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Ovo je drugo pismo koje vam pišem, dra-
gi Predsedniče. Prvi put je bio moj odgovor na 
vaše dirljivo pismo zahvalnosti što sam dao 10 
odsto svoje penzije da bi se popravio nacional-
ni budžet, a sada ste me kupili za sva vreme-
na, onim vanrednim obraćanjem minule ne-
delje kad ste javno na svim nacionalnim fre-
kvencijama rekli: „niko ne sme u Srbiji da pre-
ti novinarima i oni će biti zaštićeni“. Konačno 
da neko ustane i to javno kaže, a ko bi drugi 
nego naš Predsednik, koji ne spava. Uzalud mi 
novinari imamo ministra informisanja, kad se 
on ne meša u svoj posao. Ovima, dragi Pred-
sedniče u lokalu, ja nisam smeo ni da se obra-
tim za pomoć i zaštitu kada su mi pretili, jer 
ste i sami sve izneli šta se desilo u Grockoj. A 
na vanrednom obraćanju, kada su se i Dnevni-
ci prekidali, vi ste gospodine Predsedniče, jav-
nost Srbije obavestili da je uhapšen Dragoljub 
Simonović, gradonačelnik Grocke, predsednik 
SNS te opštine i član Glavnog odbora SNS. On 
se sumnjiči, da je naručio paljenje kuće novi-
nara Milana Jovanovića. Što bi pokojni Mla-
den Delić rekao „pa je li to moguće?“ Predsed-
niče, da se, kako ste nam rekli, tokom istra-
ge došlo do saznanja da je Gradonačelnik, an-
gažovao za 1.500 evra policijskog službenika 
da nađe izvršitelje da se napadne novinar i da 
mu se zapali kuća. A prema dosadašnjoj istra-
zi bilo je lako naći nekoliko budala koji će na-
pasti novinara i zapretiti mu da ne piše ništa 
loše o Gradonačelniku, u ovom konkretnom 
slučaju Grocke.

Dragi Predsedniče, ovo vam piše vaš večiti 
dužnik, da novinare, od ovih „mangupa u va-
šim redovima“ koliko toliko zaštitite. A zna-
te iz istorije ,čujem da volite puno da čitate, 
da su od Rimske imperije, preko Bonapar-
te, Oktobarske revolucije do današnjih dana 
„mangupi u našim redovima“ došli glave sva-
koj vlasti. Tito je bio naš poslednji političar 
koji je znao da se obračuna sa „mangupima“ u 
partiji. Da je takvo vreme bilo i ranije, kao ovo 
što se desilo u Grockoj, koliko bi meni kuća i 
života bilo potrebno da dočekam novinarsku 
penziju.

E, iskreno da vam kažem, odlepio sam na 
onu vašu poruku u vanrednom obraćanju: 
„partijska knjižica nikoga neće zaštititi od 

odgovornosti. Novinare će država da štiti, svi-
delo se to nekome ili ne, a nasilje biće najoštri-
je kažnjeno. Hapšenje Dragoljuba Simonovi-
ća je poruka i za sve druge na lokalu „da se ne 
igraju“, jer će biti najstrože kažnjeni!“. 

Bravo, Predsedniče! 
Svi se oni kriju iza SNS i misle ako imaju 

partijsku knjižicu, da im je sve dozvoljeno. 
Govoreći iz prakse, ovi što prete i napadaju 
novinare, javno se hvale da to rade da bi zašti-
tili vlast. Došlo je vreme, da se ovim „mangu-
pima“ zahvalite na uslugama koje vam čine.

Nego, gospodine Predsedniče, ne znam da li 
su ovi u lokalu pratili ono vaše vanredno obra-
ćanje, pa u slučaju da nisu upoznati sa vašim 
stavovima, ako se nastavi neka pretnja novi-
narima u Subotici, biću slobodan da vam na-
pišem i treće pismo. Jer, ne može samo Pred-
sednik da pravi „normalnu“ Srbiju. A tamo 
gde nema slobode medija i kritičke misli, tamo 
nema normalnog društva ni države.

Na kraju te pozdravljam aktuelnim sloga-
nom: „Ko smije da nas bije“

A dok se Predsednik nije obratio naci-
ji, neke beogradske novine, bolje reći partij-
ski bilteni vlasti, pisali su, kako slučaj novina-
ra Milana Jovanovića u Grockoj, nema nika-
kve veze sa slobodama štampe u Srbiji. Brani-
li su lik i delo gradonačelnika Simonovića. Čak 
su bili brži i od istrage i napisali da je novi-
nar baš tih dana ostavio duvan i da se krio od 
žene da puši. Izašao je tako jedno veče na te-
rasu, zapalio cigaretu a onda opušak bacio na 
kantu benzina u garaži, koja je potom buknula 
i požar se proširio na čitavu kuću. Ove novine 
tekst o slučaju novinara u Grockoj, završile su 
pitanjem: „da li je to slučaj ugrožavanja slobo-
de medija, kako opozicija želi da nametne,ili 
poruka o štetnosti duvana?“.

Ne znam, šta je glavni urednik ovih novi-
na pušio kad je slušao Predsednika i da li ga 
je bilo sramota, ali sam sledećeg dana čitao u 
tim istim novinama sve gadosti gradonačelni-
ka Grocke, od toga da je krao budžet, kupio di-
plomu fakulteta, išao na putovanja sa đačkim 
eskurzijama i ulici gde živi dao svoje ime. Kad 
su čuli mišljenje vođe, tek onda su bili hrabri.

O ovom društvenom talogu vam pišem 
narode!

Foto + reč

Jedna klupa u 
parku i sneg. Čist i 
netaknut, neizga-
žen, kao u roman-
tičnim ruskim fi l-
movima praćenim 
nekim poznatim 
melodijama – ko 
se još seća „Larine 
pesme“? Doživeli 
smo, bar na kratko, 
zimu, pravu, snež-
nu, kakvu i najstariji teško da pamte, kako se to obično kaže. Do-
bro, bilo je snega i prošle i ranijih godina, nekada manje nekada 
više, ali to se zaboravlja, jer nas preko medija „klimatolozi“ stal-
no bombarduju naslovima: „Dolazi najhladnija zima svih vreme-
na!“, ili „Biće neverovatne letnje vrućine“ (pa ko preživi...) i slič-
nim katastrofi čnim predviđanjima. O tome koliko se klima „izo-
pačila“ i „poludela“ da i ne govorimo. Sunce u januaru, sneg u 
aprilu, leto u novembru – sve „dokaz do dokaza“ crno na belo 
kako nam se crno piše. 

Možda će nam se i pisati, jer globalno, Evropa je pre 12.000 go-
dina bila pod ledom a Sahara zelena i plodna ravnica. Nema razloga 
da se JEDNOM ne dogodi neko novo ledeno doba, ali do tada...

Do tada treba znati da postoje nekakvi 11-godišnji sunčevi ci-
klusi, u toku kojih u tim vremenskim periodima nastaju mini-
žarka ili mini-ledena doba. Naučnici su ih pratili tokom 20.veka 
i, na primer, jedno mini-ledeno doba bilo je u Evropi 40-ih go-
dina, baš u jeku Drugog svetskog rata (čuveni „Igmanski marš“), 
a onda ponovo žešći snegovi i hladnoće 60-ih. Moguće da nam i 
sada predstoje, ako je tako na redu.

A šta sa onim da smo mi sami, svojom industrijom i zagađe-
njima, poremetili klimu i da se dešava „to što NIKADA nije bilo“ 
–  pomenuto sunce u januaru, sneg u aprilu itd...? Poklonici teo-
rija o tome da smo mi sami izazvali takve „klimatske poremeća-
je“ verovatno ne znaju da je u JUNU 1766. u Subotici PAO TA-
KAV SNEG tako da je uništio sve useve i voće i nastala je gladna 
godina zbog toga! 

Šta ćemo sada, kakva „zagađenja“ su u 18. veku „poremetila 
klimu“ pa je umesto letnjih vrućina napadao sneg? Naravno da 
i naš uticaj,

u današnje vreme, nije zanemarljiv, ali biće da i priroda ima 
svoje zakonomernosti i da je u stanju da nam priredi svakakva 
iznenađenja!  M. R.

U RETROVIZORU

Piše: Milutin Mitrić

BravO, 
predSedniče!

Zimska idila

Kosanović
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I N M E M O R I A M

Matija Sedlak
U Subotici je, u 91. godini života, nakon kratke i teške bo-

lesti preminuo Matija Sedlak koji je u svojoj bogatoj karijeri u 
jednom periodu bio i direktor „Subotičkih novina”.

Po završetku Trgovačke škole u Subotici diplomirao je na 
Ekonomskog fakultetu u Beogradu, a nakon toga je obavljao 
niz značajnih i visokih funkcija. Bio je predsednik Opštinske 
konferencije Socijalističkog saveza Jugoslavije u Subotici, se-
kretar Opštinskog komiteta SKS u Subotici, predsednik Op-
štine Subotica, a potom u dva mandata i poslanik u Skupštini 
Srbije. Bio je i potpredsednik Skupštine Vojvodine, potpred-
sednik Predsedništva SAP Vojvodine, a učestvovao je u radu 
predsedništva SFRJ umesto Radovana Vlajkovića za vreme 
njegove bolesti. Tokom karijere je bio SDK Vojvodine, filija-
la Subotica, direktor „Subotičkih novina”, u dva mandata član 
Predsedništva stalne konferencije gradova SFRJ, potpredsed-
nik Sreza Subotice, predsednik Opštine Stari grad u Subotici, 

sekretar Sreske trgovinske komore u Subotici, kao i rezervni 
vojni starešina kapetan prve klase. 

Iza sebe je ostavio suprugu Kristu, sina Ivana, unuke Ivanu 
i Nikolu, te praunuke Filipa, Aleksu, Andreju i Nikoletu.

Matija Sedlak je sahranjen na Bajskom groblju u Subotici.

Srećni 
dobitnik 

tromesečne 
pretplate na 

nedeljnik 
„Nove 

subotičke 
novine” je 
Viktorija 
Godar iz 
Subotice

Od 21. do 27. januara, 
na području Policijske 
uprave u Subotici 10 
saobraćajnih nezgoda 

Petoro 
povređenih, 

u četiri 
saobraćajne 

nesreće!
 
U periodu od 21. do 27. januara 2019. 

godine  na području Policijske uprave u 
Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nez-
goda. U četiri saobraćajne nezgode jedna 
osoba je teže povređena, četiri osobe su 
lakše povređene dok je u šest saobraćaj-
nih nezgoda pričinjena samo materijalna 
šteta.

U navedenom periodu, policija je pod-
nela 86 zahteva za pokretanje prekršaj-
nog postupka, izdato je 198 prekršajnih 
naloga i iz saobraćaja je isključeno 13 vo-
zača od kojih je za šest vozača određena 
mera zadržavanja zbog teške ili potpune 
alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici 
Odeljenja za vanredne situacije u Subotici 
imali su  devet intervencija.

N.H.K.

• Sekretarijat za društvene de-
latnosti, služba za boračko-inva-
lidsku zaštitu i društvenu brigu o 
deci Gradske uprav,e uputio je oba-
veštenje o materinskom dodatku za 
nezaposlene majke, za treće i četvr-
to dete i uslove pod kojima se ostva-
ruje ta nadoknada.  

Skupština AP Vojvodine je na svojoj 
sednici održanoj 20.12.2018. godine do-
nela Pokrajinsku skupštinsku odluku o 
ostvarivanju materinskog dodatka za ne-
zaposlene majke za treće ili četvrto dete.

Novčanu pomoć može ostvariti neza-
poslena majka, koja je od 01. jula 2018.
godine rodila treće ili četvrto dete. Uslo-
vi za novčanu pomoć su da je državljanka 
Republike Srbije, da u trenutku rođenja 
trećeg ili četvrtog deteta ima prebivalište 

najmanje godinu dana na teritoriji Au-
tonomne pokrajine Vojvodine, da nepo-
sredno brine o detetu za koje je podnela 
zahtev, čija deca predhodnog reda rođe-
nja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu 
ili data na usvajanje i koja nije lišena rodi-
teljskog prava u odnosu na decu predhod-
nog reda rođenja.

Jedan od uslova je i da se nalazi na evi-
denciji Nacionalne službe za zapošljava-
nje, najmanje godinu dana do dana ro-
đenja deteta kao i od dana rođenja dete-
ta do dana podnošenja zahteva, neprekid-
no.„Zahtev se predaje u Gradskoj upravi 
Subotica u uslužnom centru na uslužnom 
mestu broj 2. Zainteresovani mogu dobi-
oti sve informacije na telefon br: 024 626 
940 ili 024 626 822” saopštila je šef  Služ-
be u gradskoj upravi Gordana Vidaković.

N.H.K.

• Zbog radova na pruzi, 
od 1. februara, neće saobra-
ćati vozovi od Beograd Cen-
tra do Novog Sada, Suboti-
ce, Budimpešte i Beča. 

 
Od 1. februara izmenjen je sa-

obraćaj vozova na određenim re-
lacijama, na pruzi Beograd , Novi 
Sad, Subotica, Budimpešta i Beč. 

Promene su na sledećim rela-
cijama. Međunarodni voz koji po-
lazi iz beograda za Budimpeštu u 
11 sati i 13 minuta, polaziće iz No-
vog Sada u 11 sati i saobraća do 
Kelebije, gd eje presedanje u 14 
sati i 46 minuta za Budimpeštu.  

Voz iz Budimpešte za Beograd 
i ide do Kelebije, sa presednajem 
u 15 sati i 41 minut za Novi Sad, saopštili 
su iz Srbija voza.

Međunarodni voz koji je polazio iz 
Beograd Centra za Budimpeštu u 21 sat 

i 15 minuta, neće sao-
braćati do završetka ra-
dova. Neće saobraća-
ti u istom periodu, do 
završetka radova, za 
koje se ne zna kada će 
biti okončani, ni voz 
koji ide iz Beograd Cen-
tra  za Beč, u 7 sati i 13 
minuta.  

U unutrašnjem sa-
obraćaju vozovi će 
saobraćati na relaci-
ji Novi Sad-Subotica 
- Novi Sad. Obustav-
ljeno je saobraćanje 
vozova na relaci Be-
ograd Centar -Novi 
Sad-Beograd Centar, 

saopštilie su nadležne službe. 
N.H.K.

Skupština AP Vojvodine donela odluku o dodatku za 
nezaposlene majke

Materinski dodatak za 
treće ili četvrto dete!

Zbog radova na pruzi, ukidaju se privremeno vozovi na određenim relacijama

Stali vozovi od Beograda do 
Subotice i Budimpešte!

Šveđanin 
švercovao 

marihuanu
• Carinskim skenerom na Horgo-

šu otkriveno 100 kg marihuane, kod 
državljanina Švedske!

Carinici su u saradnji sa graničnom 
policijom 27. januara 2019. godine, 
na izlaznoj strani graničnog prelaza 
Horgoš, sprečili jednog državljanina 
Švedske da prokrijumčari više od 100 
kilograma marihuane.

Na prelaz je u jutarnjim časovima 
pristigao ’’mercedes’’ švedskih regi-
starskih oznaka kojim je putovao 26-
godišnji putnik.

Zahvaljujući analizi slike sa ske-
nera, uočene su nepravilnosti u sred-
njem delu kombija, nakon čega su 
carinici i policajci pristupili pregle-
du vozila. Nakon detaljnog pregleda, 
u spornom delu kombija, otkriven je 
pregrađen prostor, odnosno bunker u 
kom su se nalazili paketi droge.

Tom prilikom, u 129 paketa prona-
đeno je preko 100 kilograma marihu-
ane. Vozač, kombi i droga predati su 
u dalju nadležnost granične policije.

N.H.K.
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Četvrti „Dečji svetosavski 
dani“ svečano su otvoreni 
u subotu 26. januara u OŠ 
„Matko Vuković“ pod sloga-
nom „Neka srce vaše čuva 
reči moje“, a kum ovogodiš-
nje manifestacije je direk-
tor doo Park Palić Nebojša-
Daraboš. Program obeleža-
vanje svetosavskih dana za 
najmlađe započeli su učeni-
ci OŠ „Matko Vuković“ koji 
su svojoj priredbom podse-
tili sve prisutne na osam ve-
kova autokefalnosti srpske 
pravoslavne crkve. 

„Cilj manifestacije jeste da se 
deca međusobno upoznaju, da 
se druže, da prikažu znanje, ali 
i ono što je najbitnije jeste da 
deca putem obrazovanja, putem 
prosvećivanja rade na sebi. Na-
ravno deci treba dati dobar pri-
mer za sve, stoga se i nastavnici 

trude da ih nauče kako da se an-
gažuju i kako da budu kreativni. 
Naravno nije to uvek lak posao, 
ali me raduje činjenica da se sve 
veći broj nastavnika i škola pri-
ključuje ideji dodatnog rada 
sa decom.“ rekla je Mirjana 
Stevanović, direktorica OŠ 
„Matko Vuković“ i dodala:

„Manifestacija je od izuzet-
nog značaja, i moram istaći da 
je manifestacija izuzetna i po 
tome što mi posvećenost i pro-
svećenost, na neki način vraća-
mo na mesto kojem oni pripada-
ju. Stalno slušamo negativne ko-
mentare o školama, ali verujte, 
u školama se mnogo radi, i po-
stoje pojedinci koji ih čine bolji-
ma. Stoga naš cilj i naša misao 
jeste da u svakoj školi okupimo 
ljude oko ideje da se reč širi, da 
se promoviše rad dece. Dakle 
moramo da radimo i da promo-
višemo naš rad i smatram da je 

to duh koji je Sveti Sava udah-
nuo prosveti, i da je na taj način 
pokazao svima nama šta pro-
sveta treba da bude. Mi prosve-
tari danas nastavljamo tu ide-
ju Svetog Save jer ta nit, ta ide-
ja kroz vekove nikada nije bila 
prekinuta.“

Tokom šestodnevnog  progra-
ma prikazano je 34 različitih ta-
čaka i jedna predstava, 46 literal-
nih i 79 likovnih radova na četi-
ri lokacije u gradu. Manifestacija 
je okupila oko 1200 učesnika od 
čega je 380 dece zajedno sa svo-
jim mentorima direktno učestvo-
valo u programu kroz brojne tač-
ke, predstave i druge radove.   

Na manifestaciji učestvova-
li su učenici osnovnih škola „Jo-
van Mikić“, „Matko Vuković“, „ 
Sonja Marinković“, „Ivan Goran 
Kovačić“, „Sveti Sava“, „Mati-
ja Gubec“ Tavankut, „Jovan Jo-
vanović Zmaj“, „Sečenji Ištvan“, 

„Vladimir Nazor“ Đurđin, „Đuro 
Salaj“, „Kizur Ištvan“, OISŠ „Žar-
ko Zrenjanin“, Muzička škola,OŠ 
„Dragutin Tadijanović“ Vukovar, 
a svoje učešće uzeli su i predstav-
nici Osnovne baletske škole „Ra-
ičević“, Dečji crkveni hor „Ema-
nuil“, Dom za decu ometenu u 

razvoju „Kolevka“, Školski cen-
tar sa domom učenika „Dositej 
Obradović“, Subotički tamburaš-
ki orkestar Stipana Jaramazovi-
ća, Dečje pozorište, Srpski kul-
turni centar „Sveti Sava“ i članovi 
Gerontološkog centra Subotica.

B. Nikolić

Šestodnevni bogati program prikazao kreativnost i rad osnovaca 

Dečji svetosavski dani okupili veliki broj učesnika

U OŠ „10. oktobar“ stigla 
Svetosavska nagrada

Ponos škole i 
grada Subotice
 
OŠ “10. oktobar“ Subotica ovih dana slavi. 

U školu je stiglo najveće priznanje koje se kod 
nas dodeljuje u oblasti obrazovanja – Svetosav-
ska nagrada. Dobitnik ovog prestižnog prizna-
nja je Aleksandar Rašković, učenik VIIIa razre-
da. Svečena priznanje mu je uručeno od strane 
Ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja 
Mladena Šarčevića 27. januara 2019 godine u 
zgradi Vlade Republike Srbije.  

U velikoj 
k o n k u r e n c i -
ji, Aleksandar 
je jedan od pet 
učenika koji su 
poneli ovo la-
skavo  prizna-
nje. Na konkurs 
ga je prijavila 
škola na pred-
log njegovih na-
stavnika i škol-
skih drugara. 

- Svi u ško-
li znaju koliko 
je Aleksandar 
vredan i mar-
ljiv đak. Poklo-
nik je prirodnih 
nauka, ali ga za-
nimaju i ostale 
discipline. Sva-
ke školske godine izlazi na veći broj takmičenja i sa sva-
kog donese osvojeno mesto. Prošle školske godine uče-
stvovao je  i osvojio mesta na više republičkih takmiče-
nja. Sem toga, Aleksandar je učenik uzornog ponašanja 
i dobar drug. Prednjači u poznavanju savremenih teh-
nologija i sveta video-igara. Zato i nije bilo dileme koga 
predložiti za Svetosavsku nagradu.- sa ponosom je ista-
kla Melinda Đurić Kiš, direktorka škole "10. oktobar" Iz-
bor je odmah pao na Rašković Aleksandra. I uspeo je! Svi 
u OŠ "10. oktobar" dele njegovu radost i veoma su pono-
sni na njega, on je ponos škole i grada Subotice. 

- Posebno imponuje podatak da je naš đak i najmla-
đi ovogodišnji dobitnik velikog priznanja. Ove godine za-
vršava osnovnu školu, ali sigurni smo da ćemo u buduć-
nosti čuti još za mnoge Aleksandrove uspehe.- dodala je 
Melinda Đurić Kiš.

L.M.

Aleksandar Rašković i 
Mladen Šarčević

Gradonačelnik Subotice 

Bogdan Laban i sekretar 

Sekretarijata za druš-

tvene delatnosti Jasmi-

na Stevanović posetili su 

danas Miru (29) i Mla-

dena Krstića (39) koji su 

13. novembra 2018. go-

dine postali roditelji Me-

lanije, Dimitrija, Boži-

dara i Zaharija, prvih 

četvorki rođenih u Srbiji 

posle sedam godina. 

Bebe su na svet došle carskim re-
zom, u Beogradu, u GAK „Narodni 
front“, a posle skoro dva i po meseca 
boravka na Odeljenju neonatologije 
te ginekološko-akušerske klinike ovih 
dana su stigle u Suboticu i svoj dom. 
Gradonačelnik je u ime grada Suboti-
ce i u svoje ime porodici Krstić česti-
tao prinove, poželeo im puno zdravlja 
i sreće u životu i uručio poklone: 70 
paketa pelena, isto toliko paketa vlaž-
nih maramica i 50 kutija dohrane ne-
ophodne za ishranu beba.  

Uz konstataciju da su pokloni u 
vidu dohrane i pelena za bebe bili nji-
hova želja, jer im je to, kako su u kon-
taktu sa nadležnim gradskim služba-
ma naveli, u ovom trenutku najpo-
trebnije, gradonačelnik je u srdač-
nom razgovoru sa srećnim roditelji-
ma rekao da se subotička lokalna sa-
mouprava bori da Subotica bude grad 

dece, grad mladih, tim pre što takav 
grad želimo.

–Na nivou države izdvajaju se zna-
čajna sredstva za prvo, drugo, treće i 
četvrto rođeno dete. Pokrajina uvo-
di niz novih mera za podsticanje na-
taliteta, ali i subotička lokalna samo-
uprava i te kako vodi računa, prati i 
unapređuje mere populacione politi-
ke koje imaju za cilj da se – kroz ra-
zličite usluge, ali i razvoj odgovaraju-
će infrastrukture – roditelji ohrabre 
za proširenje porodice i podstaknu da 
ostanu i podižu decu u našem gradu – 
istakao je Bogdan Laban.

On je podsetio da grad Subotica za 
podršku rađanju i roditeljstvu, odno-
sno za pokušaj vantelesne oplodnje, 
izdvaja oko milion dinara, i da se iz-
dvaja i za roditeljski dodatak za prvo 
rođeno dete u iznosu od 10.000 dina-
ra. – Takođe, opredeljujemo sredstva 
za jednokratnu novčanu pomoć trud-
nicama u iznosu od 15.000 dinara i u 
tu svrhu planirano je za ovu godinu 
blizu 30 miliona dinara. Grad finan-
sira i troškove boravka  u predškol-
skoj ustanovi za treće i četvrto dete. 
Na ovaj način želimo da podstaknemo 

buduće roditelje da se opredele za 
ovaj plemeniti poziv – rekao je gra-
donačelnik Laban.U ovom savreme-
nom svetu i brzom tempu života, do-
dao je, teško je potpuno se posveti-
ti detetu, a vi nemate jedno, već pe-
toro dece. – To je velika odgovornost 
i zahteva puno neprospavanih noći 
i mnogo odricanja. Moja vrata su za 
vas uvek otvorena  i tu smo da vam 
pomognemo sve što možemo – nagla-
sio je Bogdan Laban.Zahvaljujući se 
gradonačelniku i njegovim saradnici-
ma na poseti, Mladen Krstić je kazao 
da su, uprkos velikim obavezama, ovo 
za njega i njegovu porodicu najsrećni-
ji trenuci u životu.Saznavši za posetu 
gradonačelnika, ovoj sada mnogočla-
noj familiji, ZU Apoteka Lili drogerije 
priključila se pomoći porodici donaci-
jom u vidu kozmetike za negu beba i 
za osmogodišnjeg sina Vasilija, koji se 
najviše obradovao svojoj sestri i braći, 
a knjižara Fora 4 darovala je Vasilija 
školskom opremom i priborom. Po-
slovni inkubator Subotica poklonio je 
vaučer u vrednosti od 20.000 dinara 
koji porodica Krstić može da iskoristi 
u „Trgoprometu“.  L. M.

Gradonačelnik laban 
posetio subotičke četvorke
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Srpski kulturni centar 
„Sveti Sava“ u utorak je 
ugostio poznatog srpskog 
pesnika, člana SANU i poča-
snog građanina našeg gra-
da Matiju Bećkovića koji 
je tom prilikom predstavio 
svoju novu knjigu „100 mo-
jih portreta“. U knjizi kroz 
stihove, Bećković je govo-
rio od autoportretima svo-
jih prijatelja i opisuje naj-
upečatljivije detalje iz ži-
vota, kako ne bi još dodat-
no pisao memoare o svom 
životu.

„To je ona usmena zaostavšti-
na koja obično odlazi sa ljudima 
i ostane nezapisana, a ja sam se 
na taj način nekako oduživao sa 
onim ljudima sa kojima sam pro-
veo svoj život i sa kojima se nisam 
prestao družiti ni posle njihovog 
odlaska na onaj svet i sa kojima 
svakodnevno razgovaram a da 
se pritom ništa nije promenilo u 

našem odnosu, od kako oni nisu 
na ovom svetu.“ istakao je pesnik 
Matija Bećković.

Bećković je izrazio veliku za-
hvalnost svim Subotičanima što 
su ga dočekali u velikom broju i 
što su mu omogućili da u prele-
pom prostoru zadužbine Duša-
na Radića, a u okviru Svetosav-
ske nedelje, predstavi svoju poe-
ziju. Kako je istakao, za Suboticu 
ga vežu mnoge lepe uspomene i 
sećanja na svoje prijatelje.

„Znate da sam ja rođen u 
Senti, a moja majka je iz Kanji-
že, i moji prijatelji Stevan Ra-
ičković i Dušan Radović su ta-
kođe bili u Subotici, onda kada 
sam se ja rodio u Senti. Tako da 
sam i njihove portrete i moje 
doživljaje vezane za ovdašnje 
krajeve i ljude uvrstio u ovu 
knjigu. Poezija je u naše vreme 
proširila svoje teritorije i svoje 
sadržaje. Ono što pamtimo je-
ste ono najvažnije i najsvetije, 
a ono što ne pamtimo izgleda 

da nije ni važno. Zašto smo ne-
što zapamtili, to i ne znamo jer 
je to opet po nekom svom zako-
nu izdvojeno kao nešto važno, 
a nismo ni bili svesni kada nam 
se to desilo. Ne znam po kom 

kriterijumu ljudska svest izdvoji 
nešto da se u nju upečati, stoga 
zaboravite velike događaje, za-
pamtite neku reč ili nečiji pogled 
ili obrvu.“ rekao je pesnik Mati-
ja Bećković.

Knjiga „100 mojih portreta“ je 
zapravo zbirka poezije kojom se 
Matija Bećković zahvaljuje ljudi-
ma koji su obogatili njegov život i 
njegov rad. U knjizi se mogu naći 
stihovi posvećeni Desanki Mak-
simović, Dušku Radoviću, Do-
brici Ćosiću, Ivi Andriću, Meši 
Selimoviću, Emiru Kusturici ali 
i mnogim drugim savremenim 
srpskim piscima i umetnicima.

B. Nikolić

• U godini jubileja 

osam vekova au-

tokefalnosti Srp-

ske pravoslavne 

crkve, u Srpskom 

kulturnom centru 

besedio je Vladi-

ka Irinej Bulović, 

a završnica Ne-

delje pravoslav-

lja su i Svetosav-

ska akademija i 

Svetosavski bal! 

• Vladika Irinej: 

„U našem vreme-

nu, naša istorija, 

pogotovo istorija 

Svetosavske epo-

he, može i nama 

da bude učiteljica 

života”. 
 

U Srpskom kulturnom centru, 
u Zadužbini Dušana Radića ni-
zom manifestacija obeležena je 

Nedelja pravoslavlja, a na završ-
nici programa, posle niza knji-
ćevnih tribina, izložbi i nastu-
pa umetnika, u petak 25. janu-
ara besedio je pred velikim bro-
jem posetilaca u SKC-u i Vladi-
ka Irinej Bulović.

Beseda Vladike Irineja kao i 
ovogodišnji program u celini, 
bili su u duhu obeležavanja ve-
likog jubileja, osam vekova au-
tokefalnosti Srpske pravoslav-
ne crkve.

„Godina 2019. je i godina ve-
likoj jubileja autokefalnosti Srp-
ske pravoslavne crkve, te je važ-
no podsetiti na značaj i značenje 
autokefalnosti u istoriji srpskog 
naroda, uloga Svetog Save, ko-
jem možemo izraziti zahvalnost 
na njegovom zalaganju i autori-
tetu da Srpska pravoslavna crkva 
bude priznata u svetu kao auto-
kefalna”, o čemu je besedio bač-
ki Vladika Irinej Bulović, istakao 
je Milan Marodić za Nove Subo-
tičke novine.

Vladika Irinej Bulović je u be-
sedi o „Osam vekova autokefa-
lije Srpske Pravoslavne Crkve – 
Istorijsko, bogoslovsko i kultur-
no nasleđe”, govorio na temu: 
„Izvorna i savremena autokefali-
ja sa posebnim osvrtom na onu 
koju je izdejstvovao Sveti Sava 
1219. godine”.

Vladika je ocenio da je ovo 
„vreme duboke krize naše crkve-
ne i kanonske samosvesti”.

„Teorija i praksa autokefali-
je nalaze se na klizavoj nizbrdi-
ci. Autokefalija se više ne javlja u 
ulozi činioca i graditelja jedinstva 
u Telu Pravoslavne, Katoličanske 
Crkve nego sve češće predstavlja 
kamen spoticanja, što konkretno 
znači uzrok teških nesporazuma 

među Crkvama. Štaviše, sporo-
vi oko autokefalije jedne velike 
autonomne Crkve, doveli su do 
prekida opštenja među Crkva-
ma, što predstavlja najtragični-
ju moguću varijantu. Nadajmo 
se da će taj prekid biti privreme-
nog karaktera”, podsetio je vladi-
ka Irinej na deo svog govora odr-
žanog na Pravoslavnom Bogo-
slovskom fakultetu Univerziteta 
u Beogradu.

Vladika je istakao, da se po-
stavlja pitanje kako da pojam i 
sistem autokefalnog organizova-
nja života Crkava Božjih u vase-
ljeni ponovo postane faktor je-
dinstva, a ne faktor nejedinstva i 
raskola, kako je sad u naše dane.

„Mislim da iz istorije drevne 

Crkve, iz primera Svetoga Save 
koji je sa toliko mudrosti, rasu-
đivanja i smirenja radio, od nje-
govog doba pa nadalje, u na-
šoj pomesnoj Crkvi, hvala Bogu, 
nije bilo pučističkih sticanja ran-
ga i statusa, ni u pogledu autoke-
falije, ni u pogledu uzdizanja na 
stepen Patrijaršije. Imam utisak 
da u našem vremenu, naša isto-
rija, pogotovo istorija Svetosav-
ske epohe i njegove svete lično-
sti, može i nama da bude učite-
ljica života”, poručio je Episkop 
bački svojom

U subotu 26. januara je održa-
na u SKC-u Svetosavska akade-
mija na kojoj su učestvovali uče-
nici gimnazije „Svetozar Marko-
vić” i Mešoviti hor SKC-s „Sveti 

Sava”, a program su pripremi-
le Bojana Đorojević i Milena 
Radović. 

Završnica nedelje pravoslavlja 
obeležena je Svetosavskim ba-
lom, tradicionalno u restoranu 
Spartak S, u nedelju 27. januara, 
uz veliki broj gostiju. Nastupili 
su i Slobodanka Stojiljković i 
Čedomir Marković, a umesto 
tradicionalnog hora RTS-a koji je 
imao obaveze snimanja, nastu-
pio je Dišsi rapsody bend.

Umesto dosadašnjeg kuma 
Srpskog kulturnog centra Ve-
selina Trajkovića, člana Hora 
SKC-a od njegovog osnivanja, 
izabran je i novi kum David 
Kecman, novinar i književnik. 

N. Harminc Karanović

Matija Bećković predstavio Subotičanima svoju novu knjigu

Autoportreti prijatelja i detalji iz života

Završnica Svetosavske nedelje, duhovnim i svečanim manifestacijama u Zadužbini Dušana Radića

autokefalnost je faktor ujedinjenja!

Vladika Irinej Bulović i Milan Marodić
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U RPK Subotica 24. januara, na 
sednici sekcija za mlekarstvo i 

klaničnu industriju, poljoprivrednici 
dobili preporuke

Šta očekuje 
mlekadžije i 
klaničare?

 
• Bolje premije osiguranja poljoprivrede, veća zašti-

ta za mlekarsku proizvodnju i nadoknadu izgubljene 
stoke i mleka kod gubitka grla, stabilniji su sulovi u re-
produkciji goveda, rečeno je pored ostalog 24. janua-
ra, u velikoj sali RPK Severnobačkog upravnog okru-
ga, na  proširenoj sednici sekcija za mlekarstvo i kla-
ničnu industriju sa teritorija Severnobačkog, Severno-
banatskog i Zapadnobačkog upravnog okruga, a go-
vorilo se o osiguranju u poljoprivredi i mogućnostima 
unapređenja reprodukcije goveda i svinja.

 
Proširena sednica sekcija za mlekarstvo i klaničnu indsutri-

ju, održana 24. januara u Regionalnoj privrednoj komori Sever-
nobačkog upravnog odbora, u fokusu je imala rešavanje ključnih 
problema oko osiguranja u poljoprivredi i mogućnostima da se 
ubrza i unapredi reprodukcija goveda i svinja. 

Analiza stanja i problema u svinjarstvu i govedarstvu odnosi-
la se na Severnobački, Severnobanatski i zapadnobački upravni 
okrug. Sagledavanjem stanja, uočeno je da još nema dovoljno po-
svećenosti reproduktivnim fazama svinja i goveda.

„Problemi u toj reprodukciji su analizirani sa aspekta nedo-
voljno kvalitetene i loše ishrane i posledicama takve ishrane sto-
ke, a s druge strane, tu su i posledice zaraznih bolesti kod životi-
nja. Scve to donosi neprocenjivu štetu, pa je neophodno bilo na 
uzrocima graditi mogućnosti rešavabnja tih problema”, istakao 
je dr Jožef Horvat, specijalista za reprodukciju u Veterinar-
skom specijalističkom Institutu Subotica.

Dr Horvat je pojasnio da su zdrave životinje i dobra reproduk-
cija prvi uslov ekonomične proizvodnje u stočarstvu Srbije, te da 
su to ključevi plana na koji je potrebno da se fokusiraju klaniča-
ri i stočari.

„Savremena veterina zahteva i dodatne analize, jer se traže i 
viši standardi. Neophodna je analiza patološkog materijala na 
zarazne bolesti, analiza krvi i hrane koju konzumiraju te životi-
nje. Kada se te analize provere, proizvođači imaju praktičnu di-
jagnozu i bolje uslove da savladaju probleme reprodukcije, koji 
ih koče u stvaranju produktivnije proizvodnje”, rekao je dr Hor-
vat u RPK Subotica.

Praksa i iskustvo ukazuju na veliki značaj ovakvih suočavanja 
sa problemima u poljoprivredi, pa su se čuli i pomalo neverovat-
ni podaci i problemi koji se odnose na premije.  Tako je zame-
nica predsednika Grupacije mlekarske industrije proizvođača o 
prerađivača mleka Bojka Pavčić, posle 20 godina bavljenja ovim 
poslom, istakla da su ovakkvi sastanci u komorama uvek nova 
baza znanja, te da ona nove korisne savete i podatke uvek preno-
si proizvođačima i ukazuje na probleme, a najnoviji je i pad pro-
izvodnje mleka.

„Isplata redovnih premija je među problemima, a ovih dana 
sam dobila obaveštenje da su se dokumenta za podnošenje za 
primanja za krave zagubila, pa je potrebno  da se to kaže jav-
no, objavi a preko privredne komore da se saopšte i razlozi  zbog 
kojih nije stigla premija. Loše bi bilo da ljudi smatraju da su to 
mlekare uzele, objasnila je Pavčič neke od problema i zamerki 
proizvođača.

Bilo je reči i o osiguranje poljoprivrede, a prevashodno paketa 
koji se odnosi na uzgajivače krava i proizvođače mleka.

Radoje Živanov,  šef odeljenja u Triglavu za osiguranje poljo-
privrede, istakao je prednosti tog programa, kojim se nadokna-
đuje šteta kad ugine životinja, a novina je i da se nadoknađuje i 
šteta zbog gubitka mleka u proizvodnji, koje je ranije proizvede-
no pre gubitka tog grla.

„Nadoknada mleka, uzrokovana uginućem životinje je svaka-
ko stimulativna za ovakav program, kojim je ranije samo obez-
beđena šteta za uginulu ćivotinju, pa poljoprivrednici sada imaju 
isplativije osiguranje za očuvanje i stabilnost svoje proizvodnje”, 
podvukao je pored ostalog Živanov.

N.H.K.

U petak, 18. januara, u 
biblioteci gerontološkog 
Doma ,,Dudova šuma”, 
predstavljena je nova rad-
no-okupaciona te-
rapija pod nazivom 
“Glumom do sme-
ha” koja predstavlja 
interaktivnu radio-
nicu kroz glumačke 
vežbe.

Radionica “Glumom 
do smeha” je zamišlje-
na kao interaktivan rad 
sa stanarima Geronto-
loškog centra, gde se 
kroz vežbe i igru uče glu-
mačke osnove kroz vež-
be oslobađanja govo-
ra i tela u prostoru. Ra-
zne vežbe disanja, govo-
ra i pokreta koje čine da 
se na zanimljiv način uči 
i uživa u tome.

Planirano je da se ra-
dionica održava jednom 
u dve nedelje. Svaka ra-
dionica će početi vežba-
ma kojima se stimuliše 
govorni aparat.

- Učesnici radioni-
ce slušaju i rade zadatu stvar, 
na primer vođa radionice za-
daje da zamisle da žvaću žvake, 
jedu vruću supu, piju kiselu li-
munadu, pokušavaju da sažva-
ću žilavo meso i slično. Zatim, 

ponavljanje samoglasnika, od ti-
šeg do najglasnijeg, kao i od spo-
rijeg ritma do bržeg.  Na isti na-
čin se rade i brzalice. Imamo 5 

osnovnih brzalica, za svih pet sa-
moglasnika, sa kojima se takođe 
igramo. Što se tiče bespredmetne 
radnje, time ćemo se najviše ba-
viti kroz sve radionice. Na zada-
te indikacije učesnici rade zadate 

radnje recimo jutarnji ritual, 
vežba ispred ogledala gde svaki 
stanar zamisli ispred sebe ogle-
dalo u kupatilu i vodeći se svo-

jom maštom i kreativno-
šću obavlja jutarnji ritu-
al, neko se umiva, neko 
pere zube, neko se šmin-
ka, neko brije i to sva-
ko na svoj način. To sve 
stanari mogu da rade sa 
svog mesta gde sede, sva-
ko za sebe. Tu već uklju-
čujemo i pokrete rukama 
i gornjim delom tela uop-
šte. - objasnili su u Ge-
rontološkom centru.

Radiće se zajedničke 
vežbe koje će se postavi-
ti tako da ih ostali stanari 
vide. Na zamišljenu sce-
nu postaviće se dve stoli-
ce pa će stanari koji žele, 
moći da izađu i da ih dru-
gi vide. Te stolice će slu-
žiti i kao klupa u ili kao 
zamišljeni restoran, sta-
nari će smišljati scenario 
i kraj svake vežbe.

Ne postoji ništa netač-
no i pogrešno, sve se svo-
di na maštu, igru i zaba-

vu. Svaka radionica će imati neke 
osnovne stvari koje će se ponav-
ljati, a i nove koje će im biti zada-
te ili prosto osmišljene u skladu 
sa njihovom interakcijom.

L. Marjanov

• Subotičanin D.L. huš-
kao svog staforda da napa-
da pse u centru, pretio de-
vojci koja ga je prijavila, a 
sada je iza rešetaka, zbog 
tuče u kojoj su povređeni 
mladići!

 
 Subotičanin D.L.(1999) je to-

kom minulog leta u centru Subo-
tice izazvao probleme pretnjom 
jednoj devojci koja ga je snimi-
la kako huška svog staforda na 
omanjeg psa lutalicu, zbog čega 
je bio pritvoren, a sada je u pri-
tvor dospeo zbog tuče. 

Letos su centrom Subotice ko-
lale priče o agresivnom momku 

koji svog staforda huška na tuče 
sa psima koje sreću, pa se ispo-
stavilo da je duži spisak inci-
denata koje je D.L. izazvao i da 
mladića ne mogu da spreče u ta-
kvom ponašanju ni njegovi naj-
bliži.  Zbog letošnjih izgreda osu-
đen je nepravosnažno, na uslov-
nu kaznu od osam meseci zatvo-
ra, a uslov je bio da ne počini 
novo krivičn delo. 

Međutim, odmah nakon pu-
štanja iz pritvor D.L. je ponovo 
uhapšen, zbog novog krivičnog 
dela. 

Iz Osnovnog javnog tužilaš-
tva kažu, da su uložili žalba na 
presudu prvog stepena, koja još 

dakle nije pravosnažna.
„ D.L. je dobio uslovnu osudu, 

zbog krivičnog dela zlostavljanja 
i ubijanja životinja, kao i ugroža-
vanja sigurnosti, a tih osma me-
seci zatvora ne bi dobio ukoliko 
u periodu od tri godine ne uči-
ni novo krivično delo. Pušten 
je tada iz pritvora, ali je pono-
vio krivično delo, kada je ispred 
objekta Saks došlo do tuče i po-
vređivanja mladića, nakon tog 
incidenta D.L. je uhapšen”, na-
vode iz Osnovnog tužilašta.

Tužilaštvo je predložilo pro-
dužetak pritvora, a epilog će se 
znati nakon glavnog pretresa, 
koji je u toku.   N.H.

Mladić ponovo uhapšen zbog tuče

U Gerontološkom centru predstavljena
nova radno okupaciona terapija

Glumom do smeha
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U OŠ „Sveti Sava“  u Su-
botici praznovanje velikog 
svetitelja obeleženo je s pije-
tetom kako to i dolikuje. Tim 
povodom je u toku cele ne-
delje bilo mnogo aktivnosti 
koje su prethodile velikom 
tematskom bloku koji je re-
alizovan u sklopu projektne 
nastave.

„Kultura življenja u doba Ne-
manjića“.  Na čelu projektnog 
tima našle su se ponovo Sneža-
na Radaković, učiteljica i Milan-
ka Stankić, nastavnica srpskog je-
zika. To znači da su i dve genera-
cije đaka bile angažovane. Učeni-
ci trećeg i sedmog razreda. Lepa 

i zanimljiva varijanta međugene-
racijskog učenja. A naučilo se baš 
mnogo. Saznali smo šta su jeli Ne-
manjići, kakve su kolače i od čega 
mogli da prave, učenici su sami 
pisali tekst za lutkarski nastup i 
muzičku numeru, napravili lutke, 
aranžman za muziku, scenografi -
ju, broševe, prezentacije i na kra-
ju –fi lm. 

Sve je to dobro osmišljeno i vo-
đeno stalo u tri sata vrednog rada. 
Nastavnici su dali svoj doprinos 
pa je bilo i informatike, muzičke 
i likovne kulture, poznavanja pri-
rode i društva. Zanimljivo je bilo 
i na engleskom jeziku osmišljava-
ti knjigu o Rastku Nemanjiću. Ne 
bi bilo tako uspešno da nije bilo 

zadovoljstva u radu, kreacija, tra-
ženja rešenja. 

Na kraju su se neki intelektu-
alno-kreativni radovi i pojeli. Ali, 
ako, kolači od urmi i ostalih đa-
konija koje su mogle da se nađu u 
12. veku za to i postoje. Uspešnost 
projektne nastave možemo doka-
zati zahtevima za receptima od 
svih koji su pomenute probali. 

Ovo je prilika da pomenemo i 
nastavnike koji su svojim kompe-
tencija doprineli da sve bude baš 
po meri đaka: Jagoda Nikolić, Mi-
ljana Govlja, Vladimir Radenko-
vić, Suzana Donoslović i navede-
ne Snežana Radaković i dr Milan-
ka Stankić, pedagoški savetnik.  

J. T.

Većina roditelja 
priželjkuje savr-
šen porodični do-
ček Nove godi-
ne i drugih pra-
znika, ali ako ste 
majka ili otac sta-
rijeg osnovca ili 
srednjoškolca ve-
rovatno ste se su-
očili sa dilemom 
da li pustiti dete 
na proslavu sa 
vršnjacima. 

Ako dete želi da izađe u kafi ć, 
noćni klub ili da ide na privat-
nu zabavu i iskusi samostalno 
proslavljanje najluđe noći 
u godini morate preduz-
meti mere predostožnosti. 
Možda ste do sada uspe-
vali da odložite taj trenu-
tak i još uvek pamtite svo-
je brige kada je prvi put 
trebalo da ostavite dete u 
vrtiću, ali stručnjaci save-
tuju da je dobro da se deca 
osamostaljuju i da im ne 
treba zabranjivati društve-
ne aktivnosti. 

- Ćerka i sin, blizanci, su pot-
puno različiti i nemam podjed-
nako poverenje u njih. Devojčica 
je savesna i verujem da bi sada 
u 14. godini mogla potpuno sa-
mostalno da ode na bilo kakvu 
vršnjačku proslavu, ali kada je 
dečak u pitanju, plašim se. On 
nije ni zainteresovan za provod, 
ali je prvi put dobio poziv za do-
ček Nove godine i mislim da bi 
sa drugarima mogli da napra-
ve nekakav problem. Još uvek 

su detinjasti, a u pubertetu su i 
za tren oka im se ponašanje me-
nja – u dilemi je da li da dozvoli 
deci samostalni odlazak na do-
ček Subotičanka Vesna V. 

Na pitanje u kom uzrastu tre-
ba dozvoliti deci da sami odu na 
zabavu psiholog Branka Bešlić 
kaže da je to jako teško reći, jer 
kao što su svi roditelji različite 
osobe, tako su i deca različita. 

- Ne postoji tačno vreme kada 
decu treba pustiti da sami ode 
na proslavu, u grad, pa tako i zi-
movanje i letovanje. Nema pra-
vila. To zavisi od samog dete-
ta, kako smo ga vaspitavali i od 
toga koliko imamo poverenja u 
dete. Nekada su roditelji previ-
še zaštitnički nastrojeni prema 
deci, štite ih, brane mnoge stva-
ri, a ustvari tako štite sebe od 
saznanja da njihovo dete odra-
sta i da može da bude samostal-
no, što je pogrešno – kaže Bran-
ka Bešlić. 

Napominje da maj- ke i 

očevi 
ne treba 
da rade 
s t v a -
ri umesto 
svoje dece, 
već treba da 
ih puste da budu 
samostalni, ali kontrola 

mora da postoji. Potrebno je ja-
sno defi nisati granice. 

- Obavezno uz jasno defi nisa-
ne granice dolazimo do trenut-
ka kada ćemo videti da li smo 
dobro vaspitali dete, da li smo 
dovoljno uložili u to i da li mo-
žemo da imamo poverenja u 
njega. Za pojedine roditelje to 
može biti teška situacije – kaže 
Bešlić.

- Najvažnije je da razgova-
ramo sa decom, da smo ih to-
kom odrastanja osamostaljivali, 
a ne da smo ih samo prepusti-
li tome. Kontrola je uvek bitna. 
Bitno je da roditelj zna da će na 
toj proslavi dete biti bezbedno, 
da zna da neće biti među nepo-
znatom decom, da li će biti kon-
trole u okruženju i u skladu sa 
svim tim treba da uspostavimo 
dogovor. Moramo reći kada da 
nam se javi i kada mi zovemo da 
se uvek javi 
na telefon. 
V e o m a 

je bitan  odnos roditelj – dete i 
razgovor pre samog puštanja na 
zabavu. Ako toga nema onda je 
sve rizično. Moramo znati da će 
dete biti odgovorno i da neće ra-
diti neke stvari – kaže psiholog. 

Roditelji treba da ograniče 
vreme izlaska. Time šalju poru-
ku da brinu i da štite dete. Koli-
ko god se protivila deca i njima 
su bitne te granice. 

- Ako dete zakasni predlog 
je da se sledeći izlazak skrati za 
isto vreme za koje je zakasnilo. 
Ali, ne treba pretiti i zabranjiva-
ti. Bitno je biti fl eksibilan i uspo-
staviti dogovor. To su ipak deca 
u procesu odrastanja, u puber-
tetu, suočena sa svim promena-
ma koje nosi adolescencija i ri-
gidnim sta-
vom ne-
ć e m o 
n i š t a 

postići, samo ćemo doći u kon-
fl ikt – poručuje Branka Bešlić.  

Pojedini ljudi misle da se po-
drazumeva da dete zna šta mu 
je dozvoljeno, a šta nije, kako 
da se ponaša i reaguje u određe-
nim situacijama i kada treba da 
se vrati kući. Razgovor je ipak 
neophodan, čak i ako ste to či-
nili i pre.  

- Moramo sve reći. Obavezno 
je spremiti dete na nepredviđe-
ne situacije i podsetiti da vam se 
javi ako slučajno u toku večeri 
dođe do promene mesta borav-
ka. Oni će tada znati da brinemo 
za njih i da moraju biti odgovor-
ni. Svako ulaganje u dete uvek 
donese dobro i zato im pričaj-

te. Ako 
mislite da vas 
ne slušaju i da 
ne vredi pričati 
grešite. Njima 
to ipak ostaje u 

pamćenju – za-
ključuje Branka 

Bešlić.  
V. K. B. 

Učenici OŠ "Sveti Sava" obeležili školsku Slavu

Kultura življenja u doba Nemanjića

Pripremite adolescenta na nepredviđene situacije i ograničite mu vreme izlaska

Kada je pravo vreme za samostalne izlaske?

da li pustiti dete 
na proslavu sa 

Ako dete želi da izađe u kafi ć, 
noćni klub ili da ide na privat-
nu zabavu i iskusi samostalno 

- Ćerka i sin, blizanci, su pot-
puno različiti i nemam podjed-
nako poverenje u njih. Devojčica 
je savesna i verujem da bi sada 
u 14. godini mogla potpuno sa-
mostalno da ode na bilo kakvu 
vršnjačku proslavu, ali kada je 
dečak u pitanju, plašim se. On 
nije ni zainteresovan za provod, 
ali je prvi put dobio poziv za do-
ček Nove godine i mislim da bi 
sa drugarima mogli da napra-
ve nekakav problem. Još uvek 

deci, štite ih, brane mnoge stva-
ri, a ustvari tako štite sebe od 
saznanja da njihovo dete odra-
sta i da može da bude samostal-
no, što je pogrešno – kaže Bran-
ka Bešlić. 

Napominje da maj- ke i 

očevi 
ne treba 
da rade 
s t v a -
ri umesto 
svoje dece, 
već treba da 
ih puste da budu 
samostalni, ali kontrola 

trole u okruženju i u skladu sa 
svim tim treba da uspostavimo 
dogovor. Moramo reći kada da 
nam se javi i kada mi zovemo da 
se uvek javi 
na telefon. 
V e o m a 

gidnim sta-
vom ne-
ć e m o 
n i š t a 

te. Ako 
mislite da vas 
ne slušaju i da 
ne vredi pričati 
grešite. Njima 
to ipak ostaje u 

pamćenju – za-
ključuje Branka 

Bešlić.  
V. K. B. 



NOVEljudi8 Broj 101
1. februar 2019.

Pre Prvog svetskog rata u Su-
botici je bilo osamdeset papučo-
ša – majstora koji prave papuče, 
između dva rata bilo ih je pede-
setak, a danas, tek jedan. Stari 
zanat od izmumiranja čuva De-
jan Kovač, do kada, ni sam ne 
zna. Ponekad mu se čini da se 
umori u borbi „protiv vetrenja-
ča“, ali kada se vrati ideji zbog 
koje je i počeo, smogne snage za 
nastavak.

– Moje zanimanje za stare za-
nate počelo je kada sam imao tri-
naest godina. Igrao sam u „Bu-
njevačkom kolu“ i još tada sam 
se zaljubio u našu bunjevačku 
tradiciju, a samim tim i bogatu 
bunjevačku nošnju. Sa ponosom 
sam je nosio, a posebno sam se 
divio papučama, zlatovezu, šlin-
gu i pitao se kakvi su to majstori 
koji tako nešto znaju da napra-
ve. Kako sam rastao imao sam 
privilegiju da sa folklorom do-
sta putujem i video sam kako su 
ti stari zanati cenjeni u Evropi. 
Kod nas je to bilo dosta skromno 
i to mi je baš smetalo – priseća 
se poslednji subotički papučoš 
onoga što ga je i privuklo ovom 
zanatu.

Po bunjevačkoj tradiciji, mo-
mak pred ženidbu poklanja bu-
dućoj ženi papuče koje ona po-
tom obuva u ponoć, za običaj 
„okretanja“. Upravo je tako jed-
ne papuče naručio i naš sagovor-
nik. Pre nego što je rekao „da“ 
izabranici srca kao da je i izabrao 
„hobi“ kojim će se baviti.

– Supruga je te papuče inten-
zivno nosila, ni jedna obuća nije 

večna pa je i ova dotrajala. Oti-
šao sam kod majstora koji ih je 
pravio – Lajče Kujundžića, da 
mi napravi još jedne. Tada sam 
radio u „Suvenirnici“ u Gradskoj 
kući i zamolio sam ga da napra-
vi još jedan par, jer sam mislio 
da će to biti interesantno gosti-
ma. Ispostavilo se da je taj par 
privukao mnogo pažnje i gosti-
ju, ali i Subotičana koji su osta-
jali zatečeni uz saznanje da se 
neko još bavi tim zanatom. Za 
godinu dana smo imali narudž-
be sigurno za desetak pari papu-
ča, a i stari majstor je bio odu-
ševljen jer je jedan ovakav zanat 
izašao iz anonimnosti.

Majstor Kujundžić nije bio 
više ni mlad ni zdrav, i bilo je 

samo pitanje vremena kada će se 
ovaj zanat u Subotici ugasiti. Do 
gašenja, ipak, nije došlo.

– Pomisao da će papučoški 
zanat nestati naterala me je da 
se prihvatim posla da se to ne 
desi. Bio sam starom majstoru 
šegrt nepunih mesec dana. Kra-
tak je to period, pogotovo ako 
se zna da je period šegrtovanja 
nekada išao i po četiri godine. 
Ipak, pred smrt majstora Ku-
jundžića sam napravio svoj prvi 
par papuča.

Kratko šegrtovanje ostavilo je 
mnoge tajne neotkrivene, odno-
sno primoralo je Dejana Kovača 
da bude uglavnom samouk, da 
sam sebi bude i kalfa i majstor, 
da uči na greškama. Danas, posle 
14-15 godina može da se pohva-
li i velemajstorskom diplomom 
sa MIRK-a (Međunarodna izlož-
ba rukotvorina i kolekcionarstva 

koja se održava od 
1970. godine). 

– Od majsto-
ra Lajče Kujun-
džića sam nasle-
dio dosta alata, a 
mnogo samo po 
ovom pitanju ra-
dio i sa Karlom 
Blesićem. Zajed-
no smo 2006. go-
dine u „Suvenirni-
ci“ priredili izlož-
bu „Zlatne papu-
če“. Prikupili smo 
za tu priliku veliki 
broj starih alata, 
ali i oko 80 pari 
bunjevački papu-
ča, starih i po ne-
koliko decenija. 
Blesić je iz pozna-
te bunjevačke po-

rodice koja se generacijama ba-
vila ovim zanatom. Pradeda, 
deca i otac su mu bili papučoši. 
Pogotovo je njegov otac Pere va-
žio za jednog od najboljih maj-
stora, a upravo su njegove pa-
puče poklonjenje Jovanki Broz 
prilikom prve gradske Dužijan-
ce u Subotici. Od Karla Blesića 
sam saznao mnogo stvari, on je 
sačuvao sav alat od svojih pre-
daka, nešto mi je poklonio, a ne-
što sam i otkupio.

Ovaj majstor starog zanata ne 
čuva ljubomorno svoja znanja, 
nego pokušava da ih prenese na 
druge.

– Pokušavam da upoznam 
širi auditorijum sa ovim zana-
tom. Išao sam na brojne sajmo-
ve, kako u Srbiji, tako i u celoj 
regiji, i svi se prijatno iznena-
de kada vide ove papuče. Mnogi 
se i sete da su nošene, jer su one 

karakteristične za 
celu Panonsku ni-
ziju, ne samo za 
Bačku i Bunjev-
ce. Papuče su no-
sili brojni naro-
di, specifi čno ih 
ukrašavali, ali 
su Bunjevci bili ti 
koji su ukrašava-
nje doveli do sa-
vršenstva. Imam 
mnogo ideja, pra-
vio sam i nekoli-
ko projekata. Uvek 
gledam da sastavim 
nešto što će dati novi 
polet i sačuvati zanat. 
Papuče svakako ne tre-
ba samo da se drže u vitri-
ni, nego da imaju i dnevnu upo-

trebu – mogu se modernizova-
ti, prilagoditi mladim ljudima. 
Imao sam priliku da pravim i 
tako nešto. Nekoliko cura mi je 
naručilo bunjevačke papuče od 
„teksasa“, baš su privlačile pa-
žnju. No, problem je što se sve 
radi ručno, tehnologija je spo-
ra, zahteva po nekoliko dana, 
a to po ceni ne može biti kon-
kurentno na tržištu. Da bi op-
stao ovaj zanat, ali i slični stari 
zanati, potrebna nam je podrš-
ka, da li Grada, Pokrajine, Re-
publike, ne znam ni ja, ali tre-
ba nekako pomoći, da sačuva-
mo zanat i budemo konkuren-
tni – govori Kovač, pa se prise-
ća i informacija do kojih je do-
šao u arhivskim spisima:

– Krajem 19. veka u Subo-
tici je bila velika potražnja za 

majstori-
ma, pa su 

gradski oci 
pozivali za-

natlije iz Ma-
đarske, Austrije 

i Nemačke, nudi-
li im besplatno plac 

za gradnju kuće, period 
od 3 do 6 godina rada bez plaća-
nja poreza, pozajmicu za pokre-
tanje posla... 

U školama u kojima posto-
ji bunjevački kao izborni pred-
met, Kovač redovno prikazuje 
ovaj stari zanat i govori o tradi-
ciji Bunjevaca.

– Voljan sam i da držim semi-
nare, samo da to neko prepozna 
i podrži, možda i kroz neko kul-
turno-umetničko društvo. Zašto 

se ne bi zainteresovao neko od 
mladih, da ne prođem kao moj 
pokojni majstor, da učim dru-
ge pred smrt. Bolje je to uradi-
ti na vreme. Nije ovo lak posao, 
naprotiv, mukotrpan je, ali je to 
„sladak znoj“, jer me vraća na 
nešto što poštujem i cenim. To 
je ono što me tera da istrajem i 
nastavim da čuvam ovaj stari 
zanat.

N. S.

Papučoška 
pijaca

Kako kaže Kovač „papu-
čoška pijaca“ bila je kod da-
našnjeg „Nepkera“.

– Tu bi nedeljom majstor 
razastrli šatre i prodavali 
papuče. Bunjevačke famili-
je bi nedeljom, posle mise u 
„Velikoj crkvi“, išle na pija-
cu, pa bi baćo vadio „buđe-
lar“ i kupovao ženskoj če-
ljadi papuče, pogotovo pred 
Uskrs kada i dolazi lepše 
vreme. Bunjevačke papuče 
su bile sastavni deo „štafi -
ra“, a imućnije cure bi imale 
i po 10-20 pari.

Papuče širom 
sveta

Uz pomoć sinova i „fa-
cebook“ stranice Dejano-
ve papuče su sada već širom 
sveta.

– Bunjevačke papuče su 
pronašle svoj put sve do Au-
stralije, Kanade..., među 
Subotičane koji su po celom 
svetu. Sve je manje narudž-
bi, ali ne gubim nadu da će 
se nešto desiti u pozitivnom 
pravcu, pa da ću i nared-
nih 10-20 godina uživati u 
pravljenju papuča, što da 
ne i u novom trendu.

Papučar ili 
papučoš

Nisu retke situacije da 
Dejana nazovu papučarem 
umesto papučošom. Ne ljuti 
se, naprotiv, koristi to i da se 
našali na svoj račun.

– Imali smo jednom pri-
likom sastanak školske ge-
neracije i svako je pričao o 
svom životu, šta je uradio, 
čime se bavi... Kada je do-
šao red na mene, rekao sam 
da jedini među okupljeni-
ma imam diplomu da sam 
papučar.

Naravno, zanatlija koji se 
bavi izradom papuča zove 
se papučoš, dok reč papu-
čar ima sasvim drugačije 
značenje. 

Počasni 
građanin

Saznajemo u priči da je-
dan majstor u Segedinu radi 
na isti način kao naš sago-
vornik. On je dobio priliku 
da u autentičnoj kući negu-
je ovaj zanat, da ga prenese 
mladim majstorima, a uz to 
je za svoje zalaganje dobio i 
titulu „počasnog građanina 
Segedina“.

– Ne tražim, naravno, da 
budem počasni građanin 
Subotice, ali bi bilo lepo da 
neko ima sluha za nas koji 
čuvamo ove stare zanate i 
da nam pomogne da ih i sa-
čuvamo, da ne nestanu.

karakteristične za 
celu Panonsku ni-
ziju, ne samo za 
Bačku i Bunjev-
ce. Papuče su no-
sili brojni naro-
di, specifi čno ih 
ukrašavali, ali 
su Bunjevci bili ti 
koji su ukrašava-
nje doveli do sa-
vršenstva. Imam 
mnogo ideja, pra-
vio sam i nekoli-
ko projekata. Uvek 
gledam da sastavim 
nešto što će dati novi 
polet i sačuvati zanat. 
Papuče svakako ne tre-
ba samo da se drže u vitri-

majstori-
ma, pa su 

gradski oci 
pozivali za-

natlije iz Ma-
đarske, Austrije 

i Nemačke, nudi-
li im besplatno plac 

za gradnju kuće, period 

Papuče širom 
sveta

Uz pomoć sinova i „fa-
cebook“ stranice Dejano-
ve papuče su sada već širom 

– Bunjevačke papuče su 
pronašle svoj put sve do Au-
stralije, Kanade..., među 
Subotičane koji su po celom 
svetu. Sve je manje narudž-
bi, ali ne gubim nadu da će 
se nešto desiti u pozitivnom 
pravcu, pa da ću i nared-
nih 10-20 godina uživati u 
pravljenju papuča, što da 
ne i u novom trendu.

Dejan Kovač je poslednji subotički papučoš

čuva zanat od izumiranja
• Iako mu se nekada čini da se „bori protiv vetrenja-

ča“, podsećanje na divljenje prema umeću sta-

rih majstora tera ga da istraje • Papuče su 

obeležje naroda Panonske nizije, ali su Bu-

njevci njihovo ukrašavanje doveli do savr-

šenstva • Sam sebi bio i kalfa i majstor
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Na seoskim prelima, 

rodbina deli poklo-

ne mladencima koji 

su tek sklopili brak. 

„Maske svatovima“, 

pokladni običaj Bu-

njevaca, maskama, 

muzikom i zvonja-

vom oteraće zimu 

i demone iz Ljuto-

va. Najatraktivniji 

deo zabave je venča-

nje đuvegije i mlade, 

kao i prodaja snaše. 

Za pokladne maška-

re stari momci koji 

su ostali neženje, 

moraće po selu da 

rukama vuku panje-

ve a neudate devoj-

ke da te iste panjeve 

ljube.
 

Februar je mesec prela, ba-
lova, poklada, maskenbala i 
maškara ili kako ih drugačije 
zovu – premundurenih dana. Tu 
su „Maske svatovi“ i svetkovina 
Deb’o četvrtak, dan kada se pre-
ma običaju u jednom danu treba 
jesti devet puta, kako bi se saku-
pilo dosta energije da se ispra-
ti zima i dočeka proleće. Sve su 
ovo stari paganski Bunjevački 
običaji koji se nesebično čuvaju 
od zaborava.

Tako se ovih dana članovi 
Udruženja građana „Bunjevci – 
Ljutovo“ već uveliko priprema-
ju da u februaru i za Poklade, 

organizuju svetkovine koje će 
oterati zimu i demone iz Ljutova. 
Petar Ivković-Codra, ovih dana 
obilazi meštane i sakuplja svato-
ve za maškare.

-Kako godine prolaze, sve je 
teže naći učesnike za ove mani-
festacije, -žali se Petar Ivković-
Codra. Mlade to ne interesu-
je, a i nema ih u selu, a stari su 
najčešće bolesni. I ja sam u os-
moj deceniji, ali se vidite još do-
bro držim. Dosta mi pomaže i su-
pruga Branka. Najviše posla ima 
oko organizovanja „Maske svato-
va“. To je pokladni običaj Bunje-
vaca od davnina. Zima polaga-
no prolazi, sve je bliže proleće i 
rađa se novi život, pa se zato pra-
ve svatovi koji svojom muzikom 
i zvonjavom idu kroz selo, i tako 
plaše zimu i nečiste sile da što 

pre odu i da se do sledeće godi-
ne više ne vrate. Nekada nas je u 
ovim maškarama učestvovalo i 
do 50 meštana, a sada smo zado-
voljni ako skupimo dvadesetak.–
objašnjava Ivković, organizator i 
učesnik ove manifestacije.

Kao i svi drugi svatovi, i „Maska 
svatovi“ se sastoje od redovnih 
učesnika – mlade, mladoženje, 
kuma, starog svata, svekra, svekr-
ve i drugih zvanica, a ono što je 
posebno zanimljivo za ovaj običaj 
je da su tom prilikom muškarci 
obučeni kao žene, a žene kao 
muškarci. Tako namaškarani, ve-
seli i uz pratnju tamburaša, sva-
tovi na fi jakerima i zaprežnim 
kolima obilaze kuće i domaćini 
ih rado počaste i dobro ugreju 
ljutovačkom rakijom i vinom. 

-Ove maškare organizujemo 
trećeg dana Poklada koje pada-
ju šest nedelja od Božića u čistu 
sridu, jer su kadgod na ovu Čistu 
sridu pred veliki Post, domaćice 
prale posuđe, kašike noževe, lon-
ce, šerpe i laboške da u kući do 
Uskrsa nema ništa masnog,-kaže 
Ivković. Tada su se i organizo-

vale Maske svatovi da se pred 
uskršnji post meštani još jednom 
dobro provesele i zabave, a ujed-
no i oteraju zima iz sela. Godina-
ma na ovim maškarama ja sam 
seoski popa i već sam pripremio 
mnoge rekvizite za maškare. Za 
sebe, popinu odeću, kandilo, sve-
te knjige, Gospu, a za mladu sam 
napravio zlatni lanac sa dukati-
ma. Tu mi je povez snaše i gvoz-
deni lanac, kojima ću pred oltar 
da vežem snašu i đuvegiju. Tu su 
za svekra, brkovi, baćine čakšire 
i šubara i starovinski kaput. Tako 
svatove namaškarim da ih u selu 
niko ne prepozna. Što se bolje 
namaškaramo ili „premunduri-
mo“ bolje ćemo i brže oterati zimu 
i sve nečastive“.

Pokladno maskiranje je dre-
vni običaj, koji predstavlja po-
bedu nad nevoljama ljudi. To je 
zastrašivanje demona, zlih sila 
i duhova putem zastrašujućih 
maski i velike buke. Najpoznatije 
takve grupe su zvončari, koji nose 
kožne kapute, takozvane opaklije 
od ovčje kože sa vunom, u rukama 

nose toljage a ako pojasa zvona 
pomoću kojih stvaraju buku.

-Kad ovih dana izaberemo sva-
tove, svakom maškaru ostavl-
jamo na volju, da naprave svoje 
maske i odela, -priča Ivković. Ra-
nije su se maske pravile od kude-
lje i kukuruzne komušine, a da-
nas se maske mogu kupiti i u ki-

neskim prodavnicama. Moj zada-
tak je da nabavim zlatni lanac za 
mladu. To sam sada napravio od 
gvožđa i ofarbao u zlato a ranije se 
mladin lanac pleo od žutih klipo-
va kukuruza“.

Najsvečaniji deo „Maska svato-
va“ je venčanje, koje se svake go-
dine upriliči u prostorijama Doma 
kulture. Mladence dočekaju 
svekar i svekrva, a posle odigranog 
kola, pop ih obično na šaljiv način 

venčava. Kako to običaj nalaže, 
obavi se i ples sa mladom, zatim 
prodaja snaše, a često se desi da 
maškari ukradu snašu đuvegiji 
i svekar i kum moraju da odreše 
„kesu“ kako bi je otkupili.

-Kod nas Bunjevaca ima i 
običaj da stariji momci koji se još 
nisu oženili za pokladne maškare 
kroz selo „štrangama“ (konop-
cem) vuku panjeve. To im je ka-
zna što se još nisu oženili. Ove 
panjeve oni vuku do kapija kuća, 
gde ima još neudatih devojaka. 
I za neudate devojke ima kazna. 
One moraju da dovučene panje-
ve pred njihovu kuću tri puta lju-
be. Ako momke koji vuku panje-
ve devojka primi u kuću, onda ima 
izgleda da će u toj godini biti sva-
tova. Ako ih odbije, oni i dalje os-
taju neženje i moraće i sledeće go-
dine za pokladne maškare da po 
selu vuku panjeve“.

Bunjevci već godinma u Subo-
tici obeležavaju Debeli četvrtak, 
poslednji četvrtak pred uskršnji 
post kada se jedu fanci ili u naro-
du još poznatije krofne.

-Poslidnji pokladni četvrtak je 
kod nas Bunjevaca bio Debo če-
tvrtak, jer su nas nekad naši sta-
ri tirali da tog dana triba ist de-
vet puti, da se čeljade dobro pot-
koži i bude tušta zdravo,- priča 
nam Branka Nimčević iz Ljutova. 
Po starovinskom narodnom viro-
vanju, čeljade je zdravo ako je fain 
uranjeno i zato je bio adet da se 
čeljad naidu, još jedared, da poidu 
svu mrsnu pokladnu ranu da od 
nje ništa ne ostane za korizmu“.

M.Mitrić
Zbogom 

meso
Karnevalske poklade u 

narodu još zovu – mesopust. 
Na latinskom jeziku carne 
vale znače, -zbogom meso. U 
tri dana poklada, ljudi ma-
skirani u razne likove, govo-
re o drevnim obredima pri-
zivanja plodonosti. U ovim 
danima pored šaljivih prizo-
ra svadbi, organizuju se i ri-
tuali oranja zemlje, kao sim-
bol buđenja proleća i novog 
života.

Praznoverja
Poklade predstavljaju po-

četak novog života, pa su u 
ove dane vezana i razna pra-
znoverja. Na pokladni uto-
rak, pre nego što izađe Sun-
ce, treba pojesti krvavicu s 
kiselim kupusom, da bi se te 
godine oslobodili buva i ko-
maraca. Dobro je u poklad-
ne dane popiti i dosta piva 
za dug život a oni koji piju 
mleko, tog leta ih neće pržiti 
Sunce.

U Ljutovu se pripremaju da maskenbalima u februaru, muzikom i zvonjavom oteraju zimu i demone

neudate devojke ljube panjeve

Petar Ivković i Branka Nimčević
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U Fondaciji Danilo Kiš održana izložba 
slika osoba sa invaliditetom

Avantura 
spojena 

emocijama 
i iskustvom

 

U prostorijama Fondacije za omladinsku 

kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš", prošle 

nedelje je  otvorena izložba slika pod nazi-

vom "Avantura zvana Likovna kolonija sa 

OSI", nastalih u okviru prve likovne koloni-

je koja je realizovana sa mladim osobama 

sa invaliditetom iz našeg grada. 

Izložba predstavlja završni deo ovog Projekta u kojem su učestvo-
vale 23 mlade osobe sa invaliditetom iz Subotice, stvarajući prava re-
mek dela sa akademskim slikarima, likovnim umetnicima i pedago-
zima u toku minulog zimskog raspusta.

- Osećam se prezadovoljno kada pogledam ovu izložbu i shvatim 
da su osobe sa invaliditetom uspele da iniciraju i nametnu jednu ak-
ciju, da same sebe izraze i okupe svoje vršnjake, likovne umetnike i 
stvaraoce koji su se zaista velikodušno odazvali i pružili podršku u 
njenoj realizaciji. Ovo je bila predivna avantura koju je činilo pet 
pripremnih radionica u trajanju od po pet sati, završno druženje sa 
svim učesnicima projekta, a na kraju i predstavljanje radova subo-
tičkoj javnosti, na šta smo veoma ponosni. Naš plan je da i dalje me-
njamo milje našeg grada i društva, u smislu da ličnom participaci-
jom učestvujemo u tom menjanju i da pokrećemo akcije koje će biti 
sličnog karaktera - rekla je Vera Đorđević, iz neformalne omla-
dinske organizacije "Možemo i mi".

U toku dvomesečnog rada, podršku prvoj Likovnoj koloniji sa oso-
bama sa invaliditetom, pružili su vršnjaci iz Politehničke škole koji 
pohađaju smer Likovni tehničar, kao i 10 likovnih stvaralaca iz Subo-
tice, Bačke Palanke, Pančeva, Beograda i Brčkog, među kojima je bila 
i Nela Horvat, dugogodišnja slikarka iz našeg grada.

’’Možemo i mi’’ je neformalna omladinska organizacija osoba sa 
invaliditetom iz Subotice, koja je osnovana prošle godine, kako bi 
aplicirala na konkurs "Mladi su zakon" Ministarstva omladine i spor-
ta, s projektom "Avantura zvana Likovna kolonija sa OSI’’. 

- Mislim da ovakve likovne kolonije treba da se češće održavaju i 
da je više mladih, dece, uključeno na taj način. Osobe sa invaliditetom 
dokazuju da to mogu  i da i sa tim mogu da budu ravnopravno uklju-
čeni u društvo. Isto to treba da se dešava i na svim ostalim poljima i 
sektorima. Sve ove ideje izlaze i realizuju se iz ideja slušajući osobe, 
roditelje,jer deca itekako imaju potrebu da budu uključeni u vanna-
stavne aktivnosti,razne školice, sekcije, u šta je jako mali broj uklju-
čenih. To je iz razloga, što roditelji nemaju od čega da obezbede deci, 
jer je im je potrebna podrška za razvoj (a i to nemaju da plate, a tek 
aktivnosti razne, jer prvenstveno slabo i hoće da ih uključe a i nemaju 
da plate) – objašnjava Suzana Skenderović, predsednik Udruženja 
“Autizam Subotica” koje je deo celokupne ideje.  A. Šiška

U Subotici je prošle ne-
delje, kod maloletne devoj-
čice potvrđen slučaj virusa 
„svinjskog gripa" (AH1N1), 
što je prvi slučaj ove godi-
ne. Nakon lečenja, devojčici 
je već bolje, a nadležni po-
ručuju da epidemije nema. 

Od početka sezone, u proseku 
je od oktobra ,  u Srbiji registro-
vano 12 odsto više slučajeva nego 
lane, oboljenja sličnih gripu. 

Nema straha od 
epidemije

Prema podacima “Batuta” iz 
Beograda, registrovano je oko 
52.580 obolelih od gripa  od po-
četka sezone, a na osnovu kli-
ničke slike, kada se obično po-
veća temperatura tela i drugi 
simptomi. 

- Taj broj je tek krajem janua-
ra realan, posle školskih raspu-
sta, kada deca krenu u školu, a 
dešava se da bude i nekoliko hi-
ljada ljudi u nedelji  registrova-
no da su oboleli od gripa. Prvi 
slučaj influence A tipa (podtipa 
H1N1) u Subotici registrovan je 
kod maloletne devojčice, ali po-
sle lečenja već je kod kuće i do-
bro se oseća. „Dijagnoza gripa 
detetu je potvrđena na Institutu 

za javno zdravlje Vojvodine, u 
Novom Sadu, gde su poslali de-
tetov bris iz nosa i ždrela. Potvr-
đeno  je da je u poslatom uzor-
ku nađen virus influence A tipa 
(podtipa H1N1), a registrova-
no je i da je najviše aktivan taj 
virus i virus H3N2, u čitavom 
evropskom regionu. To je potvr-
dila i Svetska zdravstvena or-
ganizacija" – kaže dr Nebojša 
Bohucki, epidemiolog Zavoda 

za javno zdravlje Subotica.

Vakcina – zaštita plus

Osobe koje su primile vakci-
nu protiv gripa, više su zaštićene, 
a Subotica je ove godine dobila 
4.500 doza koje su već i utroše-
ne, još u prvom mesecu. 

- Imali smo veoma dobar od-
ziv građana na imunizaciju pro-
tiv gripa, te je i epidemiološka 
situacija stabilna za ovaj peri-
od godine. Ne može se predvi-
deti epidemija, ali i kada dođe 
do većeg broja obolelih od gri-
pa, proglašava se takvo stanje, 
da bi se preduzele mere preven-
tive za one koji nisu dobili grip, 
da deca i odrasli u velikim kolek-
tivima odsustvuju sa nastave ili 
posla, kako se ne bi širio grip – 
objašnjava dr Bohucki.

Dr Bohucki pojašanjava i da 
građani ne bi trebalo da su zabri-
nuti, jer se ne radi ni o kakvom 
mutiranom virusu. 

- Svaka influenca tipa A je u 
osnovi takozvani „svinjski grip", 
to treba znati, a preventiva se 
preduzima iz praktičnih razlo-
ga, da se ne kontaktira sa obole-
lima, da se peru češće ruke i pro-
vetravaju prostorije gde se bo-
ravi", tvrdi dr Bohucki.

A. Šiška

Povodom Evropske ne-
delje prevencije raka gr-
lića materice Opšta bol-
nica Subotica, organizo-
vala 24. januara, u am-
fiteatru Otvorenog uni-
verziteta, predavanje za 
učenike srednjih škola o 
raku grlića materice.

Predavači na stručnom času 
koji je obuhvatio učenike svih 
srednjih škola u Subotici, bili su 
dr Nikola Bračuljko, mla-
di specijalizant iz odelenja gine-
kologije i akušerstva u subotič-
koj Opštoj bolnici i iz Centra za 
majku i dete, i  i dr Jelena Ti-
kvicki. . 

- Mene jako raduje da nam na 
ovakva predavanja dolazi veliki 
broj mladih ljudi, gde ih može-
mo edukovati o karcinomu grli-
ća materice. Podjednako je važ-
no da dobijemo povratnu infor-
maciju od njih, jer karcinom gr-
lića materice se dugo razvija i 
daje dosta prostora da se pro-
širi. Važna je preventiva, jer se 
njome može sačuvati zdravlje, i 

upravo to je najsnažnija poruka 
za srednjoškolce, koju ovim na-
činom želimo poslati – kaže dr 
Bračuljko.

Prema poslednjim statistika-
ma, u Srbiji oko 600 žena oboli 
od grlića materice. U Subotici je 
povećan broj žena, i to sve mla-
đih, koje dolaze u bolnicu kod 
ginekologa sa promenama na 
materici.

-  Sve češće nam se javlja-
ju žene između 20 i 40 godina 
koje moraju hiruški da se treti-
raju. Ne mora da znači da će one 
biti neproduktivne, ali svakako 
im kvalitet života bar neko vre-
me opadne, što ukazuje da smo 

zdravstveno nemarni, te gine-
kologu idemo kada već uočimo 
neke promene, imamo bol. Ta-
kođe je bitno istaći da češća pro-
mena partnera i neredovne kon-
trole kod ginekologa, su najvaž-
niji faktori za pojavu promena 
ili karcinom grlića materice – 
objašnjava dr Bračuljko.

Poruka koja je zajedno sa sred-
njošlolcima i ginekolozima subo-
tičke bolnice poslata sa stručnog 
predavanja je da bar dva puta go-
dišnje, treba ići kod ginekologa. 
Posebno je istaknuto da sada i 
već posle 18 godina bar jednom 
godišnje treba uraditi ginekološ-
ku kontrolu.   A. Šiška

Vrh gripa 
u februaru, 

sprovoditi opšte 
mere prevencije

Obzirom da se vrhu-
nac sezonskog gipa očeku-
je u februaru, građanima 
koji se nisu blagovremeno 
vakcinisali, savetujemo ne 
tako delotvorne, ali jedine 
preostale, opšte mere pre-
vencije. U tom smislu sa-
vetuje se  izbеgаvаnjе bli-
skih kоntаkаtа sа оbоlеlim 
оsоbаmа, higiјеnа disајnih 
putеvа, često pranje ruku, 
prоvеtrаvаnjе prоstоriја 
i izbеgаvаnjе bоrаvkа u 
zаtvоrеnim prоstоrimа gdе 
sе nаlаzi vеliki brој ljudi. 

Potvrđen virus svinjskog gripa u Subotici, ali epidemije nema

Devojčici posle lečenja bolje

Na Otvorenom univerzitetu, u organizaciji Opšte bolnice 
Subotica, srednjoškolci slušali o raku grlića materice

idite ginekologu bar 
jednom godišnje
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Da bi pas mo-

gao u lov Komisi-

ja mu daje „upo-

trebnu dozvolu“ 

nakon što ga pre-

gleda i ispita nje-

gove sposobnosti. 

Da bi bio koristan 

u pronalaženju 

i donošenju 

divljači, potrebna 

je stalna briga o 

njemu a ne samo 

u vreme lov.
 

Briga o lovačkim psima koji 
se koriste na ovom području i 
poučavanje lovaca koji imaju 
lovačke pse jedan je od osnovnih 
zadataka Kinološke komisije u 
okviru Lovačkog udruženja „Su-
botica“, kaže njen dugogodišnji 
predsednik (od 2002. do 2018.) 
Željko Vukelić. Komisija je, na-
pominje, uglavnom sastavlje-
na od članova lovačkih društava 
unutar Udruženja, a koji i sami 
uzgajaju lovačke pse ili su i 
kinološki sudije. Osim toga, Ko-
misija ima dužnost i da napra-
vi godišnji plan aktivnosti, pri 
čemu u njega obavezno ulazi 
(bar) jedan ispit urođenih osobi-
na za pse ptičare i terijere, koji se 
pretežno koriste na subotičkom 
lovnom području.

„Da bi pas išao u lov, on od 
Komisije mora da dobije lovnu 
upotrebnu dozvolu, odnosno da 
na ispitu bude pozitivno ocenjen. 
Pre samog ispita kinološki sudi-
ja ga pregleda eksterno, a na sa-
mom ispitu urođenih osobina 
utvrđuje se da pas nije plašljiv na 
pucanj, da ima volju za rad, da 
pretražuje teren, da je poslušan 
i da je sposoban u pronalaženju 
i donošenju divljači“, objašnjava 
Vukelić.

U planu godišnjih aktivnosti 
svakako su značajne i utakmice 
lovnih pasa koje služe kao odlična 
provera lovnih sposobnosti 
pasa i koje se obično održavaju 
na proleće i u jesen. Leti se, 
kaže, obično održava Lovačko-
kinološki kup na prepelicu, koji 
je 2004. pokrenut na njegovu i 
inicijativu Zorana Pešića i (poko-
jnog) Bore Radulovića i održava 
se do danas.

„To je svakako vredno 

pomena, jer nijedno lovačko 
udruženje u Srbiji nije u konti-
nuitetu održalo petnaest kupova, 
kao što smo to mi uradili. Ima-
mo veliki odaziv takmičara, što 
iz našeg Udruženja što iz onih 
sa strane. Svake godine u prose-
ku imamo dvadesetak takmičara, 
tako da je za ovih petnaest godi-
na na kupu bilo oko 300 učesni-
ka“, kaže sagovornik.

Lovački psi prolaze 
obuku i donose trofeje

Osim toga, postoji i jesenji uz-
gojni ispit za mlade pse ili za one 
čiji vodiči možda nisu stigli da 
naprave ispit, a organizuje se i iz-
borno takmičenje za Kup svetog 

Huberta koji se na nivou drža-
ve održava početkom novembra. 
Svako lovačko udruženje, objaš-
njava Vukelić, za Kup daje po dva 
takmičara i jednu rezervu, ali da 
bi se do ovog nivoa uopšte došlo, 
prvo se mora proći Bački, a zatim 
i Vojvođanski kup.

Što se broja pasa tiče, Vukelić 
kaže da ih ima oko 25 po druš-
tvu, odnosno između 120 i 130 u 
okviru Lovačkog udruženja. Ova 
brojka, naglašava, u potpunosti 
se uklapa i sa slovom zakona koji 
kaže da na sedam lovaca ide je-
dan pas, s obzirom na to da Lo-
vačko udruženje u Subotici da-
nas broji oko 570 članova. Kada 
je reč o rasama, gro pasa čine en-
gleski i nemački kratkodlaki pti-
čari i terijeri, odnosno poenteri, 
seteri, labradori, cunjavci, šprin-
gšpanijeli, misterlenderi, breto-
ni, jazavičari i lovni terijeri (koji 
se koriste za lov na lisice). Na pi-
tanje kako se psi uče lovačkim 
veštinama, sagovornik kaže da 
obuka počinje kada su još štenad 
od tri-četiri meseca.

 „Već tada počinje njego-
vo navikavanje šetnju, povodac, 

prostor... na ljude, a nakon de-
vet meseci povremeno ga izvodi-
mo u lovište kako bi osetio trago-
ve divljači i da bi se malo oslobo-
dio. Nakon toga on postaje zreli-
ji i može da ide na obuku za lov. 
Prvo ga privikavamo na pucanj 
tako što kolega iz daljega puca, a 
mi se igramo s njim, pa zatim bli-
že i bliže sve dok ne primetimo da 
on na pucanje ne reaguje, odno-
sno ne plaši se. Paralelno s tim, 
kada pas ima između pola godi-
ne i godinu, radi se i tzv. kućna 
obuka, što znači da pas dolazi na 
poziv, seda ili legne na komandu, 
donosi predmete od kože divljači 
i predaje ih čoveku i slično. Ka-
snije on kroz lov upoznaje priro-
du i divljač s kojom se susreće i 

tada do izražaja dolazi i njegov 
nagon, a u kombinaciji sa obu-
kom to rezultira „markiranjem“, 
odnosno pozom koju pas zauz-
me kako bi lovcu pokazao gde je 
životinja. Takođe, u toj fazi pas 
već zna i pravilno da donese lov-
cu divljač, da je ne oštećuje. Jed-
nostavno kazano: pas je naš izu-
zetno važan pomoćnik u lovu“, 
objašnjava Vukelić.

Kada je reč o tome šta je po-
trebno da čovek zna, pre sve-
ga kada su u pitanju održavanje 
psa ili poznavanje njegovih na-
vika i osobina, sagovornik kaže 
da je najvažnije da se pas oseća 
dobro u društvo svog vlasnika i 
ljudi sa kojima je. To podrazu-
meva smeštanje u odgovarajući 
ograđeni prostor, pravovreme-
no dobijanje hrane i vode, kao i 
njegovo izvođenje na teren. Dru-
gim rečima, Vukelić kaže da je 
potrebna permanentna briga 
o psu, a ne samo u vreme lova.
Takođe, kaže on, postoji i Pravi-
lnik o uzgoju i držanju lovačkih 
pasa jkoji je propisao vreme kada 
se psi mogu izvoditi u lovište i da 
love:

„Od 1. maja do 1. avgusta po 
Pravilniku je lovostaj, odnosno 
zabrana izvođenja pasa u lovište, 
jer u to vreme veliki broj divljači 
ima mladunčad i u prirodi je 
takvo stanje da bi psi samo sme-

tali. Kasnije već počinje lov na 
prepelicu, a samim tim i obuka 
mladih lovačkih pasa.“

Rezultati i uspesi

„Mislim da je bitna činjenica 
da se kaže i da je Obrad Panić 
takođe bio dugogodišnji pred-
sednik lovne kinologije i da sam 
ja od 2003, do 2018. obeležio je-
dan period kada je u organizaciji 

lovackog drustva „Zec” iz Baj-
moka, a posle i Udruženja, or-
ganizovano 15 lovnih kinoloških 
kupova na prepelicu, gde je 
učestvovalo preko 200 takmičara 
iz Srbije,Hrvatske i Mađarske. 
Inicijatori Kupa su Željko 
Vukelić, Zoran Pešić i pokojni 
Boro Radulović, po kome je kup 
postao memorijalni. Na kupu su 
sudile sudije iz Srbije i zemalja u 
okruženju. Udruženje je po kupu 
postalo poznato. Takođe smo u 
tom plodnom periodu organizo-
vali i pet kupova na fazana, gde 
su mladi članovi na državnom i 
republičkom nivou postigli odo-
bre rezultate. Primera radi, Go-
ran Milovanović je bio u fi na-
lu Vojvođanskog kupa, Željko 
Vukelić osvojio je treće mesto 
na Vojvođanskom kupu, a Da-
rko Šerčević plasman na Bačkom 
kupu. Naš najtrofejniji takmičar 
na tipovima je Tihomir Kijac. 
Takođe treba pomenuti i neke 
naše najuspešnije lovačke pse, 
kao sto su lovni terijeri Obra-
da i Marka Panića, Kan i Kulen, 
koji su bili svetski prvaci u le-
poti pasa NKD rase; zatim Dri-
na bajmočkog vlasnika Željka 
Vukelića, te Dalilu NOD, vlasni-
ka Mladena Rankova, sadašnjeg 
predsednika Komisije“, kaže 
Vukelić.

 
(Iz monografi je „Vek i po 

u dosluhu s prirodom – 
150 godina organizovanog 

lovstva u Subotici“, 
autor teksta Zlatko Romić, 
fotografi je: Radomir-Raša 

Perin)

Subotički lov 11Broj 101
1. februar 2019.

Stomatološka
ordinacija

beljenje zuba, bezmetalna 
cirkon kruna, mostovi, proteze

- dermarolleri, mezoterapija lica,
  hijaluronski fi leri

ESTETSKA 
STOMATOLOGIJA

ANTI-AGEING TRETMANI LICA

Subotica, Partizanskih baza br. 8
tel: 024/544/335; 062/151-72-11  www.dentala.rs

Željko Vukelić, dugogodišnji predsednik Kinološke 
komisije u Lovačkom udruženju „Subotica“:

pas je naš 
najvažniji pomoćnik

Izložbe lovačkih pasa su tradicija u Subotici: 24. avgust 1925.
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Umetnost je jedina ozbiljna • 
stvar na svetu. A umetnik je 
jedina osoba koja nikad nije 
ozbiljna.

... MisLi i koMentaRi ...

Jugoslav Sivić živi 

i radi u Subotici, 

dvadeset i pet go-

dina bavi se umet-

nošću izrađujući 

lampe i skulptu-

re. Pored lampi i 

skulpturi, koje su 

mu posao i strast, 

bavi se muzikom i 

piše poeziju.

Posle završene srednje škole 
Jugoslav je pomagao svom ocu u 
poslu, otac ga je naučio kako se 
vari, te mu je na taj način poma-
gao oko raznih stvari, a samim 
tim Jugoslav je stekao i iskustvo. 
Pošto je imao materijala, došao 
je na ideju da napravi sebi lam-
pu. Njegovi prijatelji koji su vi-
deli lampu bili su oduševljeni, 
te su od njega tražili da im izra-
đuje lampe kao poklo-
ne za rođendane, svad-
be, a bilo je i onih koji 
su uređivali stanove i 
želeli njegovu lampu 
kao dekor. Tako je sve 
i počelo. Nakon godi-
nu dana, osetio je pra-
vu strast i ljubav prema 
radu. Radio je razne po-
slove, između ostalog, 
radio je kao konobar 
u nekadašnjem kafi ću 
“YU fest”. Posle izve-
snog vremena, Sivić je 
odlučio da napusti po-
sao i da se u potpunosti 
posveti isključivo lam-
pama, da radi za sebe i 
da ima slobodu, uprkos 
neizvesnostima.

- Cvija je zaista bio 
fer i korektan, više od 
toga jer mi je pomogao 
i razumeo me je. Rekao 
mi je da prvu izložbu 

napravim u “YU festu”, to sam i 
uradio.  Lampe su bile nove, na-
pravljene od novog materijala, 
sećam se reakcije svojih prijate-
lja, oni su me naravno hvalili, ali 
pozitivne su bile i reakcije ljudi 
koji su došli da vide moje lampe 
jer su ih doživljavali kao 
nešto novo – priseća se 
Jugoslav Sivić.

Kada su lampe u pi-
tanju najviše voli da 
izrađuje “Samura-
je” kako ih naziva. 
Pravi vojne šlemo-
ve, lica i za to mu je 
potrebno mesec, 
dva ili tri da bi ih 
napravio, za-
visi od toga 
k o l i k o 
je koja 
l a m p a 
zahtevna, 
dok druge lam-
pe zbog iskustva 
uradi za par sati.

- Samu-
raje najvi-
še volim da 
radim, napravio sam ih dese-
tak do sada. Tu ima i najviše po-
sla, mada mi mnogo više vreme-
na oduzima priprema nego samo 
varenje i slaganje. Najbitnije mi 

je da se meni svidi, da me ne 
grize savest i onda nemam 
problem da dam i predam 
drugima. Ako meni odgo-
vara primetio sam da onda 

i drugim ljudima 
prija i od-

g o v a -
ra. Ne 
v o l i m 
agresi-
ju na-

r a v n o , 
ali kod sa-

muraja mi je 
bitno da imaju stra-
šan izgled, cilj mi je 
da budu opasni, da 

lice bude grubo, 
ali da pritom ne 
nose nikakvu ne-
gativnu energiju. 

Druge lampe su po 
meni vrlo jednostav-

ne, odrađujem ih di-
zajnerski, bitno mi je 
da se slaže uz taj neki 
prostor, gledam da mi 

izgled bude zanimljiv i 

da se, u neku ruku, igram 
dok to radim. Moja mama 
veze, ponekad napravimo 
mešavinu mog i njenog 
rada- to je neki mađarski 
vez, lep, u cvetovima i po-
nekad volim to da stavim 
kao abažur – kaže Sivić.

Što se materijala tiče u 
početku je koristio isklju-
čivo otpadni material, re-
zervne delove od bicikla, 
automobila i raznih stvari. 

U vojnom otpadu, ko-
jeg je kasnije otkrio, 

kako kaže, mogu se pro-
naći razni materijali koji 

nisu česti, a koji su nje-
mu izuzetno interesan-
tni. U toku svoje karije-
re radove je izlagao mno-
go puta. Početak nije bio 
nimalo lak.

- Što se tiče izložba u Su-
botici, mnogo mi je pomogla 
Viktorija Šimun Vuletić, pošto 
sam izlagao u bioskopu Lifci, ona 
mi je davala prostor i od nje sam 
imao ogromnu podršku i odličnu 
saradnju – ističe Jugoslav.

Prvih desetak godina izlagao 
je u Beogradu jer mu je posao 
bolje funkcionisao tamo. Sada 
se to, prema njegovim reči-
ma, izjednačilo. U Beogradu 
je imao izlož-
be po ra-
znim galeri-
jama a manje 
po kafi ćima, a 
u Subotici upravo 
suprotno. Inspira-

ciju pronalazi u fantaziji, u čita-
nju knjiga, gledanju fi lmova, pa 
čak i u bajkama i crtanim fi lmo-
vima, dok mu ponekad inspiraci-
ja dođe kao ideja koja se napro-
sto stvori. Njegovi radovi mogu 
se videti u pivnici “Samo pivo” u 
kojoj su izloženi. Skulpture je po-
čeo da radi pre deset godina, dok 
se ozbiljnijim poslom bavi pet 
godina. Do sada je napravio tri 
skulpture ribe i jednu skulpturu 
u obliku kornjače.

- Za festival Summer3p 
sa prijateljem Vlatkom 
sam napravio veliku skul-
pturu u obliku ribe du-
gačke oko 3 metra, glava 
i rep su izrađeni od lima i 
gvožđa a telo je od plete-
ne metalne žice, gore ima 
tri rupe i kroz te tri rupe 
ubacivale su se limenke. 
Jedno vreme bila je izlo-
žena na Novom Beogra-
du. Ne mogu da kažem da 
mi je inspiracija, ali mi je 
ekologija jako važna. Ne 
mogu da promenim svet 
ali mogu da uradim bar 

nešto i to mi je jako bitno.
U piceriji “Denis” izložene su 

Sivićeve skulpture, jedna manja 
riba, slepi miševi koji su za nje-
ga bili izazov, jer ih ranije nije ra-
dio i metalna trska koja se nala-
zi kod velikog prozora sa ulice. 
Najveću podršku dobija od po-
rodice i prijatelja. Smatra da bez 
njih ne bi toliko dugo opstao, jer 
su ga upravo oni “podizali” kada 
je “padao”.

J. Tonković

Subotičanin Jugoslav Sivić više od dve decenije izrađuje lampe i skulpture

Umetnost je 
sloboda

je da se meni svidi, da me ne 
grize savest i onda nemam 
problem da dam i predam 
drugima. Ako meni odgo-
vara primetio sam da onda 

i drugim ljudima 
prija i od-

g o v a -
ra. Ne 
v o l i m 
agresi-
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r a v n o , 
ali kod sa-

muraja mi je 
bitno da imaju stra-
šan izgled, cilj mi je 
da budu opasni, da 

lice bude grubo, 
ali da pritom ne 
nose nikakvu ne-
gativnu energiju. 

Druge lampe su po 
meni vrlo jednostav-

ne, odrađujem ih di-
zajnerski, bitno mi je 
da se slaže uz taj neki 
prostor, gledam da mi 

izgled bude zanimljiv i 

U vojnom otpadu, ko-
jeg je kasnije otkrio, 

kako kaže, mogu se pro-
naći razni materijali koji 

nisu česti, a koji su nje-
mu izuzetno interesan-
tni. U toku svoje karije-
re radove je izlagao mno-
go puta. Početak nije bio 
nimalo lak.

- Što se tiče izložba u Su-
botici, mnogo mi je pomogla 
Viktorija Šimun Vuletić, pošto 
sam izlagao u bioskopu Lifci, ona 
mi je davala prostor i od nje sam 
imao ogromnu podršku i odličnu 
saradnju – ističe Jugoslav.

Prvih desetak godina izlagao 
je u Beogradu jer mu je posao 
bolje funkcionisao tamo. Sada 
se to, prema njegovim reči-
ma, izjednačilo. U Beogradu 
je imao izlož-
be po ra-
znim galeri-
jama a manje 
po kafi ćima, a 
u Subotici upravo 
suprotno. Inspira-
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Umetnost je 

pozitivne su bile i reakcije ljudi 
koji su došli da vide moje lampe 
jer su ih doživljavali kao 
nešto novo – priseća se 
Jugoslav Sivić.

Kada su lampe u pi-
tanju najviše voli da 
izrađuje “Samura-
je” kako ih naziva. 
Pravi vojne šlemo-
ve, lica i za to mu je 
potrebno mesec, 
dva ili tri da bi ih 
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dok druge lam-
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uradi za par sati.
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da se slaže uz taj neki 
prostor, gledam da mi 
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• ANKETA •

• U Savremenoj galeriji Subotica, u sre-
du, prezentovan je edukativni program 
izložbe „Nikola Marković: repetitivne ma-
trice“, predavanje „Beskrajni lanac: umet-
nost minimalizma kao ekstremna forma 
apstrakcije”!

Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoski-
nja SGSU, održala je u Savremenoj galeriji  Suboti-
ca, 30 januara, predavanje „Beskrajni lanac: umet-
nost minimalizma kao ekstremna forma apstrak-
cije”! Prezentovan je edukativni program izložbe 
„Nikola Marković: repetitivne matrice“!

Predavanje je publici pružilo osnovni uvid u ide-
je minimalizma, njegove početke i kasnije dome-
te, kroz priču o umetnicima koji su obeležili taj 
pravac.

„Početkom šezdesetih godina 20. veka, u SAD-u 
su se pojavili umetnici čiji rad je bio potpuno dru-
gačiji od tada preovlađujuće forme umetničkog 
izražavanja. Minimalisti, kako su nazivani, žele-
li su da umetnost u potpunosti oslobode vanu-
metničkih sadržaja i da obezbede posmatraču da 
u umetničkom predmetu sagleda zaista samo ono 
što vidi okom. Korišćenje bazičnih geometrijskih 
oblika, repetitivnost, prvenstvo ideje nad majstor-
stvom izrade teme su kojima je minimalizam po-
merio granice umetnosti 20. veka, a njegovi glav-
ni protagonisti – poput Donalda Džada, Roberta 
Morisa i Karla Andrea – istrajno su ih produblji-
vali u svojim pojedinačnim opusima”, saopštila je 
Nela Tonković.

N.H.K.

Likovna radionica u Savremenoj galeriji Subotica 

Minimalizam pomerio granice 
umetnosti 20. veka!

Na 31.izložbi autorskog stripa uče-
nika osnovnih škola i predškolaca Re-
publike Srbije, u organizaciji Ministar-
stva prosvete, nauke i tehnološkog ra-
zvoja Centra za likovno vaspitanje dece 
i omladine Vojvodine i Strip vesti, dru-
gu nagradu osvojila je Tifani Kujundžić, 
učenica 5. razreda i član Likovne radi-
onice ’’EmArt’’ u Subotici pod mentor-
stvom likovnog pedagoga Emilije Gru-
banov Martinek.

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode 
otvorene su dve izložbe dečjih likovnih rado-
va u organizaciji Centra za likovno vaspitanje 
dece i omladine Vojvodine u petak 14. decem-
bra 2018. godine. Uz prisustvo dece iz predškol-
skih ustanova i učenika osnovnih škola iz cele 
zemlјe, otvorena je 64. izložba li-
kovnih radova dece i omladine 
Srbije na temu ’’Grafi ka kao 
vid dečjeg likovnog izraza’’- 
’’Kada se prsti umažu grafi č-
kom bojom’’, i 31. izložba au-
torskog stripa učenika osnov-
nih škola i predškolaca Srbi-
je. Prisutne je ispred 
Pokrajinskog zavo-
da za zaštitu pri-
rode pozdravi-
la mr Nataša 
Pil, načelnik 
odelјenja 
za za-
štićena 
područ-
ja i eko-
lošku mre-
žu. Podrža-
la je otvara-
nje izložbe i du-
gogodišnju saradnju 
sa Centrom za likov-
no vaspitanje dece i 
omladine i zahvalila 
se što su se odazvali 

u tako velikom broju.
Izložbe je otvorila Anamarija 

Viček, državni sekretar Ministar-
stva prosvete, nauke i tehnološ-
kog razvoja Republike Srbije.

Izložbe su realizovane pod 
pokrovitelјstvom Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog ra-

zvoja, Pokrajinskog sekretarijata za 
kulturu, javno informisanje i od-
nose s verskim zajednicama i Gra-
da Novog Sada - Gradske Uprave za 

kulturu.
Na konkurs je pristiglo 960 

radova iz 38ustanova, od ko-
jih je odabrano 156 radova za 
izlaganje.

L. M.

Uspeh na 31. izložbi autorskog stripa učenika osnovnih škola

druga nagrada za Tifani

dece i omladine Vojvodine u petak 14. decem-
bra 2018. godine. Uz prisustvo dece iz predškol-
skih ustanova i učenika osnovnih škola iz cele 
zemlјe, otvorena je 64. izložba li-
kovnih radova dece i omladine 
Srbije na temu ’’Grafi ka kao 
vid dečjeg likovnog izraza’’- 
’’Kada se prsti umažu grafi č-
kom bojom’’, i 31. izložba au-
torskog stripa učenika osnov-
nih škola i predškolaca Srbi-
je. Prisutne je ispred 
Pokrajinskog zavo-
da za zaštitu pri-
rode pozdravi-
la mr Nataša 
Pil, načelnik 
odelјenja 
za za-

ja i eko-
lošku mre-
žu. Podrža-
la je otvara-
nje izložbe i du-
gogodišnju saradnju 
sa Centrom za likov-
no vaspitanje dece i 
omladine i zahvalila 
se što su se odazvali 

u tako velikom broju.

pokrovitelјstvom Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog ra-

zvoja, Pokrajinskog sekretarijata za 
kulturu, javno informisanje i od-
nose s verskim zajednicama i Gra-
da Novog Sada - Gradske Uprave za 

Važno je biti u 
dobrom društvu

 

Izaći iz svakodnevnice sigurno je želja • 
mnogih naših sugrađana. Opuštanje i uživanje 
je preko potrebno svakom od nas. Zato je 
važno iskoristiti svaki slobodan momenat koji 
imamo da bismo to i uradili. Naši Subotičani 
nam govore kada su se poslednji put lepo 
proveli.

Vanja Petrović
- Ne pamtim kada sam se super provela u ne-

kom skorijem vremenu, ali provod kojeg se rado 
sećam bio je u Beogradu. Tada sam živela tamo. 
U Beogradu su mogućnosti bolje i veće. Sećam se 
da je svirala grupa „Neverne bebe“ i da su napra-
vili fenomenalnu atmosferu u kafi ću, bilo je nas 
petnaestak, zaista je bilo sjajno, ostali smo do ra-
nih jutarnjih sati, na kraju smo svi pevali karao-
ke, to je bilo stvarno opšte narodno veselje. Mno-
go su dobar provod napravili, u suštini, oni su i klubski orijentisani, 
da tako kažem, tako da je odlično bilo. Baš sam se prisetila ovog pro-
voda kada su gostovali ovde za Novu godinu.

Luka Temunović
- Bilo je to za Novu godinu. Bio sam kod dru-

gara, tamo su bili i ostali moji prijatelji. Slušali 
smo muziku, posle smo išli do grada, gledali va-
tromet. Ono sto je meni lično u svemu tome naj-
lepše bilo je to što smo se svi okupili posle izve-
snog vremena. Svi smo zauzeti poslom ili studira-
njem van grada, pa se ne viđamo baš često i upra-
vo to okupljanje starog društva, bar za Novu godi-
nu, za mene je to bio najbolji provod.

Zoran Dedijer
- Bio sam kod ćerke u Norveškoj. Mesec dana 

sam bio i bilo mi je zaista veoma lepo i opušteno. 
To je bilo od 29. septembra do 23. oktobra prošle 
godine, ćerka živi tamo sa porodicom, a unuka sam 
dobio 23. septembra, tako da je to još jedan razlog 
više zbog čega sam se lepo osećao i supruga i ja. 
Provodio sam se, šetao, ljudi tamo obožavaju džo-
ging i mlađi i stariji. Od kuće gde mi je ćerka jedno 
kilometar nalazi se jedno jezero, pa drugo jezero, 
pa treće jezero, zaista je lepo. Jedna uređena drža-
va, jeste da je skupa jako, ali su ljudi opušteni, sve je opušteno.

Elvin Obilići
- Poslednji put sam se sjajno proveo na našoj 

Mekdonalds žurci u Beogradu. Bila je skroz druga-
čija žurka od svih ostalih na kojima smo bili. Bio je 
di-džej, bile su razne animacije, bilo je izuzetno za-
nimljivo. Nije bila klasična žurka kao ostale žurke, 
bila je u fazonu sedamdesetih i poenta je bila da se 
obučemo u tom stilu sedamdesetih. Bilo je mnogo 
ljudi interesantnog izgleda, zato mi je bilo zanimlji-
vo i lepo. Mogu reći da smo se svi odlično proveli.

Joso Miković
- Ne znam, nisam baš nigde išao posebno u po-

slednje vreme. Ono što mi prija su kućna druže-
nja, ali ovako baš na javnom mesto nisam  bio, 
slabije izlazim. Ranije sam se bavio muzikom, na-
ravno da ima provoda u Subotici, ali za našu ge-
neraciju slabije. Tako da je za mene lično najbolji 
provod upravo to druženje sa dragim prijateljima, 
opušteno i u kućnoj varijanti.

Dario Franjković
- Bio je dobar provod za Novu godinu, koncert 

u centru, kada su bile „Neverne bebe“. Malo je bilo 
dosadno što su ponavljali jednu te istu pesmu, ali 
se to brzo promenilo. Bio sam sa društvom. Pro-
vod mi je bio odličan zbog muzike, a posebno zbog 
tog druženja sa društvom i to što smo svi bili za-
jedno tamo. Uživali smo zaista i ovaj provod osta-
će mi u jednom lepom sećanju.

J. Tonković
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Дају се у закуп пословни простори 
у складу са Одлуком градоначелника 
Града Суботице бр: II-00-361-44/2019 
од 25.01.2019. године и то:

1. Пословни простор у Суботици, 
Трг Цара Јована Ненада бр. 7, у 
површини од 31,61м², екстра пословна 
зона, почетна цена закупнине износи 
18.303,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

2. Пословни простор у Суботици, 
Штросмајерова бр.20 у површини од 
25,85м², екстра пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 14.968,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

3. Пословни простор у Суботици, 
Корзо бр.9, у укупној површини од 
10,88м², екстра пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 6.300,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

4. Пословни простор у Суботици, Трг 
Цара Јована Ненада бр. 11, у површини 
од 167,78м², екстра пословна зона, 
почетна цена закупнине износи 
78.884,00 динара.

Намена пословног простора је: 
угоститељство и туризам.

5. Пословни простор у Суботици, 
Владимира Назора бр. 3, у површини од 
51,41м², екстра пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 23.814,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

6. Пословни простор у Суботици, 
Бранислава Нушића бр. 2,у површини 
од 39,65м², екстра пословна зона, 
почетна цена закупнине износи 
8.850,00 динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
услужне делатности.

7. Пословни простор у Суботици, 
Петра Драпшина бр. 1, у површини од 
24,11м², екстра пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 23.532,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
финансијске, техничке и пословне 
услуге.

8. Пословни простор у Суботици, 
Наде Димић бр.18, у површини од 
9,86м² + 9,86м², V пословна зона, 
почетна цена закупнине износи укупно 
2.367,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало прехрамбеним 
производима.

9. Пословни простор у Суботици, 
Матије Гупца бр. 4, у површини од 
22,39 м² , I пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 10.927,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

10. Пословни простор у Суботици, 
Петефи Шандора бр. 3, у површини од 
81,00 м² , I пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 53.566,00 динара.

Намена пословног простора је: 
финансијске, техничке и пословне 
услуге.

11. Пословни простор у Суботици, 
Петефи Шандора бр. 3, у површини од 

32,00м² , I пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 3.328,00 динара.

Намена пословног простора је: 
образовање.

12. Пословни простор у Суботици, 
Петефи Шандора бр. 9, у површини од 
46,37м² , II пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 3.756,00 динара.

Намена пословног простора је: 
уметнички и стари занати.

13. Пословни простор у Суботици, 
Алеја Маршала Тита бр. 13, у површини 
од 16,28 м² , II пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 6.887,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

14. Пословни простор у Суботици, 
Босе Милићевић бр.1, у површини од 
94,76м², II пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 66.167,00 динара.

Намена: финансијске, техничке и 
пословне услуге.

15. Пословни простор у Суботици, 
Партизанских база бr.35/А, у површини 
од 13,03м², III пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 2.567,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
услужне делатности.

16. Пословни простор у Суботици, 
Банијска бр. 2, у површини од 26,40м², 
III пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 4.161,00 динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
услужне делатности.

17. Пословни простор у Суботици, 
Шумска бр.13, у површини од 495,45м², 
III пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 182.326,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

18. Пословни простор у Суботици, 
Палмотићева бр.42, у површини од 
274,46м², IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 80.417,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало. 

19. Пословни простор у Суботици, 
Јо Лајоша бр.17, у површини од 121,00 
м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 35.453,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

20. Пословни простор у Суботици, 
Барток Беле бр. 46, у површини од 
18,95м², V пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 1.698,00 динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
услужне делатности.

21. Пословни простор у Суботици, 
Барток Беле бр. 44, у површини од 
200,00м², V пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 42.200,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговинa на мало.

22. Пословни простор у Суботици, 
Бозе Шарчевића бр. 24, у површини од 
16,18м² , IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 2.845,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

23. Пословни простор у Суботици, 
Карађорђев пут бр.87, у површини од 

12,01м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 5.585,00 динара.

Намена: финансијске, техничке и 
пословне услуге.

24. Пословни простор у Суботици, 
Мајшански пут бр. 53, у површини од 
35,53м² , IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 5.579,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
остале личне услужне делатности.

25. Пословни простор у Суботици, 
Мајшански пут бр. 53, у површини од 
27,52м² , IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 2.120,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
магацин.

26. Пословни простор у Суботици, 
Мајшански пут бр. 362, у површини од 
17,07м² , IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 1.315,00 динара.

Намена пословног простора је: 
магацин.

27. Пословни простор у Суботици, 
Мајшански пут бр. 362, у површини 
од 40,00м², IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 11.720,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговинa на мало.

28. Пословни простор 10/Б1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
20,42м², IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 3.206,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство, остале личне и 
услужне делатности.

29. Пословни простор 12/ЛБ1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
5,94м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 933,00 динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
услужне делатности.

30. Пословни простор 17/Б1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
22,34м² , IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 6.546,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

31. Пословни простор 20/Б1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
21,44м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 5.026,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

32. Пословни простор 22/Б1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 9,88 
м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 2.316,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

33. Пословни простор 23/Б1 у 
Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
10,01м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 3.724,00 динара.

Намена пословног простора је: 
финансијске, техничке и пословне 
услуге.

34. Пословни простор 26/Б1 у 

Суботици, Сенћански пут бр. 5 – 
Аутобуска станица, у површини од 
10,01м², IV пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 3.724,00 динара.

Намена пословног простора је: 
финансијске, техничке и пословне 
услуге.

35. Пословни простор у Суботици, 
Сенћански пут бр. 5 – галерија на 
Аутобуској станици, у површини од 
159,00м², IV пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 41.849,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
угоститељство и туризам.

36. Пословни простор у Бајмоку, 
Штросмајерова бр. 5, у површини од 
12,00м² , V пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 2.832,00 динара.

Намена пословног простора је: 
угоститељство.

37. Пословни простор у Вишњевцу, 
Марка Орешковић бр.21, у површини 
од 102,80м², VI пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 12.850,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

38. Пословни простор у Старом 
Жеднику, Владимира Назора 3/1, у 
површини од 23,56м², VI пословна 
зона, почетна цена закупнине износи 
1.579,00 динара.

Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 
и услужне делатности.

39. Пословни простор у Старом 
Жеднику, Владимира Назора 3/2, у 
површини од 24,00м², VI пословна 
зона, почетна цена закупнине износи 
2.400,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

40. Пословни простор у Малој 
Босни, Суботичка бр. 12, у површини 
од 119,77м², VI пословна зона, почетна 
цена закупнине износи 11.977,00 
динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

41. Пословни простор у Таванкуту, 
Раде Кончара бр. 24/б, у површини од 
24,10м2, VI пословна зона, почетна цена 
закупнине износи 2.410,00 динара.

Намена пословног простора је: 
трговина на мало.

42. Пословни простор у Бачким 
Виноградима, Жељезничка бр. 2, у 
површини од 205,99м² , VI пословна 
зона, почетна цена закупнине износи 
29.045,00 динара.

Намена пословног простора је: 
угоститељство.

Град Суботица пословне просторе 
издаје у закуп путем прикупљања 
писмених понуда, на рок од 5 (пет) 
година.

У поступку прикупљања писмених 
понуда могу да учествују физичка 
лица, правна лица и предузетници која 
писмену понуду доставе закључно са 
даном 11.02.2019. године.

Понуде се подносе у писменом 
облику поштом на адресу Градска 
управа Суботица, Трг слободе бр.1, 
24000 Суботица или путем Службе за 
општу управу и заједничке послове у 
затвореној коверти, у Услужном центру 

На основу члана 55. Одлуке о давању у закуп пословних простора Града Суботице 
(„Службени лист Града Суботице“ бр. 14/18),

Комисија за пословни простор објављује следећи:

О Г Л А С



NOVE oglasi/zdravlje 15Broj 101
1. februar 2019.

Градске управе Суботица, стара Градска кућа, приземље, шалтер 
бр. 10,11 или 12, уз обавезу плаћања локалне административне 
таксе у износу од 1236,00 динара или поштом на адресу Градска 
управа Суботица, Трг слободе бр.1, 24000 Суботица (у коверту се 
ставља доказ о уплати локалне административне таксе у износу 
од 1236,00 динара) закључно са даном 11.02.2019.године.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се 
приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара, са назнаком „ПРИЈАВА на Оглас о издавању 
пословних простора Града Суботице - „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса подносиоца 
пријава, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за 
контакт.

Понуда, која се доставља обавезно садржи:
- доказ о уплати депозита,
- све податке о пословном простору за који се понуда подноси, 

а који подаци су наведени у овом Огласу, са назнаком назива 
и ознаке (шифре) делатности која ће се обављати у пословном 
простору у складу са предвиђеном наменом;

- доказ у виду фотокопије Решења о регистрацији издат од 
стране АПР или доказ да је поднета пријава за Регистрацију у 
АПР о томе, да је подносиоц пријаве регистрован за вршење 
делатности одређене у овом Огласу, за пословни простор за који 
се подноси понуда;

- за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон, 
број личне карте, јединствени матични број грађана, доказ де је 
организацији под које се врши регистрација (АПР) поднет

захтев за регистрацију;
- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број 

личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични 
број, контакт телефон;

- за правна лица: назив и седиште, име и презиме овлашћеног 
лица, контакт телефон, копију решења о упису правног лица у 
регистар код надлежног органа,

- писмену изјаву подносиоца понуде да ће се пословни 
простор преузети у виђеном стању и да је учесник у поступку 
издавања пословних простора путем прикупљања писмених 
понуда упознат са стањем у коме се пословни простор налази и 
условима под којима се издаје у закуп,

- понуду за месечну цену закупа за пословни простор (на 
понуђени месечни износ закупнине коју понуђач понуди 
обрачунаће се порез на додатну вредност),

- као и број рачуна на који ће се извршити поврат депозита.

НАПОМЕНА: понуда за пословни простор по редним бројем 
12., мора да садржи и фотокопију сертификата издатог од стране 
надлежног Министарства.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће 
се неблаговременом и Комисија за пословни простор ће такву 
понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено, а понуђач губи право на поврат уплаћеног 
депозита.

Непотпуне пријаве Комисија за пословни простор неће узети 
у разматрање, а подносилац непотпуне понуде губи право на 
поврат депозита.

Висина депозита за учешће у поступку издавања пословних 
простора путем прикупљања писмених понуда износи 50.000,00 
динара и уплаћује се на депозитни рачун Града Суботице бр: 
840-1008804-19, позив на број 69-236, модел 97.

Рок за поврат депозита учесницима који нису успели у 
поступку издавања пословних простора путем прикупљања 
писмених понуда је 15 дана од дана отварања писмених понуда.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 14.02.2019. године 
са почетком у 12:00 часова, у просторијама Медија центра 
Градске куће, Суботица, Трг слободе 1.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано 
лице, али активно може учествовати лице који своје овлашћење 
преда Комисији за пословне просторе, пре почетка отварања 
понуда. Заинтересовани се могу обратити Служби за пословне 
просторе Градске управе Суботица ради договора за обилазак 
пословног простора на тел.бр: 024-626-801, 024-626-936 или 
024-626-858 сваким радним даном од 9,00 до 14,00 часова 
закључно са 11.02.2019. године.

Највиша понуђена закупнина по основу којег понуђач стиче 
право закупа представља закупнину за пословни простор за 
који је учесник у поступки прикупљања писмених понуда стекао 
право закупа, а на који износ се обрачунава порез на додату 
вредност.

Приликом потписивања уговора о закупу полаже се 
финансијски инструмент обезбеђења у облику авалиране менице 
или уплатом на депозитни рачун Града Суботице у износу од 4 
(четири) месечне закупнине.

Понуде се подносе од дана објављивања Огласа на основу 
Одлуке Градоначелника број: II-00-361-44/2019, на огласној 
табли органа Града, у „Службеном листу Града Суботице“, у 
локалним штампаним медијама: „Суботичке новине“, „Маgyar 
Szó“ и на веб-сајту Града закључно са 11.02.2019. године.

Председник Комисије:
Хорват Тимеа, с.р.

SAVETI ZA VAŠE ZDRAVLJE 

Danas, kao nikad, kretanje ima 
životnu važnost. Statistike govo-
re da se manje krećemo, ustaljen 
je sedentarni način življenja, a da 
se kroz hranu i piće sve više uno-
si nepotrebnih kalorija. Redovno 
vežbanje čoveku ostavlja prostor 
za svakodnevno funkcionisanje. 
Potreba za korektivnim vežba-
njem je apsolutna. Nema čoveka 
koji nije u potrebi za sistematič-
nom, organizovanom, dobro do-
ziranom vežbom, u zdravom pro-
storu, ambijentu (sala za vežba-
nje, tereni, bazeni …). Vežbanje, 
kao širi pojam od gimnastike, je-
ste prikladniji izraz i u kontekstu 
korektivnog rada, pruža veći iz-
bor mogućnosti, kako prostorne, 
tako i sadržajne.  

Ne mogu se zanemariti pro-
mene koje se dešavaju unazad 
pola veka, način, tempo života, 
klimatske promene, tehnologija 
obrade hrane, obuće, odeće, pri-
sustvo medija, računarskih siste-
ma… i svega onog što nam je do-
nela potrošačka mašinerija uop-
šte. Suprostaviti se nije moglo 
globalizaciji, ali se danas mora-
mo prilagoditi novonastalom ži-
votnom prostoru, “pravilima” 
igre koja su nametnuta, potreba-
ma čoveka koje su takođe uveliko 
drugačije, senzibilisanije.    

Poremećeno držanje tela je, 
ne tako davno, bilo neuporedivo 

manje zastupljeno 
kod školske dece. U 
novije vreme, poja-
va lošeg držanja tela, 
je uzela epidemiološ-
ke razmere, te s toga 
i korektivno vežba-
nje mora biti deo si-
stemskog rešanja 
ovog problema. Do-
stupnost korektivnog 
programa vežbi svoj 
deci, od predškolskog 
do srednjoškolskog 
uzrasta,  jeste obave-
za sadržaja časova fi-
zičkog vaspitanja. Iz 
ciljeva i zadataka ko-
rektivne gimnastike, 
korektivnog vežbanja 
se jasno dolazi do na-
stavnih sadržaja, pro-
grama vežbi koji će is-
puniti zadate ciljeve.

Pravovremenim 
uključivanjem u korektivni pro-
gram vežbanja,  rešavaju se i 
zadaci korektivne gimnastike, 
smanjuju se mogući  posturalni 
poremećaji, a deci omogućava 
zdravo odrastanje. Zdravo odra-
stanje, pravilno posturalno ute-
meljenje, daje šanse detetu da 
se razvija u zadovoljnu ličnost. 
Zdrav način života, potreba za 
telesnim aktivnostima - vež-
bom, formira se u najmlađem 

dobu života i zbog toga je važ-
no da se u tom uzrastu decom 
bave obrazovani i osposobljeni 
kadrovi. Koristi od telesnog vež-
banja - kretanja su mnogostru-
ke. Uz vidljive posturalne pozi-
tivne promene, efekat se ogle-
da i na unutrašnjim, nevidljivim 
promenama u organizmu. Si-
gurno je da se korisnost od vež-
banja odnosi i na socijalni aspe-
kat čovečijeg života. 

Koristi od korektivnog vežbanja

Ljubomir Stankić, dipl.spec.
korektivne gimnastike

Dan Svetog Save bio je izvan-
redna prilika da se tradicija do-
dele poklona deci škole"Žarko 
Zrenjanin" i ove godine održi.
Već duži niz godina MZ Centar 
III putem organizacija sport-
skih turnira obezbeđuje poklo-
ne učenicima ove ustanove koja 
se nalazi na teritoriji ove mesne 
zajednice.Opremanje učionice 
raznim učilima, obezbeđivanje 
sportskih rekvizita, lopti a već 
drugu godinu za redom kupovi-
na majica za učenike ove škole, 

rezultati su turnira koje su or-
ganizovali naši aktivisti mesne 
koji se rekreiraju u fiskulturnoj 
sali škole.

Predstavnici mesne zajedni-
ce i organizatora turnira "Koš 
za Žarka" Vladimir Graho-
vac i Zoran Buinjac predali su 

ovogodišnju donaciju 
direktorici škole Dra-
gani Vučković.

Na istoj manifesta-
ciji i članica Kola srp-
skih sestara darova-
la je poklon učeniku,a 
predstavnici doma-
ćina su uručili za-
hvalnice institucija-
ma koje kontinuira-
no sarađuju sa ško-
lom "Žarko Zrenja-
nin".Mesna zajedni-
ca Centar III i u na-
rednom periodu pla-
nira da nastavi sa ak-
tivnom saradnjom sa 

ovom školskom ustanovom kao 
što je to činila i u prethodnom 
periodu.

L. M.

MZ Centar III obezbedila poklone učenicima OiSŠ "Žarko Zrenjanin"

Tradicija dodele poklona
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Višestruko nagrađivani roman o 
usamljenosti i ljubavi, prijateljstvu i 
strasti, ludosti i bolu života.

Sofijin otac živi daleko od nje: stra-
stveni je ljubitelj ajkula, proučava ih i 
fotografiše, približavajući im se možda 
i previše hrabro. Ipak, i osobe koje So-
fija poznaje nepredvidive su poput aj-
kula, i mogu da imaju podjednako opa-
sne reakcije. Tako je jedne noći u nje-
nom Nikoli nešto puklo, slomilo se, a 
ona je morala da kre-
ne iz početka. Mož-
da sa Arturom, finim 
ali depresivnim, ili sa 

Marčelom, na tajnim sastancima prot-
kanim napadima panike.

Ali tu je i kutija puna starih pisa-
ma, koja oživljava sećanja na maj-
ku koju je izgubila pre mnogo godina: 
ženu nemirnog duha, očaranu dubo-
kim ambisima.

Prisustvo mora je neumorno, prati 
te i danju i noću. Tu je s tobom, uspav-
ljuje te, budi te, ulazi ti u misli. Dođi, 
Sofija.

Mi i Vulkan izdavaštvo 
nagrađujemo verne čitaoce

Svake nedelje predstavićemo po jednu aktuelnu knjigu Vulkan 
izdavaštva i nakon izvlačenja nagradićemo po dva sretna dobitnika 

knjigom na poklon. Popunjen kupon sa fiskalnim računom 
prosledite Redakciji do srede u 13 časova.

Ime i prezime: 
______________
______________
Adresa:
______________
______________
Kontakt telefon:
______________

Izvučeni 
prošlonedeljni 

dobitnici knjige 
„Romanova”

Ramona Grubanov, 
Bajnaska 38/30

Branimir Stanković, 
Zetska 9-15

Katerina Bonvičini

SOFIJA
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Protekle subote u 
Osnovnoj školi "Kizur 
Ištvan"održan je prvi Festi-
val nauke, na kojem su uče-
nici viših razreda  sa na-
stavnicima, predstavili bu-
dućim prvacima i učeni-
cima nižih razreda, šta ih 
čeka u daljem školovanju. 

 
U okviru prvog Festivala na-

uke, u Osnovnoj školi "Kizur Iš-
tvan" učenici su imali prilike da 
kroz muzički, dramsku, robotič-
ku i druge sekcije, predstave svo-
jim mlađim drugovima, eduka-
tivne sadržaje iz raznih predme-
ta, kao i da se zabave uz brojne 

zanimljive sadržaje.
-  Mnogo toga smo priredi-

li, i veoma smo zadovoljni. Sa 
nastavnicima hemije, učenici 
su mogli da naprave gazirani 
sok ili da iz geografije pogleda-
ju kako izgleda erupcija vulka-
na, da vide kako izgleda robotič-
ka sekcija, da se provozaju kroz 
poligon i testiraju svoje veštine 
u okviru fizičkog vaspitanja. Bili 
su tu i proizvodi iz domaće ra-
dinosti, bakini kolači i čokolad-
na fontana, što su isto mogli da 
probaju. Veoma smo zadovoljni 
i odzivom, čuli smo razne kon-
struktivne predloge kako da u 
nastavi budemo još kreativniji, 

zabavili smo se, a nadasve je od-
ziv bio ogroman, što govori u 
prilog činjenici, da ovakve mani-
festacije treba održavati. U tom 
smislu, imamo u planu da, i na-
redne godine održimo isti, odno-
sno barem jednom godišnje, od-
nosno, da Festival nauke posta-
ne tradicija - rekao je za naš list,  
Dejan Anđelović, direktor OŠ 
"Kizur Ištvan" u Subotici.

Festival nauke održan je po 
prvi put u OŠ "Kizur Ištvan", u či-
joj realizaciji su učestvovali uče-
nici viših razreda i predmetni na-
stavnici. Škola ima 720 đaka.

 
A. Šiška

Održan prvi Festival nauke u OŠ Kizur Ištvan

Eksperimenti 
i čokoladna fontana

•„Zlatna naša 

deca” stigla su 

kući u Suboticu, 

kažu ponosni ro-

ditelji Mirjana i 

Mladen, čije če-

tvorke su posle se-

dam godina obra-

dovale čitavu  Sr-

biju! Sin Vasili-

je odmah zagr-

lio sestricu Me-

laniju !
 
Subotica je bogatija za još 

četvoro dece, a o zlatnim be-
bama, subotičkim četvorka-
ma sa osmehom, priča čitava 
Srbija.

Četvorke Mladena i Mir-
jane Krstić rođene su 13. no-
vembra prošle godine, a dva 
meseca su boravile na beo-
gradskom Institutu za neona-
tologiju, da bi sredinom pro-
tekle sedmice, prvi put ušle u 
svoj dom u Subotici, pošto su 
lepo napredovale i duplo do-
bile na težini. 

Mirjana (29) i Mladen (39) 
Krstić su ozareni, ušavši u svo-
ju kuću sa još četiri bebe, pre 
dva meseca rođene četvorke. 
U već spremljenoj sobi sa četir-
ti krevetića, sin Vasilije koji po-
hađa drugi razred, nestrpljiv je 
bio da zagrli tri svoja brata i se-
stricu. Roditelji su ga iznenadili, 
pa kad je prošle srede došao kući 
iz škole, blistao je od sreće. 

Porodica je odabrala tradici-
onalna srpska imena za četvor-
ke, a i Vasilije je ponosan što je 
dobio sestricu Melaniju i tri bra-
ću Dimitrija, Zaharija i Božida-
ra. Objašnjava nam kako su bebe 
dobile ta poznata srpska imena 
i ko ih je predlagao, a odušev-
ljen je „koliko su manje od nje-
ga, pa može da ih on drži u svo-
jim rukicama”. 

Porodica Krstić je primer, 
kako porodična ljubav može čo-
veka da čini srećnim. Strpljivo su 
Mirjana i Mladen odlazili na In-
stitu za neonatologiju dva mese-
ca, da drže svoje bebe u naruč-
ju, da im prenesu svoju toplinu, 

da ih naviknu na sebe i pomo-
gnu da još bolje napreduju. Mir-
jana je odmah posle Božića bora-
vila više dana na Institutu, sada 
već sve zna oko dohrane i potreb-
ne nege svoja četiri detenceta, a 

iskustvo sa Vasili-
jem nije takođe za-
boravila.Bebe su 
sada udvostruči-
le težinu i kažu da 
ih prepoznaju već 
tako male, jer sva-
ka reaguje malo 
drugačije. 

Mirjana se poro-
dila carskim rezom, 
vantelesnom oplod-
njom, kada je Vasi-
lije već porastao. 
Podseća nas kako 
su dr i ona i Mladen iznenadili, 
kada im je lekar saopštio da su 
formirana tri zametka u materici, 

a jedan se po-
delio na jedno-
jajčane blizan-
ce, tako da su 
dobili tri deča-
ka i devojčicu. 
Lekari su uči-
nili sve, da Mir-
janin porođaj 
protekne naj-
bolje što može 
i da bebe budu 
stabilne, na šta 
su sada pono-
sni i porodica i 
lekari, rodbina 
i mnogobrojni 
prijatelji. 

Lekari su 
preporučili da 
bebe budu na 
Institutu dva 
meseca, a sada 
su kod kuće i 
svi su presreć-
ni. Obe bake su 
tu, jelena i zori-
ca, vire u sobu 

sa krevetićima, 
je li se probudilo neko od njih 
četvoro. 

Sin Vasilije nije znao da bebe 
dolaze kući, a čekalo ga je iznena-
đenje posle škole. Odmah se fo-
tografisao sa malom Melanijom 

u rukama, a na pitanje je li teška, 
kaže sa smeškom - nije, ima više 
od dva kilograma.  

I Mirjana sa osmehom priča 
da su bebe lepo napredovale i da 
su su za dva meseca duplo dobi-
le na težini. 

„Bebe smo nahranili pre po-
laska u Suboticu, sa Instituta za 
neonatologiju, sa kojeg su nas svi 
lepo ispratili. Spavale su do kuće, 
pa nam je prvo zajedničko puto-
vanje bilo prekrasno. Svi smo uz-
buđeni i srećni, Vasilije posebno, 
kažu Mirjana i Mladen, koji je 
dobio „ porodiljsko odsustvo” od 
pet dana, iz svog preduzeća.  

Krstići su dobili bezbroj česti-
tiki od svojih Subotičana a tako-
đe i iz gradske uprave i pokra-
jinskog sekretarijata. Doćiće da 
ih obiđu, kaže, najavili su posete 
bebama, ali lekari su preporuči-
li da mesec dana bebe ipak budu 
zbrinute preventivno, bez mno-
go poseta.

Mirjana neće moći odmah da 
radi, porodici je potrebno mno-
go toga, ostala su kolica i nešto 
odeće od starijeg sina, a ostalo će 
kažu roditelji polako obezbediti.

Bake svesrdno pomažu, ali 
kažu očekivale su više panike.

„Mislile smo šta ćemo ako sve 
odjednom budu plakale. Ali bebe 
za sada spavaju lepo, Melanija i 
Dimitrije se probude najčešće 
prvi, a Božidar i Zaharije malo 

kasnije.
Svi letimo, čim se jave, kažu 

bake uglas.
Kuća je topla i udobna, ima 

više prostorija, a porodica puna 
ljubavi. Sada je potrebno četvor-
kama obezbediti sve potrepšti-
ne za negu, dohranu i napredak 
dece. Ipak, sada radi samo tata 
Mladen, a četvorkama samo za 
dohranu i pelene mesečno je po-
trebna skoro jedna plata. Svakog 
dana bar dvadesetak pelena, je 
mesečno i to veliki izdatak koji se 
mora obezbediti. 

Mirjana i Mladen kažu, ljuba-
vi imamo koliko god treba i ve-
rujemo da će naša sada mnogo-
člana porodica Krstić biti uzor i 
drugim roditeljima koji planira-
ju decu.

„Nije teško, za početak je po-
trebno što više ljubavi i pažnje”, 
a za odrastanje ćemo već nekako 
sve obezbediti, kažu za Nove Su-
botičke Mirjana i Mladen Krstić, 
roditelji velikog srca i duše, koji 
su posle rođenja četvorki stekli 
ogroman broj prijatelja koje nisu 
ni upoznali  iz Subotice i sa druš-
tvenih mreža iz čitave Srbije.

Mirjanu su u medijima doče-
kali naslovi mama heroj, što je 
čitavoj porodici dalo još više sna-
ge za podizanje četiri sina i jedne 
kćerke, za koje Krstići kažu „zlat-
na naša deca”!

N.H.K.

Porodica Mirjane i Mladena Krstića ponosna na svoju decu,  
posle dva meseca četvorke doneli kući u Suboticu 

Kuća puna radosti! 

Vasilije sa sestricom Melanijom

Porodica Krstić sa prinovama
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), 
Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и 

члана 4. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града 
СУБОТИЦА» број 47/16), Градоначелник града СУБОТИЦА је дана 28.01.2019. године, донео

ОДЛУКУ
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ГРАДУ СУБОТИЦА
расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СУБОТИЦА

- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду СУБОТИЦА 

у следећим катастарским општинама:
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Лицитациони корак износи 1000 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се 
извршити у згради града СУБОТИЦА, у канцеларији бр II/200 сваког радног 
дана од 8,00 до12,00 часова.

Контакт особа Гргур Стипић, тел. 024/626-871.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење 

може се извршити:

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа 
по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све  трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 
земљишта државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на 
коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за 
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања 
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три 
агроекономске године и није било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази 

се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године 
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у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је 
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се 
у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на 
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се 
активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта 
најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет 
закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели 
тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава 
и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу 
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са 
чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој 
припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за 
правна лица;

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три 
године;

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха 
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о 
власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је 
предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха 
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази 
земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања 
означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом 
за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији 
од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци 

до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно 
сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана 
закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а 
који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале 
докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника 
са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка 
Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и 
утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре 
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног 
понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, 
за свако јавно надметање појединачно, на рачун градске управе СУБОТИЦА број: 
840-1027804-55

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се 
не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 
дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно 
је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране 
цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање 
једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
немају правна физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 
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пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 

приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену 

у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу 

енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену 
у делу II тачка 5.овог огласа; Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 
штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на 
писарници града СУБОТИЦА. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 
саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
Адреса: град СУБОТИЦА, улица и број: Трг слободе 1,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта државној својини
Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,30 сати, дана 14.02.2019. 
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу градске 
управе града СУБОТИЦА као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног 
рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V – Јавно надметање -
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. 

овог огласа одржаће се у граду СУБОТИЦА, улица и број: Трг слободе 1 и то:

VI
- Плаћање закупнине -
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 

достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде преко градске управе града СУБОТИЦА.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и :

- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 
земљишта или

- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца 
или

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, 
у « На огласној табли », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од 
првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за 
пољопривредено земљиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА

Градоначелник
Богдан Лабан
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RAZNO
- „GORENJE SERVIS 

ENERGIJA”! Servisiramo 
belu tehniku od svih proi-
zvođača,- Originalni rezer-
vni delovi, Ivana Antuno-
vića 141. Tel. 546- 206 ili 
063/1546- 206 (P- 16)

- ROLOMONT roletne 
AL i PVC, venecijaneri, tra-
kaste zavese, harmo/garaž-
na vrata, komarnici, panel-
ne zavese, tende..- Miloša 
Obilića 19. Tel. 571- 299 ili 
063/551- 299 (P-17)

KUĆE
-Prodajem kuću ili me-

njam za stan, 90m² u Ki-
reškoj ulici, salonskog 
tipa,sva gradska infra-
struktura, odmah uselji-
va. Tel: 064/418-04-84 
(1-101)

- Prodajem kuću za ru-
šenje sa strujom, gradska 
voda, legalizovano, vla-
snik, . Tel. 024/535- 213 
(2-101)

- Prodajem kuću sa 
pomoćnim objektima, na 
placu od 3 motike, Donji 
Tavankut, Tel-064/1838-
710 (3-101)

- Prodajem kuću od 
60m² na placu od 720m² 
na Velikom Radanovcu, le-
galizovana, svi priključci. 
Cena 23000€ Tel. 
064/920-36-24 (4-101)

- Prodaje se kuća, spra-
tna, trosobna 210m², 
plac 650m², legalizova-
na, sva infrastruktura Tel 
024/546-061 (5-101)

PRODAJA 
STANOVA

-Prodajem ili menjam 
dvosoban stan 57m², 1. 
srat, parketiran, renoviran 
sa terasom u Krivaji kod B. 
Topole. Tel 064/4180484 
(6-101)

-Prodajem jednosobni 
stan 30m² sa cg, kod eko-
nomskog fakulteta na 9 
spratu, krov nov napravl-
jen ili menjam za stan niže 
spratnosti u istoj zgradi ( 
zbog bolesti). Stan je jako 
lepo sređen. Tel. 064/16-
11-483 (7-101)

IZDAVANJE 
STANOVA

- Izdajem nenamešten 

dvosoban stan na 
Karađorđevom putu! Tel. 
063/512-300 (8-101)

-Izajem namešten stan 
(deo kuće), zaseban ulaz, 
u Bajnatu. Tel. 065/332-
8-338 (9-101)

POSLOVNI 
PROSTOR

- Izdaje se poslovni 
prostor 150m² pogodan 
za sve delatnosti u Dosite-
jevoj ulici. Tel.064/1993-
460 (10-101)

GARAŽE
Prodajem garažu u cen-

tralnim garažama na Radi-
jalcu (sprat) , vlasnik. Tel. 
064/835-6038 (11-101)

KUPOPRODAJA
-Prodajem trosed, fote-

lju i dvokrilni orman, jef-
tino u dobrom stanju. Tel: 
064/362-83-19 (12-101)

-Prodajem trosed i 
dvosed, očuvani. Ttosed 
ima lato-fleks ležaj. Tel.: 
063/873-69-27(13-101)

-Prodajem sejači-
cu, plug, Ladu Samara, 
štednjak, kačice za mast, 
sto, stolice, tepih, pre-
gače, čaršave I ponjev-
ce. Tel.:024/528-682 (14-
101) 

-Prodajem licima sa do-
zvolom pištolj Zastava 88 
bruniran drške od oraho-
vine, nekorišten i futro-
la. Cena 350 eura. Tel.: 
024/562-175 (15-101)

- Prodajem radna ko-
lica, nov pod garancijom 

kombinovani veći frižider 
sa zamrzivačem 50 lita-
ra, šporet korišćen 2 rin-
gle struja 2 butan radi. Po-
voljno. Tel.:064/161-1483 
(16-101)

- Prodajem „TA“ peći 
„AEG“-5,5kw i „CER“-4-
,5kw sa postoljem, ter-
mostat i priključci, trofa-
zna, jako očuvane i kvali-
tetne. Cena:120 i 145 eur. 
Tel.:065/353-08-25 (17-
101)

- Kupujem ordenje, 
medalje i stare sportske 
značke. Tel.064/615- 5982 
(18-101)

- Kupujem, prodajem i 
menjam značke i albume 
za značke, kupujem knji-
ge i medalje o fudbalskim 
klubovima. Tel/ 542- 310 
ili 062/85- 28- 228 (19-
101)

- Prodajem Simpov 
bar sobni 100x100x200, 
Dečiji krevetac, bojler 
„Rade Končar“ 80l i live-
ni radijator. Tel. 024/523-
431 (20-101)

- Prodajem po povolj-
noj ceni dobro očuvan tro-
sed, dvosed i fotelju. Tre-
ba videti. Tel. 024/523-
991(21-101)

- Prodajem butan bocu, 
invalidska kolica i krevet, 
kuhinjski sto i hoklice Tel. 
064/304-10-88 (22-101)

- Prodaje se toplotna 
pumpa, gobleni, čipke, li-
veni radijatori, drvrni ja-
bučari Tel.063/567-919 
(23-101)

- Prodaju se inva-
lidska kolica i hodalica 
Tel.063/567-919 (24-101)

Mali oglasi

Davalac malog oglasa izjavljuje da je mali oglas u sladu sa Pravilnikom o 

prijemu  malih oglasa i Zakonom o posredovanju u prometu nepokretnosti.

Važe samo kuponi iz tekućeg broja

"

Ime i prezime davaoca oglasa

Potpis davaoca oglasa

Tekst oglasa:

NOVEKupon za
besplatan mali 
oglas do 10 reči 

Broj 101
1. februar 2019.

- TRAŽIMO RADNI-
KE: hitno potrebni ku-
vari-ce, konobari-ce po-
moćne radnice geronto 
domaćice sa pasošima 
EU. Tel. 064/7007-106 
(P- 218)

PRIVATNO POGREBNO PREDUZEĆE

Prodaja kompletne pogrebne opreme
Prevoz pokojnika na svim relacijama

Ceremonijal sahrane u crkvenim grobljima
Prijem čitulja

Umanjenje računa za iznos posmrtne pomoći PIO.
Telefon: (024) 55-44-33 (danonoćno)
Subotica, Karađorđev (Halaški) put 2.

www.funero.rs e-mail: funero@funero.rs
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Napustila nas je naša ćerka. 

VALENTINA 
BOGEŠIĆ 

BEŠTANSKI
1964-2019.

Ostaćeš zauvek s nama i u našim srcima do kra-
ja naših života.

Neutešna mama Ana i tata Spasoje  (P-68)

Poslednji pozdrav voljenoj

MARIJA PRČIĆ
1951-2019.

U nezaboravu je vole.

Katarina, Eržika, Veso i Staniša  (P-69)

Poslednji pozdrav voljenoj

MARIJI PRČIĆ
1951-2019.

Ljubav i sećanje na njenu dobrotu nikada neće 
prestati!

Ćerka Tanja, suprug Ivan, unuci Nikolas i Alvaro 
i zet Hose  (P-70)

Radno vreme za prijem čitulja 
i malih oglasa je ponedeljkom 
i utorkom od 8 do 16 časova, 
i sredom od 8 do 13 časova 

(zaključenje broja), četvrtkom 
i petkom od 8 do 14 časova (za 

naredni broj).  Tel. 553-805. 
Maksima Gorkog 8. na spratu

Dana 3 februara 2019. godine navršava se 20 go-
dina od smrti našeg supruga, tate i dede

LAJČE STANTIĆA
1941-1999.

Njegovi najmiliji  (P-53)

Dana 27. januara u 12 časova održan je pomen 

PANTELIJU PETROVIĆ

povodom godišnjice od smrti na groblju u 
Višnjevcu.

 Porodica Petrović (P-54)

Dana 4. II 2019 navršava se 3 godine od kada nije 
sa nama

PETAR PETRIĆ
1938-2016.

Ožalošćena supruga, ćerka, unuci, snaja i prau-
nuka (mače)  (P-56)

MILORAD PETRIĆ
1991-2018.

Uvek si sa nama, hodamo zajedno sa tobom sve 
jače i jače!

Tvoji: sin Dmitar, kći Slavica i supruga Vesna 
(P-57)

Poslednji pozdrav dragom supru, ocu, didi i 
pradidi.

MATE SEDLAK
1928-2019.

Tvoja ljubav i dobrota prema porodici ostaće 
nam u večnom sećanju!

Tvoji najmiliji, supruga Krista, sin Ivan, sna-
ja Gordana, unuka Ivana sa mužem Aleksandrom, 
Nikola sa suprugom Elizabetom i praunucima  
Filipom, Aleksom, Andrejom i Nikoletom.  (P-74)

Prošlo je šest najtužnijih meseci od kad nije sa 
nama voljeni

TOMISLAV 
VAHTLER

„ Moj živote, moja ljubavi, sunce se u suzi uda-
vi pa se spusti noć k' o sudbina, da te sanjam, da te 
dozivam“.

Čuvali te anđeli.
Sveta misa će biti u nedelju 3. februara u 9 sati u 

Franjevačkoj, staroj crkvi.

Tvoja supruga Gabriela  (P-61)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН 
МИЛЕУСНИЋ

03.02.2012.-03.02.2019.

Време пролази не брише сећање, не ублажава 
бол и тугу, само потврђује истину да више ниси 
са нама.

Увек ћемо те се сећати са љубављу, поносом и 
поштовањем.

Твоји најмилији  (P-64)

Dana 02.02.2019. godine
Obeležićemo 40 dana od kada je prestalo da kuca 

plemenito srce našeg tate, brata, devera, strica i dede

MILENKA VUČETIĆA-GLIŠE
Dani prolaze a tuga i bol za tobom, tvojom dobro-

tom i plemenitim srcem ne prestaju. Dok mi budemo 
živi, i ti ćeš živeti u našim srcima. Počivaj u miru i neka 
te anđeli čuvaju.

Tog dana daćemo šestonedeljni pomen na palić-
kom groblju u 11 časova, pa pozivamo rodbinu, kumo-
ve, prijatelje i komšije da nam se pridruže.

Njegovi najmiliji  (P-62)

Poslednji pozdrav našoj dragoj Vikici

VALENTINI BOGEŠIĆ- 
BEŠTANSKI
1964-2019.

Počivaj u miru. Voljeni nikad ne umiru.
Ujka Luka, ujna Vica i brat Zoran sa porodicom  (p-65)
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Dana 3. februara 2019. godine navršava se tuž-
na godina kako nije sa nama naša supruga, mama 
i baba

VITA STANTIĆ
1951-2018.

Sveta misa će se održati 02. ferbtuara 2019. godi-
ne u 9 sati u Kerskoj crkvi.

Večno ćeš živeti u našim srcima!
Ožalošćeni: Njeni najmiliji  (PG-09)

SEĆANJE
Dana 06.02.2019. godine, navršava se 5 godina 

od smrti mog oca, tasta i dede

JANKA BASARIĆ
27.03.1930.-06.02.2014.

Večno ćeš živeti u našim srcima. Neka ti je večna 
slava i hvala za sve. 

Kći Snežana, zet Matija i unuci Filip i Stefan 
(P-59)

Neizmerno zahvalni za dobrotu i ljubav sa kojom 
si nas obasjavala naša Viki.

VALENTINA BOGEŠIĆ 
BEŠTANSKI

1964-2019.

Ostaćeš nam zauvek u srcu!

Ćerka Ivana i zet Siniša  (P-67)

Poslednji pozdrav mojoj dragoj priji

VIKICI

Hvala ti što si mi pre svega bila prijatelj. Zauvek 
ću pamtiti tvoj vedri lik, iskrenost i raskošnu dušu.

Marga  (P-71)

SEĆANJE
Dana 03.02.2019. navršava se 10 godina od smr-

ti naše drage supruge, mame, majke i tašte.

LUJZA RAJČIĆ 
2009-2019.

Uspomenu na tvoj lik i tvoja dela čuvamo večno 
u našim srcima.

Tvoji najmiliji, suprug Antika, ćerke Spomenka i 
Blažena sa porodicama  (PF-21)

S neizmernim bolom i tugom oprostili smo se od 
voljene

JELISAVETE 
MALAGURSKI 

1939-2019.

Zahvalni svima koji su u teškoj bolesti nesebično 
o njoj brinuli, negovali, u teškim trenucima pružili 
podršku i nakon smrti ispratili do večne kuće.

Večno ćemo pamtiti tvoju dobrotu, požrtvova-
nost i ljubav.

Ćerke Mira i Marija, unuke Branka, Ivana i  
Mirjana  (PF-22)

TUŽNO SEĆANJE

JANOŠ KERI 
1942-2015.

Dragi tata, nedostaješ mi mnogo. Počivaj u miru 
sa voljenim sinom, bratom i roditeljima. Hvala svi-
ma koji ih čuvaju od zaborava. Neka vas čuvaju 
Anđeli.

Tvoj jedini sin Jožika sa decom Davidom,  
Andrejom i Sarom, snaja Nina i ožalošćena supruga 
Marica  (PF-20)

СЕЋАЊЕ

АНА ЈАЊИЋ
01.02.2016.-01.02.2019.

У срцу туга на гробу тишина, у кући велика 
празнина, не видимо ти очи, не чујемо ти глас 
али осећамо да си ту између нас.

Супруг Слободан, ћерка Бранислава, унук 
Небојша и унука Бојана  (P-63)

Prošlo je pet godina od kako nije sa nama naš vo-
ljeni sin

ZORAN STIPANČEVIĆ 
ĐUKA

Večnu kuću ćemo posetiti i položiti cveće na Pa-
lićkom groblju 10. februara 2019. godine u 10 sati.

Tvoji mama, tata, sestra Mirjana sa porodicom, 
Zokica i Zvezdana  (P-66)

Poslednji pozdrav

SLAVICI GERGELJ
1950-2019.

Porodica Marjanov  (P-73)

Sa žaljenjem obaveštavamo da je dana 29.01.2019. 
godine preminula

SLAVICA GERGELJ
1950-2019.

Ožalošćena porodica  (P-72)

Proteklo je šest tužnih nedelja kako nije sa nama 
naš dragi

STIPAN VOJNIĆ ZELIĆ

Živećeš u našim srcima!

Ožalošćeni: Katica i Zara  (PG-11)

Дана 07 фебруара 2019. године навршава се 
пола године од како није са нама наш 

Божидар Божовић
1931-2018.

Љубав не умире одласком, ни временом, нити 
је бол у сузама, нити у речима.

Бол је у нашим срцима, где ћеш вечно остати 
вољен и никада незаборављен.

Твоја породица  (P-58)

Dana 27. januara 2019. godine napustila nas je 
naša voljena maka

PEPICA OSTROGONAC
rođ. Kostanjšek

1933-2019.

Zahvaljujemo se rodbini i prijiateljima na izrazi-
ma saučešća.

Večno će živeti u našim srcima!

Ožalošćeni: Njeni najmiliji!  (PG-10)

Četrdesetodnevni pomen davaćemo u subotu 02. 
februara 2019. godine u 11 časova u Bajmoku na 
groblju na Rati našoj dragoj tetki i zaovi

MILKI ZRNIĆ
1940-2018.

S ljubavlju čuvaju uspomenu na nju

bratanice Okrima i Milka sa porodicama i snaja 
Marica  (P-60)

Sveta misa će se održati u subotu 2. februara 
2019. godine u 9 sati u Franjevačkoj crkvi.

Njihovi najmiliji  (P-55)

MARKO TIKVITCKI
1921-2010.

MARIJA TIKVITCKI
1922-2009.
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U najvećem evropskom kasačkom 
događaju, trkama okupljenim oko 
čuvenog nadmetanja „Grand Prix 
d'Amérique” na hipodromu „Vensan” 
u Parizu, nastupio je, u trci amatera, i 
Josip Gabrić iz Subotice, inače član 
Konjičkog kluba „Bačka”.

Nastupali su predstavnici šesna-
est evropskih zemalja, a Gabrić je 
predstavljao Srbiju. Nastupio sa ka-
stratom Bellagio koji u prošloj go-
dini nije zabeležio start na central-
nom hipodromu Pariza, ali je zabele-
žio četiri pobede i deset plasmana u 
27 startova. Bellagio se prvi put opro-
bao na hipodromu „Vensan” dve ne-
delje pre učešća na Šampionatu kada 
se plasirao na sedmo mesto sa vre-
menskim rezultatom 1:17,7 na dis-
tanci od 2.875m.

Startna pozicija 13 (osam grla 
ide u prvi red) Gabriću nije ostavi-
la mnogo mogućnosti za zauzimanje 
dobre pozicije u odnosu na ostale ta-
kmičare. Odlučio je da se kreće naj-
dužom putanjom, skroz spoljnom, 
koja je njegovom grlu uzela potrebnu 
snagu za završnicu pa se plasi-
rao na 11. mesto. 

– Bila je raspisana trka za 
sve vozače amatere, kontak-
tirao sam naš Savez, poslali 
smo dokumentaciju i rezultate 
iz 2018. godine i uskoro je sti-
gao pozitivan odgovor da i Sr-
bija ima predstavnika na ovim 
značajnim trkama – počinje 
Gabrić svoju „francusku” priču, 
pa nastavlja:

– Dva dana pred trku bio je 
žreb grla, nije baš ispalo sjaj-
no, ali je trka bila prelepa. 
Kada je trka počinjala trudio 
sam se da ispratim trku, do-
bili smo informacije kakav je i 
auto-start, drugačiji nego kod 
nas. Već na startu nisam mogao da 
pratim grupu, no, kasnije sam pro-
bao da napravim bolji rezultat, ali to 
nije bilo moguće, pogotovo ne sa do-
deljenim kasačom. Reč je o grlu Be-
llagio, videli smo njegove rezultate i 
spadao je u autsajdere. Inače, u dva 
dana trka je bilo malo iznenađenja, 
od 18 trka u 2 su pobedili autsajde-
ri, ali ne i ovde. Ipak, možda je bolje 

proći ovako, pa onda se bolje spre-
miti sledeći put. 

Gabrić još jednom potvrđuje da 
su utisci sjajni, te da je stekao značaj-
no iskustvo, ali i imao priliku da uži-
va u velikom kasačkom spektaklu.

– Uživali u nastupima, pogoto-

vo u trci „Grand Prix d'Amérique”. 
Francuzi su sigurno u ovom sportu 
broj 1 u Evropi i to su i pokazali. Ve-
like trke, dobri konji, sjajne nagra-
de. Gledati nešto tako uživo je prele-
po. Organizacija je na najvišem ni-
vou, nešto tako treba doživeti, a po-
sebno mi je bilo drago da su na nas, 
amatere, gledali isto kao na profe-
sionalce, za sve su važili isti uslovi, 

ista pravila.
Nastup u Parizu bio je za našeg 

sagovornika lepa nagrada za sezonu. 
Ona je bila uspešna, pogotovo među 
najbitnijim okršajima četvorogodih 
grla.

– Derbi je bio najbitniji, ali je bilo 
tu i drugih trka. Hvala Bogu, nije 
bilo promašaja na velikim trkama. 

Bilo je dobrih rezultata, drugo mesto 
kod dvogodaca i trogodaca, oprav-
dali smo naš rad, jer nije nekada 
važno samo pobediti, uspeh je biti i 
drugi i treći među dobrim rivalima.

Syria AT je u Derbiju bila izvan-
redna, trka se odvijala 
dobro, mogli smo mož-
da i lakše dobiti Derbi, 
ali je dobro i ovako. 

U toku su pripreme 
za novu sezonu, a za ak-
tuelnog pobednika Der-
bija se nameće pitanje 
kakva je nova generaci-
ja četvorogodih kasača.

– Generacija nosi 
jednog odličnog konja, 
grlo Alfa Varenne, koje 
je malo bolje od osta-
lih, ali ako ceo tim u 
našoj štali „Animal ra-
cing team” dobro odra-
di posao, možemo biti 
ravnopravni, da nijan-

se odlučuju. Kod nas u štali su tri 
četvorogoda grla, ali bih tu izdvojo 
grla Saphir AT Francia des Noes, a 
kolega Branko Skenderović ima od-
ličnu Imolu. Biće tu sigrno još neko-
liko dobrih rivala, ali malu prednost 
zbog dosadašnjeg učinka ima tre-
nutno Alfa Varenne. Imamo i drugih 
dobrih grla u štali, dvogodaca, tro-
godaca, starijih grla...

Josip Gabrić nastupio u trci amatera na hipodromu Vensan

Jedanaesti u parizu

Četvrti u Pariz
Gabrić je četvrti vozač kasača 

koji je imao priliku da se opro-
ba na „Vensanu” u Parizu. Pre 
njega su to učinili Vlada Bje-
logrlić, Tomislav Višnjić, ali 
i još jedan Subotičanin, Boris 
Kečenović.

Josip Gabrić

Josip Gabrić i Syria AT (pobednik 
Derbija)

Nova sezona počela je na hipo-
dromu „Kinčem park” u Budimpe-
šti, a, kao i prošle godine, uspešni su 
već na startu bili konjari iz subotič-
kog regiona, kroz nastupe u sedam 
kasačkih trka.

Sezonu je otvorila trka u kojoj su 
žestoku borbu do linije cilja vodila 
grla Protecta Ferm (odgoj Brani-
slava Mukića sa Palića) i Lingot 
A.T. (odgoj kompanije Animal Tra-
de iz Zmajeva). Pobeda je pripala 
Protecti Ferm, a vremenski rezul-
tat je identičan za oba grla – 1:21,7 
na distanci od 1.900 m, autostart.

Trener Goran Zolnaji je u na-
rednoj trci imao dva predstavni-
ka, grla Uzsok i Unique Noble. 
Vozač Andor Anđal iz Čantavira 

uspeo je sa grlom Uzsok da dođe 
do plasmana na drugo mesto sa vre-
menskim rezultatom 1:21,6 (1.800 
m, autostart) dok se Unique No-
ble plasirala na peto mesto.

Suvlasnici grla Virna Lisi, po-
rodice Zagorac i Dimitrijević iz 
Subotice, u trećoj trci dana su na-
kon borbe u završnici zabeležili pla-
sman na treće mesto, ostvarivši vre-
menski rezultat za dve stotinke sla-
biji od pobednika (1:21,6 - 1.800m, 
autostart).

Vlasnik, trener i vozač Zoltan 
Ožvar iz Tornjoša odmerio se sa 
ostalim učesnicima u četvrtoj trci 
dana namenjoj za grla od 4 godine 
starosti. Grlo Zarotuz plasiralo se 
na treće mesto i ostvarilo vremenski 

rezultat 1:23,4 na distanci od 1.800 
m, isto kao i drugoplasirano grlo u 
trci. 

U nastavku takmičenja nizali 
su se plasmani. Grlo Kelvin A.T., 
odgoj kompanije Animal Trade iz 
Zmajeva, plasirao se na drugo mesto 
dok se Ultimate Force sa trene-
rom Ožvarom i vlasnikom Varga 

Tiborom iz Te-
merina plasirao na 
peto mesto. Ostva-
reni vremenski re-
zultati 1:21,2 i 1:21,6 
na distanci od 1.900 
m, autostart.

Trka dana je 
imala dva učesnika-
grla odgojena u Sr-
biji. Grlo Timoko 
R.L., odgoj nekada 
čuvene štale „Sport 
line” iz Beograda, 
se plasiralo na treće 
mesto, a pobednik 
kasačkog derbija 
održanog u Suboti-
ci 2015. godine, Sa-
muel Becket A.T., 
plasirao se na četvr-
to mesto. Vremenska ostvarenja su 
1:18,3 i 1:18,4 na distanci 1.900 m, 
autostart.

Trkački dan okončan je pobedom 
vozača Anđal Andora i trenera 

Gorana Zolnajia u sedmoj trci 
dana. Do pobede su došli sa grlom 
Sanger MS i vremenskim rezulta-
tom 1:18,8 na distanci od 1.800 m, 
autostart.

Počela sezona trka u Budimpešti

Uspešno na startu
Godišnja 
skupština

Iz Konjičkog kluba Bačka na-
javljuju redovnu godišnju Skup-
štinu, a biće održana u Subotici, 
21. februara.

Grlo Virna Lisi

Super liga Srbije za kuglaše

Dve pobede
Počeo je drugi deo takmičenja u Super ligi Srbije za kuglaše, a ekipa Spar-

taka 024 u uvodna dva kola zabeležila je dve pobede.
Spartak je u 10. kolu na gostovanju sa 6:2 (3.194:3.178) savladao ekipu 

Radničkog.
Pojedinačno: Ćosić – Živković 0:1 (538:566, 0,5:3,5), Dojić – Joko-

vić 0:1 (544:552, 1:3), Ostojić – Keri 1:0 (546:522), Lainščak – Ni. 
Blagojević 0:1 (520:525, 1:3), Vojnović – Vukelić 1:0 (554:537, 3:1), 
Petrović/Dragojević – Ne. Blagojević 0:1 (233/243:492, 2:2).

Jedanaesto kolo donelo je vrednu pobedu protiv Crvene zvezde, bilo je na 
kraju 6:2 (3.535:3.382) za Spartak 024.

Pojedinačno: Ne. Blagojević – Bukva 0:1 (571:623, 0:4), P. Sken-
derović – Obradović 1:0 (593:563, 3:1), Joković – Vujović 1:0 
(595:497, 4:0), Živković – Janković 1:0 (603:594, 2:2), Ni. Blago-
jević – Kerečki 0:1 (575:629, 0:4), Vukelić – Stojanović/Knežević/
Škundrić 1:0 (598:132/223/121, 3:1).

Posle jedanaest odigranih kola Spartak se nalazi na četvrtoj poziciji na ta-
beli sa 12 bodova. Kako ističu iz tabora Subotičana, ovo bi bio i ciljani plasman 
do kraja sezone, a sledi borba protiv konkurenata.

Otvoreni streličarski Kup Kikinde

Osvojili dva 
zlata i bronze

Kikinda je u nedelju, 27. januara, bila domaćin trećeg Otvorenog streličar-
skog kupa, a među 80 učesnika iz cele Srbije bili su i predstavnici PSK Vete-
ran iz Subotice. Subotičani su se predstavili sa sedmoro takmičara, a nastup 
su završili sa četiri medalje, po dve zlatne i bronzane.

Prvo mesto osvojili su Robert Konkolj, u kategoriji veterani, recurve luk 
(olimpik luk), i Željko Moravčić, u kategoriji veterani compound luk, a tre-
će Zoltan Pataki, u kategoriji seniori, compound luk, i Iva Vidaković, u 
kategoriji seniorke, recurve luk (olimpik luk).

Sledi nastup u Nišu, 10. februara, ali i u Subotici, 17. februara.
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Košarkaši Spartaka se i 
dalje nalaze u seriji poraza. 
Proteklog vikenda savla-
dao ih je OKK Beograd sa 
88:66 (31:17, 15:16, 23:15, 
19:18) u meču u kojem je 
već prva četvrtina nagove-
stila konačan ishod. Doma-
ći su bili nešto bolji u šutu, 
ali daleko bolji po broju 
skokova (45/34) i asisten-
cija (20/17), dok su Golu-
bovi imali i dve izgublje-
ne lopte više (20/18). Tre-
ba reći da je „roster” Spar-
taka ovoga puta bio bolji, u 
timu Subotičana je ponovo 
Nikola Lučić, dok je novi 
Golub ruski bek Pavel Lo-
barev koji u Suboticu stiže 
iz KK Zlatibor.

Spartak je poveo sa 4:2 
na početku meča, ali je, uz 
odličnu igru Veljkovića i 
trojku Simeunovića do-
maći tim preokrenuo na 
11:4. Šarenac uskoro uz-
vraća trojku, Spartak stiže 
na koš zaostatka, ali je Veljković 
ponovo bio dominantan pod obru-
čima. Upravo posle njegovih poe-
na OKK Beograd vodi sa ozbiljnih 
25:12 u 9. minutu meča. Golubove 

je dodatno pokolebao Islamović, 
trojkom pred sam kraj četvrtine za 
31:17.

Polovinom druge četvrtine doma-
ći su vodili sa dvadeset poena razlike, 

bilo je 42:22, a uz visoku 
prednost od 46:33 okonča-
no je i prvo poluvreme.

Sredinom treće četvr-
tine domaća ekipa je pon-
vo stigla do 20 poena pred-
nosti, Jovičić poentira za 
60:40 u 26. minutu susre-
ta, da bi pred poslednju če-
tvrtinu Kuridža postigao 
trojku za 48:69.

U preostalih deset mi-
nuta Golubovi su bili nešto 
bolji, ali bez ikakve šan-
se da se izbegne ubedljiv 
poraz.

OKK Beograd: Lango-
vić 13, Simeunović 14, 
Islamović 5, Musić 8, 
Miljenović 2, Veljković 
27, Jovičić 4, Vujić 1, 
Kuzmanović 7, Maran, 
Vićentić 3, Grujanić 4.

Spartak: Igrutinović 
10, Bakumanja 8, Šare-
nac 18, S. Gazibegović, 
Lučić, Urošević 2, Lo-
barev 4, Petrov, Kojić 

7, V. Gazibegović 2, Kuridža 5, 
Barna 10.

Spartak u subotu, od 12 sati, u 
Hali sportova u Subotici, dočekuje 
ekipu Dinamika.

 U Subotici je, u organizaciji 
Hokej kluba na ledu Spartak, odr-
žan četrnaesti međunarodni tur-
nir za veterane „Winter Classic”. 
Od petka, 25. januara, do nedelje, 
27. januara, Stadion malih spor-
tova bio je mesto susreta dva-
naest ekipa iz Finske, Slovačke, 
Češke, Slovenije, Bugarske, Ma-
đarske i Srbije, kroz 24 odigrane 
utakmice.

Stari majstori hokeja su se 
podsetili dana kada su u okviru 
državnog prvenstva stare Jugo-
slavije nastupali na subotičkom 
klizalištu, a istovremeno su poka-
zali zavidno hokejaško znanje, uprkos 
svojim godinama.

Domaći Spartak je na kraju zauzeo 
odlično treće mesto, iza neprikosnove-
ne ekipe Jesenice (Slovenija) i novo-
sadske Vojvodine.

Za Spartak su nastupili: Vaštag 
Zoltan, Vujković Davor, Desnica 
Prvoslav, Kerleta Miodrag, La-
docki Čaba, Krstić Vanja, Sken-
derović Aleksandar, Temunović 
Ivan, Šandor Žolt, Janačković 
Slobodan, Koso Mikloš, Fazekaš 
Đorđe, Večić Vladimir, Bresto-
vac Uroš, Ižipac Dimitrije, Basa-
rić Dejan, Ižipac Ignjatije, Čulin 
Zoran i Dakić Srđan.

Aktivne su bile i ostale selekcije. 
Ekipa do 12 godina je nastupila u sklo-
pu „B” prvenstva Mađarske, u kojem 
igraju u fuziji sa HC Kiškoroš, ovaj 
put na gostovanju u Jaszberenju, pro-
tiv domaće ekipe HC Lehel. Gostu-
juća ekipa je odnela ubedljivu pobe-
du rezultatom 8:0 (2:0 0:0 6:0), iako 
su tek u poslednjoj deonici igre uspeli 
da slome otpor nezgodnog domaćina, 

a interesantan podatak je da su svih 
8 golova na utakmici postigla deca iz 
Subotice.

Za zajedničku ekipu su nastupa-
li: Kuntić David, Vučinić Vasili-
je, Popov Jovana, Kukaras Luka, 
Janković Ognjen, Gladić Petra, 
Penava Ognjen, Temunović Va-
nja i Bem Karlo. Trener: Jarama-
zović Zoran.

Selekcija do 8 godina igrala je u Be-
ogradu, na turniru „ERSTE BANK - 
Liga budućih šampiona”, u sklopu pr-
venstva Srbije, na kojem su odigrali 

ukupno 5 utakmica i zabeležili skor od 
3 pobede i po jedan poraz i nerešen re-
zultat. Ova generacija dečaka i devojči-
ca polako sazreva u igri, i uz kvalitetan 
rad u nastavku sezone, može da posti-
gne lepe rezultate.

Za U8 HK Spartak su nastupili: Bla-
žić Teodor, Lukić Dunja, Mandić 
Petar, Tikvicki Martina, Rajko-
vić Marjan, Simić Ljubinka, Ša-
bić Iva, Lakićević Vidak, Mandić 
Marta, Maravić Stefan, Nađ Stra-
hinja, Kostić Vuk i Tikvicki Da-
vid. Trener: Brestovac Uroš.

Košarkaška liga Srbije

Još jedan poraz Golubova

Još jedan vikend za hokej na ledu u Subotici

Veterani u prvom planu

Andrija Šarenac (sa loptom)

Sportski klubovi će raspolagati sa 55,4 
miliona dinara

Povećanje u odnosu 
na prošlu godinu

Nakon izvršene kategorizacije sportskih organizacija sa sedištem u 
Subotici, poznata su i sredstva iz gradskog budžeta na koja će sportski 
klubovi moći da računaju, a po godišnjem programu. Za 2019. godinu je 
za ovu namenu iz budžeta izdvojeno 55,4 miliona dinara, što je poveća-
nje od 8 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu.

Sredstva će po godišnjem programu dobiti: FK Spartak (6.000.000 
dinara), ŽFK Spartak (5.000.000), Rukometni klub partak (5.000.000), 
ŽOK Spartak (5.000.000), MOK Spartak (5.000.000), MKK Spar-
tak (5.000.000), Rvački klub Spartak (4.000.000), ŽKK Spar-
tak (2.500.000), KDT Spartak (1.500.000), Gradski fudbalski savez 
(1.500.000), VK Spartak Prozivka (1.000.000), Hokej klub Spartak 
(900.000), Bokserski klub Spartak (800.000), ŽRK Radnički – Bajmok 
(700.000), Stonoteniski klub Spartak (700.000), Jedriličarski klub Pa-
lić (600.000), Veslački klub Palić (600.000), TK Spartak (600.000), Bi-
ciklistički klub Spartak (600.000), Sagmajster Team (600.000), Kuglaš-
ki klub Spartak (500.000), Atletski klub Spartak (500.000), Gimnastič-
ki klub Partizan (400.000), OKK Spartak (400.000), Plivački klub Spar-
tak (400.000), Plivački klub Spartak Prozivka (400.000), Džudo klub 
Spartak (400.000), Vaterpolo klub Spartak (500.000), Sokolsko društvo 
Spartak (400.000), FK Tavankut (600.000), FK Vinogradar (400.000), 
Šah klub Spartak (400.000), FK Radnički 1905 - Bajmok (400.000), 
FK Preporod (300.000), HK Spartak Elektrovojvodina (200.000), Ul-
tramaratonski klub Paligo Palus (200.000), Fudbalski klub Đurđin 
(300.000), Mačevalački klub Spartak (220.000), Ultimate fighter Spar-
tak (150.000), Parastreličarski klub Veteran (110.000), Jedriličarski 
klub Reful (100.000), Planinarski klub Spartak (100.000), Klizački klub 
Spartak (100.000), Streličarski klub Vojnik (100.000), Društvo za sport 
i rekreaciju invalida (100.000), SDŽ Spartak (70.000), Sportsko udruže-
nje gluvih „Bačka” (50.000).

Lokalna samouprava će i u 2019. godini sportske klubove pomaga-
ti kroz angažovanje trenera kroz Sportski savez Subotice, obezbeđivanje 
prevoza, te besplatne termine klubovima iz porodice SDŽ Spartak. 

Tradicionalno takmičenje u umetničkom klizanju

Melodije na ledu
Tradicionalno takmičenje u umetničkom klizanju „Melodije na ledu” 

zakazano je za subotu, 2. februar, na Stadionu malih sportova, uz be-
splatan ulaz. 

Takmičenje se odvija u periodu između 12 i 18 sati, a biće to ujedno i 
Kup Vojvodine. Uz takmičare domaćeg Spartaka nastupaju i predstavni-
ci KK Olimpik, KK Helena Pajović i KK Mladost iz Beograda.

Veteranska ekipa Hokej kluba na ledu Spartak

Na pripremama rvačke reprezentacije bili i 
predstavnici Spartaka

Dobar rad u Belmekenu
Rvačka reprezentacija Srbi-

je odradila je deo priprema u 
Belmekenu u Bugarskoj, a na-
kon osamnaest dana rada, rva-
či su značajno popravili formu. 
Među onima koji su uložili na-
por su bili su i takmičari Spar-
taka Janko Ivetić i Sebasti-
jan Nađ.

– Iza nas su odlične pripre-
me. Bilo je dosta naporno, ali 
mora tako da se ostvari napre-
dak. Prilika da vidimo koliko 
smo napredovali se otvara već 
u subotu, 2. februara, kada se u Kragujevcu održava Prvenstvo Srbije za ta-
kmičare do 23 godine. Naravno, kao i uvek, cilj je osvajanje zlata, ali će biti 
teško, jer je konkurencija prilično dobra. Inače, biće ovo i korisne pripreme 
za nastavak sezone, a za 5. mart je zakazano Prvenstvo Evrope za takmiča-
re do 23 godine koje će biti pravi izazov – ističe Janko Ivetić u kratkom jav-
ljanju iz Bugarske za „Nove Subotičke novine”.

Svetosavski turnir u dizanju tegova

Počela nova sezona
Trinaestim „Svetosavskim turnirom” održanim u Inđiji počela je nova se-

zona u dizanju tegova. Takmičenje je okupilo školarce, a među učenicima 
osnovnih i srednjih škola bili su i takmičari Spartaka iz Subotice. U konkuren-
ciji osnovih škola nastupila je sekcija iz OŠ „Petefi Šandor” (Hajdukovo) koju 
vodi trener Tibor Haško, a kod srednjoškolaca učenici Srednje medicinske 
škole i Tehničke škole „Ivan Sarić” koje je kao trener vodio Ervin Rožnjik.

Rezultati, srednje škole (ž): 1. Teodora Subanović, u kategoriji do 64 
kg sa 122 kg (52+70), srednje škole (m): 1. Danijel Apro, u kategoriji do 
62 kg sa 143 kg (62+81), 1. Jovan Mirković, u kategoriji +109 kg sa 146 kg 
(66+80), 2. Patrik Heder, u kategoriji do 62 kg sa 141 kg (63+78), 2. Filip 
Pastor, u kategoriji do 73 kg sa 135 kg (60+75), 2. Viktor Haško, u katego-
riji do 89 kg sa 225 kg (95+130), osnovne škole (m): 1. Adam Sabo, u kate-
goriji do 61 kg sa 65 kg (30+35), 1. Aleks Dorožmai, u kategoriji do 81 kg 
sa 100 kg (45+55).
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Aleksandar Matković

(sportski radnik)

Dejan Vuković 

(sportski radnik)

Bojan Nikolić
(novinar)

Dejan Antić
(sportski radnik)

Dražen Prćić
(novinar)

Bela Evetović
(trener)

Sportisti:
1. Davor Štefanek  10 
2. Andrej Barna  9
3. Tamaš Kajdoči  8
4. Stefan Kostadinović 7
5. Nikola Sedlak  6
6. Leona Rogić  5
7. Violeta Slović  4
8. Aleksandar Čokić  3
9. Nora Bognar  2
10. Danilo Dulić  1

Klubovi:
1. ŽFK Spartak  3
2. KDT Spartak  2
3. FK Spartak ŽK  1

Sportisti:
1. Davor Štefanek  10
2. Tamaš Kajdoči  9
3. Andrej Barna  8
4. Nemanja Ćalasan  7
5. Violeta Slović  6
6. Nora Bognar  5
7. Uroš Kojadinović  4
8. Danilo Dulić  3
9. Noemi Vakula  2
10. Filip Kulić  1

Klubovi:
1. ŽFK Spartak  3
2. FK Spartak ŽK  2
3. MOK Spartak  1

Sportisti:
1. Davor Štefanek  10
2. Andrej Barna  9
3. Tamaš Kajdoči  8
4. Ervin Rožnjik  7
5. Violeta Slović  6
6. Nemanja Ćalasan  5
7. Leona Rogić  4
8. Nikola Sedlak  3
9. Uroš Kojadinović  2
10. Nora Bognar  1

Klubovi:
1. ŽFK Spartak  3
2. MOK Spartak  2
3. FK Spartak ŽK  1

Sportisti 
1. Miloš Ostojić  10
2. Davor Štefanek  9
3. Leona Rogić  8
4. Andrej Barna  7
5. Aleksandar Veselinović  6
6. Violeta Slović  5
7. Barbara Batinić  4
8. Nađa Cvijin  3
9. Tamaš Kajdoči  2
10. Uroš Kojadinović  1

Klubovi: 
1. ŽFK Spartak  3
2. MOK Spartak  2
3. RK Spartak  1

Sportisti:
1. Davor Štefanek  10
2. Andrej Barna  9
3. Tamaš Kajdoči 8
4. Leona Rogić  7
5. Nora Trklja  6
6. Miloš Vuković  5
7. Nikola Sedlak  4
8. Martina Poljaković  3
9. Lana Virc  2
10. Nina Šabić  1

Klubovi:
1. ŽFK Spartak  3
2. KDT Spartak  2
3. TK Spartak  1

Sportisti:
1. Davor Štefanek  10
2. Tamaš Kajdoči  9
3. Andrej Barna  8
4. Ervin Rožnjik  7
5. Jovana Vukas  6
6. Violeta Slović  5
7. Uroš Kojadinović  4
8. Aleksandar 
Veselinović  3
9. Leona Rogić  2
10. Stefan 
Kostadinović  1
Klubovi:
1. ŽFK Spartak  3
2. KDT Spartak  2
3. MOK Spartak  1

Trinaesti izbor 

za najbolje sportiste

Medalja 
Lajoša Vermeša

Trenutna rang-lista
Sportisti: Davor Štefanek 229, Tamaš Kajdo-

či 170, Andrej Barna 144, Violeta Slović 78, Nora Bo-
gnar 75, Nemanja Ćalasan 74, Danilo Dulić 70, Leona 
Rogić 66, Ervin Rožnjik 61, Miljan Milović 52, Stefan 
Kostadinović 43, Uroš Kojadinović 31, Nikola Sedlak 
31, Noemi Vakula 29, Nađa Cvijin 22, Filip Kulić 17, 
Jovana Vukas 14, Barbara Batinić 11, Miloš Ostojić 10, 
Aleksandar Čokić 9, Aleksandar Veselinović 9, Nina 
Šabić 8, Gabor Sagmajster 7, Dijana Šefčić 7, Luka 
Dulać 6, Nikola Koltin 6, Nora Trklja 6, Bojana Klja-
jić 5, Miloš Vuković 5, Mark Perčić 4, Oršolja Vajda 3, 
Kristina Boja 3, Veljko Gligorić 3, Viktor Fazekaš 3, 
Martina Poljaković 3, Ana Miković 2, Lana Virc 2, Ni-
kolina Đorđević 1, Mateja Borojević 1.

Klubovi: Ženski fudbalski klub Spartak 67, Fud-
balski klub Spartak Ždrepčeva krv 37, Muški odboj-
kaški klub Spartak 22, Klub dizača tegova Spartak 14, 
Šah klub Spartak 2, Rvački klub Spartak 1, Tenis klub 
Spartak 1.

Super liga Srbije za odbojkaše

imenjak 
ponovo koban

U završnom okršaju Super 
lige Srbije odbojkaši Sparta-
ka su poraženi u „imenjačkom” 
derbiju u Ljigu. Domaćini su sla-
vili sa 3:0 (25:20, 25:22, 25:23) 
i jedina su ekipa koju subotič-
ki Spartak nije pobedio. Utica-
lo je to i na konačnu poziciju u 
ligaškom delu, Golubovi su na 
četvrtom mestu, ali se svakako 
nalaze među šest najboljih eki-
pa Srbije koje nastavljaju borbu 
u Mini-ligi.

– Ekipa iz Ljiga je jedina 
koju nismo uspeli da pobedimo 
ove sezone. Imali smo, mora se 
reći, i mali hendikep, dan pred 
meč se povredio Aleksandar 
Veselinović, pa nije ni putovao 
sa nama. Ipak, to ne umanju-
je pobedu domaćina koji je po-
kazao još jednom da je izuzetno 
nezgodan rival na svom terenu. 
Jedan od ključnih elemenata sa 
kojim su nas dobili bio je servis, a bili su takođe dobri i u odbrani. Do-
bro su se branili, bili su „dosadni”, terali su nas da se ponavljamo i da 
gubimo strpljenje. Pobedila je u tom meču bolja ekipa – priznaje Igor 
Žakić, trener Spartaka.

Subotičani nemaju mnogo vremena da žale za propuštenom prili-
kom. Mini-liga je za Golubove već počela, sinoć su gostovali u Požarev-
cu, odigrali su meč protiv Mladog radnika pred TV kamerama.

– Završili smo Super ligu na četvrtom mestu, nadali smo se da će 
to biti na jednoj poziciji više, ali je i ovo dobar plasman. Nismo se bo-
rili za opstanak, kako su nam drugi predviđali, nego je plasman rea-
lan, spram našeg rada. Prvih šest ekipa se ne nalazi u Mini-ligi slučaj-
no, nema mnogo razlike i sledi nam lep, ali i naporan period u nared-
nih desetak nedelja. Biće nastavak sigurno malo drugačiji, ekipe se na-
laze u dobrom ritmu. Ne plašimo se nikoga, pokazali smo u dosadaš-
njem takmičenju da možemo da pobedimo svakog od rivala u Mini ligi 
– dodaje Žakić.

Spartak (Lj): Maksimović 2, Jovičić (libero), Perić 17 (1 bl), 
Gajević 12 (1 bl, 2 as), Đorđević, Mirković 10 (1 bl, 1 as), Medu-
rić 6 (1 bl), Zarić 3 (1 bl), Popović 4 (1 bl, 3 as), Lalić, Milova-
nović, Janković (libero), Paprika.

Spartak (S): Milović (libero), Arsenoski 1 (1 bl), Jungić 12 (2 
bl), Peić (libero), Seizović 4, Simić 5 (1 bl), Medan, Kecman 11 
(2 bl), Dulić, B. Krdžović, Tumbas 10 (3 bl, 1 as), Ilić 7 (3 bl).

Nije bilo iznenađenja u Subo-
tici, odbojkašice Spartaka poraže-
ne su od Crvene zvezde u završnom 
superligaškom kolu sa 0:3 (19:25, 
12:25, 14:25), ali su sigurno ljubite-
lji odbojke na severu Bačke očekivali 
bar malo borbe i neizvesnosti. Toga, 
ipak, u tri seta, nije bilo. Osluškiva-
nja sa drugog terena donela su, me-
đutim, potvrdu da i pored poraza Go-
lubice ostaju na poziciji 6.

Serijom od 8:0 Crvena zvezda po-
činje utakmicu u Subotici, a tek na-
kon osmog poena Tasićeve i pauze 
zatražene sa klupe Golubica, Spartak 
osvaja prvi poen. Uspele su Golubice 
da se potom malo vrate u ritam, po-
pravile su prijem, ali je prednost ri-
vala bila nedostižna. Brzo su crveno-
bele povele sa 17:7, Spartak odgovara 
serijom od 4:0, ali je to bilo malo da 
se nešto više uradi. Zvezda stiže do 

24:16, Spartak je blokom odužio prvi 
set, ali samo to.

Bolje su Golubice počele drugi pe-
riod igre, sve do servisa Tasićeve 
za dva poena prednosti. Duplira tu 
prednost Milunovićeva, a posle asa 
Stijepićeve bilo je i 15:9 za Zvezdu. 
Sve je išlo na „vodenicu” ekipe iz Be-
ograda, a set sa dva as servisa okon-
čava Đorđevićeva.

Slična situacija viđena je i u tre-
ćem setu, a brzo je gostujući tim po-
veo sa 7:1. Na obaveznom odmoru 
bilo je 12:6 za Crvenu zvezdu, a gošće 
su iz poena u poen bile bliže ubedlji-
voj pobedi. Lep i dug poen koga osva-
ja Robins Hardi „kuvanjem” pro-
budio je konačno publiku u Subotici 
i malo „podigao” Golubice. Bilo je to 
lepo, ali nedovoljno. Gošće brzo sti-
žu do niza meč lopti, drugu u pobedu 
pretvara Taubner.

Spartak: Robins Hardi 2 (1 
bl), Trnić 9, Marić 6 (5 bl), Ilić 
(libero), Batinić 5 (1 as), Si-
mović, Drčić, Mađarević, Raj-
lić 5 (1 bl), Momković, Živano-
vić 4.

Crvena zvezda: Taubner 1, Se-
kulić, Čanak 8 (1 bl, 2 as), Sti-
jepić 18 (1 as), Marković (libe-
ro), Jakšić, Milunović 6, Đor-
đević 2 (2 as), Tasić 12 (2 as), 
Vučičević 10 (2 bl), Delić, Ste-
panović (libero).

Odbojkašice Spartaka su, i po-
red poraza, zauzele šesto mesto na 
tabeli Super lige Srbije koje Golu-
bice ostavlja u Mini-ligi. Slede novi 
okršaji u konkurenciji šest najbo-
ljih domaćih ekipa, a prvi je na 
redu u subotu, 2. februara, kada 
Spartak gostuje u Beogradu, ekipi 
Crvene zvezde.

U Subotici je u nedelju, 27. ja-
nuara, održan finalni turnir Pr-
venstva Vojvodine u odbojci za ju-
niorke. Četiri najbolje ekipe bori-
le su se za titulu, a tri najbolje pla-
sirane su obezbedile mesto na Pr-
venstvo Srbije.

U prvom polufinalnom due-
lu ekipa Omladinca iz Banovaca 
je sa 3:0 savladala domaći Spar-
tak, dok je istim rezultatom Vi-
zura (Ruma) bila bolja od Inđije. 
Meč za treće mesto doneo je po-
bedu Spartaka od 3:0 protiv Inđi-
je, dok je najviše neizvenosti viđe-
no u finalu. Nakon pet setova prvo 
mesto posle pobede od 3:2 osvaja 
ekipa Omladinca.

Najbolji libero finalnog turni-
ra bila je Tamara Ilić (Spartak), 
najbolji bloker Isidora Rodić 
(Vizura), najbolji tehničar Ivana 

Lihtler (Omladinac), najbolji pri-
mač Katarina Gajević (Vizura), 
najbolji smečer Irina Milanović 

(Omladinac), a za najbolju igra-
čicu proglašena je Vanja Savić 
(Omladinac). 

Prvenstvo Vojvodine u odbojci za juniorke

Spartak treći

Super liga Srbije za odbojkašice

Lak posao za gošće

Juniorska ekipa Ženskog odbojkaškog kluba 
Spartak

Uroš Kecman (u napadu)
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U prvom prijateljskom meču u 
okviru faze priprema koja se odvija u 
Antaliji fudbaleri Spartak Ždrepčeve 
krvi su sa 3:0 (3:0) savladali Čelik iz 
Zenice. Golubovi su bili ubedljivi, po-
gotovo u prvom poluvremenu, kada 
su i postigli sva tri gola.

Spartak je poveo u 18. minutu, a 
pogodio je mladi Stefan Šormaz, 
strelac i u prvom meču protiv Beke-
ščabe. Na 2:0 povisio je Denković u 
22. minutu, a u 36. minutu već je bilo 

3:0, nakon gola Đenića.
Subotičani su se predstavili sa dva 

tima u dva poluvremena. Dok je prvi 
deo igre bio izuzetno efikasan, u na-
stavku se mreže nisu tresle. Igra je 
bila ravnopravnija, a najbolja šansa 
za gol viđena je u 85. minutu. Tada je 
dosuđen penal za ekipu iz Zenice, ali 
je golman Lučić ostao nesavladan.

Spartak Ždrepčeva krv: Ostojić, 
Kerkez, Rakić, Tekijaški, Vuk-
čević, Radovanović, Glavčić, 

Milošević, Denković, Đenić, 
Šormaz. Drugo poluvreme: Lučić, 
Jočić, Đorđević, Dunđerski, Jo-
vić, Marčić, Milić, Mladenović, 
Obradović, Torbica, Tripković.

Čelik: Karatrić, Rizvanović, 
Marković, Georgina, Cubara, 
Baban, Kurbanov, Simeuno-
vić, Blažević, Ajdemir, Alispa-
hić. Igrali su još: Volotinen, Var-
do, Gulnar, Žuna, Azur, Ugur, 
Choi.

Tačno u podne, u ponedeljak, 28. 
januara, Savo Pavićević, šef struč-
nog štaba u FK Bačka 1901, otpočeo 
je pripreme sa mladom ekipom za 
nastavak sezone u Srpskoj ligi, grupa 
„Vojvodina”.

Radovan Šimun, sportski di-
rektor, pozdravio je na početku oku-
pljenje igrače:

– Očekujem na proleće bolje re-
zultate i bolji plasman. Imamo do-
bre uslove za rad, a na igračima je 
da to iskoriste i napreduju. Tim će 
biti kristalisan do 10. februara, o 
tome ćemo blagovremeno obavesti-
ti javnost, a tokom priprema ćemo 
imati i 6-7 kontrolnih utakmica.

Kako ističe Savo Pavićević, tre-
ner crveno-belih, pred celom ekipom 
je period od mesec i po dana napor-
nih priprema.

– Napustili su nas Medić i Kr-
mar, sa nama su Rajkovača i Stu-
den. Probaćemo da iskristališemo 
tim, da pronađemo pravu ekipu koja 
će izneti takmičenje. Sigurno neće 
biti lako, čeka nas težak period, ali 
verujem u ove momke. Imamo pred 
nama šest nedelja priprema, nadam 
se da će sve proteći kako treba, bez 
povreda – kazao je Pavićević, te do-
dao da je u stručnom štabu novo lice 
Bojan Jović, a biće zadužen za rad 
sa golmanima.

Među onima koji će pono-
vo zadužiti dres Bačke je i Davor 
Rajkovača.

– Došao da pomognem Bač-
koj, kao što će Bačka pomoći meni 
i nadam se da ćemo ostvariti cilje-
vi. Ekipa zaslužuje bolji plasman 
nego što je trenutno stanje na ta-
beli. Splet okolnosti je bio takav, ali 
možemo to da popravimo u nastav-
ku takmičenja. Bačka zaslužuje da 
bude makar u prvih pet ekipa Srp-
ske lige. 

Podsetićemo, Bačka je prvi deo 
sezone okončala na dvanaestom me-
stu tabele Srpske fudbalske lige, gru-
pa „Vojvodina”.

Fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi savladali Čelik

Šormaz ponovo pogodio

I u Bačkoj 1901 počele pripreme

Za bolji nastavak

Fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi odigrali i 
treći prijateljski meč

Kazahstanci bolji
U trećem prijateljskom meču, drugom u Turskoj, fudbaleri Spartak Ždrep-

čeve krvi poraženi su od kazahstanskog Akažika sa 1:3 (1:2).
Kako javljaju iz Spartaka rezultat nije pravo merilo odnosa snaga na tere-

nu, jer su Golubovi imali veći posed lopte, ali je rival spretnije kaznio svaku 
grešku u igri Spartaka. Poveo je Akažik preko Paviniča u 12. minnutu, a Mi-
lošević šest minuta kasnije poravnava na 1:1. U finišu poluvremena Akažik sti-
že do prednosti, pogodio je Basov u 40. minutu, a kada se čekalo da Suboti-
čani poravnaju, u 85. minutu meča gosti potvrđuju pobedu.

Akžik: Tkačuk, Omarov, Hairov, Basov, Pokatiulov, Glavina, Li-
tvinov, Maljcev, Saparbekulj, Šaf, Pavinič.  

Spartak Ždrepčeva krv: Ostojić, Tekijaški, Vukčević, Kerkez, Đor-
đević, Glavčić, Mladenović, Radovanović, Đenić, Milošević, Obra-
dović. Igrali su još: Lučić, Dunđerski., Jović, Rakić, Marčić, Lakče-
vić, Torbica, Šormaz, Tripković, Denković.

Loše vreme krojilo pripreme u Turskoj

Otkazan meč
Zakazani duel Spartaka i Njiređhaze u Turskoj, 26. januara, nije odigran, 

zbog lošeg vremena, tako da je taj termin bio „preusmeren” za trening, a zaka-
zan je duel protiv Čelika za dan kasnije.

Subota nije „propala”, kondicioni trener Radomir Živković je dobio pri-
liku da radi sa fudbalerima u teretani.

– Zbog jako lošeg vremena, nismo bili u mogućnosti da izađemo na te-
ren i odigramo prvu prijateljsku utakmicu. Iskoristili smo priliku i odradi-
li kružni trening snage u teretani za mišice gornjeg dela tela kao i vežbe za 
prevenciju od povreda. Trening je protekao izuzetno dobro pošto su mom-
ci sve odradili iznad očekivanja. Zadovoljstvo je raditi sa zahvalnim igrači-
ma. Cilj nam je da se spremimo što bolje, kao i da smanjimo rizik od povre-
da – istakao je Živković.

Dobre utiske preneo je i prvotimac Nemanja Obradović.
– Imamo odlične uslove za rad. Mislim da ćemo uprkos lošem vremenu 

koje nas jedino koči, uraditi ono zbog čega smo došli u Antaliju, da se što bo-
lje pripremimo za ono što nas čeka u nastavku prvenstva. Očekuje nas teži 
drugi deo, pošto nam je cilj da Spartak vratimo tamo gde mu je mesto a to je 
među prvih osam ekipa koje će se boriti u plej ofu. Biće to teško ostvarivo jer 
imamo zaostatak, ali ja verujem u ovu ekipu. 

Iako su početak priprema u Turskoj obeležile loše vremenske prilike Pre-
drag Rogan, šef stručnog štaba ističe zadovoljstvo.

– Očekujem dobru posvećenost klubu, što ovi momci iz dana u 
dan i pokazuju. Ovaj deo priprema pored fizičke pripreme služi i 
da odradimo neke taktičke stvari, da se uigramo i kao što mi tre-
neri volimo da kažemo da napravimo ekipu za nastavak prvenstva. 
Uprkos lošijem vremenu koje nas je dočekalo, uspeli smo sve za-
crtano da sprovedemo. Tu smo tek dva dana i očekujemo da će se 
vreme prolepšati, međutim mi imamo obavezu da sve isplanirano 
sprovedemo.

Subotica je ugostila Nenada Bo-
rovčanina, predsednika Bokser-
skog saveza Srbije, i njegove saradni-
ke koje su na severu Bačke promovi-
sali projekat „Olimpijska škola bok-
sa”. U okviru projekta je u Osnovnoj 
školi „Jovan Jovanović Zmaj” odr-
žan javni čas boksa, a nakon toga je 
delegacija Bokserskog saveza Srbije 
posetila Boks klub Spartak i uručila 
vrednu sportsku opremu.

Kako je istakao Borovčanin, reč je 
o širem projektu koji će se odvijati u 
72 grada i opštine Srbije, a kroz koga 
će besplatno deci i mladima biti omo-
gućeno da se bave ovim sportom.

– Projekat počinje upravo iz 
Subotice, a cilj je da se omasovi 
ovaj sport, da se što više dece bavi 

sportom i dođe u bokserske sale. Sa-
čekaće tu decu vrhunsku pedagozi 
i treneri. Ne mora svako dete da iz 
sale izađe kao šampion, ali mora da 
izađe kao bolji čovek i upravo pro-
movišuću boks, promovišemo da se 
bave sportom koji će osnažiti karak-
ter, da u životu gledaju problemi-
ma u oči, da se bore, da ustanu kada 
padnu. Boks će da se razvija sigur-
no i ponovo ćemo imati velika ime-
na kao što su u Subotici Antelji, Vuj-
ković, Tamaši... Ovakvim načinom 
rada bićemo evropska i svetska sila 
u boksu – kazao je Borovčanin.

U ulozi domaćina, kao trener 
Spartaka, ali i direktor reprezentaci-
je, bio je Tomislav Antelj.

– Subotica voli boks, a Srbija 
voli Spartak. Tu smo da animira-
mo decu i pokažemo im da mogu da 
se bave ovom plemenitom veštinom. 
Kod nas deca mogu doći svakog rad-
nog dana od 18 do 20 sati, nalazimo 
se u Hali sportova, na prvom spra-
tu. Boksom se mogu baviti i dečaci 
i devojčice, a ovo je zaista „pelemni-
ta veština” koja razvija psiho-fizičke 
sposobnosti.

Jasmina Stevanović, sekretar 
Sekretarijata za društvene delatnosti 
Grada Subotice, potvrdila je važnost 
ovakvih aktivnosti.

– Pozdravljamo promociju spor-
ta kroz dolazak u školu, jer je to pri-
lika da se deca prepoznaju, ali i da 

roditelji prepoznaju važnost bavlje-
nja sportom. Nama u lokalnoj samo-
upravi je da poboljšamo uslove rada 
dece u školama i u sportskim klubo-
vima i na taj način pomognemo da 
žive što zdravije i bolje, ali i jačaju 
svoj karakter.

Među onima koji su pomogli 
su bili i Veljko Gligorić i Denis 
Memetović.

– Boksom se bavim od osmog ra-
zreda, a sada sam već treća godina 
studija. Svideo mi se boks, živeo sam 
blizu Hale sportova, stigli su usko-
ro i rezultati, bio sam pet puta prvak 
Srbije i Vojvodine, učestvovao na Pr-
venstvu Evrope i Prvenstvu sveta, a 
san mi je da stignem do Olimpijskih 

igara u Tokiju. Onima koji se pre-
mišljaju bih preporučio boks, jer je 
to prilika da se jača karakter, da se 
razbije strah, ali i sve ono što sport 
donosi – ističe Gligorić, a Memetović 
nastavlja:

– Važno je da se razbiju predrasu-
de koje još neki možda imaju o bok-
su kao sportu. Nije reč o nasilnom 
sportu, nego o zaista „plemenitoj ve-
štini”. Naši članovi pokazuju i bolji 
napredak u školi, jer na treninzima 
imaju priliku da izbace svu negativ-
nu energiju, da imaju neki ventil, ali 
i imaju priliku da nauče kako da se 
nose sa svakodnevnim životnim pro-
blemima – dodaje Memetović koji je 
i u ulozi trenera u Spartaku.

U Subotici održan veliki 
čas boksa u OŠ „Jovan 

Jovanović Zmaj”

Sportska 
oprema 

Spartaku
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U ponede-
ljak, 28. janu-
ara, sa pripre-
mama je po-
čeo prvi tim 
Ženskog fud-
balskog klu-
ba Spartak. 
Boris Arsić, 
trener aktu-
elnog šam-
piona Srbije, 
okupio je do-
stupne igra-
čice na Grad-
skom stadio-
nu u Subotici, 
a nakon kra-
ćeg sastanka 
održan je i prvi trening.

Arsić na raspolaganju nije imao 
kompletan tim, dobar deo igrači-
ca ima reprezentativne obaveze, a 
očekuje se da se ekipa uskoro kom-
pletira. Kako smo ranije i objavi-
li, deo prelaznog roka je završen, 
kroz angažman uglavnom mladih 
reprezentativki Srbije, a u Suboti-
ci su u potrazi za još jednom isku-
snijom igračicom u veznom redu, 

najverovatnije pojačanje stiže iz 
inostranstva.

– Nismo kompletni i očekujemo 
da nas se priključe reprezentativ-
ke i igračice iz inostranstva. Prvi 
deo priprema ćemo obaviti u Su-
botici, prvi prijateljski meč igramo 
protiv Segedina, a zatim idemo na 
desetodnevne pripreme u Antaliju. 
Tamo ćemo odigrati i tri meča. Sle-
di nam zatim još jedna reprezenta-
tivna pauza, a nakon toga i gene-
ralna proba protiv Osijeka – ističe 
Boris Arsić, trener Spartaka, pa se 
okreće ambicijama u nastavku:

– Sledi nam plej-of, zahtevno 
takmičenje, protiv rivala koji su 
motivisani protiv šampiona. Po-
kušaćemo da dođemo do našeg ci-
lja, titule prvaka Srbije. Idemo ko-
rak po korak, titula je prioritet, 
ukoliko se ukaže prilika, pokuša-
ćemo i da osvojimo Kup. Ako ispu-
nimo prvi cilj, onda nam je sledeći 
ulazak u Ligu šampiona. 

Milica Kostić će i dalje čuva-
ti mrežu Spartaka, ali i šampionske 
ambicije.

– Imamo malo promenjen sa-
stav, sa nama je šest devojčica koji 
hoće da napreduju, a mislim da je 
šampionska sredina najbolja za 
to. Ambicije su poznate, želimo da 
osvojimo titule u Srbiji, a da u Ligi 
šampiona napravimo korak dalje. 
Želja postoji, a uz rad koga ulaže-
mo, nadam se da ćemo da dokaže-
mo da smo najbolje, kao i prethod-
nih godina.

Kako je istakao Arsić, za 6. fe-
bruar su zakazani lekarski pregle-
di, a 7. i 8. februar biće obavljeno 
testiranje u Zavodu za sport i medi-
cinu sporta Republike Srbije.
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Sportske strane priprema i uređuje Nikola Stantić

Pred početak zimskih priprema u 
Ženskom fudbalskom klubu Spartak 
su predstavili nove Golubice, igrači-
ce na koje će računati u narednom 
periodu. Kako se moglo zaključiti po 
predstavljanju, većina novih igračica 
su iz grupe reprezentacije Srbije do 
17 godina, a to je i pokazatelj da se u 
aktuelnom šampionu države brinu i 
za budućnost.

Iz Ženskog fudbalskog kluba Voj-
vodina u Spartak su stigle Živana 
Stupar (2002.) vezni igrač, Milica 
Denda (2002.) odbrambeni igrač, 
Lena Marjanović (2002.) igra u 
odbrani odbrani i Adriana Derviši 
(2003.) igrač veznog reda. Iz ŽFK Ze-
mun došla je napadač Kristina Ta-
nasković (2002.), Anastasija Ći-
rić (2002.) došla je iz ŽFK Jedin-
stvo (Pirot) i igra na poziciji napada-
ča. Ekipi će se naknadno priključiti i 
Zorana Vesić (1997.), golman i član 
seniorske reprezentacije BiH koja je 
igrala u ŽFK Banja Luka. 

Po prvi put u ulozi sportskog di-
rektora okupljenima u trofejnoj sali 
Sportskog saveza Subotice gde je 
promocija i održana, obratila se Vi-
oleta Slović.

– Drago mi je što vam predstav-
ljamo šest mladih i talentovanih de-
vojčica koje poseduju i značajan 
kvalitet. Dolazak u Spartak im je si-
gurno pravi potez za dalje sportske 
karijere, radićemo zajedno na njiho-
vom daljem usavršavanju, a mislim 
da i mi iz Spartaka ovako šaljemo 

lepu sliku našem gradu i državi Sr-
biji da želimo i da ćemo ulagati u 
mlađe igračice. Verujem da će pod-
mlađeni tim Spartaka uz stručan 
i kontinuirani rad u doglednoj bu-
dućnosti moći da se približi standar-
dima koji važe u Evropi – kazala je 
Slovićeva.

Generalni sekretar kluba Bojan 
Arsić je istakao da klub predstavlja 
najkvalitetnije mlade fudbalerke Sr-
bije koje se odmah mogu priključiti 
seniorskom „A” timu. Arsić je nagla-
sio da će i nadalje prioritet biti na ra-
zvoju mladih igračica.

– Imamo sjajnu generaciju ka-
detkinja koje su trenutno prvaci u 
Razvojnoj ligi Srbije, u grupi Vojvo-
dina. Očekujem da će u narednih go-
dinu dana iz te generacije, najmanje 

3 do 5 devojaka biti priključeno seni-
orskom pogonu. Spartak je postavio 
čvrste temelje u svojoj školi fudbala, 
u kadetskom i omladinskom pogo-
nu, zato ne treba da brine za buduć-
nost u narednih 6-7 godina.

Naravno, bilo je i promena u 
drugom smeru. Tako više u Sparta-
ku nisu Marija Ilić koja će igrati za 
BIIK Kazigurt iz Kazahstana, Cla-
re Murphy Pleuler se seli u izraelski 
Ramat, dok će nastavak sezone si-
gurno propustiti Angelina Hix, zbog 
oporavka nakon operacije kolena. 

Takođe, Arsić je istakao da će 
uskoro biti i poznato ko će popuniti 
„rupu” nastalu u veznom redu, odno-
sno defanzivi, nakon odlazaka nave-
denih devojka, a nije isključeno da će 
stići inostrano pojačanje.

U nastavku priprema za drugi deo 
sezone u Super ligi Srbije rukometa-
ši Spartaka su gostovali u Vrbasu, na 
Memorijalnom turniru „Drago Jovo-
vić”. Nastup je bio uspešan, a zaokru-
žen je prvim mestom u konkurenci-
ji Jugovića (Kać), Novog Beograda i 
domaćeg Vrbasa.

Spartak je u polufinalu sa 26:21 
(11:10) savladao ekipu Jugovića. Na-
kon što su Subotičani poveli pre-
ko novajlije Strahinje Petrovi-
ća, usledio je period izjednačene 
igre, ali i nešto efikasniji minuti Ka-
ćana koji vode sa 7:4. Spartak odgo-
vara serijom od 4:1 za poravnanje, a 
mladi Uroš Kojadinović u posled-
njem napadu poentira za minimalnu 

prednost Spartaka nakon prvih pola 
sata igre.

Utakmica je rešena odmah počet-
kom drugog poluvremena. Spartak je 
napravio seriju od 5:1, poveo sa 16:11, 
a bila je to prednost koja je osigurala 
ekipi iz Subotice mirniju igru do kra-
ja meča. Prednost se nije topila, na-
protiv, vodio je Spartak i sa 22:15, a 
finiš meča je doneo priliku da se tre-
ner Laković uveri u spremnost svih 
igrača.

Spartak: Milutinović, Peić 
Željko 1, Peić Jovan 1, Šukić 1, 
Spremo, Kojadinović 8, Pjeva-
lica, Karan 1, Petrović I. 6, Pe-
trović S. 7, Leovac, Stefanović 1, 
Arđelan, Raković, Obradović.

Jugović: Milovanović, Bijelac 
1, Marić 1, Jeremić, Momčilo-
vić, Bogojević 1, Ilijin 1, Radić 3, 
Aćimov, Grozdić 4, Ćeran, Bo-
snić 1, Andrić, Bečejac 3, Stevo-
vić 5, Kakula 1, Zukić. 

Finale je donelo duel protiv do-
maćina i pobedu od 31:30 (14:14). 
Početak meča nije nagoveštavao ne-
izvesnost na kraju. Spartak je odlično 
počeo utakmicu, a već je u 11. minutu 
bili 6:1 za Subotičane. Bio je to period 
dobre igre Ilije Petrovića i Niko-
le Stefanovića, raspoloženih u na-
padu. Domaćine je na pravi put po-
veo Uroš Elezović, pa Vrbas sma-
njuje na gol zaostatka, a Vojičić po-
ravnava na 14:14 u završnici prvog 
dela igre.

Vrbas je poveo u nastavku, ali 

Spartak ponovo vodi sa 21:18. Nisu 
se predavali domaći rukometaši, po-
veli su i sa 26:25, ali je to bilo po-
slednja njihova prednost. U posled-
nji minutu susreta Subotičani ulaze 
sa dva gola viška, tako da pobeda nije 
ugrožena.

Vrbas Petrol: Klasan 6, Vujičić, 
Kovačević, Kilibarda 3, Samar-
džić 1, Bosančić 4, Jurakić, Ro-
ganović, Skuban 4, Regodić 3, 
Momić 1, Vojičić 4, Mirković 1, 
Milović 2, Elezović 1, Mali.

Spartak: Milutinović, Peić 
Željko 1, Peić Jovan, Šukić 8, 
Spremo, Kojadinović 1, Pjeva-
lica, Karan 4, Petrović I. 7, Pe-
trović S. 1, Leovac 4, Stefanović 
5, Arđelan, Raković, Obradović, 
Abadžić.

U Suboticu, osim pobedničkog 
pehara, stiže i pojedinačna nagrada, 
Ilija Petović, prvotimac Spartaka, 
je sa 13 golova bio najbolji strelac.

U Ženskom fudbalskom klubu Spartak predstavili nove igračice

Mladi tim – zalog za budućnost

Nastavljene pripreme Rukometnog kluba Spartak

Osvojili turnir u Vrbasu

Prijateljske 
utakmice

Prva prijateljska utakmica na 
programu je u subotu, 9. februa-
ra, u Subotici, Spartak od 11 sati 
dočekuje Segedin. Dan kasnije 
sledi put do Antalije u Turskoj, 
gde će biti odigrane tri utakmi-
ce. Duel protiv Thisteda iz Dan-
ske zakazan je za 12. februar, 16. 
februara na redu je meč protiv 
norveške Valerenge, a 19. febru-
ara protiv ekipe MTK Hungaria 
(Mađarska). Po povratku sle-
di duel u Hrvatskoj, protiv Osi-
jeka, 24. februara, a za 27. fe-
bruar je zakazan meč sa kadet-
skom selekcijom Spartak Ždrep-
čeve krvi.

Prva takmičarska obaveza je 
9. ili 10. marta, kroz meč osmi-
ne finala Kupa Srbije, 13. marta 
je poslednja provera pred nasta-
vak Super lige, protiv Osijeka u 
Subotici, a 12. kolo domaćeg ta-
kmičenja 16. ili 17. marta dono-
si gostovanje Vojvodini u No-
vom Sadu.

Zadovljstvo i 
čast

– Stvarno želim od srca da 
istaknem da je nama zadovolj-
stvo i čast bila da učestvujemo 
na ovom Memorijalu, jer smo 
evocirali uspomene na jednu 
sportsku i ljudsku legendu. Bila 
je ovo dobra i kvalitetna prove-
ra za nas, jer nam već u subotu 
počinje takmičenje u Super ligi 
Srbije. Uspeli smo da proveri-
mo snage na koje ćemo računa-
ti i mogu da budem zadovoljan 
– istakao je Slaviša Laković, 
trener Spartaka.

Nastavak 
takmičenja

Nakon zimske pauze nastav-
lja se rukometno prvenstvo u 
Super ligi. Rukometaši Sparta-
ka u subotu, 2. februara, u Hali 
sportova, od 19 sati dočekuju 
Slogu iz Požege, u utakmici 14. 
kola.

Ulaz je slobodan.

Talentovane devojčice u plavo-belom „jatu” 
Golubica

Počele pripreme u Ženskom fudbalskom 
klubu Spartak

Reprezentacija 
kroji početak

Prvenstvo Vojvodine u stonom tenisu

Treće mesto
Proteklog vikenda održano je Prvenstvo Vojvodine u stonom 

tenisu, a u Suboticu su stigle dve bronzane medalje.
U konkurenciji seniora Stefan Kostadinović je bio treći u 

singlu, dok je kod kadeta Aleksandar Čokić stigao do trećeg 
mesta u igri parova.

Prvi trening uz loše vreme i manji fond 
igračica
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Bunjevački kulturni cen-
tar „Bajmok” je i ove godine 
bio domaćin „Bajmočkog 
bunjevačkog prela”. Ovo-
godišnje Prelo održano je u 
subotu, 26. januara, u pro-
storijama KPD „Jedinstvo-
Eđšeg”, a svoje mesto tu je 
našlo oko 230 Bajmočana, 
ali i njihovih gostiju.

Kako je to istakao Bran-
ko Pokornić, predsednik BKC 
„Bajmok”, i ove godine je uložen 
značajan trud da se na jednom 
mestu ljudi okupe, ali i učestvuju 

u obeležavanju jednog od četiri 
nacionalna praznika Bunjevaca 
„Dana Velikog prela” koji će biti 
svečano obeležen u subotu, 2. fe-
bruara, u Subotici, u restoranu 

„Spartak”.
– Kada malo analiziramo, vi-

dimo da smo spojili na jednom 
mestu politiku, lokalnu i držav-
nu upravo, nacionalni savet, bu-
njevačke udruženja, „male” i „ve-
like” privrednike, decu i omladi-
nu, srednju generaciju i starije. 
Svi su na jednom mestu, svi su 
dobro raspoloženi, razmenjuju 
utiske, iskustva. Korisitmo prili-
ku da provedemo zajedno jedno 
veče, da odemo odavde punog 
srca i puni elana pred nastavak 
poslova koji nas očekuju – kazao 
je Pokornić.

Organizovano okupljanje na 
prelu je praksa koju je ustanovio 
BKC „Bajmok”, ali su i dalje česta 
prela kakvih je nekada bilo mno-
go više nego danas.

– Običaji okupljanja na pre-
lima su deo bunjevačke tradici-
je. Kako je mojoj suprugi imen-
dan na Marin, mi i dalje pravi-
mo kući prelo, okupe se prijatelji 
i rodbina, i u porodičnoj atmos-
feri proslavimo imendan naše 
domaćice.

Prisutne je pozdravila i dr 
Suzana Kujundžić Ostojić, 
predsedinica Nacionalnog save-
ta bunjevačke nacionalne manji-
ne, a potom su svi zajedno uživali 
u kratkom programu pripremlje-
nom od strane dece iz OŠ „Vuk 
Karadžić”, uz bunjevačke igre 
u izvođenju folkloraca KUDŽ 
„Bratstvo”, ali i uz muziku „Biž 
benda”. Kako je to već i običaj, 

sve Marije, Marine, Mariške koje 
2. februara slave svoj imendan, 
dobile su prigodan poklon.

Najsrećniji su dočekali tom-
bolu sa brojnim nagradama, ali 
niko ne može da kaže da nije bio 
srećan uz već nadaleko poznatu 
pravu domaću „krumipraču”. A 
„krumpirače” nema bez jednog 
od glavnih sastojaka – domaće 
kobasice. Deo tročlanog „tima” 
koji je pripremao kobasice bio je 
Mirko Kolar.

– Nema mnogo tajni oko do-
bre domaće kobasice. Potreb-
ni su kvalitetni začini, so, biber, 
paprika i beli luk, ali je najvaž-
nije sveže i kvalitetno meso. To 
je sva mudrost. U krumpiraču, 

uz kobasicu i krompir, stavlja-
mo još i rebra, krvavicu, mesna-
tu slaninu, da bude šarenije, ali i 
ukusnije. Radili smo ovaj posao 
timski, uz mene su bili još Još-
ka Urban i Pere Antunović, dok 
je u ceo posao oko pripremanja 
„Bajmočkog bunjevačkog pre-
la” bio uključen tim od dvadese-
tak volontera. Sve je prošlo lak-
še uz druženje, šalu, jer ako smo 
previše ozbiljni, neće ni posao 
biti dobar.

Kako su to izračunali preci-
zni domaćini za „krumpiraču” je 
obezbeđeno 57 kg kobasice, 35 kg 
rebara, 25 kg slanine, 20 kg krva-
vice i, naravno, 160 kg krompira.

N. S.

Održano tradicionalno „Bajmočko bunjevačko prelo”

prelo spaja ljude


