамаратону
од Цириха до Вршца донатори
уплаћивали новац, суму од 210.000
динара уплатио је одељењу
педијатрије Опште болнице у Вршцу.
ОВОГ ВИКЕНДА (14 – 15. АВГУСТ) ДРУГА ПО РЕДУ АКЦИЈА БЕСПЛАТНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

ПРЕВЕНЦИЈА НАЈЕФИКАСНИЈА ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
Бесплатни превентивни здравствени
прегледи у сарадњи са Министарством
здравља обављаће се и наредног
викенда у Општој болници Вршац и Дому
здравља Вршац. Здравствене прегледе
могу обавити сви заинтересовани
грађани без обзира да ли имају
здравствено осигурање или не. Општа
болница Вршац и Дом здравља Вршац
овим путем позивају све суграђане
да учествују у овим акцијама које се
одржавају 14. и 15. августа од 8 до
14 часова, јер су рана дијагностика и
превенција најефикаснији начини бриге
о сопственом здрављу. Подсећамо
претходног викенда одржана је прва

акција
бесплатних
превентивних
прегледа.
Здравствени прегледи у Општој
болници
Вршац
подразумевају
лабораторију, рендген као и све
врсте
специјалистичких
прегледа
доступних у овој установи, док ће у
дому здравља грађани моћи да обаве
прегледе из области опште медицине,
педијатрије, здравствене заштите жена
и стоматологије.
Позивамо грађане да се у што
већем броју одазову превентивним
прегледима и на тај начин позитивно
утичу на своје здравље.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЦ ПО ДРУГИ ПУТ УГОСТИО НАЈБОЉЕ АКВАТЛОНЦЕ СРБИЈЕ

ДОБРЕ ВИБРАЦИЈЕ СА ГРАДСКОГ ЈЕЗЕРА
Прошлогодишњом сјајном организацијом дебитанстког
шампионата Србије у акватлону, Град Вршац и локални Тритлон
клуб Ахилес заслужили су поверење српске триатлонске уније
која им је по други пут за редом поверила организацију највећег
такмичења у земљи. Спектакл на градском језеру почео у 10:40
трком најмлађих пионира,а најбољи су одмерили снаге у главној
трци,где су уцесници најпре привали 1000 метара а затим трчали 6
кругова око језера, што износи 5200 метара. Београд, Панчево, Ниш,
Бор, Нови Сад, Костолац, Ваљево, само су неки од градова коме смо
били домаћини.
- Амбијент је био фантастичан, побринули смо се да деца и
навијачи добију реквизите за навијање, да целу причу подигнемо
за један степеник више. Тренутно смо једини организатори
триатлона у целој земљи који обезбеђују финишерске медаље за
све уцеснике,од најмлађих до најстаријих! Позитивне вибрације
које смо добијали од свих који су се нашли у нашем граду, дају
нам мотив да идуће године направимо још бољу и престижнију
трку. Посебну захвалност дугујемо граду Вршцу и Марку Рашићу,
члан већа задуженом за спорт, који су несебично помогли да све
то изгледа овако. Такође, захваљујемо се спонзорима: Туристичка
организација Вршца, Центар Миленијум, Свислајон Таково,Фајт клуб
Вива, ЈКП Други Октобар, Фитнес клуб 8, Клуб екстремних спортова
Изазов. Велику захвалност дугујемо и Српској триатлонској унији
која је омогућила одржавање државног првенства у акватлону
у нашем граду. Техничко особље и судије су и овога пута све
одрадиле беспрекорно и све је протекло у најбољем реду, рекао је
председник Ахилеса, Кристифор Манчу.
Апсолутни победник у мушкој конкуренцији је Владимир Данко
а код девојака Ива Павловић из Крагујевца.
Посебну категорију,најбржи Вршчанин, освојили су Андреј
Цуканић и Данијела Ризвић.

Спортски спектакл на градском језеру: Најбољи акватлонци Србије на старту

Фото: Драган Ћела Милић

Победници: Владимир Данко и Ива Павловић

Одлична организација: Кристифор Манчу,
председник ТК Ахилес

Најбољи Вршчани: Андреј Цуканић и Данијела Ризвић
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ПРОМОВИСАН МОДЕЛ БУДУЋЕГ СПОМЕНИКА

КРАЉ ПЕТАР ПРВИ КАРАЂОРЂЕВИЋ
ДОБИЈА СПОМЕНИК У ВРШЦУ

Промоција модела будућег споменика
његовог величанства краља Петра Првог
Карађорђевића, рад академског вајара др
Велимира Каравелића одржана је у петак у
Градском музеју Вршац. Споменик је резултат
инцијативе удружења за неговање традиције
банатских Срба у Вршцу „Војводство 1918-2018“
и подршке Града Вршца.
Пре две године основан је стручни савет за
израду споменика.
- Можда је требало да прође сто година од
присаједињења Војводине Краљевини Србији
1918. године, када је заправо постојала прва
иницијатива Вршчана 1923, 1924. године да се
подигне споменик ослободиоцу краљу Петру
Првом. Када смо 2018. године обележавали
у
Владичанском
двору
стогодишњицу
присаједињења Војводине Краљевини Србији,
разговарали смо о овој иницијативи. Пре свега,
иза тога увек мора да стоји Град, и дошло је до
тог тренутка да је то подржано у Граду Вршцу.

Ремек дело Велимира Каравелића: Будући
споменик краљу Петру Првом Ослободиоцу
Желели смо да се краљ Петар прикаже као
владар са инсигнијама – каже уметник Зоран
Туркан, члан одбора за подизање споменика.

Карађорђевићи добијају заслужено достојанство у Вршцу: Зоран Туркан
Модел споменика јесте јединствен у српској
ликовној уметности јер је краљ Петар Први
први пут извајан са круном, плаштом, копчом,
орденом светог Цара Лазара, скиптаром и
шаром.
- Мислим да је др Велимир Каравелић
направио ремек-дело и да ће тек будуће
генерације схватити шта ће то значити за Вршац.
Споменик ће бити исклесан у белом камену.
Попуњава се једна историјска празнина од 1918.
до 1941. године где Карађорђевићи добијају
заслужено достојанство у Вршцу – додао је
Туркан.
У оквиру вечери био је изложен артефакт
„ Ратни дневник“ његовог величанства. Будући

споменик, изведен у белом камену, свечано
ће бити откривен октобра месеца, у оквиру
стогодишњице његовог упокојења. Споменик ће
красити Трг Светог Теодора Вршачког, некада Трг
краља Петра Првог.
У име Градског Музеја Вршац, госте је
поздравио кустос историчар Стефан Мавровић,
а публици су се поред Зорана Туркана обратили
и Драгомир Ацовић, хералдичар-архитекта и
Душан Миловановић, историчар уметности.
Промоцији су присуствовали њихова
краљевска височанства принц Михаило
Т. Карађорђевић и принцеза Љубица
Карађорђевић.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА ДОНОСИ РАДОСТ ЧИТАЊА

ДРУГИ ДЕО
„ФИРЕНТИНСКОГ ДУБЛЕТА“

Горан Скробоња и Иван Нешић су у првом
делу двокњижја „Фирентински дублет: Сфумато“
у четири руке поставили сцену за узбудљиву
пустоловину у којој крајем 19. века учествују
познате историјске личности викоријанске
епохе, с тим да је у средишту свега наш чувени
писац Милован Глишић, али не захваљујући
књижевним, већ криминолошким квалитетима.
Авантура која Глишића доводи у Лондон
на пролеће 1889. године где мора, поред
специјалног задатка који му је Милан И
Обреновић поверио непосредно пре своје
абдикације, да се бави и потрагом за Џеком
Трбосеком, отворила је многа питања на која
читаоци нису добили дефинитиван одговор.
Сада су сва та питања у новом роману
„Фирентински дублет: Кјароскуро“ разјашњена.
Загонетни нападач на Милована Глишића
из Београда и из Оријент експреса страдао је
у обрачуну са писцем и детективима Скотланд
јарда у пушионици опијума, али то ловцима
на Трбосека није од велике помоћи. По налогу
краљице Викторије, групи се придружују
оперативци из новоосноване британске тајне
службе, као и јапански емисар који зна како
изгледа страница са симболима из нестале
Микеланђелове
половине
Фирентинског
дублета. За дешифровање пиктограма група
ангажује славну археолошкињу мадам Дјелафоа
да би потом, у тренутку несмотрености, Глишић
доспео у шаке отмичара кћерке краља Милана.
У приповести која се протеже кроз четири
миленијума он коначно сазнаје шта је сврха
Дублета и колика се опасност надвила над
читавим светом.
„Глишић силом прилика постаје човек
који ће разоткрити Трбосекову тајну, али исто
тако и древну мистерију која се протеже кроз
читава четири миленијума – све то захваљујући
’Фирентинском дублету’, како колекционари
антиквитета називају две ренесансне бележнице

настале у периоду када су Леонардо да Винчи
и Микеланђело Буонароти сликали у истој
просторији, фирентинској већници“, каже
Скробоња поводом новог романа и додаје
да „двокњижје ’Фирентински дублет’ садржи
елементе више књижевних жанрова који су за
нас посебно занимљиви – превасходно тзв. ’тајну
историју’, (догађаји се по свему судећи нису тако
збили, али не постоје ’докази’ да нису), трилер,
хорор, фантастику, стимпанк – и мислимо да је
по томе за сада јединствено у савременој српској
прози. И да, размишљамо да напишемо неку
врсту наставка – можда као четворокњижје, са
неким од главних јунака из прва два тома.“
Роман„Фирентински дублет: Кјароскуро“ који
доноси необичне заплете, нове интересантне
ликове, коначна објашњења и феноменалан
расплет можете пронаћи у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка
кула“ обезбедили су два примерка романа
„Фирентински дублет: Кјароскуро“, који ће
припасти читаоцима који најбрже пошаљу имејл
на адресу citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо „Књигу о
В.“ освојиле су је Драгана Петровић. и Гордана
Бељин. Честитамо! Награде се могу подићи у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 59,
средом од 10 до 17 часова.
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ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ: МАРИЈА КЕРИ КУТЛЕШИЋ, ДЕФЕКТОЛОГ ЛОГОПЕД ИЗ УДРУЖЕЊА „ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“:

„ПОМАКА ИМА, АЛИ НЕ И
СВАКОДНЕВНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА“

Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама „Отворено срце света“ постоји
у Вршцу више од четрдесет година. Окупља
кориснике различитих узраста, са једне стране
малишане предшколце, а са друге старије од 15
година, оне који завршавају или су већ завршили
своје школовање. Дефектолог логопед Марија Кери
Кутлешић у овом удружењу ради већ 16 година. Како
каже, за то време, многе су се ствари промениле на
боље, али проблема и изазова и те како још увек
има. Захваљујући подршци људи који су препознали
потребе корисника овог удружења, „Отворено срце
света“ од пре пар година има свој простор у којем
се корисници свакодневно окупљају на различитим
радионицама и дружењима која им свима много
значе. Иако су врло задовољни помацима који су до
сада направљени, и корисници и њихови родитељи и
они који са њима раде, надају се системском решењу
које би им олакшало свакодневно функционисање
и донекле смањило неспокој и све бриге које прате
питање „Шта после?“.
Ко су корисници Удружења
„Отворено срце света“ и како је
организован ваш рад?
- Удружење постоји од 1979.
године. Постоји група „великих“
корисика у којој су млади, од 15
година па навише, и група деце
предшколског узраста, старија од
четири године. Са корисницима
тренутно радимо нас четири. Са
старијом групом радимо током
целе године. Имамо спортску
радионицу једном недељно, она
нам представља највећи проблем
јер немамо довољно простора.
Тешко нам је и да нађемо неког
професора ко би радио са њима.
Корисници јако воле ову радионицу
и спортске активности им јако
пријају и потребне су им. Имамо
креативну радионицу где се бавимо
креативним радом где корисници
уче да препознају лепо, да
комбинују боје, подстиче се развој
креативности и стваралаштва... Ове
радионице доприносе побољшању
психомоторних
способности,
очувању њихове фине моторике ,
уче их сарадњи и социјализацији.
Све што се у Удружењу дешава
ради се у циљу што безболније
социјализације. Зато је добро да
имамо што више волонтера јер
онда корисници имају могућност
да сарађују са њима, да разговарају
са њима. Едукативне радионице су
различите, они углавном сами кажу
о чему би желели да уче. Едукативна
радионица је врло широк појам,
осим тога што нешто науче, кроз
њих радимо и на развоју социјалних
вештина, уче се бонтону, понашању
у одређеним ситуацијама, на
одређеним местима. Врло је важно
и усвајање животних вештина, кроз
кулинарске радионице на пример,
које почињу писањем рецепта, затим
доносе потребне намирнице, праве
неко јело, а онда склањају за собом,
бришу, перу судове, чисте... Њима
је то већ навика. Имамо и драмску
радионицу. Тренутно припремамо
инклузивну представу „Деда и
репа“ у сарадњи са Еду театром.
Подржао нас је Покрајински

секретаријат за културу. У оквиру
припреме
представе,
имамо
различите активности. Осим саме
представе, имамо сценографске
и костимографске радионице,
требало би да одржимо и модну
ревију и изложбу фотографија.
Већ две године имамо ритмичко –
музичке радионице. Једном до два
пута месечно нам долази музички
педагог из Новог Сада, и овде
кроз ритам корисници уче и да
броје, памте, чекају на ред, свирају
на музичким инструментима, а
пре свега, то је за њих велико
задовољство. Они јако воле ове
радионице, ту је увек опуштајућа и
весела атмосфера.
- Када је у питању група „малих“,
радимо са децом од четири године
па до поласка у школу. Кад крену
у школу, улазе у систем; ми као
удружење остајемо у контакту са
њима, пратимо их, али не радимо
више са њима. Са децом се ради
индивидуално и групно. Радимо на
подстицању целокупног развоја и
углавном се тимски припремамо
за рад са децом. У тиму осим
дефектолога имамо и једну
васпитачицу и психолога који прати
развој деце, наше активности, али
ради и са родитељима.
Сваке године организујете и
Сусрете отвореног срца?
Сусрете
организујемо
већ једанаест година. Сусрет
подразумева
једнодневно
окупљање удружења из региона
за помоћ ментало недовољно
развијених особа, с тим да ми
помало проширујемо ту причу, па
нам долазе и удружења из других
крајева наше земље. Ове године
смо имали удружења из Ваљева,
Жабља, Панчева и Зрењанина. Док
су се сусрети одржавали у граду,
обилазили смо град, посећивали
музеј и друге знаменитости у граду.
Сада су сусрети на брегу, па то не
можемо да организујемо, али се
целог дана дружимо тамо. Циљ је
да се наши корисници окупе, друже
и да им буде лепо. Увек постоји
нека тема сусрета, ове године је то
био мото „Упознај мој град“. Свако
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удружење које дође представи се
песмом, ритмиком, представом...
Последњих година ми организујемо
и различите квизове у којима
састављају реченице, слагалице,
погађају
предмете,
играмо
асоцијације... Сусрети су и прилика
да представници удружења размене
искуства, јер сви ми бијемо исте
битке и имамо сличне муке.
Како су измењени услови
живота услед пандемије утицали
на рад вашег удружења?
- Наши корисници су и
углавном доста упућени на своју
породицу. Мислим да су они све
ово прихватили и боље од других
људи. Корона нам је пореметила
неке планове за излете, путовања,
али чим је постојала могућност
да почнемо да радимо, ми смо се
поново окупљали. Био је већ јуни
месец, па смо углавном проводили
време у дворишту. У међувремену,
Унија студената је организовала
Унијаду, па су наши корисници
били гости. Преко „зума“ су имали
спортску радионицу, предавања. Ми
смо били у контакту са родитељима,
нисмо чули да је неко имао неких
већих проблема.
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ПОЗИВ
ВОЛОНТЕРИМА
И МЛАДИМ
СТРУЧЊАЦИМА
- Укључивање волонтера
је важно за рад са
корисницима и тренутно су
волонтери оно што нам је
најпотребније. Уз то, увек је
добродошла и помоћ младих
стручњака, који могу донети
нове идеје, али и стећи нова
искуства и знања.

и после школе, брига није довољна.
Последњих година се мало више
говори о раној интервенцији, али
се уопште не говори о томе шта је са
њима када се изађе из школе. Светле
тачке су удружења, али ту су деца
чији се родитељи на неки начин
боре, постоји огроман број оних
који су потпуно ван система и чији
родитељи уопште не знају где ће.
- У Вршцу су покренуте неке
важне ствари и добре приче попут
личних пратилаца, асистенaтa у
настави, специјализованог превоза,
терапијског јахања... Међутим,
специјализовани превоз на пример
важи само за оне који су школског
узраста, остали немају право на
њега. Ми имамо кориснике који су
у колицима и не могу да дођу до
удружења на радионице кад год
временски услови то не дозвољавају,
а немају право на превоз јер више
нису у школском систему.
Ваше удружење има своје

увек иду у школу, па нам често и
нови чланови долазе одатле. Врата
нашег удружења су широм отворена
и позивамо све родитеље да нас
обиђу са својом децом и постану
чланови удружења.
У нестручној јавности постоји
утисак да је деце са сметњама
у развоју, пре свега оних са
поремећајима
из
спектра
аутизма, данас више него раније.
Да ли је то истина или су само
постали видљивији?
- Последњих година аутизам је
постао највидљивији. Добро је да
се и родитељи и удружења боре
и захваљујући томе, видљивост
је већа. Евидентно је да је број
деце из спектра аутизма у порасту,
али не зна се да ли је то због тога
што је скрининг бољи и данас се
аутизам раније и лакше открива.
Постоје сметње у развоју које личе
на аутизам, а касније се испостави
да није тако... Наше удружење има
јако добру сарадњу са здравственим
центром, па се дешава да нас
препоруче
родитељима
деце
којој не одговара класичан
логопедски рад. Код нас долазе и
деца са дијагнозом аутизма и деца
која немају ту дијагнозу. Нисмо
ограничени дијагнозом као таквом,
покушавамо да дете као личност
сагледамо у целини. У периоду
до поласка у школу изузетно је

ЈОШ УВЕК ДАЛЕКО ОД ДНЕВНОГ БОРАВКА
Родитељи деце са сметњама у развоју суочавају се са бројним
потешкоћама и изазовима у свакодневном животу, од тога да
немају где да оставе децу док на кратко заврше неке обавезе, до
вечите стрепње ко ће преузети бригу о њиховој деци када они то
не буду могли више да раде једног дана. Системска решења попут
дневних боравака и становања уз подршку, још увек се чине јако
далеким.
Данијела Јовановић, председница Удружења „Отворено
срце света“ и мама једне од корисница, каже да су родитељи
углавном принуђени да напусте посао и у потпуности се
посвете деци.
- Највећа потешкоћа је што у Вршцу не постоји адекватна
подршка. Ако немамо где да оставимо децу, не постоји решење,
посебно ако говоримо о младима који нису у образовном систему.
Дневни боравак је нешто што нам је најпотребније. Већина
родитеља је због тога што нема где да остави своју децу принуђена
да напусти посао, а деца уопште нису финансијски подржана. Они
који долазе у наше удружење нису радно способни, а систем се
после средње школе више уопште не брине за њих. Они би могли
негде да се запосле уз подршку, али за то је опет потребан дневни
боравак, радни центар... – каже Данијела Јовановић.
Да би се основао дневни боравак потребно је испунити
низ услова, а финансије овде играју највећу улогу, објашњава
Марија Кери Кутлешић.
- Дневни боравак подразумева свакодневни боравак
корисника најмање четири сата, а највише осам сати, уз
спровођење одређених активности прилагођених њима и
ужину или један оброк. Подразумева се да постоје и одређени
материјално-технички услови. Захтева се да дневни боравак има
свој простор за одмор и подразумева стручне запослене који ће у
том боравку да раде и начин на који ће се то финансирати. Дневни
боравак је комплексна прича и није га једноставно организовати.
Уз процену сваког корисника и његових потреба, организују се
и групне и индивидуалне активности, учење животних вештина,
сарадња са локалном заједницом, одлазак у пошту, продавницу...
У нашем удружењу делимично постоје материјално-технички
услови за оснивање дневног боравка, али у односу на оно што је
предвиђено правилником, неке ствари још увек недостају. Поред
тога, за нас је највећа препрека за оснивање дневног боравка
финансирање људи који би у њему радили. У многим градовима
дневни боравци постоје, углавном су оснивани пројектно, а затим
их је преузимала локална самоуправа и финансирају се преко
јавних набавки. Локална самоуправа у многим стварима подржава
наш рад, али још увек смо далеко од оснивања дневног боравка.
Можда још увек није сазрео тренутак да можемо да причамо и о
томе – каже Марија Кери Кутлешић.

Где се наше друштво у овом
тренутку налази на основу односа
система и целог друштва према
ментално недовољно развијеним
особама?
- Не може се рећи да нема
помака. Ипак, ментално недовољно
развијене особе су виђене када се
нешто дешава, када је 3. децембар,
када је 2. април, или када се деси
нешто јако лоше, попут извештаја
о домовима за ометене у развоју
који се недавно појавио; тада се
говори о њима. Али свакодневног
препознавања нема. Не постоји
адекватан однос према родитељима
који имају дете са сметњама у
развоју. Од оног тренутка када
се схвати да постоји проблем па
надаље, дете је покривено само
током година школовања. До школе

сталне чланове, али у Вршцу је
велики број ментално недовољно
развијених особа који нису
чланови удружења. На који начин
долазе нови чланови и постоји ли
регистар особа са инвалидитетом
који би помогао у системском
решавању неких питања?
- Канцеларија за особе са
инвалидитетом слала нам је
упитнике које су попуњавали
родитељи и који су затим враћани.
Не знам да ли је до краја направљен
регистар особа са инвалидитетом
у Вршцу. Удружење функционише
углавном преко личних контаката,
тако и долазе нови корисници.
Имамо одличну сарадњу са школом
„Јелена Варјашки“, неки од нас раде
у школи, неки наши корисници још

важан и рад са родитељима, па
се ту укључује наш психолог који
заокружује целу причу. Међу децом
из нашег удружења има оне која су
одлазила у редовне, типичне школе
и оне која су одлазила у школу за
децу са сметњама у развоју. Сва
та деца била су припремљена за
полазак у школу и наша је жеља да то
остане тако и даље, да од нас добију
највише што могу како би онда и они
дали свој максимум. Методологија
рада је специфична и прилагођена
сваком детету понаособ. Ми који
радимо са децом имамо своју
страну приче, али и родитељи имају
своју, коју треба јако поштовати и
једино заједничким радом може се
очекивати успех.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
УПОЗОРЕЊЕ УН

НИГДЕ ДА ПОБЕГНЕТЕ,
НИГДЕ ДА СЕ САКРИЈЕТЕ

Међувладин панел за климатске
промене при Уједињеним нацијама,
огласио је у понедељак озбиљно
упозорење, наводећи да је свет
близу неконтролисаног загревања,
за шта су недвосмислено криви
људи. Реч је о највећем светском
извештају о климатским променама,
у којем је изложена сурова реалност
стања на планети, наводи Би-Би-Си.
У извештају, који су УН
окарактерисале као „црвену линију
за човечанство”, оцењује се да ће
глобалне температуре за деценију
вероватно премашити температуре
које су светски лидери зацртали
као циљеве у оквиру Париског
климатског споразума.
„Само је загарантовано да ће се
ситуација погоршавати”, изјавила је
коауторка извештаја Линда Мернс,
виша научница задужена за климу у
америчком Националном центру за
истраживање атмосфере, а преноси
агенција АП.
„Не видим ниједно подручје које
је безбедно. Нигде да побегнете,
нигде да се сакријете”, указала је она.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ БИО НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ МАНДРДА
Један од српских устаника * Никола
Стојановић Мандрда био је један од
познатих личности из Првог српског
устанка. Рођен је око 1770. године у
пољаничком селу Власе код Врања. Због
сукоба са Турцима, његова породица
се преселила у село Пајковац код

Крушевца. По избијању Првог српског
устанка, придружио се устаницима и
учествовао у многим биткама. Посебно
се истакао у бици на Делиграду
1806. године. Због великог јунаштва
уважавао га је и сам Карађорђе. Осим
у Првом, активно је учествовао и у
Другом српском устанку. Предводио је
српске устанике 1815. у крвавој бици
са Турцима на планини Јухору код
Јагодине. Том приликом био је и теже
рањен, али се опоравио. Није тачно
утврђено када је умро. Према писању
историчара Станоја Мијатовића, умро је
у „дубокој старости” у Крушевцу.
Извор: Политика

АСТЕРОИД КОЈИ БИ СВЕ СТАНОВНИКЕ НА ЗЕМЉИ МОГАО ДА УЧИНИ МИЛИЈАРДЕРИМА

НЕБЕСКО ТЕЛО КОЈЕ НОСИ БОГАТСТВО

Наса покреће мисију у којој ће проучавати астероид
за који се верује да садржи толико драгоцених метала
да би сви на Земљи били милијардери. Богатство
које носи то небеско тело процењује се на око 10.000
билијарди долара. Откривенa у марту 1852. године, 16
Психеја (Psyche 16), стена је широка 200 километара. Век
и по након открића, астероид ће бити у фокусу Насиног
пројекта, чији се почетак очекује у августу 2022. године.
Летелица Америчке агенције за истраживање свемира
на дестинацију би требало да стигне четири године
касније, почетком 2026.
То ће бити прво истраживање метала уместо камена
и леда, што је уобичајена пракса код мисија на небеска
тела.
„За разлику од већине других астероида који су
камена или ледена тела, научници мисле да се (метални)
астероид 16 Психеја, типа М састоји углавном од гвожђа
и никла, сличних оним који се налазе на Земљи”, наводи
Наса.
Астероид се налази између Марса и Јупитера. Верује

НАСА ТРАЖИ ДОБРОВОЉЦЕ

се да је део протопланете уништене бројним сударима
с другим телима при формирању Сунчевог система. Тим
у Калифорнији израдио је температурну мапу која ће
помоћи стручњацима Насe да боље разумеју својства
површинског дела астероида. Инфрацрвени снимци
небеских тела обично пружају само фрагмент података
еквивалентних једном пикселу, али истраживачи се
надају резолуцији од 50 пиксела.
„Налази су огроман корак ка разрешењу мистерије
порекла овог необичног објекта за који су неки мислили
да је комад језгра протопланете која није имала среће”,
навели су истраживачи задужени за недавне студије.
Открили су да површину астероида најмање 30
одсто чини метал, а и површинске стене садрже ситније
комаде метала. На основу снимака направљених
телескопом „Хабл” процењује се да вредност
драгоцених метала на астероиду креће око 10.000
билијарди долара.
Извор: Политика

СИМУЛАЦИЈЕ ПУТОВАЊА НА МАРС

Америчка свемирска агенција (НАСА)
саопштила је да тражи особе које ће бити
у саставу посада које ће учествовати у
једногодишњим симулацијама путовања на
Марс. У саопштењу на званичној интернет
страници Насe наведено је да ће симулације
почети на јесен наредне године. Симулације
посете Марсу биће одржаване у Свемирском
центру „Џонсон”.
Циљ симулација је откривање свих изазова и
проблема приликом будућих путовања на Марс
и Месец. Грејс Даглас из Насe је казала да је то
веома важан процес.
„Астронаути ће се тако упознати са свим
изазовима и проблемима који их чекају у
свемиру. То ће нам помоћи да у потпуности
будемо спремни за будуће подвиге”, казала је
Дагласова.
На конкурс могу да се пријаве особе између
30 и 55 година, а потребно је познавање
енглеског језика, добро здравствено стање
кандидата који морају бити држављани САД
или поседовати сталну боравишну дозволу у тој
земљи.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ОБЕЛЕЖИЛО СЛАВУ БЛАГА МАРИЈА

ХУМАНИТАРНИ РАД УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ПОНОС ПЛАНДИШТА

Поводом верског празника Света Марија
Магдалена – Блага Марија, Удружење инвалида
рада из Пландишта организовало је дружење и
прославу славе удружења. Гости славе били су
председник Општине Пландиште Јован Репац са
својим сарадницима, заменик председника Душан
Ћурчић, председником СО Пландиште Горан
Доневски и замеником председника СО Владан
Младеновић.
- Хуманитарни рад и брига о удружењима са
територије Општине Пладниште увек ће наићи
на велику подршку локалне самоуправе. Велико
је задовољство што присуствујемо обележавању
славе и што имамо прилику да разговарамо са
нашим пријатељима из Удружења инвалида рада,
као и са представницима 11 удружења која су
дошла на прославу, рекао је председник Општине
Пландиште Јован Репац и додао:
- Удружењима са територије Општине
Пландиште дугујемо велику захвалност што се
труде да унапреде хуманитарни рад у нашој
општини, што својим радом и залагањем брину о
најстаријим суграђанима, о свима онима којима
је пажња и помоћ неопходна. Одлична сарадња
коју имамо са удружењима помаже локалној
самоуправи, јер увек можемо да саслушамо

проблеме са којима се сусрећу наши суграђани
и да нађемо начин да помогнемо. Захваљујући
свим овим људима, хуманитарни рад у Пландишту
заузима важно место у нашој култури и заједници,
на шта смо сви поносни. Кроз мере помоћи и
подстицаја у суфинансирању програма и пројеката

који су предвиђени буџетом, свим удружењима
обезбеђујемо довољно финансијских средстава
за реализацију програма и на тај начин помажемо
њихов рад и унапређујемо социјални прогам,
закључио је Репац.

У БАРИЦАМА ОДРЖАНО ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

ТРОФЕЈ ОСТАО У БАРИЦАМА

Протеклог викенда је у Барицама
одржано финале Купа Србије у
гађању глинених голубова по систему
американ трап за 2021. Годину. Куп
Србије је најзначајније такмичење за
ловце, такмичаре у гађању глинених
голубова, у овогодишњем финалу
нашло се укупно 8 екипа, који су се
пласирали у завршницу на претходно
одржаним
квалификационим
такмичењима.
Поред
екипе
домаћина, у финалу су се надметали
ловци из Титела, Осипаонице, Сакула,
Кикинде, Обреновца, Уба и Лајковца.
У екипном такмичењу, најбољи
резултат остварили су домаћини,
екипа „Матараели“ из Барица у
саставу (Теодор Миок, Бранко Дрљача

и Сима Миок), другопласирана је била
екипа „Тител 147“ из Титела док је

треће место припало екипи „Лука“ из
Осипаонице.

Појединачно, најбољи стрелци
финала Купа Србије за 2021. годину
су: Иван Табачки из Титела и Бранко
Дрљача и Сима Миок из Барица.
У категорији ветерана, најбоље
пласмане остварили су: Милан
Радовић са Уба, Миодраг Панчић
из Осипаонице и Цвета Остојин из
Сакула, док су у категорији супер
ветерана најбољи били: Благоје
Мирков из Сакула, Милош Савин и
Ђура Вребалов из Кикинде.
Координатор рада лиге, Благоје
Мирков, главни арбитар на такмичењу
у Барицама похвалио је изузетне
услове полигона на којем се одвијало
такмичење као и саму организацију и
пријем домаћина.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
БЕЗ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА КОВИДА-19 НА СПОЉНОТРГОВИНСКУ РАЗМЕНУ АГРАРНИХ ПРОИЗВОДА

РУМУНИЈА НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗВОЗНО ТРЖИШТЕ
Спољнотрговинска робна размена
аграра АП Војводине у првих
шест месеци 2021. године износи
1, 3 милијарде евра и чини 18%
укупне спољнотрговинске размене
АП Војводине, односно 42, 3 %
спољнотрговинске робне размене
аграра Републике Србије.
Ако се посматра период од шест
месеци 2019. године и поредимо га
са истим периодом ове године уочава
се да утицај пандемије изазване
Ковидом - 19 на спољнотрговинску
робну размену аграрних производа
није био негативан, објашњава
председник
Привредне
коморе
Војводине Бошко Вучуревић и истиче
да је извоз у 2021. години већи за
26, 6 % у односу на исти период
2019. године. Важно је истаћи и да је

спољнотрговинска размена у аграру
у првих шест месеци 2021. године
већа 29, 3 % у односу на исти период
2019. године.
У поређењу са првих шест месеци
2019. године у 2021. години остварен
је значајан раст вредности извоза
пшенице, уља од сунцокрета и сојиног
уља. Остварена је и већа вредност
извоза кукуруза за 41, 7 милиона евра.
Иначе, како истиче Вучуревић,
кукуруз је најзначајнији извозни
аграрни производ АП Војводине, као и
Републике Србије а у првој половини
године остварен је извоз у вредности
од нешто више од 219 милиона евра.
Што се тиче најзначајније размене
аграрних производа АП Војводине и
у првој половини године остварена
је са земљама Европске уније.

Најзначајније инострано извозно
тржиште аграрних производа је
Румунија, где је за првих шест месеци
извезено 25, 2 % аграрних производа,
а 69, 3 % датог извоза се односи на
извоз кукуруза.
Спољнотрговинска робна размена
аграра АП Војводине учествује са
42,3% у укупној спољнотрговинској
робној размени аграра Републике
Србије.
Добри
резултати
аграра
и
спољнотрговинске размене и у доба
пандемије доказују да је управо
пољопривреда битно утицала и
одржала привреду и у доба Ковида
каже Вучуревић и додаје да су ови
резултати
у
спољнотрговинској
размени АП Војводине
добар
показатељ за нашу пољопривреду.

Пољопривреда одржала привреду Србије у
време пандемије: Бошко Вучуревић, председник
Привредне коморе Војводине
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

ОШ „Јован Стерија Поповић“, одељење VIII 1, разредни старешина Марија Љуштина

ОШ „Јован Стерија Поповић“, одељење VIII 2, разредни старешина Снежана Чикара

ОШ „Јован Стерија Поповић“, одељење VIII 3, разредни старешина Јулијана Лукић Билић
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТСЕЛЕР „ЊУЈОРК ТАЈМСА“ ИЗ ПЕРА САРЕ ПЕНИПАКЕР

ПАКС
Роман Пакс повешће вас у
невероватну авантуру откривања
суштинских животних лепота и
вредности за које се вреди борити.
Читајте предивну причу испричану из
перспектива дечака и лисца и откријте
магију пријатељства које одолева
свим претњама и потешкоћама.
Двоје, а опет не двоје.
Питер и Пакс су нераздвојни још
откако је дечак спасао лисца као
младунче. Међутим, сада их све
раздваја: одрасли који не разумеју
истинску
повезаност
двојице
пријатеља, рат који бесни у близини,
непрегледна брда и шуме пуне
опасних створења… Има ли наде за
њихов поновни сусрет?
Сара Пенипакер рођена је 1951.
године и истакнута је ауторка многих
књижевних остварења намењених
млађим читаоцима. Написала је
преко 20 дела за децу, а међу њима
се издвајају наслови о девојчици
Клементини који су завредили многе
награде, као и роман Пакс.
Џон Класен рођен је 1981. године
у Канади и значајан је илустратор
књига намењених деци. Такође
је и награђивани писац књига за

децу, а сада живи у Лос Анђелесу, у
Калифорнији.

„ВУЛКАН“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка
кућа „Вулкан“
и
„Вршачка кула“ настављају да
награђују читаоце и љубитеље
књиге. Овог пута обезбедили смо
два примерка романа „Пакс“, који ће
припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо
књигу Ричарда Мораиса „Човек без
граница“ освојиле су је Викторија
Остојин
и
Љубица
Маловић.
Честитамо! Награде се могу подићи
у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (128)

ПАЈИН ТРИПТИХОН СЛИКЕ ИЗЧЕЗЛОГ СВЕТА И МНОГО ВИШЕ

Наш једини Нобеловац Иво
Андрић записао је да уметник
поседује
незајажљиву
и
неумољиву тежњу да из мрака
непостојања, из ништавила и
окова, откида комад по комад
живота и људског сна и да их
уобличује и утврђује заувек.
Ово
је
технички
процесуално
веома
тачна метафора о логици
уметничког ковања, али би
се могло и прецизније рећи,
уметник у власти неумољивог
талента
који
притиска,
наређује, изазива као глас
господара да уметник из
простора речи сопствене
свести урања у ткиво хемије
свога ума, у простор који је
речима недоступан, а можда
и
библијски
забрањен,

тек на крилима емоција,
ломних осећања, урања,
откида парчиће непознате
логике, износи их на светло
рефлектора речи, мерка их
и отискује се у амбис поново
да парчиће хемијског живота
и сенке поетике уобличава,
увезује у ткиво слике романа,
песме, музике и ако је имао
среће тај нови ће моћи да
свије гнездо и испили се као
уметнички доживљај.
Пајин
Триптихон
је
реалистичка слика са тананим
нитима ликовне поетике
која их квалификује као
уметничка дела. Истовремено
препознајемо
шта
је
насликано, али и прожима
нас ново искуство као уткана
ликовна логика која дело

чини креативно живим и
превратничким.
Бескрајно
море
информатичких слика испира
наше време и постојање
док промиче екраном и
нашом свешћу брзином у
којој напросто нема милости
за нашу способност да
контемплирамо виђено и
појави се наша реакција
која то виђено квалификује
колико је органски људско.
Свет је данас чудесно место.
Планета функционално личи
на огромни информатички
ум са милионима километара
оптичких и бакарних каблова
са
десетак
милијарди
некаквих
информатичких
праћелија паразитске врсте
јер не могу саме да се хране

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

милијарде компјутера и преко
седам милијарди људских
умова који убрзано развијају
ту паукову мрежу, обучава је
да можда једном хвата њих
као муве, плен.
Милиони књига, слика,
музичких записа, безброј њих
чаме у хибернацији чувајући
некакво благо које може
испити само људски ум.
То споменуто класично
уметничко благо никад се
неће покренути ка ничему
другом сем да служи човеку. То
уметничко благо је резервни
ум, баштина преживљавања
да у одсудним временима,
кад рутина мишљења закаже,
уметност залије пустиње
наших безнађа.
Т. Сухецки

12 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. август 2021.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. август 2021.

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

vrsackakula@open.telekom.rs
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²
са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €. Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058.
Нова спратна кућа у Вршцу са
две одвојене целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим плацем. Тел
060/491-1005.
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш.
Тел. 062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту код „Виле брег“ или
мењам за одговарајућу. Тел. 064/3759459
Продајем четворособни стан
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м² (сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу,
Његошева улица, укупна квадратура
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра.
Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено.
Цена по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића 82
Број
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Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/239-2587.
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425-334.
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/197-9069.
Плацеви за продају на три
локације од 500 м² до 3000м². Тел.
064/197-9069.
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401-210 и
060/167-1519.
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја,
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/153-0800.
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436.
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/345-4538.
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/345-4538.
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482-418 и
064/389-2738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/131-4674.
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/280-5862.
На продају кућа 51 м² на плацу од
20 ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774.
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/831-0629.
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/167-7066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска 88,
асфалт до плаца. Тел. 065/991-2133 .
Продајем 60 ари на вршачком
брегу, потез „Павлишко брдо“. Тел.
013/401-210, 060/741-0210 и 060/1671519.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/185-0079 и 061/663-7650.
Спратна кућа на продају у Вршцу,
ул Милоша Црњанског 15. Повољно.
Тел. 063/121-4367.
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура
420, стамбена 175. Тел. 065/576-8208.
Купујем
пластеник
средње
величине. Тел. 064/485-6810 и
064/531-5176.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

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.

Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/881-1062.
Продајем трособан стан 70 м² са
великим двориштем. Тел. 061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/763-5399.
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721-949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/187-0271.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља.
Тел. 064/635-7325.
Продајем плац на Гудуричком
путу, у близини улаза у ЈАТ, површина
850м², десна стран уз асвалт. Тел.
064/858-2495.
Продајем кућу са гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837631 и 064/280-5862.
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два
нивоа, сам центар града. Сам центар
града, улица Стевана Немање бр. 29.
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.
Продајем кућу на селу 30 км од
града и двособан стан у центру . Тел
064/917-4777.

353м² за комплетно реновирање или
рушење, све комуналије, Првомајска
97. Цена 14.000€. Тел. 064/130-1043.
Продајем гаражу опремљену роло
вратима на Војничком тргу, зграда бр
10, површине 11,50м². Тел. 065/3184084.
Продајем двоспратну кућу Трг
Андрије Лукића 9 Вршац,.Два улаза у
зграду, спратови одвојени 2 гараже и
летља кухиња. Тел. 065/994-3394.
На продају спратн кућа у Вршцу на
Гудуричком путу у улици Озренска 5,
на плацу од 380 м². Тел. 066/503-0323.
На продају плац од 12 ари у
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном инфраструктуром. Тел.
066/503-0323.
Продајем
стан
једнособан
дворишни са великим подрумским
простором, близу катедрале. Тел.
060/443-3753 и 013/833-346.
Издајем намештен једнособан
стан од 35 квадрата на Војничком
тргу, са централним грејањем, преко
пута Идее, контакт телефон 063/324025.
На
продају
викендица
на
Гудуричком путу, површина 587 м² са
малим воћњаком. Тел 060/7342-609.
Викендица спратна у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана и
укњижена, струја, вода, канализација.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
Продајем кућу са плацем у Малом
Жаму у центру, веома повољно,
потребна мања адаптација. Тел.
063/830-1643.
На продају спратна сређена кућа
100 м², 2 гараже и летња кухиња,
велико двориште, подрумчић и
шупица, два улаза посебно у кућу и
двориште. Тел. 065/994-3394.
Купујем приземну сређену кућу,
не далеко од центра, или мењам за
двособан стан 67 м², етажно грејање,
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел.
063/852-7242.
Продајем кућу испод хотела „Вила
брег“ једносмерна мирна улица. Тел.
064/246-4207.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/080-6339.
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721-949.
Продајем плац са виноградом у
Малом Жаму, на улазу у село одлична
локација. Повољно. Тел. 064/228-7558.
Купујем гарсоњеру или једнособан
стан .Тел. 064/128-4698.
Продајем кућу 74 м² на плацу

Цена 48.000€. Тел. 831-134.
Продаје се једнособан дворишни
стан близу Катедрале са великим
подрумом. Тел. 060/443-3753.
На продају плац од 12 ари у
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном инфраструктуром. Звати
после 16 часова. Тел: 066/503-0323.
На продају викендица (спратна)
у Козлуку са (радним) базеном,
реновирана и укњижена, струја, вода,
канализација. Тел: 013/831-134.
Продајем кућу 74 м2 на плацу 354
м2 за комплетно реновирање или
рушење, све комуналије. Првомајска
97. Тел: 064/130-1043.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Тражим кућу за изнајмљивање.
Тел. 062/461-837.
Брачни пар тражи намештен стан
или малу кућицу за становање или
кућу за чување . Тел. 061/813-9998.
Издајем гаражу у дворишту зграда
код позоришта. Цена 25 € месечно.
Тел. 064/515-2245.
Издајем локал преко пута поште,
на спрату. Тел.061/148-1727.
Издајем двособан дворишни стан.
Тел. 013/806-235

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. август 2021.

1717

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Издајем локал у улици Вука
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел.
063/772-2136
Издајем собу, купатило, чајна
кухиња,
клима,
засебан
улаз,
запосленој девојци. Тел. 060/1671519, 013/401-210.
Издајем једнособан стан преко
од комуналног, етажно грејање,
намештен. Тел. 061/747-7410.
Издајем намештену собу у центру
Београда, ул. 27. марта, централно
грејање, интернет, тв, употреба
кухиње и купатила, цена 150 €. Тел.
065/324-4783.

РАЗНО
На продају дечји креветац са
душеком за дете од 6 година и мањи
пони бицикл, бели.Тел. 013/806-527.
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836584, 064/27-17-088.
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
На продају ланац и по земље
вечито, вршачки атар потез Јабучко
поље. Тел.064/9544и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије
120 л, превртач са новом фуруном од
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем
кауч као нов, велики, на клик- клак.
Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м,
канте за маст разне велилчине. Тел.
064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт
на 4 м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар
са круном купујем (чисте). Тел.
064/1979069
Вибро
сто
за
производњу
бетонске галантерије продајем. Тел.
064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон
и прслук за ловце и риболовце,
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд
радио плејер нов, ручни миксер са
посудом, саморезница, тостер, грил,
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем половни фрижидер,
рерна са две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834061

Продаје се мини машина за прање
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки
пут. Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене
полице за кућну библиотеку. Тел.
064/4124994
Обављам
посао
уношења
и слагања сечених дрва. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Комплет судова од росфраја 16
делова, бергхоме, цена 10.000 дин,
ланци за снег некоришћени више
врста. Тел. 063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум
и бушени бунар. Тел. 064/4695175
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем
плинске
бојлере,
неисправне. Тел. 063/482418 и
013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом
и чеоном бушилицом – мотор
трофазни. Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима, антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter
therapy air пречистач ваздуха. Тел.
063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини
12 кс нов. Тел. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем
круњач
прекрупач
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел.
063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411-496.
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/412-4994 и 063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за врат.
Тел. 061/680-6244.
Продајем термо пећ, плинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830-753.
Продајем два прозора 120х140,

врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице.
Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/813-9998.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/080-6872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/280-5862.
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној
адреси, стари, непокретни. Тел.
062/408-880.
Чишћење тавана, подрума, шупа,
молерско-глетарски радови, фарбање,
претресање кровова и каљева. Лаки
сваки посао
завршава лако. Тел.
061/1036528 и 0638378602
Продајем кухињски сто, 6 столица
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум
димензије
д950-ш440-в440
цена
4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Озбиљна жена 60-тих година
бринула би о старијим особама или
чувала децу. Могућ сваки договор. Тел.
060/333470
Једнобразни плуг, Хонда култиватор,
прскалица, цистерна, фреза, кавез за
пилиће носиље, хранилицу за свиње,
циркулар, моторну тестеру, вагу и
мотор Т12. Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм
и ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем Симпо гарнитуру тросед,
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел
064/3858314
Продајем
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л.
064/8582495
Продајем
електрично
ћебе
димензије 160х80, витрину, старинске
пегле, 4 тепих стазе, један тепих и
черупаљку за пилиће. Тел. 064/4902239
На продају тросед на развлачење
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш
машину не исправну. Тел. 062/1922943
Продајем
патуљасте
зечеве
лавља глава стари седам месеци. Тел.
060/1418202.
Продајем мешалицу за бетон
(стандардна) монтазним ел.мотором.
исправна цена 10.000 дин., скутер 2000,
нове гуме . Тел. 061/3071085
Продајем веш машину исправну
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле,
рерна, некориштен 4.000 дин. круњаччекићар исправан. Тел.061/3071085
На продају пумпа за централно
грејањенова.
Тел.
805-936
и

064/4142336
Продајем та пећ мало коришћена
и две тучане пећи на дрва. Тел.
061/2941161
20 кошница са 3 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три
тоне и ауто приколица и прскалица од
400л и друга опрема у Јабланци. Тел.
013/885-019
Продајем комплет две расклопљене
каљаве пећи са вратима. Све укупно 75
€ Тел. 064/5152245.
Вршим услуге чишћења и спремања
станова. Тел. 061/1801274.
На продају угаона гарнитура за
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел.
063/8012554 ,
Продајем комбинован фрижидер
„Обод“ Цетиње исправан, уградни
шпорет равна плоча са
рерном
„Сименс„.Тел. 061/3071085.
Продајем комбинован фрижидер
замрзивач, исправан у одличном стању,
веш машину“ Горење“ исправну.Тел.
061/3071085.
Продајем нов дрвени прозор 70х60
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.
Продајем „Багат“ шиваћу машину.
Тел. 064/3208409Средњих година жена
чувала би стару особу која нема никог
за кућу или стан. Тел. 061/8139998
Купујем морке „Бисерке“. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/
1871673.
Продајем јаја јапанске препелице,
ком.8 дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-3640.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач
„Кирби“,
трофазни
електромотори, хаварисана „Застава“
128. Тел. 064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе и
тигањ у оргинал паковању и мали
старији телевизор. Тел. 064/4902239
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/801-2554
На продају угаона клупа за кухиљу.
Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ 756.2
и четворокрилну дрљачу. Тел. 065/2579100
Продајем палму у саксији стару
15 година и алејаверу у саксији и без
саксије са жилама. Тел. 061/300-4439 и
013/ 837-631.
Купујем комбиновани шпорет или
комплет на струју добро очуван. Тел.
064/389-2738 или 013/861-419.
Продајем фрижидер од 150 литара
„Горење“ у одличном стању. Тел.
061/307-1085
Продајем четворокрилни прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном
стању. Тел. 065/8340611
Продајем 2 тркачка бицикла „Пежо“
и „Тоскана“. Тел. 060/843-5097
Продајем
предратни
круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем луковице лала и луковице
зумбула. Тел. 013/837-631 и 063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
На продају АПН ГС жуте таблице,
регистрован. Тел: 065/283-9461.
На продају два шпорета смедеревца
7, и једна краљица пећи. Тел: 063/1270245.
Продаје се комбиновани шпорет
2+2 р у исправном стању. Тел: 064/9158936.
Коке носиље на продају. Тел:
063/262-840.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ
589 5. АВГУСТ 2005.

БЕЗБЕДНО КУПАЊЕ
Градско језеро било је право уточиште за бројне Вршчане који
су тражили освежење током спарних тропских дана. Купање је
безбедно (то потврђују и резултати анализе узорака воде вршачког
језера, узети 25. јула, које је урадио панчевачки Завод за заштиту
здравља).
- Комплетне хемијске
анализе два узорка
воде из градског језера
покалаза су да и даље
припада 2. класи воде,
што значи да је погодна
за купање и рекреацију,
каже
Наташа
Биочанин, самостални
стручни сарадник за
водоснабдевање
ДП
„Други октобар“.
Завод за заштиту
здравља, за време
сезоне
купања,
узимаће сваких 10 дана
узорке језерске воде
и проверавати њен
квалитет.
Док се велики број
суграђана расхлађивао
на градском језеру
вредни неимари нису
прекидали послове на
градилиштима широм
Вршца. Право освежење биле су и зреле и слатке лубенице, као и
хладно пиће у овдашњим кафићима, фонтане...
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27,
БРОЈ 589 5. АВГУСТ 2005.

ДРАГОЦЕНА КЊИГА У
ПРИПРЕМИ

У издавачкој припреми вршачке Градске библиотеке налази се
књига “Благослов мога оца” Ивана Сингера из Сиднеја у Аустралији,
инжењера у пензији, рођеног 1922. у Вршцу. Преводилац је Никола
Рачић.
Реч је о јединственој, интимној, синовљевој аутобиографској
хроници, а у знак захвалности оцу Јосифу, који је 1942, заједно са
осталим члановима породице, изузимајући Ивана, и готово свим
вршачким Јеврејима, убијен у Београду. Др Јосиф Сингер био је у
годинама између два рата изузетно цењен човек и омиљен лекар
у Вршцу.
Ова књига је у међувремену, у Аустралији, доживела два
издања, а Вршчанима ће бити посебно драгоцена као изузетно
вредно сведочанство о трагичној судбини овдашње Јеврејске
заједнице, са око 200
породица и са преко
600 људи. Верно, врло
надахнуто и дирљиво
описујући шта је све
лично доживео у
земљи, коју су априла
1941.
окупирали
Немци, Иван Сингер
(тада студент прве
године медицине), с
пуно детаља слика и
атмосферу у Вршцу, све
до тренутка насилног
одвођења
свих
Јевреја из ове вароши,
најпре у Панчево, а
затим у Београд, у
тамошње кампове, па
у погубљења, логоре
и смрт.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (277)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

21.
ФИЗИНОМИЈА ВАРОШИ
И ЗАВРШЕТАК
Варош Вршац шири се у полукругу од
севера на југ тик на подножју Мисе. Вршац
је варош 3. или 4. величине. Улице су му
већином правилно постројене, нарочито у
новијем, немачком делу, а куће су већином
подесним стилом зидане. Највише улица
је калдрмисано, дакако нашим гнајзом,
али у новије време и оравичким гранитом.
Варош се још и сада осветљује потролејем
1); па како се покушаји са електричним
осветљењем нису показали као успешни, у
последње време изнова се почело мислити
о увођењу осветљења газом. - Овде има два
велика трга, где се држе недељни тргови; 3
на два и 95 на спрат кућа 2).
Од значајних грађевина спомињемо,
варошку кућу, р.к.парохијску и ист. прав.
саборну цркву, владичански двор и
здање грађанске школе, а од приватних
Цофманову и Бајићеву кућу.
Железничка станица лежи на западном
рубу вароши. Па како је од варошког
центра подоста удаљена, омнибуси и
фијакери скопчавају је са хотелима. Осим
млогобројних кафана, гостионица и крчама
за одседање, у нас има још и 6 хотела, а то су:
„Хотел Милекер“ (Андрашијево шеталиште),
„Хотел
Александровић“
(преко
од
варошке куће), „Хотел код вароши Париза“
(Дворска улица, „Хотел код два кључа“
(Белоцрквански друм), „Хотел Адлер“ и „
Хотел интернационал“ (марвена пијаца).
Они су са великоварошком удобношћу
удешени и спојени са рестаурацијама и

кафанама 3). И они полепшавају изглед
вароши, а странци се у њој радије баве.
И тако ми свршимо наше дело. А на
завршетку желимо, „да наше потомство све
овде набројане прилике садашњости на
опште добро што већма унапреди, крчећи
све више и више пута култури, и да и оно
као неразделна општина у братској љубави
продужи свој рад, уживајући при том све
радости овога живота“.

1) Са неких 250 фењера
2) Према попису од августа 1886.
3) Странаца по хотелима беше 1881: 1860, 1883: 1818, 1884:1490 а1885: 1461 особа.
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ФУД Б А Л

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ У БУДУЋНОСТ...

Европско првенство у фудбалу је традиционално такмичење
националних селекција европских земаља. Завршни турнир,
коме претходе квалификационе утакмице, игра се сваке
четири године. Прво такмичење одржано је 1960. године, а
одиграно је под именом Куп европских нација. Истина, идеја
о организацији једног оваквог такмичења датира још од 1927.
године, али је актуелна постала после оснивања Европске
фудбалске уније (УЕФА) 1954. године. Договор око одржавања
такмичења покренут је на састанку у Келну 1957. године, а
званично је установљено на конгресу УЕФА у Копенхагену. Прве
квалификационе утакмице одигране су у јесен 1958. Према
утврђеном договору, завршница се играла као турнир са четири
екипе; две полуфиналне утакмице, за треће, односно прво место.
Домаћин првог завршног турнира била је Француска.

2000. БЕЛГИЈА И ХОЛАНДИЈА
Утакмице завршног турнира игране су, први пут у историји европских шампионата, у две
земље. У квалификацијама је учествовало 49 репрезентација, које су се први пут такмичиле у девет
квалификационих група. Југославија је била у осмој групи са репрезентацијама Ирске, Македоније,
Малте и Хрватске. Задржан је систем такмичења из 1996. године, по коме домаћини Холандија и Белгија,
нису играли квалификације. Девет победника група директно се пласирало у завршне борбе, а остали
су морали у бараж. Учешће на шампионату била
је прилика да се Југославија поново нађе међу
најбољима. Плави су у Београду прво победили
Републику Ирску (1:0), затим у гостима Малту
(3:0), и опет Малту, али у Солуну (4:1). Југославија
је против Хрватске играла у Београду, пред пуним
трибинама и у узаврелој атмосфери. Резултат
меча био је 0:0. Уследио је пораз у Даблину, а
затим победа над Македонијом (3:1) у Београду
и још једна (4:2) у Скопљу. На Максимиру је
утакмица завршена ремијем (2:2). Југославија
је тако била прва у групи, а Ирци су отишли у
бараж. Белгија, Холандија, Италија, Норвешка,
Немачка, Француска, Шведска, Шпанија,
Румунија, Југославија и Чешка, кроз бараж још и
Енглеска, Словенија, Турска, Данска. У групи Ц, уз
плаве, били су Норвежани, Шпанци и Словенци.
У четвртфиналу је било места само за две најбоље екипе. На старту са Словенцима резултат је био
3:3. Уз доста среће, змајчеки су водили са 3:0, а онда су Милошевић, Друловић и опет Милошевић
донели реми.Следећи противници били су Норвежани. Победа је Југославију водила у четвртфинале.
Милошевић је поново био на висини задатка, његов гол био је једини погодак на утакмици. Уследио
је пораз од Шпанаца (3:4). Утакмица је трајала 100 минута, Југословени су водили са 1:0, 2:1 и 3:2.
Међутим. у 90. минуту изједначио је Мендиета, а затим је Алфонсо погодио мрежу Краља. Уз Шпанце,
у четвртфинале се пласирала Југославија, којој је жребом као ривал одређена Холандија. Пораз
Југославије у мечу Холандија - Југославија (6:1), омогућио је даљи пласман Холандије. Поред Холандије,
у полуфинале су се пласирали Французи, Португалци и Италијани. Италијани су победили Холанђане,
бољим извођењем једанаестераца отворили су врата финала (3:1). У другом полуфиналном мећу,
такође је било узбудљиво. Моћни Французи били су противници разиграних Португалаца. Буру је,
голом у 19. минуту, најавио Нуно Гомес. Актуелни светски шампион био је уздрман. Ипак, догодило
се преокрет у другом полувремену. Изједначио је Анри, а победоносни гол у другом продужетку
постигао је Зидан. У финалном мечу између Француске и Италије. Италијани су водили до 90 минута
када је Вилтор изједначио пред сам крај. У продужетку, Трезеге је златним голом у 103 минуту донео
победу Французима. Репрезентација Француске је до титуле првака Европе стигла у готово истом
саставу који је 1998. тријумфовао на СП-у- Бартез, Лизаразу (Пирес), Вијера, Блан, Ђоркаеф (Трезеге),
Дешан, Десаји, Зидан, Анри, Тирам, Дугари (Вилтор).

Белгија и Холандија 2000.
Група А: Немачка - Румунија 1:1; Португал - Енглеска 3:2; Румунија - Португал 0:1;
Енглеска - Немачка 1:0; Енглеска - Румунија 2:3; Португал - Немачка 3:0.
1.
Португал 9:
2.
Румунија 4;
3.
Енглеска 3:
4.
Немачка 1.
Група Б: Белгија - Шведска 2:1; Турска - Италија 1:2; Италија - Белгија 2:0; Шведска Турска 0:0; Италија - Шведска 2:1; Турска - Белгија 2:0.
1.
Италија 9:
2.
Турска 4;
3.
Белгија 3;
4.
Шведска 1.
Група Ц: Шпанија - Норвешка 0:1; Југославија - Словенија 3:3; Словенија - Шпанија
1:2; Норвешка - Југославија 0:1; Словенија - Норвешка 0:1; Југославија - Шпанија 3:4.
1.
Шпанија 6:
2.
Југославија 4:
3.
Норвешка 3:
4.
Словенија 2.
Група Д: Француска - Данска 3:0; Холандија - Чешка 1:0; Чешка - Француска 1:2;
Данска - Холандија 0:3; Данска - Чешка 0:2; Холандија - Француска 3:2.
1.
Холандија;
2.
Француска 6;
3.
Чешка 3;
4.
Данска.
Четвртфинале: Турска - Португал 0:2; Италија - Румунија 2:0; Шпанија - Француска

1:2; Холандија - Југославија 6:1.
Полуфинале: Португал - Француска 1:2; Италија - Холандија 0:0 (3:1 једанаестерци)
Финале: Ротердам, 02.07.
Француска - Италија 2:1 (0:0)
Француска: Бартез, Тирам, Блан, Десаји, Лизаразу (Пирес), Дешан, Вијера, Ђоркаеф
(Трезеге), Зидан, Дугари (Вилтор), Анри.
Италија: Толдо, Канаваро, Неста, Јулиано, Песото, Албертини, Ди Бјађо
(Амбросини), Фјоре (Дел Пјеро), Малдини, Тоти, Делвекио (Монтела).Стрелци:
Вилтор, Трезеге – Делвекио.
Судија: Фриск (Шведска)
Гледалаца: 55.000.

2004. ПОРТУГАЛ
Србија и Црна Гора није се у квалификацијама пласирала у завршни турнир. Требало је, према
прогнозама, преко баража да стигне до завршнице. У деветој квалификационој групи, међутим,
најуспешнији су били Италијани. На другом месту био је Велс, а тек трећа Србија и Црна Гора, која
је у утакмицама са Ајзербеџаном имала један
реми и пораз, а са Финцима и Хелсинкију
дебакл (3:0). У Португал, где их је чекао домаћин,
отпутовало је 15 репрезентација. Подељени
су у четири групе по четири репрезентације.
Неизвесност око пласмана у четвртфинале брзо
се разрешила. Фаворити, Немци, Италијани
и Шпанци, још су се у групи опростили од
шампионата. Такмичење су напустили и Хрвати
и Бугари. Све је ишло на руку домаћину. Фиго и
генерација, светски шампиони у конкуренцији
младих репрезентација, желели су и европску
титулу. Бразилац Сколари, трофејни стручњак,
седео је на клупи. У четвртфиналу је поражена
Енглеска, истина пеналима. Пеналима су пут до
полуфинала остварили и Холанђани у дуелу са
Швеђанима. Чеси су играли сјајно, убедљиво су
победили Данце са 3:0.
Највеће изненађење био је резултат 1:0 на утакмици Грчка - Француска. То је био тек почетак
узбуђења. У полуфиналу Холанђани су били немоћни пред Португалцима (2:1), а у фантастичном мечу
између Грка и Чеха победили су - Грци. Гол одлуке постигнут је у 105. минуту, стрелац је био Делас. У
финале су стигли Португал и Грчка. Чинило се да су сви снови домаћина испуњени. Истина, на почетку
су изгубили од Грка, али финале је нудило велике шансе. На клупи Грчке репрезентације био је Немац
Ото Рехагел, који је водио моћни тим, Гол Харистеаса у 57. минуту био је довољан да се Грчка, први пут
у историји, попне на фудбалски Олимп. Овакав исход нико није очекивао, ни прогнозирао. Показало
се, још једном, да је у фудбалу све могуће.

Португал 2004.
Група А: Португал - Грчка 1:2; Шпанија - Русија 1:0; Грчка - Шпанија 1:1; Русија Португал 0:2; Шпанија - Португал 0:1; Русија - Грчка 2:1.
1.
Португал 6:
2.
Грчка 4:
3.
Шпанија 4:
4.
Русија3.
Група Б: Швајцарска - Хрватска 0:0; Француска - Енглеска 2:1; Енглеска - Швајцарска
3:0; Хрватска - Француска 2:2; Хрватска - Енглеска 2:4; Швајцарска - Француска 1:3.
1.
Француска 7;
2.
Енглеска 6:
3.
Хрватска 2:
4.
Швајцарска
Група Ц: Данска - Италија 0-0; Шведска - Бугарска 5:0; Бугарска - Данска 0:2; Италија
- Шведска 1:1;
Италија - Бугарска 2:1; Данска - Шведска 2:2.
1.
Шведска 5;
2.
Данска 5:
3.
Италија5:
4.
Бугарска 0.
Група Д: Чешка - Литванија 2:0; Немачка - Холандија 1:1; Литванија - Немачка 0:0;
Чешка – Холандија 1:1; Литванија - Немачка 0:0; Чешка - Холандија 3:2; Холандија Литванија 3:0; Немачка - Чешка 1:2.
1.
Чешка 9;
2.
Холандија 4;
3.
Немачка2;
4.
Литванија1.
Четвртфинале: Португал - Енглеска 6:5; Француска - Грчка 0:1; Шведска - Холандија
4:5; Чешка - Данска 3:0.
Полуфинале: Португал - Холандија 2:1; Грчка - Чешка 1:0.
Финале, Лисабон, 04.07.
Португал - Грчка 0:1 (0:0)
Грчка:Никополидис,Делас,Басинас,Загоракис,Јанакопулос(Венетидис),Каристеас,
Фисас, Вризас (Пападопулос),Капсис, Кацуранис.
Португал: Рикардо, Хорхе, Андраде, Костиња (Руи Коста) Фиго, Паулета
(НуноГомес), Мигел, (Пауло Фереира) Нуно Валенте, Рикардо Карваљо, Роналдо,
Маниш, Деко.
Стрелац: Харистеас
Судија: Мерк (Немачка)
Гледалаца: 62865.
Извор: Енциклопедија фудбала
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СПОРТ

КО Ш А Р К А

ИЗНЕНАДНА ПРОМЕНА НА ЧЕЛУ СТРУЧНОГ ШТАБА КК ВРШАЦ

ВЛАДИМИР
ЂОКИЋ ПОНОВО
ПРЕДВОДИ
КОШАРКАШЕ
ВРШЦА
Један од најбољих младих српских
тренера, Владимир Ђокић, поново ће
предводити кошаркаше Вршца. Изненадну
промену на челу стручног штаба у Вршцу
условили су лични разлози досадашњег
стратега Владимира Лучића, па ће прву
прозивку у понедељак 16. августа у Центру
Миленијум обавити Ђокић, који је Вршчане
већ тренирао од новембра 2016. до 2018.
године.
- Позивом вам из Вршца био сам пријатно
изненађен, веома поласкан и поносан што
ми је понуђено место на челу стручног
штаба клуба какав је Вршац. Веома брзо и
лако смо се договорили и једва чекам да
почну припреме за нову сезону. Сматрам да
је Вршац идеална средина за рад, сматрам
да је и у прошлом мандату када сам водио
тим требало боље, али сада се враћам да
наставим тамо где сам стао, рекао је нови
стратег Вршчана.
Вршац у претходне три сезоне није
одустајао од концепта стварања младог
тима и развијања перспективних вршачких
и српских играча чије је темеље управо
поставио Владимир Ђокић. Сва је прилика

да ће се наставити и са довођењем младих
репрезентативаца у Центар Миленијум.
- У разгвору са људима из управе добио
сам уверења да се од тог концепта неће
одустајати и драго ми је што ћу имати
привилегију да осим у репрезентацији
тренирам талентоване играче и у мом клубу.
Већ сам обавио контакте са играчима који
би нам могли бити интересантни и надам
се позитивним одговорима. Очекујем да
већ у понедељак много тога знамо, да
ћемо врло брзо имати на окупу комплетан
тим и мислим да ће бити уживање радити
и гледати тим Вршца у наредној сезони,
нагласио је Ђокић.
Владимир Ђокић је у претходне три
сезоне водио београдски Динамик (једну)и
ваљевски Металац (две сезоне) и актуелни
је селектор младе репрезентације Србије до
18 година. Највећи репрезентативни успех
Владимир Ђокић остварио је 2015. године
када је као селектор водио репрезентацију
Србије до 20 година ка титули првака
Европе. Ђокић је екипу Вршца водио до
првог места у КЛС у сезони 2016/17.
Б. Ј.

ОВОГ ВИКЕНДА СТАРТУЈЕ НОВА ФУДБАЛСКА СЕЗОНА

Повратак: Владимир Ђокић, тренер кошаркаша Вршца

ФУД Б А Л

Фудбалери ОФК Вршца завршили
су припреме и са нестрпљењем
чекају први дуел у новој сезони у
Српској лиги Војводина, гостовање
Омладинцу у Новим Бановцима.
Изабраници
тренера
Ненада
Мијаиловића су у генералној проби
доживели први пораз у припремним
мечевима,
против
прволигаша
Смедерева (0:3), али то није умањило
оптимизам у редовима Вршчана
нјити их поколебало у амбицијама. А
оне су као и сваке сезоне, искорак у
односу на претходну. Прошле сезоне
ОФК Вршац је био други на табели,
љубитељи фудбала се с правом надају
да ће се коначно остварити вршачки
сан, пласман међу прволигаше.
Оцењујући игру свог тиму у дуелу са
Смедеревцима Мијаиловић је рекао:
Смедерево је квалитетна
екипа, заслужено су победили , али
мислим да разлоге пораза треба
тражити пре свега у нашем слабом
издању, једноставно нисмо били
на нивоу претходних игара. Једина
ствар која је увек била наше главно
оружје јесте однос и дисциплина у
игри, тога у Смедереву није било.
Игрчима сам обећао да никада више

Фото: Б. Јосимов

ВРШЧАНИ ЈУРИШАЈУ НА ВРХ

Новајлије упознате са амбицијама: (с лева на десно) - Слободан
Новаковић, Лука Мајсторовић, Петар Драгићевић, Урош Марковић,
Ђорђе Шошевић и Вукашин Јовковић.
неће тако изгледати на терену. Сумње
у овај тим немам, лично сам бирао
сваког од њих, донели су клубу много
победа и врло мало пораза, рекао је
Мијаиловић

У тиму је ове сезоне шест
новајлија: Новаковић, Мајсторовић,
Драгићевић, Шошевић, Јовковић и
голман Марковић. Иако нису прошли
комплетан припремни период са

екипом шеф струке Вршчана је
задовољан њиховом формом.
- Екипа је спремна, новајлије се
уклапају . Нисам од оних који траже
време за неке представе. ОФК Вршац
има обавезу да изгледа добро и када
има проблема. Тако ће бити и надаље.
У прва три кола ОФК Вршац има
изузетно тежак распоред, Омладинац
из Нових Бановаца до сада никад
није савладан, следи традиционално
неугодан ривал Вршчанима, Први
мај из Руме, на Градском стадиону
у Вршцу, а онда гостовање можда
највећем ривалу за врх Радничком из
Сомбора.
- Са свима мора да се игра, али да
сам бирао не бих желео Омладинац
на
старту.
Дугогодишњи
су
српсколигаши, традиција је на њиховој
страни, задржали су тим и сигурно
да гаје вискоке амбиције. Само ме
утакмица у Новим Бановцима занима
о осталим ривалима причаћемо када
дође време, закључио је Мијаиловић.
Меч првог кола Српске лиге
Војводина ОФК Вршац у Новим
Бановцима игра у суботу са почетком
у 17 часова.
Б. Ј.
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